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          ÖZ 
 
          Hazırlamış olduğumuz bu tezde, İdari Yargılama Hukukunda, iptal davalarında dava 
açma ehliyeti bakımından öznel ehliyet koşulu; menfaat ihlali kavramı incelenmiştir. 
Çalışmamızda bu kavrama İdare Hukukunun ‘en özgün ve orijinal’ davaları olan iptal 
davalarının niteliği ve amacı çerçevesinde yaklaşılmıştır. Bu davalarda neden öznel ehliyet 
koşulu olarak menfaat ihlalinin aranması gerektiği hak ihlali kavramı ile birlikte 
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinin 1. 
fıkrasının a bendinde, iptal davalarında dava açma ehliyeti bakımından yapılmak istenen 
daraltıcı çalışmalara ve özelikle 4001 Sayılı Kanunla getirilen değişikliğe yer verilmiştir. 
Menfaat ihlali kavramının anlam, içerik ve niteliklerinin açıklanmasının yanı sıra 
sınırlarının çizilmesinde göz önüne alınması gereken Anayasamızın 2. maddesinde 
belirtilen Hukuk Devleti ilkesi yeri geldiğince vurgulanmıştır. Yine konuya İdarenin 
yapmış olduğu işlemler açısından da değinilmiştir. Tüm bunlar yapılırken  öğretideki çeşitli 
görüşlere ve mümkün olduğu kadar yargı kararlarına yer verilmeye çalışılmıştır. Menfaat 
ihlali kavramının geniş ya da dar yorumlanmasının Hukuk Devleti ilkesinin varlığı ve 
geleceği açısından taşıdığı önem ifade edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
          ABSTRACT 

          This thesis examines the condition of subjective capacity to sue, the concept of 
breach of interest, in the actions for annulment. The topic was explored based on the nature 
and objective of actions for annulment, which are the most ‘original and authentic’ action 
types of Administrative Law. The reason of the requirement of breach of interest as the 
condition of subjective capacity to sue for these kinds of actions is addressed together with 
the concept of the breach of right. In addition, this paper addresses the efforts to restrict the 
article 2/1-a of the Administrative Procedural Law regarding the capacity to sue, 
particularly the amendment which is made by the Act No 4001. Not only the definition, the 
context, and the characteristics of the concept of breach of interest, but also the principle of 
rule of law, which take place in the article 2 of the Constitution, is considered in order to 
identify the borders of the concept. These issues are addressed based on the acts and actions 
of administrative bodies, court decisions and the different contemporary views and 
approaches in the doctrine. The importance of adoption of either the extensive or the strict 
interpretation of the concept is emphasised in terms of the existence and the future of the 
rule of law.  
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ÖNSÖZ 
 
 

               Tezimizin amacı, İdari Yargılama Hukukunda, iptal davalarının niteliği ve amacı 

çerçevesinde menfaat ihlali kavramının değerlendirilmesi ve gerek bu kavramın 

yorumlanmasında gerekse niteliklerinin belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken 

İdarenin Hukuka Bağlılığı ilkesinin, “Hukuk Devleti” açısından taşıdığı vazgeçilmez 

önemin vurgulanmasıdır. 

 

              Hukuk Devleti ilkesinin en önemli öğesi olan İdarenin yargısal denetiminde büyük 

rol oynayan iptal davalarında, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen nesnel 

ehliyet koşulunun yanı sıra öznel ehliyet koşulu olarak menfaat ihlali aranmaktadır. Ancak 

bu kavramın hak ihlali kavramı gibi net bir tanımı yapılamamıştır.  

 

              Belirtmek gerekir ki, bu kavramın belirlenmesinde çizilen sınır, aynı zamanda 

İdarenin Hukuka Bağlılığı ilkesi ve Anayasamızın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin nitelikleri arasında  sayılan Hukuk Devleti ilkesi ile yakından ilgilidir. Dolayısı 

ile menfaat ihlali kavramının sınırlarının belirlenmesinde dar ya da geniş bir yorumun 

tercihi meselesi, bir Hukuk Devleti olup olmamanın da tercihi meselesidir. 

  

              Çalışmamızda menfaat ihlali kavramının anlam, içerik ve nitelikleri sadece İdari 

Yargılama Hukuku açısından incelenmemiş, konuya Askeri İdari Yargılama Hukuku ve 

Avrupa Topluluğu Hukuku açısından da yaklaşılmıştır. Yine menfaat ihlali kavramının 

varlığı üçüncü bölümde, İdarenin çeşitli işlemleri bakımından irdelenmiştir. 
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          GİRİŞ 
           Anayasamızın 2. maddesinde Cumhuriyetimizin niteliklerinden sayılan Hukuk 

Devleti ilkesinin en önemli öğesi olan İdarenin Yargısal Denetiminde büyük rol oynayan 

iptal davalarında, menfaat ihlali koşlunun idari yargı organlarınca nasıl değerlendirilmesi 

gerektiği sorunu öğretide hala tartışılagelen konulardandır. 

Bu kavramın mevzatımızda herhangibir tanımının olmayışı, Danıştayın menfaat 

ihlali koşulunu her olay ve davaya göre değerlendirmesine yol açmıştır. Ancak her olay ve 

davada bu koşulun bazı niteliklere sahip olması gerektiği gerek öğretide, gerekse yargı 

kararlarında kabul edilmiştir; Meşruluk, kişisellik ve güncellik... 

İhlal edilen menfaatin kişiselliğinin doğrudan veya dolaylı olması ile ilgili olarak 

Danıştayın istikrarlı bir çizgi izlediği söylenemez. Bununla birlikte Hukuk Devleti ilkesinin 

sağlanmasında İdarenin Yargısal Denetimin önemine vurgu yapan yargı kararlarında 

menfaatin kişiselliğinin dolaylı ihlali hallerinde de iptal davası açılabileceğinin kabul 

edildiği görülmektedir.  

İhlal edilen menfaatin güncelliği konusunda, sonradan tesis edilen işlemlere rağmen 

menfaat bağının devam ettiğine dair Danıştayın tutumuna karşın, Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesinin sonradan tesis edilen işlemler ile menfaat bağının kesildiğine dair tutumu 

arasındaki çelişki günümüzde de varlığını korumaktadır. 

Bu çalışmada menfaat ihlali koşulu, İdarenin tesis etmiş olduğu genel düzenleyici 

işlemler, birel işlemler, idari sözleşmeler açısından da incelenmektedir. Burada adına işlem 

tesis edilen kişilerin iptal davası açma ehliyetlerinin varlığı tereddütsüz kabul edilirken 

dolaylı olarak etkilenen kişiler açısından bu o kadar kolay olmamaktadır.  

Aslında tüm bu sorunların çözümü, Hukuk Devleti ilkesinde İdarenin Yargısal 

Denetiminin öneminde aranmalıdır. İptal davalarında öznel dava açma ehliyeti olarak 

aranan menfaat ihlali koşulu bu önem çerçevesinde değerlendirilmeli ve 

biçimlendirilmelidir. 
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I.İPTAL DAVASINDA MENFAAT İHLALİ KOŞULUNUN 

TANIMLANMASI 
             

            A.İPTAL DAVASI (GENEL) 

Bilindiği üzere modern Devletlerde ve bu itibarla ülkemizde idarenin bütün 

faaliyetleri -özellikle İdare Hukuku çerçevesine giren ve Hukuk branşının konusunu teşkil 

eden idari faaliyetleri- Hukuka tabi bulunmaktadır.1 

Ancak İdare, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için, özel hukuk kişilerinin sahip 

olduğu yetkilerin dışında ve üstünde bir takım yetkilere sahip kılınmıştır.2 Özel hukuk 

kişileri arasındaki ilişkiler karşılıklı anlaşmaya yani hukuksal eşitliğe dayanırken, bu 

eşitlik, kamu yönetiminde İdare yararına bozulmuştur. İdare bu üstün yetkilere dayanarak, 

tek yanlı irade açıklaması ile hukuksal etkiler doğuran eylem ve işlemler yapabilmekte ve 

kişileri, başka bir makam ya da merciin yardımına gereksinim olmadan bu işlemlerin yerine 

getirilmesi için çeşitli yükümlülükler altına sokabilmektedir.3 Hatta gerektiğinde zor 

kullanarak, yapmış olduğu işlem ve eylemlerin yerine getirilmesini sağlayabilme yetkisine 

de sahiptir.4 Bunlara ek olarak İdare, kanunilik karinesinden de yararlanır. Yani İdarenin 

tesis ettiği işlemlerin ve aldığı kararların hukuka uygun olduğu varsayılır. 

Buna karşın İdarenin kamu yararı ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi için böyle 

üstün yetkilerle donatılmış olması, onun yönetilenlerin hak ve menfaatlerini ihlal edecek 

şekilde, kanunilik ilkesine aykırı eylem ve işlemlerde bulunmasına sebep olabilir.   

Bu nedenle İdarenin, tutum ve davranışlarının hukuka uygunluğunu sağlamak için 

bir denetime tabi tutulması zorunluluğu bulunmaktadır. Anayasa ve İdari Yargılama Usulü 

                                                 
1 Ragıp Sarıca, İdari Kaza, C.I, İstanbul, Kenan Matbaası, 1949, s.5. 
2 ÖZAY, Yasama ve Yargı ile Yürütme arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamıştır; “Kuvvetler ayrılığı ilkesine 
göre anayasal anlamda Devletin güçleri arasında sadece ‘Yürütme’ ve onun bir uzantısı olan İdare hem 
hukuksal bir araç olan ‘işlem’ler hem de fiziksel bir olgu sayılan ‘eylem’ler yapabilme yeteneği ile 
donatılmıştır. Nitekim diğer ikisi yani Yasama ve Yargı organları sadece işlemler yapabilme durumunda 
olduklarından bunların yürütülmesi ve uygulanması icra ve infazı, bir diğer deyişle ‘eylem’e dönüştürülmesi 
yine ‘Yürütme’ ya da İdare tarafından yapılmaktadır.”, naklen İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul, 
Filiz, 2004, s.11. 
3 Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, 22.Bası, Ankara, Turhan, 2005, s.9., AYM., 21.9.1995 gün ve E. 
1995/27, K. 1995/47, R.G., 10.4.1996- S.22607.  
4 Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları,  İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1982, s.23.  
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Kanununda bu amaçla çeşitli denetim yolları öngörülmüştür. Bunlar yönetsel denetim, 

siyasal denetim, kamuoyu denetimi ve yargı denetimidir. 

İdari denetim, idari makam ve merciiler tarafından uygulanan denetimdir. Bir kamu 

kuruluşu kendi kendinin denetleyebileceği gibi, başka bir kamu kuruluşu tarafından da 

denetlenebilir. Kamu kuruluşunun kendi kendisini denetlemesine iç denetim denir ve en 

belirgin örneği hiyerarşi denetimidir. Kamu kuruluşunun başka bir kamu kuruluşu 

tarafından denetlenmesine ise dış denetim denir ve bunun da en belirgin özelliği vesayet 

denetimidir.5 Ancak İdari denetim, denetim usul ve araçlarının yetersiz oluşu ve bir çok 

hallerde tarafsız hareket edilmeyişi sebebi ile etkili olamamış ve İdarenin hukuk kurallarına 

riayetini sağlayamamıştır.6 

Siyasal denetim ise yasama organı tarafından yapılan denetimdir. Bu denetim 

Anayasa madde 98 ve devamında düzenlenmiştir. Yasama organı İdareyi dolaylı olarak 

Hükümet veya Bakanlar aracılığı ile denetler. İdarenin başı olan Bakanlar, kendi yetkileri 

içindeki işlerden ve kendi emirleri altındakilerin işlem ve eylemlerinden dolayı Meclise 

karşı sorumludurlar.7 Ancak “Yasama organı ile Yürütme organı arasındaki münasebetin 

siyasal mahiyette olması ve bu iki organ arasında hiyerarşik bir bağ bulunmaması 

yüzünden bu denetim de yetersiz kalmaktadır.”8  

İdare üzerindeki diğer bir denetim yolu olan kamuoyu denetimi ise, ancak kitle 

haberleşme araçlarının gelişmişliği oranında etkili olabilecek bir denetim yoludur.9 

Bununla birlikte diğer denetim yolları gibi bu denetim yolu da  İdarenin hukuka bağlılığı 

hususunda istenilen  sonuca ulaşmada yeterli olmaktan uzaktır. 

Yine İdari işlemin hukuksal aykırılığını dile getirme bakımından, T.C. 

vatandaşlarının ve karşılıklılık gözetilmek kaydı ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların 

sahip olduğu yasal başvuru haklarından idari başvuru yolunun da etkisiz10 olması nedeni 

                                                 
5 Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.365-366. 
6 Ali Sıtkı Gökalp, “İptal Davaları”, Yüzyıl Boyunca Danıştay (1868-1968), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 
1968, s.440-441. 
7 Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.370. 
8 Gökalp, a.g.e., s.441. 
9 Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.372. 
10Celal Erkut, “İdari Yargıya Başvuru Hakkının Sınırı ve İdari Davaların Kapsamı”, 2000 Yılında İdari 
Yargı Sempozyumu (Ankara 11-12 Mayıs), Ankara, DYBY No:59, 2000, s.90.  ÖZAY’a göre de, İdarenin 
kendisine yapılan başvurular, bizim düzenimizde sonucu değiştirmek bakımından pek fazla etkili 
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ile, İdarenin tasarruflarının, bu tasarrufları sınırlayan üstün hukuk kurallarına aykırılığının 

var olup olmadığını tespit edecek ve sonuçta hukuk kurallarına aykırı durumu ortadan 

kaldırabilecek bir yargı örgütüne ve yargısal denetime ihtiyaç bulunmaktadır.11 

Bu itibarla İdarenin Yargısal Denetimi ve idari davalar, İdarenin, ‘hukukun 

üstünlüğü’ kuralının bütün ilkeleriyle işletildiği düzenli toplum esaslarına aykırı 

tasarruflarını denetleyip müeyyidelendirmek, böylece bu esasların hakimiyetini sağlamak 

için hem ferdin hem de bütünüyle toplumun, bu denetimin icra edilmesindeki menfaatini 

korumak amacıyla varolan ve başvurulan hukuki imkanlardır.12 

Bu bakımdan yargı denetimi, toplumu ve vatandaşı İdarenin yetkisini kötüye 

kullanmasından doğacak tehlikelere karşı koruduğu gibi, İdare ile toplum arasında menfaat 

dengesini de gerçekleştirmektedir.13 

Keza yargısal denetim sayesinde, İdarenin tutum ve davranışlarından dolayı 

haksızlığa uğrayan kimse, yetkili yargı yerine başvurarak idari işlemin iptalini ve kendisine 

yapılan haksızlığın giderilmesini isteyebilmektedir.14  

TEKİNSOY’a göre de “bu yönde bir denetim, hem Devletin meşruluk temelini 

oluşturan hukukun korunmasını hem de çıkar çatışmasında çekinik özne olan öteki hukuk 

kişilerinin, hukuk tarafından güvence altına alınan çıkarlarının korunmasını 

sağlayacaktır.”15  

Görülmektedir ki, kişinin idari yargıya başvurması, sadece kendisi ile İdare 

arasındaki menfaat dengesini sağlamamakta, diğer yönetilenler açısından da, hukuka aykırı 

işlem ve eylem ile zedelenen Hukuk Devleti ilkesinin onarılmasına hizmet etmektedir. 

 GÜRAN da; Devletin teşebbüs olarak giderek daha da büyüdüğü, yetkiler, 

görevler, çeşitli düzenleyici-müdahaleci işlemler olarak günlük hayata her kesimde daha 
                                                                                                                                                     
olamadığından asıl korunma yargısal yolla gerçekleşebilmektedir., naklen Özay, Günışığında Yönetim, s.12, 
dn.20.  
11 Zehreddin Aslan, İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması, 2. Bası, İstanbul, Alfa, 2001, s.8.  
12 Sait Güran, “İdari Yargılama Usulü Üzerine Düşünceler”, Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, Ankara, 
AÜSBFY, 1974, s.231. 
13 Nedjati M. Zaim, E. J. Trıce, English and Continental System of Administrative Law, Oxford, 1978, s.71, 
naklen Aslan, a.g.e., s.12.,  ÇOŞKUN da, İdari yargının kişiyi, Devletin kamu gücü karşısında koruduğunu, 
İdarenin işlemlerinde ve eylemlerinde hukuka uygun davranmasını sağladığını ve bu itibarla hukuk devletinin 
ve kamu hürriyetlerinin güvencesi olduğunu ifade etmiştir., naklen Sabri Çoşkun, “İdari Yargıda Son 
Gelişmeler”, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi (1-4 Mayıs 1990), I.Kitap, Ankara, Danıştay yayınları, s.45. 
14 Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Ankara, Turhan, 2003, s.2. 
15 Ali Orhan Tekinsoy, İptal Davaları ve Dava Ehliyeti, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y.L.T, Ankara, 
2001, s.12-13. 
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çok girdiği, imkanlarının, iktidarının genişlediği, önemli menfaatler ve olanaklar 

sağlayabilen veya red eden hüvviyet kazandığı bir süreç olduğu göz önüne alındığında, 

İdarenin Yargısal Denetimi, işlemden sonra işlemesine rağmen, en etkin vasıta mevkiini, 

geçmiş yıllara oranla -gene giderek- artan biçimde işgal etmesi sebebi ile sadece ferdin 

kişisel yararı ve himayesi için var olan ve bunu koruyan araçlar olmadığını ifade etmiştir.16 

Anayasa Mahkemesi de,  İdarenin hukuk alanı ve kanun çerçevesi içinde kalmasının 

sağlanmasını idari yargının ana ereği olduğunu söylemiştir.17   

GÖKALP ise, Devletin hukuka bağlılığının, onu teşkil eden ana organların ve bu 

arada İdarenin faaliyetlerinde keyfi ve takdiri esaslara değil, hukuk kurallarına bağlı ve 

riayetkar olmasıyla elde edilebileceğini ve Hukuk Devleti’nde İdarenin, bütün 

faaliyetlerinde ve idare edilenlerle münasebetlerinde hukuk kurallarına uygun olarak 

hareket ettiğini söylemiştir.18 

Belirtmek gerekir ki, gerçekte hukuka bağlı Devlet düşüncesinin varlığının bir 

yaptırımı olan İdarenin Yargısal Denetimi, Hukuk Devleti öğelerinin en önemlisidir.19 

BALTA ‘ya göre de, Hukukun idari davranışlarda nesnellik, güven, istikrar ve 

adalet sağlamaya hizmet etmesi sebebi ile İdarenin hukuka bağlılığı Hukuk Devleti 

anlayışının başlıca gereklerinden biridir.20 

Keza Danıştay 3. Dairesi, 22.11.1978 tarihli bir kararında bu hususu şu şekilde ifade 

etmiştir; “Hukuk Devleti’nin hukuk bilimindeki temeli Anayasa’da yer alan; temel haklar 

güvenliği, kanunların Anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, kanunların genelliği, 

idarenin hukuka bağlılığı, diğer bir deyimle kanuni İdare, İdarenin yargısal denetimi, 

mahkemelerin ve hakimlerin bağımsızlığı, kuvvetler ayrımı, demokratik rejim ve Devletin 

mali sorumluluğuna ilişkin ilkelerine dayanır. Bu ilkeler içerisinde devlete hukuk devleti 

vasfını ve güvencesini veren en önemli ilke, yargısal denetimdir.”21  

İdarenin yargısal yolla denetimin en önemli ve en etkin aracı ise iptal davalarıdır. 

Bu yolla yönetimin hukuka aykırı işlemleri iptal edilmekte ve böylece İdarenin Hukuk 

Devleti’nin sınırları dışına çıkması engellenmektedir.  
                                                 
16 Güran, “İdari Yargılama Usulü Üzerine Düşünceler”, Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, s.231. 
17 AYM., 25.5.1976 gün ve E. 1976/1, K. 1976/28, R.G., 16.8.1976-S.15679. 
18 Gökalp, a.g.e., s.440. 
19 Aslan, a.g.e., s.6, 8. 
20 Tahsin Bekir Balta, İdare Hukukuna Giriş, Ankara, TODAİE, 1970, s.125. 
21 D. 3.D., 22.11.1978 gün ve E. 1978/1158, K. 1978/12130, naklen Aslan, a.g.e., s.6-7. 
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Bu sebeple iptal davası, yönetimin hukuka aykırı tasarruflarda bulunmasını, hukuk 

dışı kararlar almasını önleyen, idarenin yargı yolu ile hukuka bağlılığını ve hukuk 

düzeninin korunmasını22 sağlayan en etkili kurumdur.23 Nitekim Devletin bir hukuk devlet 

olmasının gereği de budur. 24  

Zira ÇAKIR’a göre günümüz Hukuk Devletinde, yönetilenleri İdarenin 

keyfiliğinden kurtarma ve hak aramayı bir lütuf değil, gerçek bir güvence ile sonuçlandırma 

için bulunan en etkili yollardan birisinin İdarenin Yargısal Denetimi ve iptal davaları 

olduğunda kuşku bulunmamaktadır.25 

ÖZAY ise, “İdarenin yargısal yolla denetlenmesi ve bu alanda da özellikle 

işlemlerin hukuka uygunluğunu araştıran iptal davaları Hukuk Devleti kavramının sadece 

bir unsuru olmaktan çıkarak onunla eş anlamlı bir hale gelmektedir. İdare Hukuku da 

ancak yargısal denetim olduğu takdirde var olabildiğine, bütün kurum ve ilkeleri bunun 

fonksiyonu sayılmak gerektiğine göre her üç kavramı da birbirleri ile ‘eşanlamlı’ 

saymamak olası değildir. Bir benzetme yapmak için bazı dinlerin dogma olarak öngördüğü 

‘teslis’ yani ‘hem üç hem tek’ inancını kullanırsak Hukuk Devleti, İdare Hukuku ve İdari 

yargının da böyle olduğunu yani birbirleri ile özdeşleştiklerini kabul etmemiz gerekir. Ve 

tıpkı dinlerdeki gibi bunu bir dogma şeklinde kabul etmemiz de zorunludur, yani buna 

inanılmazsa olmaz.”26 

 “İptal davaları, kamu hizmetini ifa eden görevlilerin (memurların ve ajanların) 

yaptıkları yetki dışı işlemlere karşı vaki şikayetlerin idari makamlarca incelenmesi ile bir 

                                                 
22 Keza ONAR da, “ülkemizde iptal davalarının (örneğin Alman ve Avusturya sistemlerinden farklı olarak) ön 
planda objektif Hukuk düzeninin korunmasına yönelik bir idari dava tipini oluşturduğunu 1930’ lardan  beri 
makale ve kitaplarında ifade etmiştir.”, naklen Ali Ülkü Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine 
Düşünceler”, Onar Armağan, İstanbul, İÜHFY, 1977, s.145.  AZRAK’a göre, iptal davaları bir öznel hakkın 
değil, Hukuk düzeninin yani nesnel hukukun ihlal edilmiş olması durumunda başvurulan yargısal bir yoldur, 
naklen Ali Ülkü Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, C:I, 
Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 2000, s.331. 
23 Gökalp, a.g.e., s.442.  
24 Mustafa Koçak, “Hukuk Devleti Kavramı Açısından İptal Davalarında Menfaat İhlali veya Hak İhlali  
Koşulu”, MÜHAD, C:10, S:1-3, İstanbul, MÜHFY, 1996,  s.118. 
25 Tezcan Çakır, “İptal Davalarının Objektifliği”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, C:1, Ankara, 
Ankara Barosu Yayınları, 2000, s.336. 
26 Özay, Günışığında Yönetim, s.17. 
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sonuca bağlanması hususundaki idari müracat yolunun daha sonra yargı müracatı haline 

gelmesiyle ortaya çıkmış olan davalardır.”27  

 BALTA iptal davasını “...sakat bir idari işlemin iptalini güden davalardır” 

şeklinde tanımlamakta28 EROĞLU ise, İdarenin hukuka aykırı ve icrası gereken bir 

kararından dolayı menfaati haleldar olan kimsenin bu kararın iptali için idari mahkemeye 

açtığı dava biçiminde betimlemektedir.29  

ONAR da iptal davalarını, ferdin İdare karşısındaki durumundan, ferde, Devlet ve 

İdare içinde tanınan yetkilerden doğmuş olan ve İdare Hukukuna özgü davalar olarak 

nitelemiştir.30 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun İdari Dava Türleri ve İdari Yargı 

Yetkisinin Sınırları başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasının a bendine göre, iptal davaları, idari 

işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 

olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. 

İptal davasının konusu, idari bir tasarrufun, işlemin hukuk kurallarına aykırı olup 

olmadığını incelemek ve aykırılığı halinde işlemi ortadan kaldırmaktır. İptal davasının 

amacı ise yukarıda belirttiğimiz üzere idarenin hukuka aykırı kararlar almasını önlemek, 

böylece idarenin hukuk kurallarına riayetini sağlamak ve hukuka aykırı olduğu tespit edilen 

kararları ortadan kaldırmak suretiyle hukuk düzenini korumaktır.31  

Bu konu ile ilgili olarak Danıştay da bazı kararlarında; iptal davalarının amacının,  

idari işlemlerinin yargısal denetimi yolu ile hukuksal düzenin korunması, İdarenin 

işlemlerinde hukuka uygun davranmasının sağlanması32 olduğunu; idari işlem ve onun 

hukuka uygun olup olmadığı hususunun, bu davaların konusunu oluşturduğunu ve (davalı 

konumunda görünen) İdarenin, “yargılanması”nın söz konusu olmadığını belirtmektedir.33 

                                                 
27 Gökalp, a.g.e., s.446., Sıddık Sami Onar, İdare Hukuku Umumi Esasları, C:III, 3.Bası, İstanbul, Akgün 
Matbaası, 1966, s. 1770, 1819,  Kazım Yenice, Yüksel Esin, İdari Yargılama Usulü, Ankara, Arısan, 1983, 
s.11. 
28 Tahsin Bekir Balta, İdare Hukuku Ders Notları II, (Daktilo), ty, s.245, naklen Koçak, a.g.e., s.119. 
29 Hamza Eroğlu, İdare Hukuku, Ankara, Işın, 1984, s.389. 
30 Onar, a.g.e.,  s.1770. 
31 Gökalp, a.g.e., s.443.  
32 D. 5.D. 4.11.1987 gün ve E. 86/143, K.87/1486, DD., S.70-71, s.280, naklen Cem Ayaydın, “İptal 
Davalarının Sübjektifleştirilmesi”, İÜSBFD, S:9, İstanbul, İÜSBFY, Ekim1994, s.5. 
33 D. 5.D., 6.12.1988 gün ve E. 1988/1516, K. 1988/2849, DD, S.74-75, s.322, naklen Ayaydın, a.g.e., s.5. 
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Burada İdarenin iptal davasındaki konumu, kararına karşı kanun yoluna başvurulan 

bir mahkemenin kanun yolu yargılamasındaki durumuna benzetilmiştir.34  

Kanaatimizce esasında iptal davalarında her ne kadar yargılanan sadece İdarenin 

tesis ettiği işlem olarak algılansa da, bu davaların amacına baktığımızda, ulaşılmak istenen 

hedefin İdarenin Hukuk Devleti sınırları içinde kalmasının sağlanması olduğuna ve bir 

bakıma İdarenin tesis edeceği işlemlerde gözetmesi gereken esaslar açısından bir uyarı 

niteliğinde varsayılabileceğine göre, yargılananın tesis edilen işlemden ibaret olduğunu ve 

İdarenin yargılanmasının söz konusu olmadığını söylemek çok da isabetli 

gözükmemektedir. 

 AZRAK’ a göre de, “bu görüşler büyük ölçüde kuramsal bir varsayıma 

dayanmaktadır. Çünkü işlemi yapan İdare makamının sonuçta verilecek iptal kararından 

etkilenmemesi söz konusu olamaz. Bu nedenledir ki, hemen tüm ülkelerin İdari Yargılama 

Usulsü Kanunlarında İdareye iptal davasının çeşitli aşamalarında işlemini savunma fırsatı 

verilmesi doğrultusunda bir düzenleme yer almaktadır.” 35  

Daha önce belirttiğimiz üzere, iptal davaları, sadece kişilerin ihlal edilen 

menfaatlerinin temin edilmesini sağlamamakta, bunun ötesinde Hukuk Devleti düzeninin 

korunmasına da hizmet etmektedir. 

ERKUT’a göre, bu davadaki yargısal talepler, sonuçları itibariyle nesnel Hukuk 

düzenini ilgilendirdiğinden, talebin esas amacı idari işlemin hukuka aykırılığının tespiti ve 

bu tespit ile birlikte işlemin hukuk düzeninden silinmesinin sağlanmasıdır. Bu sebeple iptal 

davasında davacı, dava konusu idari işlemi yapan idare makamına karşı hareket eden bir 

suje olarak görülmemekte, aksine hukuka aykırı bir idari işlemin yargısal yolla Hukuk 

düzeninde meydana getirdiği hukuksal sonuçları ile kaldırılması amacına yönelmiş, sadece 

kişisel amaçla hareket etmeyen bir kişi olarak görülmektedir.36 

                                                 
34  Onar, a.g.e., s.1772.  
35  Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, s.332. 
36 Erkut, “İdari Yargıya Başvuru Hakkının Sınırı ve İdari Davaların Kapsamı”, 2000 Yılında İdari Yargı 
Sempozyumu, s.91.     
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AYM’nin 1.10.1991 tarihli bir kararına göre, bu davalar, kişilerin yararlarına, 

sorunu çözme amacı taşımakla birlikte, hukuka uygunluğu sağlama yoluyla kamu yararını 

gerçekleştirmeyi de amaçlar.37  

SANCAR bu hususu şu şekilde ifade etmiştir. İdari yargı, biri hukuksal koruma 

diğeri yargısal denetim olmak üzere iki özgül görünümde ortaya çıkmaktadır. Hukuksal 

korunma öznel hakların, temel hak ve özgürlüklerin İdareye karşı korunmasını sağlarken, 

yargısal denetim ile de nesnel Hukuk düzeninin korunmasını sağlamaktadır. Keza İdari 

yargıda bu iki işlev diğer yargı kollarına göre iç içe geçmiştir.38 

Nitekim AZRAK da İdare Hukukunun uygulamada kendini gösteren en önemli 

sorunun, hem İdare hem de yargılama sürecinde kişisel menfaat ile kamu yararının 

uzlaştırılması olduğunu ve idari yargıda bu sorunun, tipik bir biçimde iptal davaları 

çerçevesinde çözülmeye çalışıldığını söylemiştir. Ancak AZRAK’a göre, esasında iptal 

davalarında, dava konusu idari işlemin mahkeme hükmü ile iptal edilmesi, davacının 

zedelenen hak veya menfaatinin onarılmasından ziyade, ihlale uğramış olan kanuniliğin 

yeniden tesis edilmesi amacına, yani geniş anlamda kamu yararına yönelik bir işlemdir.39 

Buna karşın GÜRAN, bu davalarda neticede “kişisel dertlerin şifasının” 

bulunmasının istendiğini, bazen bir yönetmelik iptalinde olduğu gibi, dava açmamış hatta 

öyle bir hukuka aykırılığın farkına bile varmamış olanların da başkasının açtığı davadan 

yaralanabileceğini, ancak böyle hallerin varlığında dahi davanın öncelikle kişisel olma 

özelliğinin değişmediğini ileri sürmüştür.40  

Bizce burada iptal davalarının amacının göz önünde tutularak soruna bir çözüm 

bulunması daha doğru olur. Ancak yukarıda SANCAR’ın belirttiği gibi  idari yargıda gerek 

bireysel menfaatlerin gerekse nesnel Hukuk düzeninin korunması amacı diğer yargı 

kollarına nazaran iç içe geçmiştir. Bu sebeple biri diğerine tercih edilebilir gözükmemekle 

birlikte iptal davalarında İdarenin Yargısal Denetiminin daha kapsamlı bir şekilde 

                                                 
37 AYM., 1.10.1991 gün E. 1990/40, K.1991/33, RG. 7.2.1992-S.21135, naklen Yücel Oğurlu, İdari 
Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma, Ankara, Seçkin, 2000, s.144. 
38 Mithat Sancar, “Hukuk Devletinin Geleceği Açısından İdari Yargı”, 2000 Yılında İdari Yargı 
Sempozyumu (Ankara 11-12 Mayıs), Ankara, DYBY no:59, 2000, s.77. 
39 Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği”, Ankara Hukuk Kurultayı 2000, s.332,  SANCAR’a göre de, 
İdari yargının temel işlevi, İdarenin hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve sağlanmasıdır., naklen Sancar, 
a.g.e., s.77. 
40 Güran, “İdari Yargılama Usulü Üzerine Düşünceler”, Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, s.237.  
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yapılabilmesi için hak ihlali koşulu yerine menfaat ihlali koşulunun getirildiğinin dikkate 

alınması gerektiği gerekçesi ile ön planda bozulan hukuk düzeninin sağlanmasının 

amaçlandığı görüşüne katılmaktayız. 

Belirtmek gerekir ki, iptal davaları özel hukukta benzerine rastlamayan, tamamıyla 

İdare Hukukuna özgü davalardır.41 Bu davalarda bir hakkın ihlal edilip edilmediği 

araştırılmadığı gibi böyle bir ihlal sonucunda ortaya çıkacak zararın tazmini de bahse konu 

olmamaktadır. Bu davalar bir idari işlemin hukuka aykırılığı dolayısı ile iptalini, ortadan 

kaldırılmasını amaç edinen, başka bir deyişle idari işleme, karara yöneltilmiş olan 

davalardır. Bu sebeple iptal davalarına nesnel davalar42 denilmektedir.43 

Bu itibarla işlemin genel nitelikte olması koşulu ile iptal davasında verilen kararın, 

ister red ister iptal olsun, yalnızca davacı için değil herkes için sonuç doğurması da iptal 

davasının bu nesnel niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte birel işlemlerde, iptal 

kararının davanın tarafı olmayan öteki ilgililer hakkında hüküm ifade edebilmesine karşın 

iptal isteminin reddi yalnızca davanın tarafı olan kişiler hakkında hüküm ifade etmektedir.44 

Oysa tam yargı davalarına baktığımızda, bu dava ile elde edilen sonuçtan yalnızca 

davanın taraflarının yaralandığını görürüz. Bu sebeple tam yargı davaları öznel nitelikte 

davalardır. 

ERKUT da bu husus ile ilgili olarak, iptal davalarının, idari işlemden dolayı 

menfaatleri zedelenen, etkilenen kişilerce bu işlemlerin hukuk düzeninde tesis edildikleri 

tarih itibariyle kaldırılmaları talebiyle açılan ve sonuçları dolayısı ile nesnel etkiler 

meydana getiren idari yargıya özgü bir dava türü olduğunu söylemiştir.45  

                                                 
41 Onar, a.g.e., s.1770. 
42 AKYÜREK’e göre, İdare Hukukuna özgü bir dava türü olan iptal davaları; idari işlemler hakkında, hukuka 
uygunluk denetiminin yapıldığı, hukuksal düzeni korumaya yönelik nesnel davalardır., naklen Akman  
Akyürek, “Danıştay Kararlarında İptal Davalarının Menfaat İhlali Koşulunun Kişisellik Unsuru”, DD., Y:21, 
S:81, 1991, s.29. 
43 Gökalp, a.g.e., s.442-443. 
44 Azrak,  “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağanı, s.149, Azrak, “İptal 
Davalarının Objektif Niteliği”, Ankara Hukuk Kurultayı 2000, s.335. 
45 Erkut, “İdari Yargıya Başvuru Hakkının Sınırı ve İdari Davaların Kapsamı”, 2000 Yılında İdari Yargı 
Sempozyumu, s.91. 
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 İptal davaları, hemen bütün hukuk sistemlerinde olduğu gibi bizim hukuk 

sistemimizde de nesnel öğelerin yanı sıra öznel öğeler taşımaktadır. Bunlardan hangisinin 

diğerine üstün olduğu sorunu, hukuk sistemlerine göre değişik çözümler göstermektedir.46  

İptal davasının öznel unsurlarına baktığımızda bunların yargı yerinin re’sen 

harekete geçememesi, yargısal korumanın ancak davacının başvurusu ile yapılabilmesi ve 

menfaat ihlali koşulu olduğunu görürüz.47  

İdari dava türleri incelenirken ilk göze çarpan özellik, davacı olabilme yeteneği 

açısından menfaat olarak anılan “yalın bir ilişkinin varlığının” genelde yeterli olması, hak 

ihlalinin sadece özel hukuktaki tazminat istemlerine benzeyen tam yargı uyuşmazlıkları söz 

konusu olduğunda aranmasıdır.48 

 Zira tam yargı davasında amaç, İdarenin hukuksal alanda ihlal ettiği bir hakkın 

yerine getirilmesi ve uğranılan zararın telafisidir. Yani diğer bir ifade ile bu davalar 

davacıya, ihlal edilen hakkın yerine getirilmesi, saldırının durdurulması, eski halin iadesi 

imkanını sağlarlar. 

 İdari yargı denetimi her ülkede aynı mahiyette ortaya çıkmamıştır. Örneğin Anglo-

Amerikan ülkelerinde yargı birliği sistemi uygulanırken, Kara Avrupa’sı ülkelerinde ve 

bizim ülkemizde idari yargı sistemi uygulanmaktadır. İlk sistemde yargı denetimi adalet 

mahkemelerine bırakılırken diğerinde ayrıca idari yargı sistemi kurulmuştur. Nitekim bu 

ülkelerde devletin idari faaliyetleri tamamen ayrı mahiyette kabul edilmiş ve bunlar özel 

hukukun uygulama alanı dışında tutulmak suretiyle ayrı hukuk kurallarına tabi kılınmıştır. 

Gerçekte bu sistemlerden hiç biri tek başına uygulanmamakta ve hemen her ülkede bu iki 

sistemden birine ağırlık veren az çok birbirinden farklı sistemler bulunmaktadır. Keza yargı 

birliğinin uygulandığı ülkelerde, kimi idari işlemler için özel idari mahkemeler kurulurken, 

idari yargının egemen olduğu ülkelerde, kimi idari işlemler için adalet mahkemelerine 

başvurulabilmektedir.49 

           

                                                 
46 Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağan, s.146. 
47 Oğurlu, a.g.e, s.144. 
48 İl Han Özay, Yargısal Korunma, İstanbul, Alfa, 1999, s.78. 
49 Gökalp, a.g.e., s.441., Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.3, Ergun Özbudun, Anayasa Hukuku, Ankara, 
Yetkin, 2004, s.114., ÖZBUDUN’a göre, ister adli ister idari yargı sistemi olsun Hukuk Devleti açısından 
önemli olan nokta, İdarenin eylem ve işlemlerinin bağımsız yargı organlarınca denetlenebilmesidir., naklen 
Özbudun, a.g.e., s.91. 
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            B.İPTAL DAVASINDA MENFAAT İHLALİ KOŞULU 

İdarenin hukuka bağlılığının denetimi yollarından iptal davasının açılabilmesi için, 

davacı bakımından iki ön koşulun gerçekleşmesi şartı aranır. Bu koşullardan ilki, genel 

yetenek koşuludur ki, yalnız iptal davasının değil, bütün davaların açılabilmesi için 

gereklidir. İkinci koşul ise, iptal davalarına özgü davacı ile iptali istenen işlem arasında bir 

menfaat ilişkisinin gerekliliğini anlatan özel yetenek koşuludur.50 

2577 Sayılı İYUK’nun 31. maddesinin 1. fıkrası, nesnel ehliyet konusunda Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapmıştır. HUMK’nda ise, biri taraf öteki dava 

ehliyeti olmak üzere iki tür ehliyet düzenlenmiştir. HUMK da 38. maddesindeki, “davaya 

ehliyeti Kanunu Medeni ile tayin olunmuştur” hükmü ile taraf ehliyeti konusunda ve 

HUMK’nun 59. maddesindeki, “dava ikamesine ehil olan her şahıs, davasının bizzat 

veyahut intihap edeceği vekil vasıtası ile ikame ve takip edebilir” hükmü ile de dava 

ehliyeti konusunda Medeni Kanuna göndermede bulunmuştur. 

Bunlardan taraf ehliyeti, bir davada davacı ya da davalı olabilme yeteneğidir. Taraf 

ehliyeti, medeni (maddi) hukuktaki medeni haklardan istifade (hak) ehliyetinin medeni usul 

hukukunda büründüğü şekildir. Buna göre medeni haklardan istifade ehliyeti bulunan her 

gerçek ve tüzel kişi, davada taraf olabilme ehliyetine de sahiptir.51 

MK’nun 8. maddesine göre, her insanın hak ehliyeti vardır ve aynı kanunun 28. 

maddesine göre, gerçek kişilerde, medeni haklardan yaralanma, hak ehliyeti, çocuğun sağ 

doğması kaydı ile ana rahmine düştüğü anda başlamakta ve ölümle son bulmaktadır.  

Tüzel kişiler de MK’nun 48. maddesi gereğince, medeni haklardan yaralanma 

ehliyetine sahiptirler. Özel hukuk tüzel kişileri için, bu kanun hükümlerine göre, 

kuruldukları andan itibaren başlamakta ve tüzel kişilik sona erene kadar devam 

etmektedir.52 Kamu tüzel kişilerinde ise taraf ehliyeti, kanun ile ya da kanunun verdiği açık 

yetki ile kurulmalarından itibaren başlamakta ve ortadan kaldırılmalarına kadar devam 

etmektedir.53 

                                                 
50 Yasemin Özdek, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, C:24, S:1, Mart 1991, s.99. 
51 Baki Kuru, Ramazan Aslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 15.Bası, Ankara, Yetkin, 2004, s.264, 
H. Yavuz Alangoya, M. Kamil Yıldırım, Nevhis Deren Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 4.Bası., 
İstanbul, Alkım, 2004, s.123.  
52 Kuru, a.g.e., s.265. 
53 Kuru, a.g.e., s.273., Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.364. 
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Dava ehliyeti ise, medeni hakları kullanma ehliyetinin medeni usul hukukunda 

büründüğü şekildir. Dolayısı ile medeni hakları kullanma ehliyetine (fiil) sahip olan bütün 

gerçek ve tüzel kişiler, dava ehliyetine de sahiptirler.54 

Gerçek kişilerin dava ehliyeti eylem yeteneklerinin derecelerine göre çeşitli 

guruplara ayrılmıştır.55 MK’nun 10. maddesine göre, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı 

olmayan her ergin kişinin dava ehliyeti vardır. Yine aynı kanunun 11. maddesine göre  

erginlik on sekiz yaşın doldurulması ile başlamakta, 12. maddesine göre ise, on beş yaşını 

dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınabilmektedir. 

            Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların ise, bu kanunun 14. 

maddesine göre dava ehliyeti yoktur. Ancak ayırt etme gücüne sahip küçüklerin ve 

kısıtlıların kanunda ayrık tutulan bazı hallerde dava ehliyeti vardır. Örneğin, bu kişilerin 

MK’nun 16. maddesi uyarınca, karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı surette bağlı hakların 

kullanılmasında dava ehliyetleri bulunmaktadır. 56 

Tüzel kişiler ise MK’nun 49.maddesi gereğince, kanuna ve kuruluş belgelerine göre 

gerekli organlara sahip olmakla dava ehliyetini kazanırlar ve MK’nun 50. maddesi ile 

HUMK’nun 39. maddesi gereğince, dava ehliyetlerini yetkili organları eli ile kullanırlar.  

Burada söz konusu hükümlere göre, tüzel kişiliği bulunmayan kamu kuruluşlarının 

davada taraf olma yetenekleri yoktur. Ancak bu kuruluşlar tüzel kişilikleri olmamasına 

karşın kendi görev ve yetkileri içindeki konularda icrai kararlar alabilmekte ve 

uygulayabilmektedirler.57 Bu sebeple tüzel kişilikleri olmayan kamu kuruluşlarının, taraf 

ehliyetinin kabul edilmemesi, iptal davalarının niteliği ve amacı ile bağdaşmamaktadır. 

Zira, idari işlemlere karşı açılmış iptal davalarında davalı tarafın belirtilmesi, idarenin 

işlemini savunmasına ve onun gerekçelerini açıklamasına olanak sağlanması için 

gereklidir.58 Bununla birlikte Danıştay, iptal davasının İdareye karşı değil, İdarenin 

                                                 
54 Kuru, a.g.e., s.273., Alangoya, a.g.e., s.125. 
55 Özdek, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, s.99. 
56 Yine M.K. 453. maddesi uyarınca, vesayet makamı tarafından kendisine bir meslek veya sanatla uğraşma 
izni verilmiş ise, bu meslek veya sanatın gereği olarak yaptığı işlemlerle ilgili olarak ve MK. 455. maddesi 
uyarınca, tasarruf hakkı kendisine bırakılmış olan mal ve alacaklarla ilgili olarak dava ehliyeti vardır. 
57 Özdek, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, s.100, Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.364. 
58 Erol Çırakman, “Hukuk Yargılama Usulünün İdari Yargıda Uygulanması”, İdari Yargıda Son Gelişmeler 
Sempozyumu (10-11-12 Haziran 1982), Ankara, DYBY no:33, 1982, s.104, Nitekim ONAR da, iptal 
davalarında kararı alınan makamın bilinmesinin, onun görüşünün, isnad ettiği kanuni delillerin öğrenilmesi, 
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işlemine karşı açılıyor olması sebebi ile59 davalı tarafı teşkil eden idari birimin tüzel kişiliği 

bulunup bulunmadığı konusu üzerinde durmamakta, husumetin işlemi tesis eden makama 

yöneltilmesini yeterli görmekte ve bu yapılmamışsa hasmı bu esasa göre kendi tayin 

etmektedir.60 

Danıştay 12.Dairesi 24.12.1969 tarihli bir kararında bu hususu; “…idari kazada 

husumetin behemahal hükmi şahsiyeti haiz olan bir kuruluşa yöneltilmesi icap etmeyip; 

yetkisine müsteniden kesin ve lazımülicra işlemi tesis etmiş bulunan idari makam ve mercii 

ve müessesenin davalı mevkiinde gösterilmesi…”61  şeklinde ifade etmiştir. 

Kanaatimizce de iptal davaları esas itibariyle İdarenin organlarınca tesis edilen  

işlemlerin yargısal denetimini sağladığı için, işlemi tesis eden organın tüzel kişiliğinin ve 

dolayısı ile taraf ehliyetinin bulunup bulunmadığının araştırılması bu davaların amacını 

aşan bir yorum olur. Tüzel kişiliği bulunmayan ancak İdare adına işlem tesis etmeye yetkili 

olan idari organların davalı olarak gösterilemeyeceğini savunmak idari yargılama usulünün 

özelliklerini göz önünde bulundurmayan bir yaklaşım olur. Daha önce ifade ettiğimiz üzere 

idari yargı, idari işlem ile bozulan bireylerin menfaatlerini teminden önce bozulan hukuk 

düzeninin temini için var olan bir hukuk kurumudur. 

ÇELİKKOL da, HUMK’nun taraf ve dava ehliyeti konusundaki hükümlerinden 

sadece davacı ile ilgili olarak yapıldığını kabul etmek gerektiğini, davalı ile ilgili olanların -

çok az istisnalar dışında- uygulama kabiliyetinin olmadığını, idari yargıda kural olarak 

Devlet organları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları davalı olabildiğini, dolayısı ile 

bunların taraf ve dava ehliyetlerinin HUMK hükümleri ile değil, Kamu Hukuku kuralları ile 

                                                                                                                                                     
gerektiğinde dosyaların görülmesi ve tetkik edilmesi bakımından önemli olduğunu söylemiştir., naklen Onar, 
a.g.e., s.1783. 
59 Tekinsoy, a.g.e., s.116. TEKİNSOY Danıştay’ın yaklaşımını, yargılamanın kolaylaşması ve sürecin 
kısalması bakımından yerinde bulmaktadır.,  naklen Tekinsoy, a.g.e., s.117. 
60 Çırakman, a.g.e., s.105. GÖZÜBÜYK konuya ilişkin olarak şunları söylemiştir; “Aslında iptal davaları 
yönetsel bir karara karşı açılmış nesnel nitelikli bir dava olduğuna göre, iptal davasında davalıyı belirtme 
durumunun söz konusu olmaması gerekir. Uygulamada davanın konusunun bir yönetsel karar olması davanın 
bu kararı alan yere açılmasını gerektirmektedir.”, naklen Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.366. SARICA da 
konu ile ilgili olarak eserinde şu ifadelere yer vermiştir; “Hulasa - nazari olarak- davada müddeaaleyh 
mevkiinde bulunan bizzat karardır. Lakin karar cansız bir şeydir. Bu itibarla davada kararın müdafaasını 
fiilen üzerine alacak bir müdeaaleyhe ihtiyaç vardır. …karar hangi idare hükmü şahsı namına alınmışsa dava 
da o hükmü şahsa karşı açılır.”, naklen  Sarıca, a.g.e., s.45. 
61 D. 12D., 24.12.1969 gün ve E. 1969/3727, K. 1969/2425, naklen, Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdari  
Yargılama Hukuku, C:II, Ankara, Turhan, 1999, s. 821. 
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belirlenmesi gerektiğini ve bunun yanı sıra İYUK’da davalı olabilme yeteneğine genel 

olarak husumet denildiğini ileri sürmüştür.62  

Nitekim Danıştay, İçtihadı Birleştirme Kararı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına bağlı ancak tüzel kişiliği bulunmayan mimar ve mühendis odalarının kendi 

görev ve yetki alanındaki işlerde taraf ehliyetinin varlığını kabul etmiştir.  

Bu karara göre; “İdari yapı içinde belli yetki ve görevleri olan kamu idaresi 

kuruluşlarını tüzel kişilikleri olmasa da, faaliyetlerinden doğan anlaşmazlıklar için 

kendilerine taraf ve dava ehliyeti tanınmalıdır.”63 

ÇIRAKMAN göre de, HUMK’na yapılan açık ve kesin göndermeye karşın, idari 

davanın taraflarının gerçek ve tüzel kişilerden ibaret olabileceğini söylemek, İdarenin ve 

idari yargılamanın özellikleri ile bağdaşmamaktadır. Bu sebeple Devlet kuruluşunda yeri 

olan ve belli ölçüde bağımsız olarak kamu hizmetini yürüten idari makam ve mercilerin de, 

gerçek ve tüzel kişiler gibi, idari davalarda taraf ehliyetinin bulunduğunun kanunda 

belirtilmesi isabetli çözüm olacaktır.64  

Yukarıda verilenler ışığında ifade etmemiz gerekir ki, tüzel kişiliğe haiz olmayan 

idari organların dava ehliyetlerinin, yani davacı olabilme ehliyetlerinin varlığının kabulü de 

zorunludur. Aksi yönde bir tutumun İdarenin Yargısal Denetimini daraltacağı muhakkaktır. 

Bu nedenle İdarenin tesis ettiği işlemle davacı arasında en azından bir menfaat bağının 

bulunmasının gerekliliği karşısında dava konusu idari işlemle aralarında bu türden bir ilgiye 

sahip olan ve tüzel kişiliği bulunmayan idari organların açmış oldukları iptal davalarının 

sırf HUMK’nun 38. ve dolayısı ile HUMK’nun 59. maddesi uyarınca ehliyet yönünden 

reddi bu davaların amacı ile bağdaşmayacaktır. Bu durumu özellikle tüzel kişiliğe sahip 

olmayan meslek kuruluşlarına bağlı odaların açmış oldukları iptal davalarında görmek 

mümkündür. 

Yine aynı karara baktığımızda; “…tüzel kişiliği olmayan idari mercilerin davalı 

sıfatını kabul etmek; ancak davacı olamayacaklarını söylemek genel surette usul hukuku 

esaslarıyla bağdaştırılamaz…” denilmektedir.  

                                                 
62 Hüseyin Çelikkol, “İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet”, AD, C:76, 1985, s.750. 
63 DİBK., 8.3.1979 gün ve E.1971/1, K. 1979/1, R.G., 6.2.1980/16892., naklen Celal Erkut, Selçuk Soybay, 
Anayasa ve İdari Yargılama Usulüne İlişkin Kanunlar, 5.Bası, İstanbul, Beta, 2001, s.240. 
64 Çırakman, a.g.e., s.105.  
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Keza ÖZDEK de, idari yapı içinde belli yetki ve görevleri olan kamu kuruluşlarının 

tüzel kişilikleri olmasa da, işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar için kendilerine dava 

yeteneğinin tanınması gerektiğini ifade etmiştir. Yine ÖZDEK’e göre, her ne kadar 

kanunda ehliyet konusunda HUMK’nun uygulanacağı belirtilmiş ise de, yargıcın kamu 

tüzel kişiliği bulunmayan kamu kuruluşlarının da dava yeteneğinin olduğunu kabul etmesi, 

idari yargılamanın özelliklerini dikkate alan bir yaklaşımın göstergesi olarak 

değerlendirilmelidir.65 

 Bu konu ile ilgili olarak Danıştay da (K.1971/1) nolu bir İBK’nda; Kamu hukuku 

yönünden soruna (ehliyet sorunu) daha da geniş açıdan bakmak gerektiğini, 521 Sayılı 

Danıştay Kanunu’nun 88.maddesi taraf ve dava ehliyeti için HUMK’a gönderme yapmakla 

yetinmesinin, ehliyet yönünden İdare Hukukumuzun özelliklerini ve gereksinimleri 

olmadığı ve uygulamada bunun gözetilemeyeceği anlamına gelmediğini ifade ederek bu 

konudaki yaklaşımını açıkca ortaya koymuştur. Buna göre yollama yapılan hususlar da bile 

HUMK’na bağlılık, İdare Hukukunun özellik ve ihtiyaçları ile sınırlı olacaktır.66 Aksi halin 

varlığı durumunda, idari yargılama usulü özgünlüğünü ve bağımsızlığını yitirip, hukuk 

yargılama usulünün bir özel türü kimliğini alacaktır.67 

GÜNDAY da, özel hukuk alanındaki uyuşmazlık ve davaların çözümlenmesinde 

izlenecek olan  yargılama usullerinin, esas itibariyle bu uyuşmazlık ve davaların 

özelliklerine göre oluştuğunu, dolayısı ile MK’nun ilgili hükümleri uygulanırken, İdare 

Hukuku alanındaki uyuşmazlık ve davaların özelliklerinin de dikkate alınması gerektiğini 

söylemektedir. Nitekim İdari uyuşmazlık ve davada tespit edilecek husus, özel hukukta 

olduğu gibi, çatışan öznel haklardan hangisinin hukuk tarafından korunduğu değil, İdarenin 

hukuka uygun hareket edip etmediğidir. Bu itibarla davada taraf olma ehliyeti bakımından 

yukarıda adı geçen Danıştay İBK doğrultusunda özel bir düzenleme yapılmalıdır.68 

                                                 
65 Özdek, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, s.101.  
66 Yıldızhan Yayla, “İdari Yargılamanın Özelliği”, Atatürk’ün 100.Yıl Kutlama Sempozyumu, Ankara, 
1981, s.139-140.  
67 Lütfi Duran, “İdari Yargı Adlileşti”, İHİD, Y:3, S:1-3, 1982, s.66. 
68 Metin Günday, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulama Alanı”, 2001 
Yılında İdari yargı Sempozyumu, naklen http://www.danistay.gov.tr/, DURAN da, muhakeme usullerinin, 
konuları olan davaların nitelik ve amaçlarına göre düzenlendiğini, dolayısı ile idari davalarda esas olarak 
Yürütmenin ve İdarenin hukuka bağlılığını sağlamak amaçlandığından, yargı mercileri tarafından 
yönlendirilen kendine özgü bir muhakeme usulüne bağlı olduğunu söylemiştir., naklen Duran, “İdari Yargı 
Adlileşti”, İHİD, s.64.  
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Danıştay, tüzel kişiliği bulunmayan ve idari organların dışında kalan davacıların da 

iptal davası açma ehliyetlerinin varlığını kabul etmektedir. 

Danıştay, Ankara, Bakanlıklar Devlet mahallesi, İmarın 9441 ada, 1 parsel sayılı 

taşınmaz üzerinde yer alan Güven Park’ın otopark ve çarşı olarak tahsisini öngören Ankara  

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 15.5.1986 tarihli kararına dayalı İmar planı değişikliği 

işleminin iptali istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından verilen ön 

koşullar yönünden red kararının temyiz incelemesinde, kendilerine “Çevre Duyarlılığı 

Grubu” adı veren, çevre, şehircilik ve planlama uzmanı olan üç Ankaralı yurttaş tarafından 

açılan davayı dava açma ehliyeti yönünden kabul etmiştir.69 

Tezimizin konusuna dönecek olursak; 2577 Sayılı İYUK’nun,  2/1-a hükmünde, 

iptal davalarının “menfaatleri ihlal edilenler” tarafından açılabileceği belirtilmiştir. Buna 

göre idari bir işlemin salt hukuka aykırılığı iddiası, iptal davasının açılabilmesi için yeterli 

olmayıp, ayrıca iptali istenen bu idari işlemin, davayı açan kişinin bir menfaatini ihlal 

etmesi de gerekmektedir.  

Bu bakımdan iptal davasının açılabilmesi ve dinlenebilmesi için, davacının 

HUMK’nca sahip olması gereken (nesnel) dava ehliyeti yanında, 2577 Sayılı Yasanın 

öngördüğü üzere bir menfaatinin ihlal edilmesi usul ve şekil70 şartının da gerçekleşmesi 

gerekir.  

Günümüze kadar çıkarılan idari yargılama usulü ile ilgili yasalara baktığımızda, 

iptal davalarının açılabilmesi için davacıda aranan öznel ehliyet koşulunun fazlaca bir 

değişiklik göstermediği görülmektedir. 

23 Kasım 1925 yılında çıkarılan 669 Sayılı Şurayı Devlet Kanunu’nun 19. 

maddesinini (c) fıkrasında iptal davası; “İdari mukarrerat ve muamelat hakkında salahiyet 

ve şekil ve esas ve maksat cihetlerinden biri ile kanuna yahut nizama muhalefetinden dolayı 

iptali için alakadarlar canibinden  ikame edilen idari davalardan vekillerin, valilerin 

mukarrerat ve muamelatı aleyhine olanlar” şeklinde tarif edilmiştir. 

                                                 
69 D. 6.D., 9.5.1988 gün ve E. 1988/477, K. 1988/646, DD., Y.19, S.72-73, 1989, s.345-348. 
70 KARAVELİOĞLU’na göre, menfaat ihlali şartı, iptal davalarında davanın esasına ilişkin olmayıp; yalnızca 
davanın görülebilmesi için gerekli bir şekil şartıdır., naklen Celal Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü 
Kanunu, C:I, 4.Bası, Akçaabat, Toprak Matbaası, 1999, s.565. 
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Görüldüğü üzere, Cumhuriyet döneminin bu ilk Danıştay Yasası, iptal davalarında  

ihlal edilmiş bir hakkın mevcudiyetini aramamakta olayda sadece bir alakalının 

bulunmasını davacıya dava açmak ehliyetini vermeğe yeterli görmektedir.71 

1938 tarih ve 3546 Sayılı Devlet Şurası Kanunu’nun 23. maddesinin (c) fıkrasında  

ise iptal davaları; “idari fiil ve kararlar hakkında esas, maksat, salahiyet ve şekil 

cihetlerinden biriyle kanunlara veya nizamnamelere aykırı olduklarından dolayı iptali için 

menfaatleri haleldar olanlar tarafından açılacak davalar” şeklinde tanımlanmıştır. 

24.12.1964 tarih ve 521 Sayılı Danıştay Kanunun’nun 30. maddesinin (a) fıkrasında 

ise iptal davası; “idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden 

biri ile kanuna aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler 

tarafından açılacak davalar” şeklinde tarif edilmiştir. 

 

 

 

C.HAK-MENFAAT KAVRAMI 

Hak kavramı pozitif hukuk belgeleriyle korunan menfaatleri ifade etmektedir. Türk 

Hukuk Lugatı’nda hak kavramı nesnel ve öznel hak olarak iki başlıkta incelenmekte ve 

öznel hak, nesnel hakkın (hukukun) usul ve kurallarına dayanarak hak sahibi sıfatıyla 

fertlere veya devletlere tanınan yetkiler olarak tanımlanmaktadır.72  

Hak, genel kabul gören tanımı ile, hukuken korunan ve  sahibine bu korunmadan 

yaralanma yetkisi tanıyan menfaattir.73 

Buna göre hak sahibi, başkalarından bu hakkın tanınmasını isteyebileceği gibi 

gerektiğinde dava açmak suretiyle zorla hakkına riayet ve hürmet ettirebilir. Oysa hukuken 

korunmamış bir menfaat, sahibine başkalarından bir şey talep edebilmek kudreti vermediği 

gibi bir dava hakkı ile teyid olunmamakta ve korunmamaktadır.74 

                                                 
71 Koçak, a.g.e., s.120. 
72 Turan Yıldırım, “İdari Yargılama Usulü Kanundaki Son Değişiklikler”, MÜHFD, C:8, S:1-3, 1994, s.102. 
73 Kemal Oğuzman, Nami Barlas, Medeni Hukuk Dersleri, 10.Bası, İstanbul, Beta, 2003, s.91. 
74 Sarıca, a.g.e., s.29, dn.37, TEKİNSOY’a göre, aslında burada hak, menfaatin özel bir durumuna işaret 
etmektedir., naklen Tekinsoy, a.g.e., s.126. 
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Nitekim hak kavramının özel hukukçular tarafından, özel hukukun temel kavramı 

olarak kabul edilmesinin sebebi de, sahibine bu ayrıcalıklı durumun süregitmesi yönünde 

vermiş olduğu yetkilerdir.75    

Her hak mutlaka bir hukuk kuralına dayanır. Bu hukuk kuralının yazılı veya yazılı 

olmayan bir kural olması önemli değildir. Bu sebeple hukukun tanımadığı bir yetki, 

korumadığı bir menfaat hak olarak nitelenemez.76 

ÖZYÖRÜK konu ile ilgili olarak hak ile menfaati birbirinden kesinlikle hatta 

kabaca bile ayırmaya imkan olmadığını ve buna delil olarak da hakkı izah için ileri sürülen 

iki ana teoriden77 birinin ‘menfaat teorisi’ olduğunu söylemektedir. Bunlara ek olarak da 

her menfaatin doğal olarak hak düzeyine yükselmediğini ve hukukça korunmaya değer 

bulunmadığını, bulunamayacağını da ifade etmektedir.78  

Ancak TAN ve ÖZAY, menfaat kavramının Kamu hukukunda, hak kavramı ile aynı 

etkiye sahip olduğunu ve dolaylı biçimde aynı hukuksal korumadan yararlandığını 

belirtmektedirler.  

TAN’a göre, menfaat  hukuki himayeden tamamen yoksun değildir. Keza iptal 

davası açabilmek için menfaat ihlali yeterlidir. Burada bu iki kavram arasındaki fark 

hukuken korunmanın biçiminde ortaya çıkmaktadır. Zira öznel hak, hukuk tarafından 

doğrudan korunan bir menfaat olduğu halde, menfaat, kamu yararına uygunluğun 

sağlanması amacı ile yapılan denetim çerçevesinde ve dolaylı biçimde korunmaktadır.79 

Keza ÖZAY da, menfaat kavramının, İdare Hukukuna ve özellikle idarenin yargısal 

yolla denetlenmesi için oluşturulan sisteme uygun olarak yorumlanması gerektiğini 

belirterek İYUK’nun 2. maddesinin 1. bendinin (a) şıkkına göre “menfaat” deyimi adını 

değiştirmeden kalabiliyorsa ve “iptal davası açabilmek bakımından bir hak etkisi ve 

sonucunu taşıyorsa”, özel hukuk alanında geçerli sayılabilecek bu tanımın, kamu hukuku 

alanında çok önemli bir değişime uğramış olarak düşünülmesi ve algılanması gerektiğini 

ileri sürmektedir.80  

                                                 
75 Tekinsoy, a.g.e., s.127. 
76 Turgut Akıntürk, Medeni Hukuk, 10.Bası, İstanbul, Beta, 2004, s.29. 
77 Windscheid tarafından ileri sürülen irade teorisine göre ise; hak, hukuk düzeni tarafından fertlere tanınan 
bir irade hakimiyeti veya bir irade kudretidir., naklen Oğuzman, a.g.e., s.79.  
78 Mukbil Özyörük, İdari Yargı Ders Notları, (Daktilo), 1969-1970, s.99. 
79 Turgut Tan, İdari İşlemin Geri Alınması, Ankara,  AÜSBFY no:298, Sevinç matbaası, 1970, s.61. 
80 Özay, Yargısal Korunma, s.78. 
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ALAN’nın  da İYUK’nda  yer alan “menfaat ihlali” deyiminin, idare hukukuna 

özgü  bir kavram olduğunu söylemesine81 karşın TEKİNSOY’a göre, ne hak kavramı 

yalnızca özel hukuk alanına ilişkin olarak, ne de menfaat kavramı yalnızca kamu hukukuna 

özgü bir kavram olarak değerlendirilmelidir.82 

Burada menfaat kavramının hukuksal değerinin ortaya konmasının hak kavramı 

kadar kolay olmadığını belirtmek gerekir.83 Bu konu, menfaatin anlam ve içeriği başlıklı 

bölümde daha ayrıntılı olarak inceleneceğinden burada sadece değinmekle yetiniyoruz. 

 

 

 

D. İPTAL DAVASINDA MENFAAT İHLALİ KOŞULUNUN ARANMASININ 

NEDENLERİ 

Hemen bütün hukuk sistemlerinde idarenin işlemlerine karşı iptal davasını, bu 

işlemlerle en azından bir menfaat ilişkisi bulunan kişilerin açabilmesi esası kabul 

edilmiştir.84 

Bu şart davada ciddiyeti temin etmek, alakasız kimselerin lüzumsuz müracaatlarıyla 

idari yargı mercilerini meşgul etmelerine engel olmak için konulmuş şekli bir şarttır.85  

SARICA, menfaat şartının yalnız iptal davasında aranmadığını, her davada söz 

konusu olduğunu ve bunun sebebinin de menfaat şartının, HUMK’nun kabul ettiği genel bir 

kural olmasından ileri geldiğini ve aslında, iptal davasında aranılan  menfaat şartının da bu 

genel kuralın uygulamasından başka bir şey olmadığını söylemektedir.86 

 GÖZÜBÜYÜK ise, usulün ana ilkelerinden bir olan ‘menfaatin olmadığı hallerde 

dava hakkının da bulunmayacağı’ ilkesinin adalet mahkemelerinde görülen davalarda  
                                                 
81 Nuri Alan, “İptal Davalarının Ön ve Esastan Kabul Şartları”, DD., Y:3, S:50-51, 1983, s.30.  
82 Tekinsoy, a.g.e., s.126. 
83 Türk Hukuk Lugatında menfaat kavramı ile ilgili şu tanıma yer vermiştir; “Bir şeyin istismal kaabiliyeti 
derecesinin para ile ölçülmesine “maddi kıymet” denmekte, bir şeyin zaman ve mekan itibariyle herkes için 
haiz olduğu kıymet objektif, belli kişi için ifade ettiği kıymet ise subjektif olmakta, bu subjektif kıymete 
hukukta menfaat denilmektedir.”, naklen Türk Hukuk Lugatı, Ankara, 1991, s.227, naklen Gürsel Özkan, 
Hukuk Devleti ve Yargı Denetimi, Ankara, Saydam, 1995, s.172. 
84 Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağan, s.151. 
85 Onar, a.g.e., s.1781., Bkz. Çelikkol, a.g.e., s.763, Karavelioğlu, a.g.e., s.565. 
86 Sarıca, a.g.e., s.26, ÖZAY ve ALAN da iptal davasının teorisi içinde menfaat şartının varolduğunu 
belirtmişlerdir., naklen 2000 yılında İdari Yargı Sempozyumu, Ankara, DYBY no:59, 2000, (Tartışmalar), 
s.55,  TEKİNSOY ise, menfaat koşulunun, iptal davalarının içkin bir özelliği olduğuna ilişkin aksi yönde 
görüş belirtmiştir., naklen Tekinsoy, a.g.e., s.128. 
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hakim olduğu gibi idari davalarda bilhassa iptal davalarında da hakim olduğunu ancak iptal 

davalarındaki menfaat anlayışının diğer davalardakinden farklı olduğunu ileri 

sürmektedir.87  

 Zira İdari Yargılama Usulünde, idari faaliyetlerin hukuka uygunluk denetimine tabi 

tutulmasına olanak sağlamak maksadıyla dava açma koşulları düzenlenirken idari dava 

açılmasının kolaylaştırılması esası benimsenmiştir.88  

 BİLGEN/AKGÜNER/GİRİTLİ’ye göre de, Hukuk Devleti ilkesinin tümüyle 

gerçekleşebilmesi için, idare mahkemelerine başvuruların ucuz ve kolay olması 

beklendiğinden idari işlem ve eylemlerin yargısal denetimini zorlaştırıcı her türlü yargılama 

yöntemine ilişkin engellerin kaldırılması gerekir.89   

Kanaatimizce de iptal davalarının amacı göz önünde tutularak böyle bir çözüme 

gidilmesi son derece yerindedir. Öznel dava ehliyeti olarak hak ihlalinin aranması İdarenin 

hukuka aykırı işlemlerinin denetlenmesi ve Hukuk Devleti ilkesinin sağlanmasını hedef 

tutan iptal davalarının amacı ile bağdaşmaz. Zira iptal davaları sadece İdarenin tesis ettiği 

işlemle bireyin bozulan menfaatini onarmaz. 2577 Sayılı İYUK’nun bu davalarda öznel 

ehliyet koşulu olarak, menfaat ihlalini araması pek tabidir ki hak ihlaline nazaran Hukuk 

Devleti’nin en önemli öğesi olan İdarenin Yargısal Denetimini genişletici etkidedir. Ancak 

ileride inceleyeceğimiz üzere bu yola başvuruyu zorlaştırıcı ve İdarenin Yargısal 

Denetimini daraltıcı yönde çalışmalar da söz konusudur. 

 “Gerek uygulamada gerekse doktrinde dava konusu işlemle davacı arasında ciddi, 

makul bir menfaat ilgisinin bulunması iptal davası açılabilmesi için yeterli 

görülmektedir.”90  

GÜRAN’a göre, davalardan en orijinali iptal davasında, davacının menfaatinin ihlal 

edilmiş olması, idari davaya ancak, ciddi ve makul bir alakanın varlığı halinde yani dava 

                                                 
87 Şeref Gözübüyük, Amerika’da ve Türkiye’de İdarenin Kazai Denetlenmesi, Ankara, AÜSBFY, 1961, 
s.59.  
88 Özay, Yargısal Korunma, s.80. ÖZYÖRÜK’e göre, “devlet belli hiçbir sübjektif hakkı ihlal etmese de, 
hukukun tümüne, tümlüğüne saygı göstermek zorundadır.”, naklen Özyörük, a.g.e., s.102. 
89 Pertev Bilgen, İsmet Giritli, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul, Der, 2001, s.51. 
90 Özay, Yargısal Korunma, s.81. ONAR’a göre,“davacının kararla ciddi ve makul bir alakası olduğu ve 
binaenaleyh davasının da ciddi ve samimi bulunduğu anlaşılan dava kabul edilir.”, naklen Onar, a.g.e., 
s.1781. 
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konusu tasarrufun o kimseyi şu veya bu nedenle “olumsuz yönde ilgilendirmesi, etkilemesi” 

kaydı ile izin verilebileceği anlamına gelmektedir.91 

Danıştay 6.Dairesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir taşınmazın 

kamulaştırılması işlemine karşı kiracı tarafından açılan davada, konu ile ilgili olarak şunları 

söylemiştir; 

“İptal davası açılabilmesi için gerekli olan menfaat ilişkisi kişisel, meşru ve güncel 

bir menfaatin bulunması halinde gerçekleşecektir. Başka bir anlatımla iptal davasına konu 

olan işlemin davacının menfaatini ihlal ettiğinden söz edilebilmesi için davacıyı etkilemesi, 

yani davacının kişisel menfaatini ihlal etmesi, işlem ile davacı arasında ciddi ve makul bir 

ilişkinin bulunması gerekmektedir. Aksi halde kişilerin kendilerine etkisi bulunmayan, 

menfaatlerini ihlal etmeyen idari işlemler hakkında da iptal davası açma hakkı doğar ve bu 

durum İdarenin işleyişini olumsuz yönde etkiler.”92 

ÖZAY, idari işlemlere karşı açılabilen iptal davaları için sadece menfaatin olumsuz 

yönde etkilenmesinin yeterli sayılmasının, bu kurumun uygulama alanını olabildiğince 

genişlettiği, onu her derde deva, ucuz ve kolay bir başvuru yolu olmasını sağladığı için 

“Hukuk Devleti ve İdare Hukuku ve özellikle İdarenin Yargısal Yolla Denetimi 

kavramlarını özdeşleştirilen bir mekanizma” haline getirdiğini söylemektedir.93 

“Yargısal denetimin, başka bir deyişle, İdare Mahkemesinin, sakat-hukuka aykırı 

tasarrufa el koyabilmesi olanağının bulunabilmesi için, bir tahrike ihtiyaç vardır. İdari 

yargıda, İdarenin hukuka aykırı idari tasarruflarının denetlenip, iptalini sağlamak için bir 

savcı, bir procuratura bulunmadığı gibi, dava açma fırsatı da, dava ehliyetine sahip 

herkese verilmemiştir.”94 Bu sebeple iptal davası yönünden, idari yargıdaki düzenleyici ve 

kısıtlayıcı fonksiyonu nedeni ile ehliyet, yargılama usulünde önemli bir unsurdur.95 

YILDIRIM’a göre, iptal davasının amacı hukuk düzenini korumak olduğuna göre 

bu denetim işleminin rastlantıya bırakılmaması ve bir ilgilinin başvurusu beklenmeksizin 

denetleme yapılabilmesi gerekir. İdari yargıda denetim yapan organın bilgi edindiği hukuka 

                                                 
91 Güran, “İdari Yargılama Usulü Üzerine Düşünceler”, Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, s.226. 
92 D. 6.D., 13.1.2005 gün ve E. 2003/3572, K.2005/62, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
93 Özay, Yargısal Korunma, s.78. 
94 GÜRAN Sait, “İdari Yargılama Usulü Üzerine Düşünceler”, Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, s.226. 
Bkz., Azrak,  “İptal Davalarının Objektif Niteliği”, Ankara Hukuk Kurultayı 2000, s.150. 
95 Firuzan İkincioğulları, “Dava Açma Ehliyeti”, İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler, 
Ankara, DYBY no: 21, 1976, s.159. 
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aykırılıklara kendiliğinden el koyması konusunda kuramsal bir engel bulunmamaktadır. 

Yine YILDIRIM’a göre, adli yargıdaki savcıların sahip olduğu harekete geçme yetkisi idari 

yargıdaki savcılara da  tanınmalıdır.96 

Amaç İdarenin işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetimi, hukukun üstünlüğünü 

sağlamak olduğuna göre bu denetimin en etkili aracı iptal davasının, ön koşulların biri 

olarak gözetilen menfaat ihlali kavramının geniş yorumlanması gerektiği açıktır. Ancak, 

menfaatin geniş yorumu, idarenin yargısal yolla denetimini etkin ve etkili bir hale 

getirmekte, aksi ise denetleme dışı durumları çoğaltmaktadır. 97  

 DİDDGK, 55 hektarlık bölgenin rekreasyon alanı olarak belirlenmesine ilişkin 

9.1.1996 tarihli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işlemi ile onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planı Revizyonunun iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 6.Dairesi tarafından, 

davacıların menfaat ihlalini belde sakini sıfatına değil, mülkiyet iddiasına dayandırdıkları 

ve adli yargı yerlerinde devam eden, henüz sonuçlanmayan mülkiyet çekişmesinin dava 

açma hakkı vermeyeceği sebebiyle ehliyet yönünden red kararını;  “iptal davaları ile idari 

işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının saptanmasına, böylece de idarenin hukuka 

bağlılığının belirlenmesine, sonuçta hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilebilmesine olanak 

sağlandığından, bu davalarda menfaat ilişkisinin dar yorumlanmaması gerekmektedir” 

gerekçesiyle bozmuştur.98 

Ancak ülkemizde Hukuk Devleti ilkesi, yasama organı tarafından çıkarılan 

kanunlarla, bazı işlemlerin yargı denetimi dışına çıkarılması ve yargısal denetimi daraltıcı 

çabalar yüzünden yara almaktadır.99   

AYAYDIN bu konuda, iptal davasının sahip olduğu amaç göz önüne alındığında, 

bu davanın açılmasını zorlaştıran veya görülen davada İdari Yargı Denetiminin etkisini 

                                                 
96 Yıldırım Uluer, İdari Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu (10-11-12 Haziran 1982), (Tartışmalar) 
Ankara, DYBY no:33, 1982, s.140, 141. 
97 Özay, Yargısal Korunma, s.78, 81. 
98 DİDDGK., 13.6.1997 gün ve E. 1997/195, K. 1997/400, DD., Y.28, S. 95, 1998, s.82-83, Yine Danıştay  
6.Dairesi, İmar planında değişiklik yapılmasına ilişkin 26.10.1988 tarihli, 6, 7, 13 ve 14 sayılı kararların iptali 
istemiyle açılan davada İdare Mahkemesinin dava konusu kararla davacı şube başkanlığının menfaatinin ihlal 
edilmediğine ilişkin verilen kararın temyizen incelemesinde;  “İptal davaları ile idari işlemlerin hukuka 
uygun olup olmadığının tespiti, hukukun üstünlüğünün ve dolayısı ile idarenin hukuka bağlanması 
amaçlandığına göre, bu davalarda menfaat ilişkisinin dar yorumlanmaması gerekmektedir.” demiştir. D. 
6.D., 13.5.1991 gün ve E. 1989/2264, K. 1991/1101, DD., Y.22, S.84-85, 1992, s.423. 
99 Koçak, a.g.e., s.144. 
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azaltan her hukuki düzenlemenin Hukuk Devleti ilkesine aykırı olma riskini taşıyacağını 

ifade etmiştir.100 

1960 öncesinde Türk yasama organının giderek artan bir tempo ile yargısal denetimi 

kısıtlayıcı çabalar içine girmesi sebebi ile 1961 Anayasası’na İdarenin hiçbir eylem ve 

işleminin yargı denetimi dışında bırakılamayacağı hükmü getirilmiştir. 1971 Anayasa 

değişiklikleri sırasında da bazı teşebbüsler olmuşsa da başarılı olunamamıştır. Yine 1988 

yılının başında Hükümet tasarısı olarak T.B.M.M.’ye sunulan ve Adalet Komisyonundan 

geçen bu amaçlı İYUK’da değişiklik yapan tasarı da kanunlaşamamıştır. Bunun ardından 

idari iptal davalarında menfaat ihlali koşulu yerine kişisel hak ihlali koşulunu getiren yeni 

bir tasarı 1990 yılında yeniden meclise getirilmiş ancak bu tasarı ile de istenilen sonuca 

ulaşılamamıştır.101 

Daha sonra, 18.6.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4001 Sayılı Kanun ile  

2577 Sayılı İYUK’nda önemli değişiklikler yapılmış ve idari iptal davasında öznel ehliyet 

koşulu olarak menfaat ihlali koşulu yerine, çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, 

imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar dışında kalan idari 

işlemlere karşı iptal davası açabilmek için kişisel hakları ihlal edilenler koşulu getirilmiştir. 

4001 Sayılı Kanun ile getirilen değişikliğe göre; iptal davaları; idari işlemler 

hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 

olduklarından dolayı iptalleri için, çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar 

uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar hariç olmak üzere; kişisel 

hakları ihlal edilenler tarafından açılan davalardır şeklinde tanımlanmıştır. 

İptal davasının tanımında yapılan bu değişiklik, dava ehliyetine ilişkin bulunmakla 

birlikte basit bir usul hukuku düzenlemesinin ötesinde anlam ve önem taşımaktadır.102 

Bu açıdan, getirilen değişiklik Danıştay içtihadlarında ve özellikle öğretide çeşitli 

tartışmalara neden olmuştur. 

Bu Kanunun getiriliş amacı ile ilgili olarak; değişikliğin gerekçesinde, 6.1.1982 

tarihli ve 2577 Sayılı İYUK’nun 2. maddesinin 1. bendinin (a) şıkkının uygulamada genel 

hukuk sistemine aykırı biçimde geliştiği, bu sebeple idari davalarda taraf ehliyeti 

                                                 
100 Ayaydın, a.g.e., s.6. 
101 Koçak, a.g.e., s.144. 
102 Ayaydın, a.g.e.,  s.5. 



   25

konusunda usulsüzlük yapıldığı, bunun da İdari Mahkemelerde ve Danıştay’da iş hacmini 

gereksiz biçimde arttırdığı ve bu durumun hususi hukuktaki hak ve ehliyetin tatbikatında 

eşitsizlik sonucunu doğurduğu belirtilmiştir. Bunlara ek olarak Kanunun başta 2. maddesi 

olmak üzere ilgili maddelerinde dava ve taraf ehliyetinin yanlış değerlendirildiği ve 

menfaatleri ihlal edilenler deyiminin geniş yorumlanarak, esasta dava ehliyetine sahip 

olmayan kişilerin de idari yargıda  iptal ve tam yargı davaları açma taleplerinin kabul 

edildiği ve davaların buna göre görülerek hükme bağlandığı şeklinde açıklanmıştır.103 

Bu gerekçeyi KOÇAK, ilk bakışta haklı görmekle birlikte iş yükü gerekçe 

gösterilerek dava ehliyetinin kısıtlanması Hukukun Üstünlüğü ve Hukuka Bağlı Devlet 

ilkesi ile bağdaşmadığını, Danıştay’ın dava yükünün fazlalığının, hukuka aykırı idari eylem 

ve işlemlerin fazlalığı ya da yargıya başvuran insanların İdarenin hukuk dışı eylem ve işlem 

yaptığı konusunda yerleşmiş kanaatlerinden kaynaklanabileceği, dolayısı ile bunu 

engellemenin yolunun İdareyi hukuka uydurmak ve vatandaşı da buna inandırmaktan 

geçtiği, bu sebeple de iptal davalarında davacının ehliyetine kısıtlama getirerek İdare 

Mahkemelerindeki dava yükünün azaltılmasına çözüm aramanın Anayasanın 2. 

maddesinde düzenlenen Hukuk Devleti ilkesi ile bağdaşamadığı düşüncesi ile 

eleştirmiştir.104  

Görülmektedir ki, 4001 Sayılı Kanun değişikliği ile iptal davası -kanundaki istisnai 

durumlar bir yana bırakılırsa- İdarenin hukuka uygun davranmasını sağlayacak, Hukuk 

Devletini koruma amacını taşıyacak bir dava olma niteliğini kaybetmiş, hakkı ihlal edilen 

bir kişinin kendisine yapılan haksızlığın giderilmesi için başvurabileceği bir dava türü 

haline gelmiştir. Yani iptal davası nesnel bir dava olmaktan çıkıp, öznelleşmiştir.105 Bu 

sebeple değişiklik iptal davasına ağır bir darbe teşkil etmektedir.106  

Dolayısı ile öznel dava ehliyeti olarak menfaat ihlali koşulu yerine hak ihlalinin 

getirilmesi İdarenin Yargısal Denetimini daraltıcı yönde etkilemiştir. Artık iptal davası 

açabilmek için hukuken korunan bir menfaatin varlığı aranacaktır. Yani pozitif hukuk 

                                                 
103 Selami Demirkol, “2577 Sayılı Yasa ile Değişik 2/1-a Maddesinin İptali Sonrasında Ortaya Çıkan 
Hukuksal Boşluğun Düşündürdükleri”, Giritli’ye Armağan, İHİD, Y:12, S:1, 2000, s.178-179.,  Murat 
Sezginer, Gürsel Özkan, “İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Değişiklikler”, Halil Cin’e Armağan, 
Konya, Selçuk Üniversitesi Basımevi, 1995, s.95. 
104 Koçak, a.g.e., s.128-129. 
105Ayaydın, a.g.e., s.8. 
106 Sezginer, Özkan., a.g.e., s.99.   
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metinlerinin dava edilebilme hakkını tanımadığı bir menfaat iptal davası açma hakkı 

vermeyecektir. Öte yandan Danıştay’ın çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar 

uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar ibaresini geniş yorumlayan 

kararları, İdari Yargı denetimini genişletici biçimde etkilemiştir. Ancak bunda kanunun 

kaleme alınış amacından çok Danıştay’ın tutumunun etkili olduğunu belirtmek gerekir. 

AYAYDIN’a göre, “davaların uzun sürdüğü, yürütmeyi durdurma kararlarının sıkı 

şartlara bağlı kılındığı ve çeşitli sebeplerle geç verildiği hukuk sistemimizde, bir hukuk 

normunun, birisine uygulanarak zarar meydana getirmeden önce hukuka aykırılığının 

saptanmasına ve iptal edilmesine imkan vermemek önemli sakıncalar doğuracaktır.”107  

YILDIRIM’a göre ise, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi Hukuk 

Devleti olmanın zorunlu bir sonucu olduğundan, Hukuk Devleti ilkesiyle İdarenin Yargısal 

Denetimi arasındaki ilişki, yargısal denetimi daraltmayı değil, aksine genişletmeyi 

gerektirmektedir. “Bu nedenle iptal davası açabilmeyi sadece pozitif hukuk metinleriyle 

tanınmış bir menfaatin ihlali kaydına bağlamak, hukuk devleti ilkesiyle hiçbir şekilde 

bağdaşmamaktadır.”108  

AYM’de İYUK’nun Ek 3. maddesinin iptali için açılan bir davada; iptal davasının 

idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetiminde esas olduğunu ve kişilerin kendi 

yararlarına sonuç almalarını amaçlamakla, yani bu sonucu doğurmakla birlikte, idarenin 

hukuka uygunluğunu sağlayarak kamu yararını gerekleştirdiğini, sonuç olarak da sınırlı bir 

hak arama özgürlüğünün, kısıtlı bir idari yargının, hukuk devleti ilkesiyle 

bağdaşmayacağını söylemektedir.109 

 DEMİRKOL,  4001 Sayılı Kanun ile idarenin yargısal denetiminin sınırlamaktan 

öte adeta kapatıldığını ve yargı yerlerinin takdir yetkisini ortadan kaldıracak  şekilde öznel 

ehliyetin varlığı hallerinin tek tek sayılmasının modern demokrasilerin vazgeçilmez ilkesi 

olan kuvvetler aykırılığı ilkesine aykırı bir düzenleme olduğunu belirtmiştir.110 

Ancak öğretide değişikliğin bu kısıtlayıcı etkisinin yanı sıra dava ehliyetini 

genişletici etkisinin olduğu da ileri sürülmüştür. 

                                                 
107 Ayaydın, a.g.e., s.7. 
108 Yıldırım, a.g.e., s.103. 
109 AYM., 1.10.1991 gün ve E. 1990/40, K. 1991/33, R.G., 7.2.1992-21135, naklen Ayaydın, a.g.e., s.5. 
110 Demirkol, a.g.e., s.179, 181. 
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ÖZKAN/SEZGİNER, çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar 

uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar ibaresinin genişletmeye 

imkan verdiğini, burada Danıştay’ın ‘gibi’ ifadesini esas alarak  kamu yararını yakından 

ilgilendiren hususlarda herkesin dava açabileceğini kabul etmesi halinde 4001 Sayılı 

Kanunun dava açma ehliyeti bakımından daraltıcı etkisinden çok genişletici etkisi olacağını 

ifade etmektedir.111  

YILDIRIM ise, bu konulara ilişkin işlemlere karşı iptal davası açabilmek için 

kişisel bir menfaat ihlali kaydının dahi aranmadığını, bu sebeple idari yargı mercilerinin 

Hukuk Devleti ilkesini yerleştirme endişesi ile açılan davalarda dahi dava ehliyetinin 

varlığının kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir.112 Ayrıca YILDIRIM İdare Mahkemesi 

hakiminin bu cümleyi kullanarak, önüne gelen her somut olayın kamu yararını yakından 

ilgilendirip ilgilendirmediğini tespit edip, dava ehliyetini, menfaat ihlali koşulunun daha 

ötesine taşıyabileceğini de ifade etmiştir.113 

AYAYDIN’a göre ise “kanunun bu istisnai haller açısından actio popularisi kabul 

ettiği dahi düşünülebilecektir.” Bu hususlar bütün toplumu ilgilendirdiği için o toplumu 

oluşturan herkesin dava açma hakkı olacaktır. Danıştay 2577 Sayılı Kanun değişikliği 

olmadan önce de toplum yaşantısıyla yakından ilgili davalarda menfaat şartını çok geniş 

yorumladığından bu yeni değişiklik ile herkese içtihat yolu ile tanınan dava açma hakkı 

kanuni güvenceye bağlanmıştır denilebilir.114  

Adı geçen kanun değişikliği 21.9.1995 tarihli AYM kararı ile iptal edilmiştir.115 

Danıştay 5.Dairesi, Tütün Eksperleri derneği tarafından Tekel Personelinin Yer ve Görev 

Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin kimi kurallarının iptali için açılan 

davada, davacı derneğin ehliyetinin bulunup bulunmadığını belirlenmesi ile ilgili olarak 

uygulanacak kural olan 2577 Sayılı İYUK’nın 4001 Sayılı Kanun ile değişik 2. maddesinin 

                                                 
111 Sezginer, Özkan, a.g.e., s.99. Bkz., Yıldırım, a.g.e., s.102, 108, AYAYDIN’a göre, ancak yorum yolu ile 
kabul edilebilecek bir istisna halinde, kanunda sayılanlar ile ortak nitelikler taşıması gerekmektedir., naklen 
Ayaydın, a.g.e., s.7.  
112 Yıldırım, a.g.e., s.104. 
113 Yıldırım, a.g.e., s.108, AZRAK da bu hususlar ile ilgili olarak açılacak davaların bu değişiklik ile birer 
halk davası biçimine dönüştüğünü söylemektedir., naklen Ali Ülkü Azrak, “İptal Davalarında Meslek 
Kuruluşlarının Dava Açma Yeteneği”, İzmir Barosu Yargı Reformu Sempozyumu, İzmir,  İzmir Barosu 
Yayınları,  2000, s.322. 
114 Ayaydın, a.g.e., s.7. 
115 AYM., 21.9.1995 gün ve E. 1995/27, K. 1995/47, R.G., 18.4.1996-S.22615. 
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1. bendinin a şıkkında yer alan “...kişisel hakları ihlal edilenler...”ibaresinin Anayasanın 2., 

36., 125. ve 142. maddelerine aykırılığı savı ile iptalini istemiştir. 

Danıştay 5.Dairesi iptal isteminin gerekçesinde ise; iptal davasının amacının, hukuk 

düzenini korumak, İdarenin işlem ve eylemlerinde hukuka uygun davranmasını sağlamak 

olduğunu, idari işlemin iptalinde, yargı kararının anonim ve nesnel nitelik taşıması nedeni 

ile ‘kesin hükmün’ klasik anlamının dışında ve onu aşan sonuçlar doğurduğunu  

söylemektedir. Bunlara ek olarak, iptal davasının kişisel hak ihlaline bağlanması sonucunda 

bir çok işlemin yargı denetimine tabi tutulamaması ve genel düzenleyici tasarruflara karşı 

dava yolunu kapatması bakımından Anayasanın 2.ve 125. maddesine, dolayısı ile birçok 

işleme karşı iptal davası açılmasını olanaksız kılması sebebi ile de hak arama hürriyetini 

düzenleyen Anayasanın 36. maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüştür. 

AYM, İdarenin özel hukuk kişilerinin sahip olduğu yetkilerin dışında ve üstünde 

birçok yetkilere sahip olduğu, idari işlemlerin yasallık karinesinden yararlandığı, bu karine 

gereği idari işlemlerin hukuka uygun sayıldığı, idari davaların İdarenin işlem ve 

eylemlerinin hukuka uygunluğunun yargısal denetlenmesi, kamu hizmetlerinin hukuk 

kurallarına ve hizmetin gereklerine uygun biçimde yapılmasının sağlanması, kamu 

hizmetlerinin getirdiği yarar ve zararların bireylerin üzerindeki etkilerinin adaletli bir 

surette denetlenmesi için vatandaşlara tanınmış bir hak olduğu ve idari davaların İdare 

Hukukuyla birlikte hukukun üstünlüğü, Devletin hukuka bağlılığı ilkesinin sonucu olarak 

hukuk alanına girdiği gerekçesi ile İYUK’nun 4001 Sayılı Yasanın 1. maddesi ile 

değiştirilen 2. maddesinin 1. bendinin (a) alt bendinde yer alan “ kişisel hakları ihlal 

edilenler’ ibaresini iptal etmiştir. 

Ayrıca iptal davalarının koşullarını belirleme yetkisinin Anayasada belirlenen 

kurallar içinde kalmak koşulu ile özellikle Hukuk Devleti ilkesi ve hak arama özgürlüğüyle 

çelişmeden kanun koyucunun takdirinde olduğunu, Devletin hak arama özgürlüğünü 

daraltan bütün sınırlamaları kaldırarak yargı denetimini yaygınlaştırmasının ve adaletin 

gerçekleştirilmesini sağlamasının Hukuk Devleti ilkesine yer veren Anayasanın 2. maddesi 

gereği olduğunu, kişisel hakkın ihlali koşulu getirilerek hak arama özgürlüğünün 

kısıtlandığını, bu sebeple bir çok işleme karşı dava yolunun kapatıldığını ve İdarenin 

düzenleyici işlemlerine karşı uygulanmalarının beklenmeden dava açılmasını güçleştirdiği 

sebebi ile Anayasanın 36. ve 125. maddelerine aykırı olduğunu belirtmiştir.  
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Yine AYM, iptal nedeni ile doğan ve kamu düzenini ve kamu yararını olumsuz 

yönde etkileyecek hukuksal boşluğun giderilmesi için, iptal kararının Resmi Gazete’de 

yayımından başlayarak 3 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Ancak iptal kararı 

10 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen bu süre içerisinde kanun 

koyucu tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığından İYUK’nda bir boşluk doğmuştur.  

Ortaya çıkan hukuksal boşluğun da Danıştay tarafından eskiden olduğu gibi 

menfaat ihlali koşulu ile doldurulması eleştirilere neden olmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin 

iptal kararından sonra, iptal davası açılabilmesi için öznel ehliyet bakımından herhangi 

sınırlayıcı bir hüküm bulunmamasına rağmen, Danıştay’ın bu tutumunun Anayasa’nın 

gerek hak arama özgürlüğünü düzenleyen 36. maddesine, gerekse temel hak ve 

özgürlüklerin yasa ile sınırlanabileceği hükmünü içeren 13. maddesine aykırı olduğu ileri 

sürülmüştür. Nitekim hak arama özgürlüğünün kapsamında bulunan iptal davası açma 

hakkının sınırlanması Anayasa’nın 13. maddesine göre yalnızca kanun koyucuya ait bir 

yetkidir. Bu sebeple de bu boşluğun Danıştay içtihadı ile doldurulmasının hukuki açıdan 

doğru olmadığı ve menfaat ihlali koşulunun aranmasının gerekliliği hususunun, ancak 

kanun koyucuya yapılabilecek bir önerinin konusu olabileceği söylenmiştir.116    

Ne var ki, ortaya çıkan bu kanuni boşluk 8.6.2000 gün ve 4577 Sayılı  Bölge İdare 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un  5. maddesi ile 2577 Sayılı İYUK’nun 2/1-a maddesinin yeniden düzenlemesiyle 

doldurulmuştur. Yeniden menfaat ihlali koşuluna yer veren değişik madde metni 1982 

tarihli İYUK’ndaki ilk hali ile aynıdır. 

Anayasa Mahkemesi, bu kararında iki hususu gözden kaçırmamıştır; iptal 

davalarında menfaat ihlalinin yeterli olmasının İdare Hukukunun genel esaslarından biri 

                                                 
116 Tufan Erhürman, “İdari Yargıda Özel Yetenek (Menfaat) Koşulu”, 2000 Yılında İdari Yargı 
Sempozyumu, Ankara, DYBY no:59, 2000, s.46 vd., Ramazan Çakmakçı, “Meclisin İhmali Yine Boşluk 
Doğurdu”, Açık Sayfa, S:11, Şubat 1998, s.15, Ancak ALAN ve ÖZAY, menfaat ihlali koşulunun iptal 
davasının teorisi içinde varolduğu için ortada yasal boşluk olmadığı ve dolayısı ile Danıştay’ın tutumunun 
Anayasa’ya bir aykırılık teşkil etmediği gerekçesi ile bu eleştirilere karşı çıkmışlardır., naklen 2000 Yılında 
İdari Yargı Sempozyumu, (Tartışmalar), s.55.   
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olması ve düzenleyici işlemlerin doğrudan doğruya kişisel hak ihlaline yol açmasının 

mümkün olmamasıdır.117 

KOÇAK konu ile ilgli olarak Türk yasama organında görülen bu kısıtlayıcı 

eğilimin, gerek Hukuk Devleti ilkesi gerekse kamu özgürlüğü açısından oldukça 

düşündürücü olduğunu ve bu nedenle AYM’nin iptal kararını yerinde bulduğunu 

söylemiştir. Bununla birlikte kanun koyucu tarafından idari yargının iş yükü gerekçe 

gösterilerek düzenlenen böyle bir yasa hükmünün bizzat idari yargının Yüksek Mahkemesi 

olan Danıştay tarafından itiraz yolu ile AYM’ne götürülmesinin ise Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bir Hukuk Devleti olma yolunda katettiği mesafe açısından, en az 

AYM’nin aldığı iptal kararı kadar önemli ve anlamlı olduğunu ifade etmiştir.118 

Elbetteki İdarenin hukuka aykırı işlemlerinin denetlenmesinde en etkili yol olan 

iptal davalarında öznel dava açma ehliyeti kişisel hak ehliyetine indirgenmemelidir. Hukuk 

Devleti’ne bağlı bir İdarenin varlığı açısından İdari Yargı Denetiminin kapsamının büyük 

önem taşıdığı şüphesizdir. Dolayısı ile bu kapsamı daraltmaya çalışmak yerine 

Anayasamızın 125. maddesi ile uyumlu hale getirmek gerekir. Ancak bu, sınırsız bir dava 

açma yetkisinin tanınması anlamına gelmemelidir. Zira böyle bir tutum kamu hizmetlerinin 

görülmesi açısından süreklilik ilkesi ve bu bağlamda kamu yararı ile bağdaşmaz. Bu itibarla 

iptal davalarında öznel dava açma ehliyeti olarak kişisel hak ihlali koşulundan daha geniş 

fakat isteyen herkese dava açma hakkı vermeyen menfaat ihlali koşulunun aranması 

Anayasamızın gerek 36. maddesi gerek 125. maddesi ve bunun da ötesinde 2. maddesi ile 

daha uyumludur. 

AZRAK’ın, İYUK’nda  açık bir hüküm bulunması dolayısı ile menfaat koşulunun 

teorik ve pratik bakımdan zorunlu olup olmadığı üzerine tartışılmasını gereksiz bulmasına 

karşın ÖZDEK aksi yönde görüş belirtmiştir.119 

Roma Hukukunda bütün vatandaşların actio popularis yolu ile kamu menfaatinin 

korumak üzere dava açma hakkı bulunmaktaydı. 120 Bu sebeple actio popularis iptal 

davasını açma yetkisini en cömertçe tanıyan sistemdir. “Actio popularis, iptal davasında 
                                                 
117 Ali Ülkü Azrak, “İdarenin Yargısal Denetimine İlişkin Sorunlar”, Türkiye Barolar Birliği Hukuk 
Kurultayı, Ankara, TBBY, 2001, s.452-453.  
118 Koçak, a.g.e., s.144. 
119 Azrak,  “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağan,  s.151., Özdek, “İptal 
Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, s.102-103. 
120 Ziya Umur, Roma Hukuku, İstanbul, Beta, 1990, s.264. 
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ilke olarak menfaat koşulunu kabul eden sistemlerin bazılarında ancak istisnai durumlarda 

uygulanabilmektedir.” Bununla birlikte Kolombiya gibi bu sistemi kabul eden ülkeler de 

bulunmaktadır.121 

AZRAK bu çözümün eksik yanlarının bulunduğunu, kamu tüzel kişilerinin veya 

makamlarının halktan herhangi bir kişi kavramına sokulamayacağını, öte yandan idari 

makamların özel kişilerden farklı olarak ancak kanunen yetkili oldukları hususlarda 

harekete geçebileceklerinden, bunlara sınırsız bir dava ehliyetinin tanınmasının esasen 

olanaksız olduğunu ve bunun actio popularisi tanımak eğiliminde olan sistemler için dahi 

geçerli bir olgu olduğunu söylemektedir.122 

İdari yargıda iptal davası açabilecekler için böyle bir sınırlama getirilmesinin ilk 

nedeni İdarede istikrarı korumaktır. İptal davasının amacı göz önüne alındığında, tüm 

vatandaşlara hiçbir sınırlama getirilmeden dava hakkının verilmesi gerektiği savunulabilir. 

Ancak bu durumda idarenin tüm işlemlerinin, bütün vatandaşların dava tehdidi altında 

kalması söz konusu olur. Dolayısı ile böyle bir ortamda İdarenin her işlemi şüphe ile 

karşılanacaktır. İkinci neden ise yukarıda belirttiğimiz üzere, iptal davasına bir ciddiyet 

getirmektir. Keza “bir davada  menfaati ihlal edilenle, dava konusu işlemden hiç 

etkilenmemiş olan kişinin konuya yaklaşımı, sunuşu ve izleyişi değişiktir.”123 

 Danıştay 10.Dairesi, iptal davalarında menfaat ihlali koşulunun getirilerek dava 

açılabilmesi için ciddi ve makul bir bağlantının varlığının aranmakta olduğunu, böylece 

iptal davalarının halk davası olmasının engellendiğini ifade etmiştir.124  

Öğretide, iptal davalarında menfaat ihlali koşulunun varlığı ile ilgili olarak iki tür 

görüş ileri sürülmüştür. Bu görüşler esas itibariyle Hukuk Devleti ilkesinin 

gerçekleştirilmesine yönelik çerçeve içerisinde biçimlenmişlerdir. Bunlardan ilki menfaat 

ihlali koşulunun herkese dava açma hakkının tanınması sonucunu doğuracak kadar geniş 

tutulmasının idari yargı teşkilatının yetersizliği nedeni ile pratik açıdan imkansız olduğunu, 

İdarenin her işleminin dava tehdidi altında bulunmasının onun işleyişini olumsuz yönde 

etkileyeceğini ve bunun da kamu hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilememesine yol 

açacağını ileri sürmüştür. Diğer görüşü savunanlar ise, iptal davası açma hakkının sadece 
                                                 
121 Özdek, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, s.104. 
122 Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağan, s.151. 
123 Akyürek, a.g.e., s.30., Alan, a.g.e., s.30.   
124 D. 10.D., 21.12.1998 gün ve E.1996/5207, K. 1998/6855, DD., Y.29, S.100, 1999, s.531vd. 
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idari işlemle ciddi ve makul bir ilgisi olan kişilere tanınmasının İdarenin bazı işlemlerinin 

yargı denetimi dışında kalması sonucunu doğuracağı, bunun da Hukuk Devleti ilkesi ile 

bağdaşmayacağı gerekçesi ile ilk görüşe karşı çıkmışlardır. 

İKİNCİOĞULLARI’na göre, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetleme 

isteğiyle rastgele dava açılmasını önlemek gayesi ile menfaat ilişkisi şart görülmüştür. Bu 

sebeple menfaat şartı re’sen inceleme konusu olan ve kamu düzenini ilgilendiren bir 

husustur.125  

AKMAN ise, Anayasamızın 125. maddesinde yer alan “idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” ilkesine dayanarak herkesin, her idari işleme karşı dava 

hakkını kabul etmenin idaredeki istikrarı yok ettiğini ve bunun nerede biteceği bilinmeyen 

bir dava açma keyfiliğine sebep olacağını, bu sebeple böyle bir hukuki durumun 

Anayasamızın 2. madddesinde yer alan Hukuk Devleti kavramı ile bağdaştırılmasının 

mümkün olmadığını belirtmiştir.126 

ÖZYÖRÜK’de burada dava hakkının kime tanınacağı ilişkin olarak hiç kimsenin 

öznel bir hakkını ihlal etmeyen, ancak yine de hukuk düzenini çiğneyen bir işlemine karşı 

…milyon ferde, …milyon adet iptal davası ikame hakkını pratik olarak verebilmeğe imkan 

olmaması sebebi ile dava konusu yapılacak hukuk ihlali ile en yakın ilişkisi bulunanları 

tercih etmek zorunluluğu doğduğunu ifade etmiştir.127  

ÖZAY’a göre ise, iptal davası açmak için gerekli öznel ehliyet; menfaat ihlali 

koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği, olayın özelliği ve davacının durumu da 

değerlendirilerek belirlenirken Hukuk Devleti ilkesine dayalı idari yargı işlevinin göz ardı 

edilmemesi gereği, anılan koşulun bütünüyle bir yana bırakılarak herkesin her türlü idari 

işlemin iptali istemiyle dava açabilmesinin kabulü anlamına gelmemelidir. Burada İdari 

yargı ne işin esasına girmek istenmediği konularda ‘sudan bir menfaat koşulu’ gerekçesini 

ileri sürmeli ne de bu kurum bazı ‘dava hastası kimselerin kişisel kaprisleri uğruna 

yargısal denetim mekanizmasını işleyemez bir duruma getirme tutkularının bir tatmini 

aracı’ haline dönüştürülmelidir.128  

                                                 
125 İkincioğulları, a.g.e., s.149. 
126 Akyürek, a.g.e., s.45.  
127 Özyörük, a.g.e., s.102. 
128 Özay, Yargısal Korunma, s.81. 
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BİLGEN/GİRİTLİ/AKGÜNER, ÖZAY ile aynı yönde görüş bildirerek, yargısal 

denetimde, İdarenin etkinliklerini felce uğratacak kadar aşırılığa kaçılmaması gerektiğini, 

bunun İdareyi hareketsizliğe, iş yapmamaya ve nihayetinde kamu hizmetlerinin gereği gibi 

yerine getirilmemesine yol açabileceğini ifade etmektedirler.129 

Danıştay 10.Dairesi de 21.5.1990 tarihli kararında konu ile ilgili olarak şu hükmü 

vermiştir;  “…rastgele dava açılmasını önlemek için idari işlem ile dava açacak olan kişi 

arasında menfaat ilişkisi şartı getirilmiş, her olay ve davada yargı merciine başvuranın 

menfaatinin, iptali istenen işlemle ihlal edilip edilmediğinin takdiri de yargı yerine 

bırakılmıştır.” 

“…İptal davasına konu olan işlemin davacıyı etkilemesi, yani, davacının kişisel 

menfaatini ihlal etmesi, işlem ile davacı arasında ciddi ve makul bir ilişkinin olması 

gerekmektedir. Aksi halde, kişilerin kendisine etkisi bulunmayan, menfaatlerini ihlal 

etmeyen idari işlemler hakkında da iptal davası açma hakkı doğacaktır. Bu da idarenin 

işleyişini olumsuz yönde etkiler…” 

“İptali istenilen Yabancı Para Birimlerine Dayalı Birim Fiyatlarla İhalesi yapılmış 

ve yapılacak olan Otoyol, Köprü, Tünel yapımı ile Kontrolluk, Mühendislik, Etüd, Proje ve 

Müşavirlik İşleminde Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların yürürlüğe 

konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile davacının kişisel bir menfaatinin ihlal 

edilmediği, bu işlemle davacı arasında ciddi ve makul bir menfaat alakasının olmadığı 

anlaşıldığından davcının dava açma ehliyetinin bulunduğunu kabule olanak yoktur.”   130  

Yine Danıştay 6.Dairesi, TCDD Genel Müdürlüğü’nden kiralanan 1. derece doğal 

sit ve tarihi sit alanı olarak belirlenen Atatürk Orman Çiftliği alanında kalan taşınmazın 

kiralama amacına kullanımına uygun duruma getirmek amacıyla sit alanından çıkarılması 

istemiyle kiracı olan davacı tarafından yapılan başvurunun zımnen reddi yolundaki işlemin 

                                                 
129 Bilgen, Giritli, Akgüner, a.g.e.,  s.51-52. 
130 D. 10.D., 21.5.1990 gün ve E. 1990/1213, K. 1990/1115, naklen Karavelioğlu, a.g.e., s.572., DVDDGK 
da, 4369 sayılı kanuna ilişkin 1 seri nolu genel tebliğin “Diğer Kanunların Uygulanması” başlıklı 7. 
bölümündeki düzenlemenin, bazı kişilere ayrıcalık tanıdığı, doğrudan ilgisi, menfaati olan ve kendilerine 
ayrıcalık tanınan kişilerin yararlarına olan bu düzenlemenin iptalini istemelerinin mümkün olmayacağı, bu 
işlemin iptalinin ancak hukuka ve Devlete saygısı olan, aleyhlerinde eşitsizlik meydana getirilen  
vatandaşların yararına olabileceği sebebiyle iptali için açılan davada, Danıştay 4.Dairesinin ehliyet yönünden 
red kararını davacının dava konusu işlemle vatandaş olma sıfatı dışında, meşru, kişisel, güncel bir menfaat 
ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle onamıştır., DVDDGK., 24.9.1999 gün ve E. 1999/21, K. 1999/392, naklen 
http://www.danistay.gov.tr/ 
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iptali için açılan davada şu gerekçe ile İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden red kararını 

onamıştır. 

“Yargısal denetim amacıyla her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası 

açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve idarenin işleyişinin olumsuz 

yönde etkilenmemesi için, dava konusu edilecek işlem ile dava açacak kişi arasında belli 

ölçüler içinde menfaat ilişkisi bulunması koşuluna ihtiyaç vardır. Her olay ve davada, 

yargı merciine başvurarak dava açan kişinin menfaatinin, iptali istenen işlemle ne ölçüde 

ihlal edildiğinin takdiri de yargı mercilerine bırakılmıştır. İptal davası açılabilmesi için 

gerekli olan menfaat ilişkisi kişisel, meşru ve güncel bir menfaatin bulunması halinde 

gerçekleşecektir. Başka bir anlatımla, iptal davasına konu olan işlemin davacının 

menfaatini ihlal ettiğinden söz edilebilmesi için davacıyı etkilemesi, yani davacının kişisel 

menfaatini ihlal etmesi, işlem ile davacı arasında ciddi ve makul bir ilişkinin bulunması 

gerekmektedir. Aksi halde kişilerin kendisine etkisi bulunmayan, menfaatlerini ihlal 

etmeyen idari işlemler hakkında da iptal davası açma hakkı doğar ve bu durum idarenin 

işleyişini olumsuz etkiler. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini 

amaçlayan iptal davasının görüşülebilmesi için ön koşullardan olan dava açma ehliyeti 

iptal davasına konu kararın niteliğine göre idari yargı yerince değerlendirilmelidir.”131   

Bizce de, iptal davalarında menfaat ihlali koşulunun aranması yerindedir. Daha önce 

de belirttiğimiz gibi kişisel hak ihlali koşulundan daha geniş bir yargısal denetime olanak 

sağlayan ancak isteyen herkese dava açma hakkı vermeyen menfaat  ihlali koşulu gerek 

Anayasamızın, İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine -istisnalar hariç- karşı yargı yolunun 

açık olduğunu düzenleyen 125. maddesi ile gerekse Cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen 

Anayasamızın 2. maddesi ile daha uyumludur. Ancak bu koşulun sınırları çizilirken 

Anayasamızın 125. maddesinin ana ereğini ve aynı zamanda temelini teşkil eden Hukuk 

Devleti ilkesinden ayrılmamak gerekir. Yani ne isteyen herkese İdarenin her türlü işlemine 

karşı iptal davası açabilme hakkı verilmeli ne de bu koşul İdarenin hukuka aykırı 

işlemlerinin yargısal denetim dışında kalması sonucunu doğurmalıdır.  

                                                 
131 D. 6.D, 10.12.2004 gün ve E.2003/3450, K. 2004/6401, naklen Zehredin Aslan, Kahraman Berk, İdare 
Hukuku ve İdari Yargılamaya İlişkin Temel Kanunlar, 3.Bası, Alfa, İstanbul, 2005, s.153-154. 
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 ÖZBUDUN’a göre de, hukuka uygun olmayan bir idari işlemin ne gerekçe ile 

olursa olsun, yargı denetimi dışında bırakılması Hukuk Devleti ilkesi ile bağdaştırılamaz.132 

ÖZDEK, iptal davası açma yetkisinin herkese tanınması halinde ciddiyetten uzak 

başvuruların artacağı ve idari yargı mercilerinin işinin son derece güçleşeceği şeklinde karşı 

çıkışların, hukuk devleti ilkesinin tam olarak yaşama geçmesinde halkın katkısını feda etme 

ikilemi ile karşı karşıya kaldığını, esasında öne sürülen gerekçelerin belli bir gereçekliği 

ifade etmekle beraber ortaya çıkması muhtemel sakıncaların önlenmesinin de imkansız 

olmadığını söylemiştir. ÖZDEK’e göre herkese iptal davası açma hakkının tanınmasının 

doğuracağı tüm sakıncalar, İdarenin hukuka aykırı işlemlerinin denetlenememesi 

sakıncasından daha önemli olmamalıdır. Bu sebeple burada Hukuk Devleti ve onun 

koşullarından olan İdarenin en geniş kapsamda denetlenebilmesi gereği ile ilgili bir ilke 

sorunu vardır.133 Nitekim bireylerin iptal davası ile hukuka uygunluğu kuşkulu olan idari 

işlemlerin yargı organlarınca denetimini sağlamaları, Hukuk Devleti ilkesinin yaygınlık 

kazanması bakımından olumlu bir gelişme olacak ve İdare, hukuka uygun davranma 

zorunluluğunu daha güçlü hissettiğinden hukuka aykırı uygulamalar en aza indirilecektir. 

Ayrıca halkın kendi yönetimini sorgulaması yolunu da açacağından daha demokratik bir 

uygulamanın başlatılması söz konusu olabilecektir.134 

ERHÜRMAN bu konuda yukarıda zikrettiğimiz 4001 Sayılı Kanunun İYUK 2/1-a 

maddesinde değişiklik yapan hükmünün AYM tarafından iptalinin gerekçesinde yer alan 

sebeplerin, iptal davalarında dava ehliyeti olarak aranan menfaat ihlali koşulu için de 

geçerli olduğunu söylemektedir.  

Bu itibarla AYM’ye göre hak arama özgürlüğünü daraltan bütün sınırlamalar 

Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Hukuk Devleti ilkesine aykırı ise idari işlemlerle 

ilgisi bulunmayan kişilerin dava açması sonucu İdarenin devamlı dava tehdidi altında 

kalacağı ve böylece İdarenin işleyişinin olumsuz yönde etkileneceğinden bahisle menfaat 

ihlalinin  aranması da esasında Hukuk Devleti ilkesine aykırıdır. Yine burada menfaat ihlali 

koşulunun kişisel hak ihlali koşuluna oranla daha fazla sayıda insana dava açma olanağı 

veriyor olmasının, hak arama özgürlüğünü daraltan sınırlamalar arasında bulunmadığı 

                                                 
132 Özbudun, a.g.e., s.116. 
133 Özdek, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, s.105. 
134 Özdek, a.g.e., s.115. 
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anlamına gelmediği gibi, Anayasanın 125. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olarak 

Anayasa’da belirtilen istisnalar dışındaki kimi işlemleri yargı denetimi dışında bırakmadığı 

anlamına da gelmemektedir. Nitekim kişisel hak ihlali koşulu ile menfaat ihlali koşulu 

arasındaki fark bir nitelik farkı değil bir nicelik farkıdır. ERHÜRMAN’a göre “iptal 

davasının davacısı, sadece mahkeme önünde hakkını arayan bir kişi değil, İdarenin 

denetimine katılan ve vatandaşı olduğu  devletin bir Hukuk Devleti olması için eylemli bir 

biçimde çaba harcayan bir bireydir.” Bugün Hukuk Devletinde her türlü işlemin 

denetlenmesi ve hukuka aykırı her işlemin hukuk aleminden en kısa sürede silinmesi 

amacına ulaşılamıyor olmasının tek sebebi ise yargı örgütünün nicel olarak 

yetersizliğidir.135 

TEKİNSOY da, aynı yönde görüş bildirmiş ve menfaat kavramının hak 

kavramından daha geniş bir ilişkiyi ifade etmesine rağmen yine de iptal davalarının 

açılabilmesi bakımından belli bir sınırlılığı getirdiğini söylemiştir. Buna göre, “Hukuk 

Devleti düzeninin, özellikle devlet kaynaklı hukuka aykırılıklara tahammülsüzlüğü 

ölçüsünde, iptal davalarının vazgeçilmez bir özelliğiymiş gibi ortaya konulan menfaat 

koşulu, aynı zamanda hukuk düzeninin hukuka aykırılıklara tahammülünün sınırını 

belirlemektedir”136  

ÖZYÖRÜK, her ne kadar pratik nedenler ile bunun imkansız olduğunu ileri 

sürmüşse de, İdarenin hukuka saygısını yitirmesinden herkesin zarar görmesi sebebi ile 

İdarenin hukuku ihlalinde, kural olarak herkesin, İdareyi tekrar hukuk çevresine sokmak 

üzere dava hakkının bulunmasının zaruri olduğunu belirtmiştir.137 ÖZYÖRÜK’e göre 

hukuka bağlı İdarede herkesin menfaati vardır.138 Hukuk Devleti ve onun vazgeçilmez şartı 

olan hukuka saygılı İdare, şahsi ve öznel değil, genel ve nesnel bir sorundur.139                                             

ZABUNOĞLU’ne göre de, İdarenin hukuka uygunluğunun sağlanmasında ve bu 

yoldaki kanaatlerin zedelenmemesinde, hukuka aykırılığı ileri sürebilecek olan işlemin en 

                                                 
135 Erhürman, “İdari Yargıda Özel Yetenek (Menfaat) Koşulu”, 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, 
44vd.  
136 Tekinsoy, a.g.e., s.128. 
137 Özyörük, İdari Yargı Ders Notları, (Daktilo), Ankara, 1977, s.205., naklen Tekinsoy, a.g.e, s.128.  
138 GÜRAN’a göre,”hiç şüphesiz, idarenin hukuka bağlılığının sağlanmasında ve bunun denetim altında 
tutulmasında, toplumun doğrudan doğruya bir menfaati mevcuttur.”, naklen Güran, “İdari Yargılama Usulü 
Üzerine Düşünceler”, Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, s.230. 
139 Özyörük, a.g.e, s.204.  
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yakın ilgilisinin yanı sıra, belki de ondan önce, herkesin yararı vardır. Bu kamusal yarar, 

idari işlemlerin hukuka aykırılıklarının ileri sürülmesinde karşılaşılan en yüksek yarar 

olmasının yanında İdarenin, Hukuka karşı nesnel saygınlığının korunmasının da bir 

ifadesidir.140    

BALTA da  yukarıda belirttiğimiz üzere Yargısal denetimin, kendiliğinden değil, 

dava yetkisine sahip olanların başvurması üzerine harekete geçtiğini, menfaat ihlali şartının, 

davanın unsuru değil ciddilik için aranan bir dış şart141 olsa dahi gene de bir sınır olduğunu, 

bu itibarla yargı denetiminin bütün hukuka aykırılıkları değil, yalnızca davacı kişi 

tarafından dava konusu yapılanları incelediğini, dolayısı ile yararı zedelenen şahsın dava 

yoluna gitmemesi halinde hukuka aykırı işlemin varlığını sürdüreceğini ifade etmiş ve iptal 

davalarının amacı göz önünde tutulduğunda, bu davalarda menfaat şartının aranmaması 

gerektiğini belirtmiştir.142 

 Danıştay 10.Dairesi de, Irak’ın Kuveyt’i işgali üzerine ortaya çıkan savaş sırasında 

Türkiye’de konuşlandırılmak amacıyla Nato’dan askeri kuvvet istenilmesine ilişkin 

Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, bu hususla ilgili olarak daha önce 

belirttiğimiz karalarından farklı yönde şu hükmü vermiştir;  

“…Hukuk Devleti esasının tüm kurum ve kuralları ile yerleştirilmesi, ülkede 

yaşayan herkesin menfaati gereği olduğundan, toplumun ve dolayısı ile bireyin menfaatini 

zedeleyen, Hukuk Devleti esaslarına aykırı uygulamalara ilişkin işlemlere karşı bireylerin 

dava açmakta menfaat ilişkisinin bulunmadığını söylemek mümkün değildir…” 

“ Öte yandan, dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile yabancı silahlı kuvvetlerin 

yurda çağrılması olayını, savaşı doğurucu, kışkırtıcı bir unsur olarak gören her Türk 

vatandaşının, hem Hukuk Devleti ilkesini yerleştirme gereği olarak, hem de ülkede 

çıkabilecek bir savaş bakımından kişisel, meşru, güncel bir menfaati bulunduğundan, 

davalı idarenin ehliyet konusundaki itirazı kabul edilmeyerek dosya incelendi.”143 

                                                 
140 Yahya K. Zabunoğlu, İdari Yargı Hukuku Dersleri, (Daktilo), Ankara, 1982, naklen Halil Kalabalık, 
İdari Yargılama Hukuku, İstanbul, Değişim, 2003, s.158. 
141 Onar, a.g.e., s.1781. 
142 Balta, a.g.e., s..232.  
143 D. 10.D., 13.10.1992 gün ve E. 1990/4944, K. 1992/3569, DD., Y.23, S.87, 1993, s.478 vd., Danıştay 
8.Dairesi, İl Genel Meclisi üyesi tarafından, İl Daimi Encümenin 1992 İlköğretim Kurumları Yatırım 
Programının Milli Eğitim Bakanlığı’nın tasdikine sunulması ve işlerin emanet usulüyle yaptırılması 
hakkındaki kararın iptali istemiyle açılan davada, davacının o yörede oturan vatandaş ve o ilçenin İl Genel 
Meclisi üyesi olarak dava konusu karara karşı dava açabileceğini kabul etmek gerektiğini, aksi takdirde, İl 
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Aynı Danıştay Dairesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 11.4.2001 tarih ve 21 

sayılı toplantısında alınan 14 nolu kararla Almanya’nın Sesi Radyosu’na günde iki kez 

yarımşar saatlik Türkçe yayın yapma izni verildiği, BBC World Service Türkçe 

bölümünün, Almanya’nın Sesi Radyo’suna verilen iznin kendilerine de verilmesi talebi 

değerlendirilirken 8.8.2001 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan 3 nolu kararla 

Almanya’nın Sesi Radyosu’na izin verilmesine ilişkin kararın, RTÜK başkanı olan 

davacının ve bir Kurul üyesinin karşı çıkmasına rağmen kaldırılması işleminin, Üst 

Kurulun dört ay içinde aynı konuda taban tabana çelişen iki ayrı karar verdiği, ikinci 

kararın iç hukuka ve uluslar arası hukuk kurallarına açık aykırılıklar taşıdığı, söz konusu 

yayın kuruluşlarının yayınlarının durdurulmasının uluslar arası camiada tepki uyandırdığı, 

Türkiye’yi harbeleşme özgürlüğü olmayan, antidemokratik sansürscü bir ülke konumuna 

düşüreceği ve Türkiye karşıtı çevrelerce istismar edileceği gerekçesiyle iptali istemiyle 

açılan davada, İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden red kararını bozarak şu şekilde 

hüküm vermiştir; 

“Dava konusu kararın istismar edilmesiyle Türkiye aleyhine olan oluşan tepkiler 

üzerine, Dışişleri Bakanlığı’nca RTÜK’na gönderilen 24.8.2001 tarihli yazıda anılan 

kararın dünyadaki tepkileri vurgulanarak ülkemiz aleyhine yeni bir kampanya boyutlarına 

ulaşmadan uygulamadan vazgeçilmesinin istenildiği, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel 

Sekreterliği’nin 25.10.2001, Dışişleri Bakanlığı’nın 9.11.2001 ve Başbakanlık’ın 

16.11.2001 tarihli yazılarıyla kararın uygulanmasının yaratacağı sonuçlar açıklanarak 

uygulanmasının ertelenmesinin istenildiği dikkate alındığında, Türkiye’nin menfaatlerini ve 

dolayısı ile vatandaşlarının da menfaatini olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurucu nitelikte  

olduğu tartışmasızdır.” 

“Bu durumda davacının, başkanı bulunduğu, Kurulca kendisinin karşı oyuyla 

alınan ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğü, karar nedeniyle Türkiye’nin menfaatlerine 

aykırı ve itibarını sarsacak sonuçlar doğduğu belirtilerek açılan davada, davacının Kurul 

                                                                                                                                                     
Daimi Encümen kararlarının bazı durumlarda idari yargı önüne getirilmesinin ve denetlenmesinin söz konusu 
olamayacağını, ayrıca halkın oyları ile ilçeler adına seçilip görev yapan İl Genel Meclisi üyelerinin İl Daimi 
Encümeni kararları ile menfaatlerinin zedelendiğini kabul etmek gerektiğini söylemiştir., D. 8.D., 7.12.1993 
gün ve E. 1992/3067, K. 1993/4046, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 



   39

başkanı ve vatandaş sıfatıyla, kişisel, meşru ve güncel bir menfaat bağının bulunduğunun 

kabulü gerekmektedir.”144  

Danıştay 8.Dairesi de, davalı İdare ile iki Holding Anonim Şirketi arasında trona 

maden sahasının işletilmesine yönelik olarak akdedilen çerçeve andlaşmasının dayanağı 

olan işlemin iptali istemiyle Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Vakfı tarafından açılan 

davada şu gerekçe ile İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden red kararını bozmuştur; 

“Hukuk Devleti’nin öğesi olan idarenin yargısal denetiminin sağlanması iptal 

davaları yolu ile olur. İptal davları ile idari işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının 

saptanmasına, hukukun üstünlüğüne saygı duyulmasına sonuçta idarenin hukuka 

bağlılığının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bunun için ülkede yaşayan herkesin menfaati 

gereği, toplumun ve dolayısı ile bireyin menfaatini zedeleyen Hukuk Devleti esaslarına 

aykırı, kamu yararını ihlal eden işlemlerin hukuk aleminden silinmesini sağlamak için, bu 

işlemlere karşı bireylerin dava açma hakkını geniş yorumlamak gerekmektedir.”145 

Yine DİDDGK, Yusuf Bozkurt Özal’ın Süleymaniye Camii Haziresine defnine izin 

verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 

10.Dairesinin, iptal davaları ile güdülen amacın idari işlemlerin hukuka uygunluğunun 

denetlenmesi olduğu, ancak yargısal denetim amacıyla her idari işleme karşı herkes 

tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve 

İdarenin işleyişinin bu yüzden olumsuz etkilenmemesi için dava konusu edilecek işlem ile 

davacı arasında belli ölçüler içinde menfaat ilişkisi bulunması koşuluna ihtiyaç bulunduğu, 

aranan bu menfaat ihlalinin, iptali istenen işlemle ne ölçüde ihlal edildiğinin her olay ve 

davada yargı mercilerince takdir edileceği, iptal davası açılabilmesinin idari işlemin 

davacıyı etkilemesi, bu işlemle davacı arasında ciddi ve makul bir ilişkinin bulunması 

halinde söz konusu olabileceği, davacının avukat ya da vatandaş olmasının kanunun aradığı 

anlamda bir menfaat bağının kurulmasında yeterli olmadığı sebebiyle davayı ehliyet 

yönünden red kararını bozmuştur. DİDDGK kararın gerekçesinde şunları söylemiştir; 

“Anayasa Mahkemesinin kararlarında da açıklandığı üzere, Hukuk Devleti insan 

haklarına saygı gösteren, bu hakları koruyucu, adaletli bir hukuk düzeni kurup 

sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, bütün etkinliklerinde hukuka ve anayasaya uyan, 
                                                 
144 D. 10.D., 11.10.2002 gün ve E. 2002/762, K. 2002/1675, naklen Bal, a.g.e., s.626-627. 
145 D. 8.D., 17.10.2001 gün ve E. 1999/4307, K. 2001/4463, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
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işlem ve eylemleri bağımsız yargı denetimine bağlı olan Devlet biçiminde 

tanımlanmaktadır.” 

“Anayasamızın 63. maddesi, Devletin tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve 

değerlerinin korunmasını sağlayacağını bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri 

alacağını öngörmüş, yine 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9. 

maddesi de korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında her çeşit inşai ve 

fiziki müdahale yasaklamış bulunmaktadır.” 

“Yukarıda yer alan düzenlemeler karşısında, dava konusu Bakanlar Kurulu kararı 

ile defin yapılacak yerdeki Süleymaniye Camii ve çevresinin, İstanbul Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun …kararıyla kentsel ve tarihi Sit, kentsel ve arkeolojik Sit 

alanı olarak kabul ve ilan edilmiş olduğu iddiasıyla söz konusu Bakanlar Kurulu kararının 

iptali istemiyle taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması açısından her vatandaşın 

dava açmada menfaatinin bulunduğunun kabulü gerekeceğinden, davacının vatandaş 

olarak, bir kişinin Belediye mezarlığı dışında özel bir yere defnini öngören Bakanlar 

Kurulu kararının iptalini istemekte menfaati bulunduğu açık olup, davanın ehliyet 

yönünden reddi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır”146  

İdarenin hukuk kurallarına riayetinde her bireyin menfaati olduğu gerekçesi ile 

hukuka aykırı idari işlemlere karşı dileyen herkesin iptal davası açma hakkı olduğunu 

savunmak sanki, bir Hukuk Devletinde İdarenin tesis ettiği işlemlerde kanuniliği 

sağlamanın sadece vatandaşların ödevi olduğu, idari organlarında her fırsatta Hukuk 

Devleti ilkesini delmeye çalıştığı kanısını uyandırmaktadır. Oysa tesis edilen eylem ve 

işlemlerde kanuniliğin sağlanması vatandaşların ödevi olmaktan çok İdarenin görevidir. 

Ancak  bu bilince sahip bir İdarenin varlığı hukuka bağlı Devlet düzeni içerisinde kabul 

görebilir. Dolayısı İdarenin Yargısal Denetimi ve bu itibarla iptal davaları genel bir 

durumun değil İdarenin tüm işlemleri göz önüne alındığında istisna teşkil edecek olan 

hukuka aykırılıkların denetimi için varolmalıdır. Bu sebeple hukuka bağlı bir İdarenin 

varlığında herkesin menfaati olduğuna katılmakla birlikte, bu genel menfaatin dışında 

davacı ile dava konusu işlem arasında bir ilgiyi, belli bir çerçeveyi anlatan yani isteyen 

herkese dava açma hakkı vermeyen bir menfaatin varlığı gerektiği düşüncesindeyiz. Aynı 

                                                 
146 DİDDGK., 19.10.2001 gün ve E. 2001/415, K. 2001/737, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
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zamanda bu, gerek İdarenin kamu hizmetlerinde süreklilik ilkesi gerekse İdari Yargıya 

altından kalkamayacağı bir iş yükü getirmesi ihtimali bakımından bir zorunluluktur. 

Nitekim TAN’a göre de tüm vatandaşların, kamu yararının gerçekleştirilmesi 

amacına yönelmesi gereken idari işlemlerin hukuka uygun olmasında menfaatleri vardır. 

Ancak bu genel menfaat iptal davası açmaya yetmemekte, bu genel menfaatten ayrı, o 

kişiye bağlanabilir daha özel bir menfaatin varlığı aranmaktadır.147 

AZRAK ise, Hukuk Devletinde bütün hukuka aykırı idari işlemlerin ortadan 

kaldırılması gerektiği üzerinde tartışmaya gerek olmadığını, bu nedenle hukuka aykırı bir 

idari işlemin, hakkı veya menfaati zedelenen kişilerin pasif ya da uyuşuk davranmaları, 

işlemin meydana getirdiği yahut getireceği vahim sonuçları ileride kestirememeleri, bilgi ve 

hayat tecrübelerinin eksikliği gibi sebeplerle iptal davası konusu yapmamaları, Hukuk 

Devleti açısından yüz ağartıcı bir olgu sayılamayacağını ifade etmekle birlikte, iptal davası 

açma yetkisinin herkese tanınmasının doğuracağı olumsuz sonuçların gözardı edilmemesi 

gerektiğini söylemektedir. Zira ciddilikten uzak başvurular idari yargı merciine altından 

kalkamayacağı bir yük yükleyecektir. “Bunu önlemek için ortaya atılan, gayri ciddi 

davalarda davayı açana para cezası verilmesi önerisi ise, hem ortaya yeni sorunlar 

çıkaracak hem de gerçekten hak veya menfaat sahibi olan kimseleri dava açıp açmamak 

hususunda gereksiz bir çekingenliğe ve duraksamaya sevk edebilecektir.” 148 Yine 

AZRAK, gerçekten herkesin iptal davası açabilmesinin ancak iptal davasının belli bir 

süreye bağlanmamasıyla mümkün olabileceğini, sadece ilgililere bildirilen birel idari 

işlemlerden üçüncü kişilerin bir rastlantı sonucu haberdar olabileceklerini, ancak bunun da 

herkese dava açma hakkı tanınmasında olduğu gibi hukuk güvenliğini tehlikeye sokan bir 

durumun meydana getirdiğini ileri sürmektedir.149 

İptal davalarında menfaat ilişkisi koşulunun varlığı ile ilgili görüşlerin biçimlendiği 

diğer bir çerçeve de bu davaların nesnellik özelliğidir. Bir kısım, iptal davalarında menfaat 

ihlali koşulunun aranmasının bu davaların nesnellik özelliğinin bir sonucu olduğunu 

savunurken diğer bir kısım, bunun iptal davalarını bireyselleştirdiğini savunmaktadır.  

                                                 
147 Tan, a.g.e., s.61.  
148Bu öneri, Kolombiya’lı hukukçu UPRIMNY tarafından uluslararası br kongrede ortaya atılmıştır., naklen  
Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağan, s.152, dn.15.  
149 Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağan, s.151-152. 
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Nitekim DİDDGK, menfaat ihlali koşulunu, iptal davalarının nesnellik özelliği ile 

ilişkilendirmekte ve Adliye Mahkemesi kararı ile tahliye edilen  davacının kiracısı olduğu 

taşınmaz için, mal sahibi adına verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle açtığı davada, şöyle 

demektedir;  

“Menfaat ilişkisinin olması gerekenden daha geniş kapsamlı olarak ele alınması, 

iptal davalarının objektif niteliğini zedeleyeceği gibi, idarenin hukuka uygunluğunu 

sağlamada en etkili yollardan biri olan bu davanın amacı ile de bağdaşmaz. İdare 

hukukuna özgü olan iptal davaları, idari işlemler hakkında hukuka uygunluk denetiminin 

yapıldığı, hukuksal düzeni korumaya yönelik nesnel davalar olup, iptal davalarında yargı 

yeri yalnızca hukuksal işlemi inceler, tasarrufta bir sakatlık olup olmadığına ve hukuka 

aykırılık arzedip arzetmediğine bakar. Tam yargı davalarında olduğu gibi hakları ihlaldeki 

ağırlık derecesinin ve bunun giderilmesi yollarının araştırılmadığı iptal davalarında 

öncelik aranan ilgilinin menfaatinin ihlal edilip edilmediğidir.”150   

ÖZDEK, menfaat ihlalinin aranmasının, iptal davalarının nesnellik özelliği ile 

uyuşmadığı, aksine bu davaların öznel yönünü oluşturduğu, menfaat ilişkisi koşulunun 

geniş anlamda kabul edilmesi, hatta hiç aranmamasının iptal davalarının nesnel niteliğine 

daha uygun düştüğü gerekçesi ile bu kararı eleştirmiştir.151 ÖZDEK’e göre hukuka aykırı 

idari işlemden çıkarı zedelenenlerin, idari işlemin iptal edilmesi yolu ile olumsuz etkiden 

kurtulmaları, bu davaların öznel niteliğini ve genel hukuk düzenin korunması açısından 

bakıldığında ikincil tarafını oluşturmaktadır.152  

SEZGİNER/ÖZKAN ise iptal davası açılabilmesi için en azından menfaat ihlalinin 

aranmasına temel teşkil eden uygulamaya yönelik olan endişelerin, iptal davasının nesnellik 

özelliğinden  uzaklaşmak anlamına geleceğini ifade etmişlerdir.153 

Hukuka aykırı idari işlemle bozulan bireyin menfaatinden çok bu işlemle bozulan 

hukuk düzeninin yeniden tesisini amaçlayan iptal davalarında menfaat ihlali koşulunun 

geniş yorumlanması gerektiği açıktır. Ancak bu koşulun kaldırılmasının bu davaların 

nesnellik niteliği ile daha fazla bağdaştığı düşüncesine daha önce açıkladığımız üzere 

                                                 
150 DİDDGK., 21.1.1988 gün ve E.1987/47, K. 1988/3, DD., Y.19, S.72-73, 1989, s.105-106. 
151 Özdek, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, s.106. 
152 Özdek, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, s.114. 
153 Sezginer, Özkan, a.g.e., s.98.   
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isteyen herkese dava açma hakkının verilmesinin doğuracağı sakıncalar nedeni ile 

katılmamaktayız.  

Görülmektedir ki, bir taraftan iptal davalarının nesnelliği nedeni ile dava ehliyetinin 

geniş/sınırsız tutulması gerekliliği ileri sürülürken, öte taraftan bu durumun meydana 

getireceği iş yükü sebebi ile iptal davalarında ortalama bir tercihle menfaat koşulunun 

varlığı aranmaktadır. Böylelikle ne tam yargı davalarında olduğu gibi çok dar bir dava 

ehliyeti ve davacı sayısı ne de isteyen herkese dava açma hakkının verilemesinin getireceği 

sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu sayede, iptal davası ehliyetinin sınırlanmasında bu 

şekilde bir çözüme gidilmesi ile İdarenin Yargısal Denetiminde önemli bir işlevi yüklenen 

iptal davalarının “katı ehliyet koşullarına bağlanmayarak sembolik bir nitelik kazanması da 

önlenecektir.” 154 

 

 

 

E.MENFAAT İHLALİ KAVRAMININ ANLAMI VE İÇERİĞİ 

Menfaat kavramı mevzuatımızda açıkça tanımlanmamıştır.155 Ancak bu kavramın 

davacı ile dava konusu işlem arasında makul ve ciddi bir ilişkiyi ifade ettiğini ve aslında, 

alakasız kimselerin lüzumsuz müracaatlarıyla idari yargı mercilerini işgal etmelerine mani 

olmak için konulmuş şekli bir şart156 olduğunu daha önce belirtmiştik.  

Nitekim DİDDGK 2.2.1990 tarihli kararında, iptal davalarında, öznel ehliyet şartı 

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

alaka anlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.157 

Yine DİDDGK, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Yabancı Diller 

Yüksek Okulu Mütercim Tercümanlık Bölümü Fransızca Hazırlık sınıfından kendi isteği 

ile kaydı silinen davacının, 1.4.1996 tarihli ve 22598 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille 

Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin iptali 

istemiyle açmış olduğu davada; “idare hukuku genel ilkelerine göre iptal davası 
                                                 
154 Tekinsoy, a.g.e., s.130. 
155 Karavelioğlu, a.g.e., s.565. 
156 Onar, a.g.e., s.1781. 
157 DİDDGK., 2.2.1990 gün ve E. 1989/430, K.1990/18, DD., Y.21, S.80, 1991, s.111vd.           
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açılabilmesi için gerçek ya da tüzel kişiler ile dava konusu edilen işlem arasında makul ve 

ciddi bir ilişkinin diğer bir deyişle menfaat bağının varlığının yeterli bulunduğu açıktır”  

“Dava konusu edilen …Yönetmeliğin 9.maddesinin 2.fıkrasında, yabancı dil hazırlık 

sınıflarından başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen öğrencilerin, istedikleri takdirde Türkçe 

eğitim yapan yüksek eğitim kurumlarına yerleştirilebileceklerinin hüküm altına alındığı, 

bakılan davada ise davacının üniversiteden başarısızlık nedeni ile kaydı silinmediği, bu 

nedenle Yönetmelik maddesi ile herhangi bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı gerekçesi ile 

ret kararı verilmiş ise de; davacı tarafından başarısızlık nedeni ile kaydı silinen 

öğrencilere bir hak tanınmış olmasına rağmen kendi isteği ve bazı zorunluluklar nedeni ile 

kaydı silinmiş olan öğrencilere kayıt hakkı verilmesine ilişkin düzenlemenin bu haliyle eksik 

bir düzenleme olduğundan bahisle, öğretim hakkının kullandırılmaması yönünden dava 

konusu edilen yönetmelik maddesinin iptali istenmekte olup, dava konusu yönetmelik ile 

davacı arasında bu bakımdan dava açmaya yeterli ciddi ve makul menfaat alakasının 

bulunduğunun kabulü gerektiğinden, davanın ehliyet yönünden reddi yolundaki kararda 

hukuki isabet görülmemiştir” şeklinde hüküm vermiştir.158 

YENİCE/ESİN’e göre, davacının, iptalini istediği idari işlemle ilgili bir çevreye 

girmesi ciddi ve makul bir ilişkinin varolduğunun kabulü için yeterlidir.159 Ancak   

öğretide, sadece davacının, dava konusu idari işlemle bir ilişkisi olması yetmemekte, aynı 

zamanda o işlemden etkilenmesi koşulu da aranmaktadır.160 Yani, menfaat ihlalinin 

gerçekleşmiş sayılabilmesi için kişinin herhangi bir sıfat ve suretle iptalini istediği kararın, 

işlemin ilgilendirdiği belirli bir çevreye girmesi ve bu menfaatin idari bir işlemle ihlal 

edilmiş olması gerekmektedir.161 

Danıştay 4. Dairesi, 4369 sayılı Kanuna ilişkin 1 seri nolu, Genel Tebliğin “Diğer 

Kanunların Uygulanması” başlıklı 7. maddesinin iptali istemiyle, bu düzenleme nedeni ile 

vatandaş olarak devlete olan güveninin sarsıldığı ve hukukun üstünlüğüne olan inancının 

zedelendiği ileri sürülerek açılan davada, dava konusu kesin ve yürütülmesi gerekli idari 

işlemin uygulanması sonucu davacının hukukunun etkilendiği ve zarara uğradığı şeklinde 
                                                 
158 DİDDGK., 12.12.1997 gün ve E. 1997/428, K. 1997/690, DD., Y.28,  S.96, 1998, s.53-55.  
159 Yenice,  Esin, a.g.e., s.483. 
160 Koçak, a.g.e., s.123. Nitekim ALAN, menfaat ihlali kavramının aslında bir ihlalden çok, İdare tarafından 
tesis edilen işlem ile idare edilen arasındaki ilişkiyi gösterdiğini, ancak bu ilişkinin belli bir noktaya geldikten 
sonra kişilere iptal davası açma hakkı tanıdığını söylemektedir., naklen Alan, a.g.e., s.31.  
161 İkincioğulları, a.g.e.,  s.150. 
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belirlenebilen meşru, kişisel ve güncel bir menfaat alakasının varlığı tespit edilemediği 

gerekçesiyle ehliyet yönünden red hükmü vermiştir.162   

Keza Danıştay 8.Dairesi de, davalı İdarenin genel müdürlük merkez teşkilatında 

görev tahsisli konut verilecek ünvanlar arasında baş müfettiş ve müfettişlere yer 

verilmesine ilişkin yönetim kurulunun 1.10.1998 tarihli ve 928 sayılı kararının iptali 

istemiyle Tekel Müfettişleri Derneği tarafından açılan davada; iptal davası açılabilmesi için 

idari işlemin ilgili kişinin yararını olumsuz yönde etkilemiş ve hukuksal durumunda bir 

değişiklik meydana getirmiş olması lazımdır gerekçesi ile Tekel Müfettişleri Derneği’nin 

dava açma ehliyetini kabul etmemiştir.163 

Yine Danıştay 4.Dairesi, serbest meslek kazancından dolayı mükellefiyet kaydı 

bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacı tarafından, 270 seri nolu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği’nin Yeniden Değerlenme Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler 

başlıklı 1. ve 2. bölümünde yer alan 1998 yılından önce aktifte bulunan özel maliyet 

bedelleri değişiklik öncesi hükümlere göre itfa edileceklerine, bir başka ifade ile yeniden 

değerlenemeyeceklerine ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada şu gerekçe ile 

ehliyet yönünden red kararı vermiştir; 

“Doktrinde ve mevzuatta belirtildiği üzere iptal davaları, idare tarafından tesis 

edilen kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemlerden şahsi, meşru ve aktüel bir menfaati ihlal 

edilenler tarafından açılabilen davalardır. Görüldüğü gibi bu davaların açılabilmesi için 

genel anlamdaki ehliyet yanında menfaatin ihlal edilmesi şeklinde bir şart aranmıştır. Bu 

şart her isteyenin idari bir işleme karşı dava açmasını önlemek için öngörülmüştür. 

Menfaat alakasının sınırı her olayda yargı içtihatlarınca belirlenir. Objektif bir idari 

işlemin dava  konusu yapılabilmesi için davacının bu işlemden hemen sonuç doğurabilecek 

ve zarar görecek şekilde etkilenmesi şarttır.”164  

GÖKALP, bu çevreyi, yakın ilgi kavramı ile tanımlamakta ve iptal davalarında 

ancak İdarenin hukuk kurallarını ihlal eden tasarrufu dolayısı ile bu tasarrufla yakın ilgisi 

                                                 
162 D. 4.D., 8.10.1998 gün ve E. 1998/4054, K. 1998/3514, DD., Y.29, S.99, 1999, s.210-211. 
163 D. 8.D., 3.2.1999 gün ve E. 1999/47, K. 1999/233, DD., Y.30, S.101, 2000, s.640. 
164 D. 4.D., 24.6.1999 gün ve E. 1999/1358, K. 1999/2880, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
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bulunan kişinin hukuk düzenini ihlal eden İdareye karşı, bu ihlali önlemek amacıyla yargı 

merciini harekete geçirebileceğini söylemektedir.165  

TEKİNSOY’a göre, iptal davasının açılabilmesi için öznel ehliyet koşulu olan 

menfaatin, iptali istenen idari işlem ile davacı arasında kurulacak bir ilişkide değil, iptal 

davası ve işlemin iptal edilmesi ile davacının hukuksal durumunda ortaya çıkacak ya da 

nesnel olarak hukuk aleminde etkiler doğuracak değişiklikle davacı arasındaki ilişkide 

araması gerekmektedir.166 Bu sayede aslında bir yargılama hukuku kavramı olan menfaat, 

maddi hukuk alanına taşınmamış olacak ve bir maddi hukuk durumu gibi tanımlanması 

girişimlerine de gerek kalmayacaktır. Nitekim menfaat kavramının belli bir tanımlama 

sıkıntısının çekiliyor olmasında da bir maddi hukuk durumu gibi algılanması 

yatmaktadır.167 

Bununla birlikte ONAR da, daha önce belirttiğimiz üzere, iptal davalarında aranan 

menfaat şartının davanın esasına taalluk etmeyen, dışında kalan ve sadece davanın kabulü 

ve dinlenmesi için aranılan usul ve şekil şartı olduğunu ifade etmektedir.168 ONAR’a göre, 

kanunun, iptal davasını menfaati haleldar olanlar tarafından açılacağını söylemekteki 

amacı, hiçbir menfaati ihlal edecek mahiyette olmayan, böyle bir tesiri bulunmayan 

kararların iptal davasına mevzu olamayacağını belirtmek içindir. Harice aksetmeyen yani 

tamamıyla İdarenin iç faaliyetine taalluk eden, menfaatler sahasında etkisi görülmeyen, 

yani hiç kimseye etki etmeyen ve üzerinde durulmasında bir fayda olmayan kararlar iptal 

davasının konusu olamazlar.169 

                                                 
165 Gökalp, a.g.e., s.442-443. 
166 TEKİNSOY bu hususu, belli bir görevi yürüten kamu görevlisinin terfien başka bir göreve atanmaması ve 
bu göreve aynı koşulları taşıyan bir başkasının atanması durumunda hukuksal statüsünde herhangi bir 
değişiklik olmadığı için bir menfaat ihlalinin bulunmadığı, ancak, anılan atama işleminin iptalinde (ve 
dolayısı ile bu işleme karşı açılacak bir iptal davasında) kendisinin terfien atanması söz konusu olabileceği 
için dava yolu ile ortaya çıkacak hukuksal durumda menfaati olduğu şeklinde açıklamıştır., naklen Tekinsoy, 
a.g.e., s.131, dn.324. 
167 Tekinsoy, a.g.e., s.131.  
168 Onar, a.g.e., s.1781. 
169 Onar., a.g.e.,  s.1780. 



   47

  SARICA da konu ile ilgili olarak, davacıda aranılan menfaatin, davanın ne 

sebebini, ne konusunu, ne de amacını teşkil ettiğini ve bu şartın sadece açılacak davalarda 

ciddiyeti temin için varolduğunu söylemektedir.170 

Danıştay 7.Dairesi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinin 

verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca R.G. yayımlanan 2001/2789 sayılı 

kararnamenin Eki kararın iptali istemiyle açılan davada, Hukuk Devleti olmanın en başta 

gelen koşulunun İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygun davranması, bu eylem ve 

işlemlerin yargı denetimine tabi olması olduğunu, bu sebeple de, bu koşulun 

gerçekleştirilmesini sağlayacak araçlardan birisi olarak hukuk düzenimizde yer alan iptal 

davalarında, hak ihlalinden daha geniş bir kavram olan menfaat ihlalinin, bir ön koşul 

olarak kabul edildiğini söylemiştir.171 

Yine DVDDGK, bir şirketin yetkilisi adına tescilli, gümrük giriş beyannamesinin 

muhteviyatı eşyanın beyan edilen kıymetinin düşük bulunması üzerine, Çay İhtisas Borsası 

fiyatları esas alınarak şirket yetkilisi adına yapılan ek tahakkuka ilişkin itirazın reddine 

ilişkin iptali istemiyle davada, davanın görülebilmesinin ön koşullarından biri olan ehliyet 

kavramının, dava açanın hem genel olarak dava açma ehliyetine sahip olmasını hem de 

davanın konusunu oluşturan işlem ile hukuken korunması gereken bir menfaat bağının 

bulunmasını gerektirmektedir demiştir.172  

 Görülmektedir ki, iptal davasında aranan menfaat ihlali kavramı kimi hukukçularca 

ve bazı Danıştay kararlarında, sadece davada ciddiyeti temin için aranan, İdarenin tesis 

ettiği işlem ile birey arasında bir ilginin varlığını gösteren ve davanın esasının 

görüşülebilmesi için bir dış şart olarak kabul edilirken,  kimi hukukçularca ve çoğu 

Danıştay kararlarında ise, bireyin İdarenin işlemi ile belli bir çerçeveye girmesini yeterli 

bulmayan, aynı zamanda bu işlemden olumsuz şekilde etkilenmiş olmasını ve işlemin iptali 

halinde hukuksal statüsünde bir değişiklik meydana getirmesini de arayan bir önkoşul 

olarak kabul edilmektedir. Esasen bu davaların amacı göz önüne alındığında ilk görüş bizce 

daha doğru gözükmektedir. Çünkü bu davalarda korunmak istenen bireyin menfaatinden 

                                                 
170 Sarıca, a.g.e., s.44. SARICA’ya göre, davanın sebebi idari kararın hukuka aykırı olması, mevzuu, idari 
kararın hukuka aykırı olup olmadığının tespiti, maksadı ise, idarenin hukuka riayet etmesini temin 
eylemektir., naklen Sarıca, a.g.e., s.43. 
171 D. 7.D., 11.3.2003 gün ve E. 2001/4997, K. 2003/555, DKD., Y. 1, S. 2, 2003, s.251. 
172 DVDDGK., 27.2.2004 gün ve E. 2003/363, K. 2004/27, DKD., Y. 2, S. 5, 2004, s.94.           
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önce hukuk düzeninin varlığıdır. Dolayısı ile iptali istenen idari işlemden davacının 

olumsuz şekilde etkilenmesini aramak İdarenin Yargısal Denetimini kısıtlar. Bir Hukuk 

Devleti’nde ulaşılmak istenen idealin İdarenin tesis etmiş olduğu tüm işlemlerin hukuka 

uygun olması olduğu göz önüne alınırsa  bireylerin belli bir çerçeveye girdiği ancak iptali 

halinde hukuksal statüsünde herhangi bir değişiklik meydana getirmeyen hukuka aykırı bir 

idari işleme karşı davacı olamayacaklarını kabul etmek pek mümkün gözükmemektedir. 

Buna özellikle hakkındaki atama kararının iptali isteminde bulunan ancak daha sonra 

emekliye ayrılan kamu görevlilerinin durumunu örnek olarak gösterebiliriz. Bu itibarla iptal 

davalarında öznel dava ehliyeti olarak aranan menfaat ihlali koşulunun davacı ile iptali 

istenen idari işlem arasında bir ilgiyi ifade etmesi, bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. 

YENİCE ve ESİN’e göre de, “menfaat ilişkisi (veya ilgisi), iptal davalarında 

aranan idari yargıya özgü bir koşuldur. Burada mutlaka bir hakkın ihlal edilmiş olması 

gerekmez. Davacı ile iptali istenen idari işlem arasında kurulabilecek bir ilişki veya ilgi 

menfaat şartının varlığının kabulüne yeterli olur. Söz konusu olan ciddi ve makul bir 

ilişkidir. Bunun ötesinde ayrıca bir öznel hakkın ihlal edilip edilmediğini araştırmaya 

ihtiyaç yoktur.”173   

 Yine ONAR da, “her menfaat hak kuvvet ve mahiyetinde olmadığından, bundan 

maksat kararın subjektif bir hakkı ihlal etmesi değildir”. 174demiştir. 

Belirtmek gerekir ki, menfaat şartının esas hakkındaki kararda yeri ve etkisi yoktur. 

Yani menfaatin ihlal edilmiş olması davanın sonucuna etki etmez.  Menfaatin varlığı ve 

ihlal edilmiş olduğu sabit olmasına rağmen, idari kararda bir sakatlık, bir iptal sebebi 

bulunmayabilir. Bu durumda da menfaati ihlal eden karar yürürlükte kalmaya devam 

eder.175  

Şayet ilk inceleme sırasında dava konusu işlemin davacının menfaatinin ihlal 

etmediği sonucuna varılır ise İYUK 14. ve 15. maddeler uyarınca dava red edilir. 

                                                 
173 Yenice, Esin, a.g.e., s. 483. 
174 Onar, a.g.e., s.1780 
175 Onar, a.g.e., s.1781. ALAN’a göre, menfaat ihlalinin varlığı yönündeki karar dava konusu idari işlemin 
hukuka uygunluğu veya aykırılığı konusunda hiçbir şey söylemez., naklen Alan, a.g.e., s.32. 
İKİNCİOĞULLARI’na göre, iptal davalarında öngörülen menfaat şartı davanın esasına ilişkin olmayan bir 
şekil şartı olduğundan, esasın incelenmesinde sonuca etkisi yoktur., naklen İkincioğulları, a.g.e., s.150. 



   49

Öte yandan Danıştay’ın menfaat kavramını yarar ya da çıkar olarak değerlendirdiği 

yargı kararları da vardır.176 

Örneğin, Danıştay 8.Dairesi, 25.2.1991 tarihli bir kararında, “…2577 Sayılı Yasanın 

1/a fıkrası uyarınca idari davalar yararları bozulanlar tarafından açılabilir…” 

demektedir.177 

 Danıştay 8.Dairesinin, 30.11.1992 tarihli  kararında ise, “2577 Sayılı Yasanın 2. 

maddesinde idari davaların, idari işlemler ve eylemler sonucu yararları zedelenenler 

tarafından açılacağı belirtilmiştir” ifadesi yer almaktadır.178 

Yine aynı Daire, 5.İdare Mahkemesinin 8.2.1991 tarihli ve 1991/254 sayılı, “…idari 

işlemler hakkında çıkarları zedelenenler tarafından iptal davası açılabileceği …”  kararının 

bozulması istemini red etmiştir.179 

Uygulamada menfaat ilişkisinin var olup olmadığı, iptali istenen işlemin niteliğine 

göre saptanmaktadır. İdari yargı yeri, her olay ve davada, ilgilinin dava konusu işlemden 

dolayı menfaatinin ihlal edilip edilmediğini serbetçe takdir etmektedir.  

Danıştay 6.Dairesi konu ile ilgili olarak, uygulanması halinde pek çok tarihi eserin 

bundan etkilenebileceği gerekçesi ile 1/5000 ölçekli İstanbul Yarımada Koruma amaçlı 

Planın iptali istemiyle, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve 

Kültürleri bölümünde öğretim üyesi olan davacı tarafından açılan davada, şu şekilde bir 

hüküm vermiştir; 

“…maddede öngörülen menfaat ihlali koşulu, bu tür davaların kabulü ve 

dinlenilebilmesi için aranılan koşullardan biridir. Gerek doktrin gerekse yargısal 

içtihatlarda bu şart subjektif ehliyet şartı olarak kabul edilmekte ancak ne tür bir menfaat 

ihlalinin gerçek ve tüzel kişilere iptal davası açma yeteneğinin sağlandığını gösterecek 

kesin bir ölçü ortaya konulamamakta, bu ilişki kural olarak iptal davasına konu olan 

kararın niteliğine göre saptanmaktadır. Menfaat kavramı olaya, zaman ve kültürel anlayışa 

                                                 
176 Erhürman, “İdari Yargıda Özel Yetenek (Menfaat) Koşulu”, 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, 
s.38, dn.4. 
177 D. 8.D., 25.2.1991 gün ve E. 1990/494, K. 1991/348, DD., Y.22, S.82-83, 1992, s.713vd. 
178 D. 8.D., 30.11.1992 gün ve E. 1992/1458, K. 1992/3101, DD., Y.23, S.87, 1993, s.403. 
179 D. 8.D., 25.3.1992 gün ve E. 1991/2225, K. 1992/525, DD., Y.23, S.86, 1993, s.457-458, DURAN’a göre, 
dava konusu işlemle davacı arasındaki bu ilişki, Türkçeye menfaat sözcüğü ile çevrilen fakat çıkar anlamı 
taşımayan ilgi terimi ile karşılanmaktadır., naklen Lütfi Duran, “Hukuka Aykırılıkları Koruma Girişimi” 
Cumhuriyet Gazetesi, 30 Ocak 1994. 
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göre değişen bir kavram olup değişik olaylarda menfaatin ortaya çıkma biçimi de 

değişmektedir.” 

“Olaylara yaklaşım şekli, toplumun ve kişinin düzeyi menfaat kavramının 

boyutlarını değiştirecek niteliktedir. İptal davaları ile idari işlemlerin hukuka uygun olup 

olmadıklarının saptanmasına, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına böylelikle idarenin 

hukuka bağlılığının belirlenmesine sonuçta Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleştirilebilmesine 

imkan sağladığından bu davalarda menfaat ilişkisinin dar yorumlanmamasında yarar 

vardır. Cumhuriyetin temel ilkelerinden olan Hukuk Devleti esasının tüm kurum ve 

kuralları ile yerleştirilmesi ülkede yaşayan herkesin menfaati gereği olduğundan toplumun 

ve dolayısı ile bireyin menfaatini zedeleyen uygulamalara ilişkin işlemlere karşı  bireylerin 

dava açmakta menfaat ilişkisinin bulunduğunu söylememek mümkün değildir.”180 

İstanbul, 111, 112, 116, 128, 130 sayılı imar adalarında bir kısım yolların 

kapanması ve yeni yolların açılması ile diğer tadilatlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında değişiklik yapılması yolundaki Belediye Meclis 

kararının, imar planlarının yapımcı firması ve müellifi tarafından,  İmar Planı Yapılması ve 

Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesiyle, bu yönetmelikte değişiklik 

yapılmasına dair Yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan “plan müellifinin gerekçeli uygun 

görüşünün alınması şarttır” hükmüne dayanılarak açılan davada; 

“İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini amaçlayan iptal 

davasının görüşülebilmesinin ön koşullarından biri olan dava açma ehliyeti, her idari 

işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idare ile işlemlerinde istikrarsızlığa 

neden olmaması ve idarenin işleyişinin bu yüzden olumsuz etkilenmemesi için dava konusu, 

edilecek işlem ile dava açacak kişi arasında belli ölçütler içinde menfaat ilişkisinin 

varlığını ifade etmektedir. Her olay ve davada, idari işlem ile dava açacak kişi arasında 

öngörülen subjektif ehliyet koşulu olarak menfaat ihlalinin kişisel, meşru ve güncel bir 

menfaat olması ölçütleri ekseninde yargı mercilerince değerlendirilerek takdir edilecektir.” 

“İdari işlem ile dava açacak kişi arasında öngörülen subjektif ehliyet koşulu olarak 

menfaat ihlalinin kişisel, meşru ve güncel bir menfaat olması ölçütleri çerçevesinde, 

uyuşmazlık konusu olayda, davacıların yapımcısı ve müellifi oldukları imar planlarında 

                                                 
180 D. 6.D., 3.6.1992 gün ve E. 1992/1660, K. 1992/2676, naklen, Aslan, Berk, a.g.e., s.174-175. 
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değişiklikler yapılması, ayrıca plan müellifi olarak da görüşünün alınmamış olduğunun öne 

sürülmesi karşısında planlarda değişiklik yapılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan 

davada dava açma ehliyeti bulunmaktadır”181 

TEKİNSOY’a göre bu somutlaştırma eyleminin yargı yerlerince yapılmasının 

nedeni, daha önce belirttiğimiz üzere menfaat kavramının yargılama hukuku alanına dahil 

olmasıdır. Ancak bu durum, menfaat kavramını, nesnel bir kavram olmaktan 

uzaklaştırmakta, yargılama konusunun niteliğine göre değişen öznel bir kavram haline 

getirmektedir.182 

Burada, SARICA’ya göre, “mahkeme -kendi takdir ve içtihadına göre- titiz ve 

kıskanç davranıp herhangi bir menfaati meşru, şahsi ve aktüel addedemeyebileceği gibi, 

bilakis geniş ve cömert hareket ederek herhangi bir menfaati kafi derecede meşru, şahsi ve 

aktüel sayabilir.”183   

 ALAN da, davacıya ilişkin ve davanın ön kabul şartları arasında bulunan menfaat 

ihlali şartının, İdare Mahkemelerinin, idari yargı alanın sınırlarını belirlemede sık 

kullandıkları bir araç olduğunu ve bu itibarla, ülkenin içinde bulunduğu toplumsal  

ekonomik veya siyasal koşulların idari yargı alanının genişletilmesini ya da daraltılmasını 

gerektirebileceğini ve böyle durumlarda İdare Mahkemeleri menfaat ihlali kavramını dar ya 

da geniş yorumlamak suretiyle bu koşulların gereklerine uyum sağladıklarını, ancak  

bunun, çok özel ve önem arz eden durumlarda başvurulan ve sık kullanılmayan bir yol 

olduğunu söylemektedir.184 

Burada ALAN’ın menfaat ihlali kavramının çerçevesini çizerken kullanmış olduğu 

ölçüt bizce Hukuk Devleti ilkesi kavramı ile bağdaşmamaktadır. İdarenin hukuka riayetinde 

vazgeçilmez bir yeri olan iptal davalarının açılabilmesi için gerekli olan menfaat  ihlali 

koşulunun sınırları belirlenirken siyasal amaçlar ile hareket etmek yerine bu davanın 

amacını esas tutan nesnel ve bilimsel ölçütlerin kullanılması daha yerinde olacaktır. 

Görülmektedir ki, menfaatin farklı sebeplerden kaynaklanıp farklı değerler  taşıyor 

olabilmesi karşısında bu kavramın hukuksal çerçevesinin çizilmesi ve sınırlarının 

                                                 
181 D. 6.D., 14.1.2004 gün ve E. 2003/5595, K. 2004/179, DD., Y.2, S.4, 2004, s.179-181. 
182 Tekinsoy, a.g.e., s.134. 
183 Sarıca, a.g.e., s.44.  
184 Alan, a.g.e., s.31. 
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belirlenmesi zorlaşmakta ve sorun menfaat ilişkisi kavramı yerine kullanılabilecek ikame 

kavramlar ile giderilmeye çalışılmaktadır.185 

İkinci bölümde inceleyeceğimiz üzere gerek öğreti gerekse içtihadlar, dava açmaya 

yetecek bir menfaat ilişkisinden söz edebilmek için bu ilişkinin meşru, kişisel ve güncel 

olması gerektiğinde birleşmektedirler.186  

 Danıştay 10.Dairesinin  21.12.1998 tarihli kararında, “…idare hukuku alanında tek 

taraflı irade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis edilen idari 

işlemlerin ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisi kurulabilenler 

tarafından iptal davasına konu edilebileceğinin kabulü zorunludur…” hükmünü 

vermiştir.187  

Danıştay 4.Dairesi de 7.4.2005 tarihinde vermiş olduğu bir kararda, “2577 sayılı 

Yasa’nın 2/1-a maddesindeki düzenleme, içtihat ve doktrine göre; tek taraflı irade 

açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis edilen idari işlemlerin, ancak bu 

idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisi kurulabilenler tarafından iptal 

davasına konu edilebileceği kabul edilmektedir.” 188denmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 Tekinsoy, a.g.e.,  s.127, 135. 
186 Yenice, Esin, a.g.e., s.484., Karavelioğlu, a.g.e., s.566., Alan, a.g.e., s.31., Onar, a.g.e., s.1781, Sarıca, 
a.g.e., s.26. 
187 D. 10.D., 21.12.1998 gün ve E. 1996/5207, K. 1998/6855, DD., Y.29, S.100, 1999, s.531vd. 
188 D. 4.D., 7.4.2005 gün ve E. 2004/639, K. 2005/578, DD., Y.35, S.110, 2005, s.166-168.       
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II.SİVİL - ASKERİ İDARİ YARGI VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA 

MENFAAT İHLALİ KOŞULUNUN NİTELİKLERİ 
 

A.SİVİL İDARİ YARGI HUKUKUNDA MENFAAT İHLALİ KOŞULUNUN 

NİTELİKLERİ 

 

       1.Menfaatin Meşru Olması 

İptal davası açacak kişinin meşru bir menfaatinin ihlal edilmesi gerekir. Genel 

anlamda kanunların ve kamu vicdanının doğru bulduğu şey meşru sayılır.189 Bir menfaatin 

meşru sayılabilmesi için ise hukuki bir temele dayanması gerekir. Bir başka deyişle hukuki 

bir durumdan ortaya çıkmış olması, hukuki dayanağı bulunması gerekir.190  

ONAR ve SARICA’ya göre, menfaatin meşruluğu Anayasa, kanun, kanun 

hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genel hukuk kaidesi, sözleşme, içtihad, örf ve 

adet veya bir idari karar gibi bir hukuk kaynağına dayanmalıdır.191 

Danıştay 12.Dairesi de 28.11.1966 tarihli bir kararında, menfaatin meşruluğunun 

hukuk kurallarına  dayanması ile mümkün olacağını belirtmiştir.192 

ALAN göre ise, bununla anlatılmak istenen idari kararla buna karşı dava açacak 

olan kişinin hukuki durumu arasında bir ilgi kurulabilmesidir.193 

SARICA, hukuki herhangi bir dayanaktan tamamen mahrum bulunan, yani sırf fiili 

bir temele dayanan bir menfaatin meşru sayılamayacağını, yine bunun gibi hukuki herhangi 

bir temele dayanacak yerde bilakis hukuka tamamen aykırı bir duruma dayanan bir 

menfaatin de meşru sayılmaması gerektiğini ve her iki durumda da ihlal edilen menfaatin 

iptal davasına meydan vermeyeceğini söylemiştir.194 

                                                 
189 Yenice, Esin, a.g.e., s. 484. 
190 İkincioğulları, a.g.e., s.154.  
191 Onar, a.g.e., s.1782.,  Sarıca, a.g.e., s. 32. 
192 D. 12.D., 28.11.1966 gün ve E. 1965/2623, K. 1966/3314, naklen İkincioğulları, a.g.e., s.154. 
193 Alan,  a.g.e., s.31-32. 
194 Sarıca, a.g.e., s.35-36. 
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AZRAK da, hukuka aykırı olmayan bir fiili menfaatin ihlalinin, iptal davası için 

yeterli görülmediğini, bu nedenle de kanunun kabul ettiği bir statüden doğan bir menfaatin 

zedelenmesi şartının aranması gerektiğini ifade etmektedir.195 

Danıştay son yıllardaki kararlarında, menfaatin meşruluğunun değerlendirilmesinde 

işlemin iptal edilmesi neticesinde ortaya çıkan sonucu göz önünde bulundurmuş ve meşru 

bir menfaatin varlığından söz edebilmek için hukuken ileri sürülebilir olmasını aramıştır.            

 Nitekim Danıştay 10. Dairesi, 4.8.2002 tarih ve 24836 sayılı R.G.’de yayımlanan 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin geçici 1. ve geçici 3. maddelerinin iptali istemiyle 

açılan davada, davacı şirketin 31.3.1998 tarih ve 98/10868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Şanlıurfa ilini kapsayan 25. görev bölgesinde 30 yıl süreyle elektrik dağıtım ve ticareti 

yapma görevi ile görevlendirilmesine ilişkin kararın, aynı Danıştay Dairesinin, 25.12.2002 

tarihli kararıyla iptaline karar verildiği, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile bu kanun  

uyarınca çıkarılan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde mevcut sözleşmelerin 4628 

sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 3096, 3996, 4283 ve 4501 sayılı yasalar ile 

ilgili yönetmelik hükümlerine göre imzalanan sözleşmeler, imtiyaz sözleşmeleri ve 

uygulama sözleşmelerini ifade ettiğinin belirtildiği, akdedilen sözleşmelerin hukuki 

dayanaklarını ise görevlendirmeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının oluşturduğu, söz 

konusu Bakanlar Kurulu kararlarının yargı yerince iptal edildiği, dolayısı ile bunun 

uygulaması niteliğinde olan sözleşmelerin dayanağının kalmadığı ve 4628 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin mevcut sözleşme kapsamında 

kaldığından bahsedilemeyeceği gerekçesi ile bu davadan elde edilmek istenen menfaatin 

hukuken korunması gereken meşru bir nitelik taşımadığına oyçokluğu ile hükmetmiştir.196 

Kararın azınlık oyunda ise, davanın açıldığı tarih itibariyle, davacının menfaatinin 

meşru nitelikte olduğu, sonradan Bakanlar Kurulu kararının yargı yerince iptal edilmesinin 

menfaat ilişkisini sona erdirmemesi gerektiği söylenmiştir.  

Yine aynı Daire, 23.1.2002 tarihli ve 24649 sayılı R.G.’de yayımlanan, Kamu 

İktisadi Teşebbüslerince İşletilen Limanların Deniz Sınırlarının ve Koordinatlarının 

belirlenmesine ilişkin Tebliğin 4., 5., 6., 7. ve 8. maddelerinin iptali ve yürütmesinin 

durdurulması istemiyle açılan davada, bir idari işlemin idari yargı kararı ile iptal 

                                                 
195 Azrak,, “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağan, s.153. 
196 D. 10.D., 18.3.2003 gün ve E. 2002/5935, K. 2003/956,  naklen Bal, a.g.e., s.639-640. 
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edilmesinin sonucunun, işlemin tesis edildiği tarihten itibaren kesin olarak hukuk 

aleminden kalkması olduğu, dolayısı ile bu işleme dayalı olarak tesis edilen işlemlerin de 

dayanaksız kaldığı, meşru bir menfaatin varlığından söz edebilmek için hukuken ileri 

sürülebilir olması gerektiği, olayda Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ne ait olan Sinop 

Limanı’nın, işletme hakkının verilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 

7.4.1997 tarihli ve 97/13 sayılı kararını iptal eden İdare Mahkemesinin 29.4.1998 tarihli 

kararının Danıştay 10.Dairesince onandığı, bu durumda davacı şirketin Sinop Liman 

İşletmeciliği yapmasına olanak veren işlemlerin yargı kararı ile iptal edildiği halde, 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yargı kararının gereğini yerine 

getirmemesi sebebi ile bu limanın işletmeciliğini halen sürdürebildiği ve bu sıfata sahip 

olarak açtığı gerekçesiyle menfaatin hukuken korunması gereken meşru bir menfaat 

olmadığına oybirliği ile hükmetmiştir.197 

Biz burada ihlal edilen menfaatin meşru sayılabilmesi için hukuken ileri sürülebilir 

olmasına katılmaktayız. Çünkü hiçbir kurum kendini korumak için kabul edilmiş olan 

ilkelerin, kendisini yok etmesine izin vermez. Dolayısı ile Hukuk Devleti’nin korunmasına 

hizmet eden iptal davaları da, hukuka aykırı menfaatlerin korunmasına hizmet edemez. 

Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere, bu davaların ön planda bozulan hukuk düzenin 

sağlanmasını amaçladıkları sebebiyle Danıştay’ın yukarıdaki iki kararının gerekçesinde 

ifade etmiş olduğu; bir işlemin aynı zamanda bazı kişilerin lehine bazı kişilerin aleyhine 

hukuki sonuçlar doğurabileceği, menfaati işlemin varlığına bağlı olanların, işlemin yargı 

kararı ile iptal edilmesinden çıkacak olan sonuçtan, söz konusu işlemden sağladığı 

menfaatin meşru olmadığı yönündeki düşüncesine katılmamaktayız. 

Dava açabilmek için gerekli olan menfaat ihlali şartının gerçekleşmesinde, 

menfaatin meşru olması, menfaatin kişisel ve güncel olmasından önde gelir. Yani kişisel ve 

güncel bir menfaatin ancak meşruluğu söz konusu ise, dava açmak için yeterli bir durumun 

varlığından söz edilebilir.198 

 

 

 

                                                 
197 D. 10.D., 13.11.2002 gün ve E. 2002/1406, K. 2002/4319, naklen Bal, a.g.e., s.638-639. 
198 Karavelioğlu, a.g.e., s.571. 
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   2.Menfaatin Kişisel Olması 

Bir kimse, kendi menfaatini etkilemeyen işlemlere karşı iptal davası açamaz.199 

Menfaatin kişisel olma özelliği için açık bir tanımlama verilmemekle birlikte bu 

özellik idari kararın doğrudan veya dolaylı şekilde ilgiliyi etkilemesi biçiminde 

belirtilmektedir.200 Danıştay, üniversite genel sekreteri tarafından, üniversite zatişleri 

müdürünün çeşitli ülkelerdeki üniversitelerin bütçelerinin tazminini, tahakkuk ve sarf 

işlemelerini, öğrenci lokantalarının işletme tarzlarını, öğrencilere tanınan sosyal yardımları 

incelemek üzere, yol parası ve yevmiyeleri yurt dışı geçici görev yolluğundan karşılanmak 

üzere bir ay görevlendirilmesine dair Rektörlük işleminin iptaline ilişkin kararında da 

“dava açabilmek için, dava konusu yapılan idari işlemlerden dolayı davayı açanın, dolaylı 

veya dolaysız kişisel bir menfaatinin ihlal edilmiş olması gerekir. İster gerçek ister tüzel 

kişiler bakımından olsun bu esas değişmez.” 201 demiştir. 

Menfaatin kişiselliği, dava konusu edilen işlemin mutlaka davacı hakkında tesis 

edilmiş olmasını gerektirmez.202 Dava konusu idari karar bir başka kimse hakkında alındığı 

halde, davacının kişisel menfaatinin ihlali söz konusu olabilir.203 Yani dava konusu idari 

işlem sonuçları itibariyle davacıyı müteessir kılabilir.204 

SARICA bu konuda; bir menfaatin kişisel bir menfaat sayılabilmesi için iptali 

istenen kararın sadece davacı hakkında tesis edilmiş olması ve yalnız onu müteessir etmesi 

gerekmediğini; karar yalnız davacıyı değil, fakat başkalarını da müteessir ettiği takdirde 

diğerleri gibi davacının da buna karşı bir iptal davası açabileceğini söylemektedir.205 

Ancak Danıştay bazı kararlarında kişisellik unsurunu ‘idari işlemin, davacının hak 

ve menfaatlerini doğrudan doğruya ilgilendirmesi’ şeklinde ifade etmiştir.  
                                                 
199Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.172. GÖKALP’e göre, iptal davası açabilmek için davacının kişisel bir 
menfaatinin ihlal edilmiş olması, yani idari kararın davacıyı etkilendirmesi gerekir., naklen Gökalp, a.g.e., 
s.453, İKİNCİOĞULLARI’na göre ise, “hakkında karar verilen kimsenin, kararın menfaatini ihlal etmesi 
halinde, iptal davası açabileceği açıktır.”, naklen İkincioğulları, a.g.e., s.153. 
200 Alan, a.g.e., s.32. 
201 D. 5.D., 6.6.1970 gün ve E. 1969/4390, K.1970/3355, DKD.,Y.1, S.2, 1971, s.175-179. 
202 Karavelioğlu, a.g.e.,  s.572. 
203 İkincioğulları, a.g.e., s.153. 
204 Eroğlu, a.g.e., s.439. 
205 Sarıca, a.g.e., s.36-37., Aynı görüş için bkz.; Eroğlu, a.g.e., s.439. Keza AZRAK da kişisel olma şartının 
dar yorumlanmaması gerektiğini, bu şartın yerine ilgili kavramının konulmasının dava hakkını genişleteceğini 
ve bu sayede ileride bahsedeceğimiz üzere, meslek odalarının iptal davası açarken öznel ehliyet yönünden 
karşılaştığı kararlar ile karşılaşılmayacağını ileri sürmüştür., naklen Ali Ülkü Azrak, İzmir Barosu Yargı 
Reformu Sempozyumu, (7.Oturum Tartışmalar Bölümü),.İzmir, 2000. (Çevirimiçi) 
http://www.izmirbarosu.org.tr/yargı_reformu_2000_/07_oturum_tartismalar.htm, Şubat 2005. 
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Danıştay, ilk zamanlarda menfaat ilişkisinin doğrudan ve maddi olmasına ağırlık 

vermiş206, asıl hak ve menfaat sahiplerinin yargı yoluna başvurmalarına karşılık, alınan 

idari kararlarla dolaylı ilgisi bulunanların başvurularını menfaat ihlali görülmediği için 

ehliyet yönünden red etmiştir. Bunu yaparken dava açanın hizmetle ilişkisi, idari ve 

bilimsel yetkilerinin olup olmaması, başka denetim yollarını işletme imkanının bulunup 

bulunmaması hususlarını da dikkate almıştır.207 

Bu özellik Danıştay kararlarında genellikle “Danıştay’da açılacak idari davalarda 

hak ve menfaat ilgisinin doğrudan doğruya mevcut olması idari davanın belli 

esaslarındandır.” tarzında veya “...doğrudan doğruya bir menfaat ilişkisi 

bulunmadığından...” şeklinde ifade edilmiştir.208  

Konu ilgili olarak Danıştay 10.Dairesi, bir kararında şöyle demektedir: “Dava, 

davacının eşi olan …’nun sevk sırasında birliğine katılmayıp yurt dışına kaçması ve kanuni 

süre içinde yurda dönmemesi nedeni ile 403 Sayılı Yasanın 25/d maddesi uyarınca Türk 

Vatandaşlığı’nın kaybettirilmesine ilişkin 28.7.1986 gün ve 1986/10816 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararının iptali istemiyle eşi tarafından açılmıştır.” 

“Vatandaşlık hakkının şahsa bağlı haklardan bulunması nedeniyle bu konuda 

doğacak uyuşmazlıklarda dava açma hakkı münhasıran esas hak sahibine ait olacaktır. 

Ayrıca 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 34. maddesinde yer alan: “Kaybettirme 

ve çıkarma kararları şahsidir-ilgilinin eş ve çocuklarına tesir etmez.” hükmü karşısında, 

vatandaşlığı kaybettirilen şahsın eşinin bu işlem ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Ancak dolaylı olarak bir alakanın varlığından söz edilebilirse de, bu alaka ona işlem 

aleyhine dava açma hakkını vermez.” 

“Vatandaşlığın kaybettirilmesi işlemiyle doğrudan menfaat ilişkisi bulunan, 

hakkında işlem tesis edilen kişinin dava açma konusunda herhangi bir iradesi bulunmadığı 

halde, doğrudan bir menfaati olmayan eşinin söz konusu karar hakkında dava açma 

ehliyeti bulunmadığından, davanın reddine …karar verildi.”209  

                                                 
206 Danıştay 12. dairesi E.1966/616, K.1966/1436 Sayılı Kararında bulundurduğu vesikalı tabancanın 
başkasına devredilip devir edilemeyeceği meselesi doğrudan doğruya tabancanın sahibi olan şahsı 
ilgilendirdiğinden tabancayı devir alacak şahsın açtığı davayı red etmiştir., naklen Kayışoğlu, İdari Davalarda 
Davacıda  Aranan Şartlar”, ABD, S:2, 1974, s.226. 
207 Yayla, a.g.e., s.138. 
208 İkincioğulları, a.g.e., s.153. 
209 D. 10.D., 14.4.1987 gün ve E. 1986/1906, K. 1987/769, DD., Y.18, S.68-69, 1988, s.703-704. 
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Yine Danıştay’ın başka bir kararında, “…iptal davası açmaya yetecek bir menfaat 

ilişkisinden söz edebilmek için, dava açacak kişinin meşru, kişisel, güncel ve doğrudan 

menfaatinin ihlali gerekir” diyerek; uyuşmazlıkta davacıların taşınmaz sahibiyle taşınmaz 

üzerinde kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi yapmış olan müteahhitler olduğunu ve imar 

planı değişikliğine konu taşınmazla doğrudan bir menfaatleri bulunmadığından ve taşınmaz 

maliki tarafından İmar planının iptali için açılan davada İmar planı iptal edildiğinden  

davanın ehliyet noktasından reddi gerektiği yönünde hüküm vermiştir.210  

Davacının, idari işlemden dolayısı ile etkilendiğinden bahisle iptal davası 

açabilmesi için mutlaka dava konusu işlemle bir ilgisinin olması şarttır.211 

Danıştay 10.Dairesinin 1.7.1993 tarihli bir kararında; “İdari işlemlerin hukuka 

uygunluğun yargı yolu ile denetimini amaçlayan iptal davalarında davacının subjektif 

ehliyet şartı olan ‘menfaat ilgisinin’ bulunup bulunmadığı yargı yerince takdir edilecektir. 

Yasada menfaat ihlali koşulunun getirilmiş olması karşısında, salt vatandaşlık sıfatı, 

davacıyla hukuka aykırı olduğu öne sürülen işlem arasında menfaat ilgisi kurulması için 

yeterli görülemez.” 

 “Davacının, Turgut Özal’ın ekli krokide gösterilen ve mezarlık niteliğinde 

bulunmayan taşınmaza gömülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla kişisel bir 

menfaatini ihlal edilmediği, iptali istenilen işlemle davacı arasında ciddi ve makul bir 

menfaat ilgisi olmadığı anlaşıldığından, ehliyetsiz kişi tarafından açılan davanın esastan 

incelenmesine olanak bulunmamaktadır” şeklinde hüküm vermiştir.212 

Kararın azınlık oyunda ise, şu gerekçe ile davacının ehliyetinin varlığının 

kabulünün gerektiği ileri sürülmüştür; 

“İptal davalarında menfaat ihlali koşulunun geniş yorumlanması, anılan koşulun 

bütünüyle göz ardı edilmesi herkesin her türlü idari işlemin iptali istemiyle dava 

açabileceğinin kabulü anlamına gelmez. Ancak hukukun üstünlüğünün benimsendiği 

                                                 
210 D. 6.D., 16.12.1992 gün ve E. 1991/3213, K. 1992/4962, DD., Y.27, S.87, 1993, s.367-368.  
211 Akyürek, a.g.e., s.45. 
212 D. 10.D., 1.7.1993 gün ve E. 1993/2258, K. 1993/2798, DD., Y.25, S.89, 1995, s.578. Aynı yönde bir 
başka kararında ise, “…rastgele dava açılmasını önlemek için idari işlem ile dava açacak olan kişi arasında 
menfaat ilişkisi şartı getirilmiş, her olay ve davada yargı merciine başvuranın menfaatinin, iptali istenen 
işlemle ihlal edilip edilmediğinin takdiri de yargı merciine bırakılmıştır … iptali istenen … Bakanlar Kurulu 
kararı ile davacının kişisel bir menfaatinin ihlal edilmediği anlaşıldığından, davacının dava açma ehliyetinin 
bulunduğunu kabule olanak yoktur …” hükmünü vermiştir., D. 10.D., 21.5.1990 gün ve E. 1990/1213, K. 
1990/1115, DD, Y.21, S.81, 1991, s.357 vd.  
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çağdaş toplum düzeninde kamusal işlerde söz sahibi olduğu kabul edilen bütün bireylerle 

ciddi ve makul menfaat ilgisi kurulabilecek kamuyu etkileyen idari işlemlerin varlığının da 

kabulü zorunlu bulunmaktadır. Kamunun mülkiyetinde olan, bu nedenle herkesi 

ilgilendiren malların tasarruf şeklini bütünüyle değiştiren, kamu malı niteliğini ortadan 

kaldıran idari işlemlerin, toplumdaki bütün bireylerle meşru, kişisel, aktüel nitelikte 

menfaat ilgisi olduğunun kabulü gerekir. Esasen kamu iktisadi devlet teşekküllerinin 

özelleştirilmesine ilişkin işlemlerle, termik santral kurulmasına ilişkin işlemlere karşı 

açılan iptal davalarında, dairemizce işlemlerin kamu mallarının tasarrufu şekline ilişkin 

olduğu dikkate alınıp menfaat ihlali koşulunun varlığı kabul edilmiştir.”   

Yine Danıştay 10.Dairesi 3.12.1997 tarihli bir kararında; Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olma dışında bir niteliği olmayan kişinin, Sümerbank’ın özelleştirilmesine ilişkin 

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararını dava konusu edemeyeceği yönünde hüküm 

vermiştir.213 

Danıştay 10.Dairesi, emekli sandığı iştirakçisi tarafından, 3855 sayılı T.C Emekli 

Sandığı Kanunun Anayasaya aykırı olduğu sebebiyle ile ilgiler hakkında uygulanmaması 

isteminin İdare tarafından red edilmesi işleminin iptali istemiyle açılan davada, dava 

konusu işlemin davacının kişisel menfaatini ihlal etmediği ve emekli sandığı iştirakçisi 

veya vatandaş olmak sıfatının davacının bu davayı açmakta öznel ehliyetinin varlığını 

göstermediği gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemesince verilen kararı bozmuştur.214   

Danıştay’ın  son yıllardaki  kararlarına baktığımızda, menfaatin  dolaylı olarak ihlali 

hallerinde de, açılan iptal davalarını ehliyet yönünden kabul ettiği görülmektedir. 

 “Dava, davacının ortağı olduğu …Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

tarafından yurda getirilen eşyalardan dolayı, 1615 sayılı yasanın 145. maddesi uyarınca 

kesilen gümrük para cezası ve aynı yasanın 176/2. maddesi uyarınca istenilen faizinin 

tahsili amacıyla şirket tüzel kişiliği adına düzenlenip, davacıya tebliğ edilen 13.11.1996 

gün ve 29346, 29347, 29348 sayılı ödeme emirlerinin para cezalarına ilişkin kısmının iptali 

istemiyle açılmıştır.” 

“İdare Mahkemesince …Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına düzenlenmiş 

bulunan dava konusu ödeme emirlerinin, şirket tüzel kişiliğinin hakkını ihlal ettiği 
                                                 
213 D. 10.D., 3.12.1997 gün ve E. 1996/2608, K. 1997/5233, naklen  Aslan, Berk, a.g.e., s.164. 
214 D. 10.D., 21.12.1998 gün ve E. 1996/4937, K. 1998/6853, DD., Y.29, S.100, 1999, s.535-536. 
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dolayısıyla söz konusu ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açma ehliyetinin tüzel 

kişiliğe ait olduğunun anlaşıldığı gerekçesi ile davanın ehliyet yönünden reddine karar 

verilmiştir.” 

“Her ne kadar, davacı 29.9.1997 tarih ve 21043 sayılı davalı idare işleminin 

iptalini istememekte ise de, söz konusu işlemle dava konusu ödeme emirlerinin davacıdan 

tahsilinin amaçlanması karşısında davacının dava konusu ödeme emirlerinin iptalini 

istemekte menfaatinin bulunduğunun kabulü zorunludur.”215 

Danıştay 10.Dairesi, davacı şirketin yapımcısı olduğu sanatçının albümünde yer 

alan şarkının televizyonda yayımlanması nedeniyle bazı televizyon kanallarının yayının 

durdurulması işlemlerinin iptali istemiyle açılan davada, İdare Mahkemesi tarafından 

verilen ehliyet yönünden red kararını şu gerekçeyle oybirliği ile bozmuştur; 

“Davacı şirketin yapımcısı olduğu sanatçının şarkısının ve klibinin yayını nedeniyle 

davalı idarece yayın kuruluşlarına yayın durdurma cezaları verilmesi sonucunda şarkının 

ve klibin diğer yayın kuruluşlarınca da yayımlanmamasından şarkının tanıtımının olumsuz 

etkileneceği, bu durumun kaset satışlarını ve davacı şirketin menfaatini olumsuz 

etkileyeceği açıktır.” 

“Bu durumda, davanın …TV adlı yayın kuruluşunda davacının yapımcısı olduğu 

sanatçının klibinin yayını nedeniyle davalı idarece verilen yayını durdurma cezasının iptali 

istemiyle dava açmasında kişisel, meşru ve güncel bir menfaati bulunduğundan davanın 

ehliyet yönünden reddi yolunda verilen mahkeme kararının bu kısmında hukuki isabet 

bulunmamaktadır”216 

Danıştay 8.Dairesi de, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde okutulmakta 

olan dönem IV. Kardiyoloji dersleri içerisinde Klinik EKG eğitiminin olmamasının bir 

eksiklik olduğu dikkate alınarak bu dersin konmasına, söz konusu Klinik EKG dersini ve 

dönem III öğrencilerine EKG’ye Giriş ve Ateroskleroz Fizyopatolojisi derslerini vermek 

üzere emekli öğretim üyesi bir kişinin ders ücreti karşılığında görevlendirilmesine ilişkin 

işlemin iptali istemiyle, anılan Fakültenin Kardiyoloji Anabilim Dalında fiilen görev 

yapmakta ve bu alanda ders vermekte olan profesör unvanlı öğretim görevlisi tarafından 

açılan davada, davacının görev yaptığı birimde yapılan görevlendirmenin, davacının 

                                                 
215 D. 10.D., 14.12.2000 gün ve E. 1998/4764, K. 2000/6528, naklen Bal, a.g.e., s.587-589. 
216 D. 10.D., 6.5.2002 gün ve E. 2001/18, K. 2002/1361, naklen Bal, a.g.e., s.607-608. 
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akademik bilimsel ve ders saatleri yönünden menfaatini etkilediğinin açık olduğu gerekçesi 

ile İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden red kararını bozmuştur.217 

Yine DİDDGK, şair Nazım Hikmet Ran’ın, T.C vatandaşlığından çıkarılmasına 

ilişkin Bakanlar Kurulu kararının geçersiz kaldığı ve uygulanamayacağının tespiti ile, nüfus 

kaydına 8.3.2002 günlü form düzenleyerek vatandaşlıktan çıkarılmasının nüfus kütüğüne 

tesciline dair işlemin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 10.Dairesince, İdare Hukuku 

alanında tek taraflı irade açıklamasıyla, kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis edilen 

idari işlemlerin ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilişkisi 

kurulabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceğinin kabulünün zorunlu olduğu, 

Türk Vatandaşlığı Kanununun 34. maddesinde yer alan ‘kaybettirme çıkarma kararları 

kişiseldir, ilgilinin eş ve çocuklarına tesir etmez’ hükmü karşısında dava açma hakkının 

esas hak sahibine ait olacağı, vatandaşlık hakkının şahsa bağlı haklardan olduğu ve dava 

konusu işleme dayanak oluşturan Bakanlar Kurulu kararının da dava konusu edilmediği göz 

önüne alındığında, vatandaşlığın kaybettirilmesine ilişkin kararın nüfus kütüğüne tescil 

işlemi ile davacı arasında doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığı sebebiyle davanın ehliyet 

yönünden reddi kararını şu gerekçe ile bozmuştur; 

“Taraf ilişkisinin korunması için gerekli olan kişisel, meşru ve güncel menfaat 

alakasının varlığı, davanın niteliğine ve özelliğine göre, idari yargı yerlerince 

belirlenmekte, davcının idari işlemle ciddi ve makul, maddi ve manevi bir ilişkisinin 

bulunduğunun anlaşılması, dava açma ehliyeti için yeterli sayılmaktadır.” 

“Ayrıca iptal davaları ile, idari işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının 

saptanmasına, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, böylece de İdarenin hukuka 

bağlılığının belirlenmesine, sonuçta Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleştirilebilmesine 

olanak sağlandığından bu davalarda menfaat ilişkisinin bu amaç doğrultusunda 

yorumlanması gerekmektedir.” 

“Nazım Hikmet Ran Türk dünyasının ve 20.yüzyıl Dünya edebiyatının en büyük 

şairlerinden olup, milletlerarası bir kurum olan UNESCO’nun, şairin 100. doğum yılı 

anısına 2002 yılını Nazım Hikmet Yılı ilan etmesi bu gerçeğin bir tasdiki olmaktadır. Nazım 

Hikmet’in Türk ve Doğu halklarının şiirini büyük ölçüde etkilemiş, şiirde yeni yollar açmış, 

                                                 
217 D. 8.D., 14.1.2005 gün ve E. 2004/3976, K. 2005/123, naklen Aslan, Berk, a.g.e, s.156. 
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geçmiş ve gelecek yüzyılların ebediyen yaşayacak bir klasiği olması itibariyle, hakkındaki 

vatandaşlıktan ıskat kararının nüfus kütüğüne tesciline ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan 

bu davada, davacının güncel menfaati bulunduğu gibi adı geçen şairin ulusal sınırları da 

aşarak dünya çapında kabul görmüş bir sanatçı olması nedeniyle, bir vatandaş olarak 

davacının kişisel ve meşru menfaatinin de ihlal edildiği anlaşıldığından, bakılan davada 

davacının subjektif ehliyetinin varlığı kabul edilmek suretiyle davanın esasının incelenmesi 

gerekmektedir.” 218 

Bununla birlikte Danıştay’ın, iptal davası açabilmek için, menfaat ihlalinin 

doğrudan olmasını aradığı kararları da mevcuttur. 

Örneğin Danıştay 10.Dairesi, eşinin sınırdışı edilme işleminin iptali istemiyle açılan 

davada, İdare Mahkemesince, anılan işleme karşı menfaati ihlal edilen kişinin dava açması 

gerekirken doğrudan menfaati edilmeyen davacı tarafından açılması sebebiyle verilen 

ehliyet yönünden red kararını oybirliği ile onamıştır.219  

Danıştay 7.Dairesi, 3096 sayılı kanun kapsamındaki işletme hakkı devir 

sözleşmesine konu olan işletme haklarının devrinde, %17 olarak uygulanan katma değer 

vergisi oranının %1’e indirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının, katma değer vergisi 

oranının düşürülmesi sonucu, kamuya ait olup, sendikanın örgütlü bulunduğu iş yerlerinin 

özelleştirilmesinin kolaylaşacağı, özelleştirme ile birlikte, üyelerinin memur statüsünden 

işçi statüsüne geçirileceği, bu halde ise sendika üyeliklerinin sona ereceği, işletme hakkının 

devredilmesinden sonra üyelerinin işten çıkarılmalarının kolaylaşacağı, dolayısı ile 

sendikanın varlığı ile üyelerinin iş güvenliğini ve çalışma koşullarını olumsuz yönde 

etkileyeceği gerekçesiyle iptali istemiyle işletmelerde örgütlü sendika tarafından açılan 

davada, şu şekilde karar vermiştir; 

“…iptali istenen idari işlemin, davcının güncel, dorudan ve kişisel bir menfaatini 

ihlal ediyor olması gerekmektedir. …Sendika tarafından ileri sürülen menfaat ihlalinin 

işletme hakkının devrine ve kamu işletmelerinin özelleştirilmesine ait işlemler dolayısı ile 

doğmasının olanaklı bulunması ve işletme hakkı devrilerinde uygulanacak katma değer 

vergisi oranlarının düşürülmesi işleminin, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ve işletme 

                                                 
218 DİDDGK., 6.10.2005 gün ve E. 2004/3, K. 2005/2371, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
219 D. 10.D., 14.12.2000 gün ve E. 1998/5716, K. 2000/6525, naklen Bal, a.g.e, s.584-585. 
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haklarının devri üzerinde doğrudan etkisinin olmaması sebebiyle, olayda davacı sendika 

yönünden doğrudan bir menfaat ihlali söz konusu değildir.”220  

Yine, davacı şirket yetkilisi adına tescilli, gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı 

eşyanın beyan edilen kıymetinin düşük bulunması üzerine, Çay İhtisas Borsası fiyatları esas 

alınarak adına yapılan ek tahakkuka vaki itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle, 

İthalat İhracat Sınır Ticareti Gıda ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan 

davada,  her ne kadar adına gümrük giriş beyannamesi tescil ve ek tahakkuk yapılan kişi 

şirket yetkilisi ise de, şirket tarafından bu işleme karşı yapılan itiraz başvurusu Gümrük 

Genel Müdürlüğü’nce bu şirket muhatap gösterilmek suretiyle red edildiğinden, davacının 

dava konusu işlemle menfaatinin ihlal edildiğinin kabulü gerekir şeklindeki Erzurum Vergi 

Mahkemesi’nin ısrar kararını, DVDDGK, oy çokluğu ile bozmuştur.221 

İptal davalarında ihlal edilen menfaatin kişiselliğinin doğrudan olmasını aramak, 

İdarenin bir çok hukuka aykırı işlemlerinin yargısal denetim dışında kalması sonucunu 

doğuracaktır. Bu durumu özellikle İdarenin kamu görevlileri için hukuka aykırı olarak tesis 

etmiş olduğu atama kararlarında görmek mümkündür. Bir Hukuk Devleti olmanın gereği 

olarak iptal davalarında öznel dava ehliyeti dar yorumlanmamalı, menfaatin dolaylı olarak 

ihlali halinde de kişisel olma niteliğini koruduğu kabul edilmelidir. 

Kişisel menfaatin sınırı konusunda kesin ölçüler koymak mümkün değildir. Bu 

yüzden her davada, dava konusu işlemle davacının menfaatinin ihlal edilip edilmediğinin 

idari yargı yerince, Danıştay içtihadlarından ve öğretiden de  yararlanmak suretiyle takdir 

edilmesi gerekmektedir. Ancak bu takdir yapılırken kişisel menfaat kavramının dar veya 

geniş yorumlanması iptal davalarının alanını da daraltacak veya genişletecektir.222 

 ALAN göre, bu kavramın tanımını vermek yerine belirli işlemlerde kimlerinin 

menfaatinin ihlal edilebileceğini saptamak daha doğru olacağından, menfaat ihlalinin 

(ilişkisinin), her işlem için ayrı ayrı incelenip saptanması gerekir.223  

Keza, Vergi yargısında, idari yargının genelinden farklı olarak bir çok halde, 

davacının dava açmakta menfaatini bulunup bulunmadığı, başka bir anlatımla, hangi 

                                                 
220 D. 7.D., 31.10.2001 gün ve E. 2001/4058, K. 2001/3343, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
221 DVDDGK., 27.2.2004 gün ve E. 2003/363, K. 2004/27, DKD., Y.2, S.5, 2004, s.92-94. 
222 Çelikkol, a.g.e., s.764., Yenice, Esin, a.g.e., s.487. 
223 Alan,  a.g.e., s.30-31.                                                                                                                 
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işlemlere karşı kimlerin dava açmakta menfaati olduğu, bizzat kanun koyucu tarafından 

gösterilmiştir.  

 AKYÜREK’e göre de, her birel işleme göre unsurların gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin tespiti mümkün olduğundan, davacı hakkında dolaysız olarak yapılan 

işlemler konusunda herhangi bir tartışma bulunmamakla birlikte, iptal davasının davacısı 

hakkında dolaylı olarak yapılan idari işlemler için açılan iptal davalarında kişisellik 

unsurunun gerçekleştiğinin nasıl tespit edileceği tartışma konusudur.224  

Esasen şahıs tabirini burada geniş manada anlamak gerekir. Nesnel tasarruflarda 

tasarrufun etki alanı geniş olduğundan bu etkiye maruz kalan her şahıs menfaat sahibi 

sayılır.225  

Burada Danıştay’ın kişisel menfaat kavramını geniş yorumlayarak yargısal 

korumanın gerçekleştirilmesine daha fazla katkıda bulunması gerekir.226 Önemli olan bir 

başka husus da, Danıştayın kişisel menfaat ile ilgili kararlarında bir birliğin ve istikrarın 

bulunmamasıdır. Hemen hemen aynı sayılabilecek olaylarda farklı kararlar verilmesi 

hukuki istikrar ve güven, adalet ve hakkaniyet ilkelerini zedeleyerek idare ve yargıya 

güveni sarsmaktadır. Bunun için Danıştayın kişisel menfaat kavramında daha dikkatli 

olması gerekir.227 

 

 

     a.Menfaatin kişiselliğinin davacının kimliği üzerinden görünümleri 228 

Danıştay verdiği karalarında dolayısı ile etkilenmeyi ‘rakip olma, uğraşı alanına 

girme’, ‘sahanın maliki olma’, ‘hizmet alanına giren konularda düzenleme getirilmesi’, ‘bir 

                                                 
224 Akyürek, a.g.e., s.44 
225 Onar, a.g.e., s.1782., Gökalp, a.g.e., s.453., Yenice, Esin, a.g.e., s.487. 
226 “İptal davaları ile idari işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının tespiti, hukukun üstünlüğünün ve 
dolayısı ile idarenin hukuka bağlılığının sağlanması amaçlandığına göre, bu davalarda menfaat ilişkisinin 
dar yorumlanmaması gerekmektedir.  Dosyanın incelenmesinden, davacının davaya konu olan yapının kat 
karşılığı müteahhidi olduğu ve yapının durdurulması ile doğrudan menfaat ilişkisi bulunduğu açık 
olduğundan İdare Mahkemesinin aksi yöndeki kararında isabet görülmemiştir. ” D. 6.D., 26.6.1993 gün ve 
E.1993/562, K.1993/2506, DD.,Y.25, S.89, 1995, s.372-373. 
227 Mustafa Yılmaz,  İmar Yaptırımı ve Yargısal Korunma, Ankara, Seçkin, 2002, s.177. 
228 Tekinsoy, a.g.e., s.152.                                                                                                               
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beldede yaşama’, ‘aynı köy halkından olma’, ‘cemiyetin öznel olarak menfaatine etkili 

olma’, statülerinde bir değişiklik yapma’ ve benzeri kavramlar ile ilişkilendirmiştir.229 

 

        

      (1).Kiracı olma  

  “Bina hakkında alınan idari kararlar, doğrudan veya dolaylı olarak kiracının 

menfaatini etkiler.”230  

Önceleri kişisel menfaat kavramını dava ehliyetini kısıtlayıcı şekle varan tarzda 

yorumlayan Danıştay, bir yapının kamulaştırılması veya yıktırılması hakkındaki kararlarda 

yapının maliki ile kiracısının kişisel menfaatinin ihlali söz konusu olduğu halde, kiracı 

tarafından açılan davaları ehliyet yönünden reddetmekteydi.231  

“Dava konusu belediye encümeninin yıkma kararı taşınmaz hakkında olduğundan 

bu kararın muhatabı da taşınmaz malikidir. Şu hale göre, gerek hak gerek menfaat 

bakımından, yapının yıktırılmasına dair kararın iptali için dava açma yetkisinin yapının 

malikine ait olması gerekir.” 

“Kiracı  durumunda bulunan davacının, yıkım konusu yapı ile ilgisi doğrudan 

doğruya olmayıp, dolayısı ile ilgilidir. Halbuki Danıştay’da açılacak idari davalarda hak 

ve menfaat ilgisinin doğrudan doğruya mevcut olması idari yargının belli 

esaslarındandır.”232  

             Yine Danıştay 6.Dairesi 5.3.1975 tarihli kararında şu şekilde hüküm sevk etmiştir: 

“Cami avlusundaki binada kiracı durumunda bulunan davacının, cami avlusunun 

düzenlenmesine yönelik kararla alakası doğrudan doğruya olmayıp dolayısı ile olduğu, 

Danıştay’da açılacak davalarda hak ve menfaat ilgisinin doğrudan doğruya olması 

gerektiği, davacının dava açma ehliyeti bulunmadığından açılan davanın ehliyet yönünden 

reddine karar verilmiştir.”233 

Danıştay 6.Dairesi daha sonraki kararlarında,  menfaat ilgisinin doğrudan doğruya 

olması gerektiği, bu sebeple de kiracının özellikle belediye encümenince alınan yıkım 

                                                 
229 Akyürek, a.g.e., s.35.  
230 Gözübüyük, Tan, a.g.e., s.89. 
231 İkincioğulları, a.g.e., s.153., Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.174. 
232 D. 6.D., 29.4.1971 gün ve E. 1971/1032, K. 1971/1500, naklen İkincioğulları, a.g.e., s.153. 
233 D. 6.D., 5.3.1975 gün ve E.1973/3117, K. 1975/1330, naklen Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.174. 
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kararlarına karşı iptal davası açma ehliyetinin bulunmadığı yönündeki tutumunu 

değiştirmiştir. Daha önce kiracıların yapı ile ilgili olarak tesis edilen idari işlemlere karşı 

açtığı davaları ehliyet noktasından red eden Danıştay, artık menfaat ihlalini daha geniş 

yorumlayarak kiracılara da iptal davası açma hakkını tanımaktadır.  

 Danıştay 6.Dairesi, 4.11.1983 tarihli bir kararında, iptali istenilen yıkmaya ilişkin 

işleme konu yapıda kiracı olarak oturduğu tartışmasız olan davacının, işlemin uygulanması 

halinde yapı yıkılacağından, menfaatinin ihlali söz konusu olduğunu ve tebligatın sadece 

mal sahibine yapılmasının da dava açma hakkını ortadan kaldırmayacağına 

hükmetmiştir.234   

Yine Danıştay 6.Dairesi 16.5.1984 tarihli bir kararında ise, işlettikleri restoranın 

kiracısı bulunan davacıların, İdare aleyhine, yıkım kararı ile ilgili açmış oldukları davayı 

menfaat yönünden red etmeyerek esas hakkında karar vermiştir.235 

İdare Mahkemesi, kiracı tarafından mal sahibi adına verilen inşaat ruhsatının iptali 

istemi ile açılan davayı, tahliye sonucu kiracılık ilişkisi sona erdiğinden, ehliyet yönünden 

red etmiştir. Danıştay 6.Dairesi ise, “…yargı kararı ile zorunlu olarak gerçekleşen 

tahliyenin davadaki menfaat ilişkisini” etkilemediği gerekçesi ile İdare Mahkemesi kararını 

bozmuştur. İdare mahkemesinin direnme kararı üzerine, DİDDGK’u 6.Daire kararını 

yerinde bularak İdare Mahkemesinin direnme kararını bozmuştur. “Davacının kiracı 

sıfatıyla kullandığı taşınmaz için, mal sahibi adına verilen inşaat ruhsatının iptalini 

istemekte menfaat alakası bulunmaktadır ve davacı Adliye Mahkemesi kararı ile 

taşınmazdan tahliye edilse bile menfaat alakası devam etmektedir…” 236 Böylece Danıştay 

menfaat kavramını geniş bir biçimde yorumlayarak kiracılık ilişkisi yargı kararı ile sona 

ermiş olsa dahi menfaat ilişkisinin devam edeceğine karar vermiştir. 

                                                 
234 D. 6.D., 4.11.1983 gün ve E. 1983/737, K. 1983/3372, naklen  Özkan, a.g.e., s.176. 
235 D. 6.D., 16.5.1984 gün ve E. 1984/73, K. 1984/2106, DD., S.56-57, Y.15, 1985, s.247-248, “Kiracı olan 
davacının binanın yıktırılıp yeniden yaptırılmasına ilişkin inşaat ruhsatının iptali istemiyle açtığı davanın 
İdare mahkemesince ehliyet yönünden reddinde isabet olmadığı (na karar vermiştir.)”, D. 6.D., 28.3.1984 
gün ve E. 1984/99, K. 1984/1570, naklen Aslan, Berk, a.g.e., s.178. 
236 DİDDGK., 21.1.1988 gün ve E. 1987/47, K. 1988/3, DD., Y.19, S.72-73, 1989, s.104.  
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Ancak benzer bir başka olayda ise Danıştay, “kiracı olarak işletilen otelden yargı 

kararı ile tahliye ettirilen davacının, bu otelle ilgili olarak inşaat ruhsatının iptali istemiyle 

dava açamayacağı” yönünde karar vermiştir.237  

 Danıştay 6.Dairesi’nin yakın tarihte, kiracının taşınmaz ile ilgili idari işlemlerde 

iptal davası açamayacağını kabul ettiği kararlarına rastlamak mümkündür.  

Örneğin, TCDD Genel Müdürlüğü’nden kiralanan 1. derece doğal sit ve tarihi alanı 

olarak belirlenen Atatürk Orman Çiftliği alanında kalan taşınmazın kiralama amacına 

yönelik olarak kullanıma uygun duruma getirmek amacıyla sit alanından çıkarılması 

istemiyle kiracı olan davacı tarafından yapılan başvurunun zımnen reddi yolundaki işlemin 

iptali istemiyle açılan davada, sit alanı ilanının mülkiyet hakkını sınırladığından bu alandan 

çıkarma yolundaki istemde bulunmanın, taşınmazın malikine ait ve onun tarafından 

kullanılabilecek bir hak olduğu kuşkusuzdur gerekçesi ile İdare Mahkemesinin ehliyet 

yönünden red kararını onamıştır.238  

Yine, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait taşınmazın üzerinde 

bulunan tesislerle birlikte 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi uyarınca 

Keçiören Belediyesi’ne bedeli karşılığında devri işleminin iptali istemiyle, bedel karşılığı 

devredilen taşınmazda bulunan  2, 4, 21 nolu dükkanların sahibi bulunan kiracı tarafından 

açılan davada, Danıştay 6.Dairesi, davacının dava açma ehliyetinin kabulünün davalının 

mülkiyet hakkını kullanmasını kısıtlayacağı gerekçesiyle, ehliyet yönünden red kararı veren 

İdare Mahkemesinin kararını onamıştır.239 

 

 

 

 

 

                                                 
237 D. 6.D., 23.2.1993 gün ve E. 1992/3130, K 1993/658, DD., Y.24, S.88, 1994, s.289, Yine aynı Daire, 
davacı kooperatif tarafından otoparkın projedeki planının tadili istemiyle açılan davada, tadilatı istenen 
otoparkın yer aldığı binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu ve bu yapının müşterek bölümü olan 
otoparkın projedeki ve kat planındaki tadilini isteme hakkının mal sahibine ait olduğu gerekçesi ile kiracı olan 
kooperatifin dava açmada menfaati bulunmadığı yönünde hüküm sevk etmiştir., D. 6.D., 16.6.1992 gün ve E. 
1992/2024, K. 1992/2804, naklen Aslan, Berk, a.g.e., s.179.   
238 D. 6.D., 10.12.2004 gün ve E. 2003/3450, K. 2004/6401, naklen Aslan, Berk, a.g.e., s.154. 
239 D. 6.D., 13.1.2005 gün ve E. 2003/3572, K. 2005/62, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
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      (2).Hizmetten yararlanma 

“Bir kamu kurumundan, ya da kamu hizmetinden yararlananların, bu hizmetlerle 

ilgili kararlara karşı dava açmakta kişisel menfaatlerinin bulunduğu genel olarak kabul 

edilmektedir.”240 

Danıştay 6.Dairesi 1951 tarihli bir kararında, Bucak belediyesince hazırlanıp 

tatbikine girişilen su tarifesinin iptali için ancak sudan istifade edenlerin  dava 

açabileceğini, bu itibarla sudan istifade edenler namına muhtarlık tarafından açılan davanın 

ehliyetsizlik yönünden incelenmesinin mümkün olmadığı sebebi ile dava dilekçesinin 

reddine karar vermiştir.241 

Danıştay 10.Dairesi, elektrik dağıtım tesislerinin devredilmesine ilişkin Bakanlar 

Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, şu gerekçe ile elektrik dağıtım tesislerinin 

devredildiği ve işletme hakkının verildiği bölgede oturan elektrik abonesinin dava açma 

ehliyetinin olmadığına hükmetmiştir; 

“Kamu hizmetinden yararlanan kişinin hizmetin ya da iletimindeki aksaklıklar 

nedeniyle, bir başka anlatımla, hizmetin iyi işlememesi, geç işlemesi ya da hiç işlememesi 

nedeniyle, menfaatin ihlal edilmesi durumunda hiç kuşkusuz dava açma ehliyeti 

bulunmakla beraber, böyle bir durumun söz konusu olmadığı dolayısı ile her hangi bir 

menfaat ihlalinin bulunmadığı bir aşamada, kamu hizmetinde kullanılacak tesislerin, kim 

tarafından işletileceği konusunu belirleyen dava konusu işlem ile davacının herhangi bir 

menfaat alakasının bulunmadığı anlaşılmaktadır.”242 

 

 

      (3).Mahalle veya köy halkından olma 

Kişisel menfaatin saptanmasında kullanılan ölçütlerden biri de mahalle ve köy 

halkından olmaktır.  

Kamulaştırılan taşınmaza karşılık köy orta malı olan bir yerin kamulaştırılan 

taşınmaz sahibine verilmesi konusunda tesis edilen işlemin köy sakini olan davacılar 

tarafından iptali istemiyle açılan davada Danıştay 6.Dairesi; 
                                                 
240 Gözübüyük Şeref,  Güven Dinçer, İdari Yargılama Usulü, Ankara, Turhan, 2001, s.90, Gözübüyük, 
Yönetsel Yargı, s.175. 
241 D. 6.D., E. 1950/726, K. 1951/299, DKD., S.50-53, s.520., naklen Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.175. 
242 D. 10.D., 25.6.1996 gün ve E. 1995/6172, K. 1996/3947, naklen Bal, a.g.e., s.590.              
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“…Tüm köyün ve köylünün yaşama düzeni, yerleşimi ve gelişimini yakından 

ilgilendiren köy orta malının sadece bir kişinin kullanımına verilmesi işleminin köy sakini 

davacıların menfaatlerini ihlal ettiği gözetilmeksizin zilyetlik ya da mülkiyet ilişkisinden söz 

edilerek davanın ehliyet yönünden reddinde usul ve yasaya uyarlık görülmemiştir.” 

şeklinde karar vermiştir.243 

Aynı Daire, 9.2.1987 tarihli bir başka kararında, köy halkından dört kişinin paydaş 

olduğu kamulaştırmaya konu olan taşınmazlarda köyün öteden beri içme ve kullanma suyu 

gereksinimini karşılayan su kaynağının bulunduğu gerekçesiyle tüm köyü ve köylünün 

yaşamını ilgilendiren su kaynağının kamulaştırılması işleminin köy sakinlerinin menfaatini 

ihlal ettiğine karar vermiştir.244  

Danıştay 10.Dairesi, köy halkının mera ve harman yeri olarak kullanılmasına tahsis 

edilen taşınmazların mera vasfının kaldırılarak üçüncü şahıslara satılmasına karar 

verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle köy halkından olan davacı tarafından uyuşmazlık 

konusu taşınmazları yıllardan beri köy halkından biri olarak kullandığı ve bu nedenle dava 

ehliyetinin olduğunu iddia ederek açılan davada, İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden 

vermiş olduğu red kararının temyiz incelemesinde;  

“…bu işlemin köy halkının ve köy halkından olması nedeniyle davacının şahsi 

menfaatini ilgilendiren bir konuya ilişkin olduğu dolayısı ile davacının dava ehliyetinin 

bulunduğu anlaşılmaktadır.” şeklinde hüküm vermiştir.245  

Yine Danıştay 10.Dairesi, tapuda Hazine adına kayıtlı ve uzun zamandan beri köy 

halkı tarafından mera olarak kullanılan taşınmaz üzerine 49 yıllığına irtifak hakkı 

kurulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle, köy halkının ve köy halkından biri olan 

davacının  açtığı davada; davacının inşaat temeli olarak yaptığı kazı nedeniyle 3091 sayılı 

kanun uyarınca müdahalesinin önlenmesine karar verildiği, dolayısı ile bu taşınmazla ilgili 

kişisel bir hakkının söz konusu olmadığı gerekçesi ile İdare Mahkemesinin vermiş olduğu 

ehliyet yönünden red kararının temyiz incelemesinde; 

“Hukuk Devleti’nin temel bir öğesi ve aynı zamanda zorunlu bir sonucu olan 

İdarenin Yargısal Denetimine araç olan iptal davaları ile; işlemlerin hukuka uygun olup 

                                                 
243 D. 6.D., 18.11.1986 gün ve E. 1986/664, K. 1986/967, DD., Y.17, S.66-67, 1987, s.294-295. 
244 D. 6.D., 9.2.1987 gün ve E. 1986/1245, K. 1987/125, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
245 D. 10.D., 9.4.1996 gün ve E. 1995/4, K. 1996/1892, naklen Bal, a.g.e., s.616-618. 
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olmadığının saptanması, hukukun üstünlüğüne saygı duyulması ve sonuçta İdarenin hukuka 

bağlılığının sağlanması amaçlanmaktadır” 

“Dava dosyasının incelenmesinden, tapuda Hazine adına kayıtlı taşınmazın 

kadimden beri köy halkı tarafından mera olarak kullanıldığı iddiası da varken TÜRMOB 

lehine 49 yıllığına tesis edilen irtifak hakkının, köy halkının ve köy halkından olması 

nedeniyle davacının şahsi menfaatini ilgilendiren bir konuya ilişkin olduğu dolayısı ile 

davacının dava ehliyetinin bulunduğu anlaşılmaktadır” demiştir.246 

“…Dosyanın incelenmesinden, köy halkının mera harman yeri olarak 

kullanılmasına tahsis edilen taşınmazların meralık vasfının kaldırılarak, tapu da hazine 

adına arsa olarak tescilinin yapıldığı ve üçüncü bir şahsa 2886 Sayılı Kanunun 45. 

maddesine göre ihale suretiyle satıldığı bunun üzerine köy halkından biri olan davacının 

söz konusu işlemlerin iptali istemiyle bakılan davayı açtığının anlaşıldığı, iş bu durumda, 

tüm köyün ve köylünün yaşama düzenini ve gelişimini ilgilendiren köy merasının sadece bir 

kişinin kullanımına verilmesi işleminin köy sakini davacının menfaatini ihlal ettiği 

gözetilmeksizin zilyetlik ya da mülkiyet ilişkisinden söz edilerek verilen davanın ehliyet 

yönünden reddine ilişkin kararda isabet görülmemiştir.”247 

    

   

      (4).Belde sakini olma   

Belediye sınırları içinde yaşama, menfaat ihlalinin saptanmasında ölçüt göz önüne 

alındığından Belediye sınırları içinde oturanların, belediye organlarının karalarına karşı 

iptal davası açmada menfaatlerinin bulunduğu Danıştay tarafından kabul edilmektedir.248 

Ancak Danıştay uzun süre, belde sakinlerinin belediye meclisi kararlarının iptali için 

açtıkları davaları kişisel menfaat koşulu gerçekleşmediği gerekçesi ile red etmiş ve 

hemşehri olmayı kişisel menfaat koşulu için yeterli saymamıştır.249 

Danıştay 6.Dairesi 31.3.1970 tarihli bir kararında; İstanbul Belediyesi’nce 

hazırlanan Boğaz Köprüsü ile ilgili çevre yolu güzergah planının ve bu planın 

onaylanmasına ilişkin İmar ve İskan Bakanlığı işleminin iptalini isteyen davacının bir 
                                                 
246 D. 10.D., 24.1.1995 gün ve E. 1995/2668, K. 1995/6281, naklen Bal, a.g.e., s.618-619. 
247 DİDDGK., 6.12.1996 gün ve E. 1995/396, K. 1996/598, DD., Y.24, S.93, 1997, s.106.  
248 Gözübüyük, Dinçer, a.g.e., s.92. 
249 Gözübüyük , Yönetsel Yargı, s.176. 
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hemşehri sıfatıyla dava açtığı ve plan ile doğrudan doğruya kişisel menfaat ilişkisi 

bulunmadığı nedeni ile ehliyet yönünden reddine hükmetmiştir.250  

Ancak aynı Daire daha sonraki karalarında belde sakini veya hemşehri olmayı 

kişisel menfaat ihlali için yeterli saymıştır. 

Danıştay 6.Dairesi 21.3.1988 tarihli kararında; “…beldenin ve beldede yaşayanların 

hayatını yakından ilgilendiren fiziksel çevreyi sağlıklı kılmak amacı ile yapılması 

öngörülmüş aktif yeşil alanın (çocuk bahçesi) tamamen kaldırılması sonucunu doğuran, 

imar planı değişikliği işleminin en azından beldede yaşayan bir kişi olarak davacının 

menfaatini ihlal ettiği gözetilmeksizin, mülkiyet ilişkisinden söz edilerek davanın ehliyet 

yönünden reddinde usul ve yasaya uyarlık bulunmadığı” gerekçesi ile İdare Mahkemesi 

kararını bozmuştur.251 

Danıştay 6.Dairesi, dava konusu imar planı değişikliğiyle sahil şeridindeki arazi 

kullanım şeklinin değiştirilerek belediye turistik tesisleri ve benzin istasyonu yapılacak 

şekilde düzenleme getirildiği, dava devam ederken yapılan yeni bir değişiklikle de kamuya 

yararlı kumsal alanın toplu  taşıma ve terminal alanına, belediye turistik tesisleri alanın da 

turizm konut yerleşme alanına alındığı anlaşıldığından ve beldeyi, beldede yaşayanları 

yakından ilgilendiren sahil şeridinde kamuya yararlı kumsal alanda yapılan düzenlemenin 

belde de yaşayan bir kişi olarak davacının menfaatini ihlal ettiği açık olduğundan, İdare 

Mahkemesince hemşehri sıfatıyla plan iptali davası açmasının mümkün olmadığı 

yönündeki kararını bozmuştur.252 

Yine  6.Dairenin 9.4.1992 tarihli bir kararında ise; “mevzuata aykırı bu yapının 

yapılması ile beldenin yeşil alanının azalması sonucunun ortaya çıktığı, bu nedenle de 

belde sakini olan davacının uyuşmazlık konusu işlem nedeni ile menfaatinin ihlal edildiği 

gözetilmeksizin mahkemece davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesinde isabet 

görülmemiştir” hükmünü vermiştir.253  

Danıştay 6.Dairesi başka bir kararında ise, kamu yararını ilgilendiren genel nitelikte 

düzenleyici işlem olan imar planına karşı semt sakini sıfatıyla, menfaatin ihlal edildiğinden 

bahisle iptal davasının açılmasını olanaklı bulurken kişisel çıkarları ihlal eden somut kişisel 
                                                 
250 D. 6.D., 31.3.1970 gün ve E. 1968/2553, K. 1970/635, naklen Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.177. 
251 D. 6.D., 21.3.1988 gün ve E. 1987/931, K. 1988/417, DD., Y.19, S.72-73, 1989, s.361-363.  
252 D. 6.D., 13.5.1990 gün ve E. 1989/2279, K. 1990/1102, naklen Aslan, Berk, a.g.e., s.158-159. 
253 D. 6.D., 9.4.1992 gün ve E. 1991/3839, K. 1992/1435, DD., Y.23, S.86, 1993, s.321.  
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nitelikteki parselasyon işlemine dayanılarak açılan davanın ehliyet yönünden reddine karar 

vermiştir.254 

 Bununla birlikte, Danıştay 10. Dairesi de, Şehir hatları Vapurlarının ve hatlarının 

kiraya verilmesine ilişkin ihalenin iptali istemiyle açılan davada, davacının belde sakini 

olarak dava açma ehliyetinin bulunmadığı sebebiyle, İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden 

red kararını onamıştır.255  

Danıştay 6.Dairesi’nin 9.7.2003 tarihinde oybirliği vermiş olduğu bir kararda, belde 

sakini sıfatının, menfaatin kişiselliği açısından nasıl yorumlanması gerektiği konusunda 

göstermiş olduğu tutum, Cumhuriyetimizin en önemli nitelikleri arasında yer alan Hukuk 

Devleti ilkesinin sağlanmasında büyük rol oynayan İdarenin Yargısal Denetiminin, gelmiş 

olduğu noktaya ilişkin büyük önem taşımaktadır. 

62 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın, İmar planında değişiklik yapılmasına dair 

2.10.2000 günlü, 5/25 sayılı, 18.2.2002 günlü, 2/16 sayılı, 22.10.2002 günlü, 4/16 sayılı 

Belediye Meclisi kararlarının, Petrol Ürünleri ve Ticareti Limited Şirketi tarafından, tekstil 

fabrikası olarak kullanılan ve Özelleştirme İdaresi tarafından şimdiki maliki olan şirkete 

satılan uyuşmazlık konusu taşınmazın yakınında bulunan ve akaryakıt satış istasyonu 

olarak kullanılan 1249 ada, 157 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğu, bu taşınmazda tesis 

edilen İmar planı değişikliğinin hak ve menfaatlerini ihlal ettiği, plan tadilatının yapılması 

sırasında imar mevzuatına uygun hareket edilmediği öne sürülerek iptali istemiyle açılan 

davada, başka bir şirketin mülkiyetinde bulunan taşınmazla ilgili plan tadilatının davacının 

kişisel menfaatini ihlal etmediği sebebiyle İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden red 

kararını Danıştay 6.Dairesi şu gerekçe ile bozmuştur; 

“ İptal davalarındaki subjektif ehliyet koşulu doğrudan doğruya Hukuk Devleti’nin 

yapılandırılması ve sürdürülmesine ilişkin bir sorundur. Dolayısı ile subjektif ehliyet 

koşulunun, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun iptal davası yoluyla denetlenmesini 

engellemeyecek bir biçimde anlaşılması gerekmektedir.” 

“Nitekim; çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar uygulamaları gibi 

kamu yararını yakından ilgilendiren konularda subjektif ehliyet koşulunun, bu durum 
                                                 
254 D. 6.D., 23.9.1999 gün ve E. 1998/4164, K. 1999/4196, naklen Aslan, Berk, a.g.e., s.176. 
255 D. 10.D., 22.12.1998 gün ve E. 1998/6783, K. 1998/6931, naklen Yakup Bal, Mustafa Karabulut, Yahya 
Şahin, İdari Yargılama Usulü ile İlgili Danıştay 10.Dairesinin Seçilmiş Kararları, Ankara, Seçkin, 2003, 
s.622-623. 
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dikkate alınarak yorumlanması gerektiğine ilişin Danıştay kararları yerleşik içtihat niteliği 

kazanmıştır. “ 

“Bu saptamalar çerçevesinde uyuşmalığa bakıldığında, imar planları kamu yararını 

ilgilendiren genel nitelikte düzenleyici işlemler olduklarından, semt sakini sıfatıyla 

menfaatinin ihlal edildiğinden bahisle dava açma hakkı bulunan davacının imar planı 

tadilatının iptali istemiyle açtığı bu davada, dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna 

varılmış(tır)”256  

Yine DİDDGK, İstanbul ili, Sarıyer ilçesinde bulunan taşınmazın bulunduğu yerin 

turizm merkezi olarak ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının, 1/5000, 1/1000 

ölçekli planların ve anılan parsel için verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle aynı kentte 

yaşayan davacı tarafından açılan davada, çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, 

imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren konularda vatandaş, belde veya 

semt sakini sıfatıyla dava açılabileceğinin Danıştay içtihatları ile kabul edildiğini, dolayısı 

ile kamu yararını yakından ilgilendiren dava konusu karar ile davacı arasında meşru, 

kişisel, güncel menfaat ilişkisinin açık olduğu şeklinde karar vermiştir.257 

 

 

      (5).İktisadi menfaat, rekabet 

Rekabete dayanan iktisadi bir menfaatin bulunması, genel olarak idari karara karşı 

iptal davası açabilmek için yeterlidir.  

 Danıştay 12.Dairesinin 25.2.1969 tarihli bir kararında rekabete dayanan iktisadi bir 

menfaatin varlığını yeterli görmüştür.  

“Muvazzaalı olduğu iddiası ile ruhsatının geri alınması talep edilen eczane ile 

davacının sahibi bulunduğu eczane aynı yerde çalışmakta olduğundan, davacının dava 

konusu işlemin iptalini istemekte hukuken korunması gerekli meşru ve aktüel bir menfaati 

olduğu açıktır.  Bu nedenle davacının dava ehliyeti  bulunmadığı yolundaki idare def’i 

yerinde görülmemiştir.”258 

                                                 
256 D. 6.D., 9.7.2003 gün ve E. 2003/1712, K. 2003/4221, DKD., Y.2, S.3, 2004, s.196-197. 
257 DİDDGK., 11.11.2004 gün ve E. 2004/741, K. 2004/1854, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
258 D. 12D., 25.2.1969 gün ve E. 1968/70, K. 1969/30, naklen Gözübüyük, Dinçer, a.g.e., s.93. 
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Danıştay 8.Dairesi, iki kişiye özel halk otobüsü işletmeciliği yapmak üzere hat 

verilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle Özel Halk Otobüsleri 

Kooperatifi tarafından açılan davada, İdare Mahkemesinin kooperatif yönetim kurulunun 

temsil yetkisinin kapsamının kooperatifin amacıyla sınırlı olduğu, tesis edilen işlemin 

davacı kooperatifin amacını doğrudan ilgilendirmediği sebebiyle ehliyet yönünden red 

kararını şu gerekçe ile bozmuştur; 

“Dosyanın incelenmesinden davacı kooperatifin, kendi ortakları için yeni hat 

isteminde bulunmayıp, aksine kendi ortaklarının hak ve menfaatini ihlal eden bir konuda 

dava açtığı görülmüş ve davalı İdarenin dava konusu yapılan işlemlerle üçüncü kişilere 

halk otobüsü hattı vererek rekabet ortamı yaratarak davacı kooperatifin menfaatini ihlal 

etmiş olduğu anlaşılmıştır.”259 

Ancak Danıştay 10.Dairesi, 29.4.1999 tarihinde vermiş olduğu bir kararda, 

mevzuata uygun olarak verilen patlayıcı madde bayiliğine ilişkin ruhsatın iptalini isteyen ve 

patlayıcı madde bayiliği yapan davacının açmış olduğu davada, esasa girerek karar veren 

İdare Mahkemesinin kararını şu gerekçe ile bozmuştur; 

“Davacı tarafından, iptali istenilen patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesi, 

belge sahibi tarafından bu konudaki, mevzuat hükümlerinin aradığı tüm koşullar yerine 

getirilerek davalı idarece düzenlenmiş olup, buna göre mevzuata uygun olarak düzenlenen 

bu izin belgesinin iptalinin istenilmesinde davacının güncel ve kişisel bir menfaat 

ihlalinden söz etme olanağı bulunmamaktadır.”  

“Diğer yandan temyize, konu idare mahkemesi kararında da belirtildiği üzere yasal 

koşulları taşıyan kişilerin patlayıcı madde alım-satım işini birden fazla il sınırları içinde ya 

da aynı il sınırları içinde birden fazla kişinin bu işi yapmalarını engelleyici bir hüküm 

mevzuatta bulunmadığından davacının iddia ettiği gibi dava konusu olayda haksız 

rekabetin oluştuğundan bahsedilemez.”260 

 

 

      

 

                                                 
259 D. 8.D., 16.3.1998 gün ve E. 1996/912, K. 1998/974, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
260 D. 10.D., 19.4.1999 gün ve E. 1996/7158, K.1999/2152, naklen Bal, a.g.e., s.636-637. 
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 (6).Kamu görevlisi olma 

Kamu görevlilerini ilgilendiren idari kararlar, ya kamu görevlisinin mesleği ve 

durumu ile ya da hizmetin işleyişi ve örgütlenmesi ile ilgilidir. Kamu görevlisi, mesleği ve 

durumu ile ilgili olan kararlardan kendilerini ilgilendiren, başka bir deyişle menfaatlerini 

etkileyen kararlara karşı dava açabilirler. Bu kararlar kamu görevlisinin kendisi hakkında 

alınmış olabileceği gibi, bir başkası hakkında da alınmış olabilir. Bu ikinci halde kamu 

görevlisinin, bu kararın iptalini isteyebilmesi için iptalini istediği işlemin kendi durumunu 

olumsuz yönde etkilemesi gerekir. Bu sebeple salt kamu görevlisi olma, başka görevliler 

hakkında alınmış olan kararların iptalini isteme hakkı vermez.261 

Danıştay 5.Dairesinin 13.3.1973 tarihli kararında, davacının hak iddia edebileceği 

hizmet sahası olan öğretmenlik görevi dışındaki müdürlüğe yapılan tayinin iptalini 

istemekte doğrudan doğruya bir menfaat alakası bulunmadığından davanın reddine karar 

verilmiştir.262 

Ancak kararın azınlık oyunda; müdürlüğe yapılan atamanın davacıyı etkilediği 

belirtilerek, aynı okulda müdür muavinliği yapan, müdür olabilmek için lüzumlu şartlara 

haiz olduğu ihtilafsız olan ve bu göreve tayinini isteyen davacının maddi ve manevi yönden 

menfaatinin ihlal edildiği ve bu durumda iptalini istediği tasarrufla ciddi bir alaka ve 

ilişkisinin mevcut olduğundan bahisle davacının bu göreve atanmasının kendisine bazı 

yaralar sağlayacağı, fakat bu hususun mutlaka anılan göreve kendisinin tayinini isteme 

hakkını vermeyeceğini, menfaat ilişkisinin varlığı kabul edilerek işin esasını çözümleyecek 

tarzda bir kararın verilmesinin  gerektiği söylenmiştir. 

Burada Danıştay’ın özellikle atama işlemlerinde menfaat ilgisinin doğrudan  

olmasını aramak yerine her olayın özelliğine göre bir değerlendirme yapması daha doğru 

olur. Çünkü sadece hakkında atama yapılan kişinin dava açma ehliyetini kabul etmek, 

yapılan atama işleminin çoğu zaman hukuka uygunluğunun idari yargı tarafından 

denetlenememesi riskini de taşır. Nitekim pek tabi olarak haklarında olumlu sonuçlar 

doğuran atama işlemlerine karşı, ataması yapılan kişilerin iptal davası açma yoluna 

gitmeyecekleri göz önünde bulundurulursa, bu işlemlere karşı menfaat ilgisinin doğrudan  

                                                 
261 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.179, Gözübüyük, Dinçer, a.g.e., s. 93. 
262 D. 5.D., 13.3.1973 gün ve E. 1972/3597, K. 1973/1227, naklen  İkincioğullar, a.g.e., s.151. 
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olmasının aranmasının İdarenin yargısal denetimi açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı 

açıktır. Bu sebeple de azınlık oyunda ileri sürülen görüşlere katılmaktayız. 

Ancak Danıştayın son zamanlardaki kararlarına baktığımızda, başkası hakkında 

yapılan atama işlemlerine karşı kamu görevlisi olan davacıların, dolaylı olarak kişisel 

menfaatlerinin ihlal edildiğinden bahisle öznel dava ehliyetlerinin varlığını kabul ettiğini 

görmekteyiz. 

Danıştay 5.Dairesi, bir üniversitenin Tıp Fakültesi Kütüphanesinde memur olarak 

çalışan davacı tarafından, bir başkasının Hemşirelik Yüksek Okulu Sekreterliği’ne 

atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, 1. dereceli Yüksek Okul 

Sekreterliği görevine bir başka kişinin atanmasının, 1. dereceli kadroya atanma isteminde 

bulunan davacının menfaatini ihlal ettiği gerekçesiyle İdare Mahkemesinin kararını 

bozmuştur.263 

Yine Danıştay 8.Dairesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

okutulmakta olan dönem IV. Kardiyoloji dersleri içerisinde Klinik EGK eğitiminin 

olmamasının bir eksiklik olduğu dikkate alınarak bu dersin konmasına, söz konusu Klinik 

EKG dersini ve dönem III öğrencilerine EKG’ye Giriş ve Ateroskleroz Fizyopatolojisi 

derslerini vermek üzere emekli öğretim üyesi bir kişinin ders ücreti karşılığında 

görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle, anılan Fakültenin Kardiyoloji Anabilim 

Dalında fiilen görev yapmakta ve bu alanda ders vermekte olan profesör unvanlı öğretim 

görevlisi tarafından açılan davada, davacının görev yaptığı birimde yapılan 

görevlendirmenin, davacının akademik bilimsel ve ders saatleri yönünden menfaatini 

etkilediğinin açık olduğu gerekçesi ile İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden red kararını 

bozmuştur.264 

Kamu görevlisi kural olarak hizmetin işleyişi ve örgütlenmesi ile ilgili idari 

kararlara karşı dava açamaz. Meğer ki, bu idari karar kamu görevlisinin  çalışma 

koşullarını, kanuni dayanaktan yoksun olarak ağırlaştırsın.265 

“504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak kabul edilen 21.12.1993 

günlü 93/5130 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da Büyükşehir Belediyeleri’nin alt 

                                                 
263 D., 5.D., 17.9.2004 gün ve E. 2003/4666, K. 2004/3214, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
264 D. 8.D., 14.1.2005 gün ve E. 2004/3976, K. 2005/123, naklen Aslan, Berk, a.g.e, s.156. 
265 Gözübüyük, Dinçer, a.g.e., s.94., Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.180. 
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kademe belediyeleri ve bunlara bağlı mahalleler belirlenmiş ve Karara ekli 1 Sayılı Listede 

…Büyükşehir Belediyesi Alt Kademe Belediyeleri gösterilmiş olup; … … … Mahallesinde 

ikamet eden ve dava dilekçesine eklediği kimlik kartı örneğinden, … Belediye Meclis üyesi 

olarak görev yaptığı belediyenin hukuksal statüsünde yapılan değişiklikler nedeni ile doğan 

uyuşmazlıkta dava açma ehliyetinin bulunduğu anlaşıldığından, anılan Bakanla Kurulu 

Kararına karşı açılan davanın ehliyet yönünden reddine  ilişkin …kararında yasal isabet 

görülmemiştir.”266 

Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus da daha önce değindiğimiz üzere 

milletvekili olan bir kamu görevlisinin sadece bu sıfatla, kendisi ile doğrudan, ya da dolaylı 

bir ilişkisi olmayan, yani menfaatini ihlal etmeyen bir işlemin iptali için dava 

açamayacağıdır. Danıştay’ın kararları da bu yöndedir. 

GÖZÜBÜYÜK/DİNÇER de, Anayasanın “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 

seçildikleri bölgeyi veya kendisini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler” kuralının 

milletvekiline, hukuka aykırı bulduğu tüm idari işlemler için iptal davası açma olanağı 

vermediği görüşündedir.267 

Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde yapılan atama işlemine ilişkin 

Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 5.Dairesi şu şekilde 

hüküm vermiştir; 

“İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yolu ile denetlenmesini amaçlayan 

iptal davalarını açabilmek için iptali istenen işlemin davacının kişisel, meşru ve güncel 

menfaatini ihlal etmiş bulunması …öğretide ve yargı içtihadlarında kabul edilen bir 

husustur. Olay da davacı ile dava konusu işlem arasında  …bir menfaat ilişkisi, yani 

davacının atama işlemi ile kişisel, meşru ve güncel bir menfaatinin ihlal edilmiş olması 

durumu bulunmadığı gibi, davacının milletvekili sıfatını taşımakta bulunması da dava 

konusu işlemin iptalinde menfaat olduğunun kabulünü gerektirmemektedir.”268 

Danıştay 10.Dairesinin 22.2.1990 tarihli kararında ise bu durum şu şekilde ifade 

edilmiştir: “…Anayasaya, yasalara ve hukuka aykırılığından bahisle iptali istenilen ve 

Hafize Özal’ın Süleymaniye Camii Haziresine defnine izin verilmesine ilişkin Bakanlar 

                                                 
266 DİDDGK., 8.3.1996 gün ve E. 1996/47, K. 1996/144, DD., Y.27, S.92, 1991, s.140. 
267 Gözübüyük, Dinçer, a.g.e., s.100. 
268 D. 5.D., 17.5.1990 gün ve E. 1990/509, K. 1990/1087, DD., Y.21, S.81, 1991, s.181. 
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Kurulu kararı ile, davacının kişisel bir menfaatinin ihlal edilmediği, bu işlemle davacı 

arasında ciddi ve makul bir menfaat ilişkisi olmadığı anlaşıldığından ve davacının 

milletvekili olmasında, yasanın aradığı anlamda bir menfaat ilişkisini 

sağlayamayacağından, davacının dava açma ehliyetinin bulunduğunu kabule olanak 

yoktur. Açıklanan nedenler ile davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir.” 269 

 Kararın gerekçe yönünden ayrışık oyunda ise; “Olayda davacı, milletin vekili 

olduğunu ve hukukun üstünlüğünü sağlayacağına ant içtiğine göre, yasal düzenlemelere 

Anayasaya ve hukuka aykırılığından bahisle dava konusu Bakanlar Kurulu kararının 

iptalini istemekte menfaati bulunduğunu ileri sürmekte ise de bilindiği gibi milletvekilliği 

hukuksal bir statüdür. Bir milletvekilinin bu sıfatla dava açabileceği haller Anayasa’nın 85. 

ve 150. maddelerinde özel olarak düzenlenmiş olup, Anayasa Mahkemesine anılan 

maddelerde öngörüldüğü biçimde iptal davası açabilmesi milletvekilliği statüsünden doğan 

bir dava yetkisinin kullanılmasıdır. Bu belirtilenin dışında milletvekillerine milletin 

‘vekaletini’ aldıkları gibi bir düşünce ise  iptal davası açabilmek yetkisi  tanımaz. Aksine 

bir düşünce kaynağını Anayasa’dan almayan bir yetkinin kullanılması anlamını taşır ki 

hukuken kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır”  denilmiştir. 

 Danıştay, son yıllardaki kararlarında da, milletvekili sıfatının davacının menfaatini 

ihlal etmeyen bir idari işleme karşı dava açma hakkını vermeyeceğini ifade etmiştir.  

Danıştay 10.Dairesi, milletvekili olan davacının, Bays Basın Yayın Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi’ne ait vericinin faaliyetine son verilmesine ilişkin Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulunun 21.8.1998 tarih ve 8285 sayılı kararının iptali istemiyle açtığı 

dava sonucunda, İdare Mahkemesi tarafından verilen, dosyanın incelenmesinden, Bays 

Basın Yayın Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adlı yayın kuruluşunun Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulundan yalnızca kablolu T.V yayın izni almak üzere lisans 

başvurusunda bulunduğu halde bu başvuruya aykırı olarak yayın yaptığının tespiti üzerine 

yayın vericisinin faaliyetine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açıldığının 

anlaşıldığı, bu durumda davacı ile dava konusu işlem arasında menfaat ilişkisi bulunmadığı 

gibi davacının milletvekili olmasının da dava konusu işlemin iptalini istemekte menfaati 

                                                 
269 D. 10.D., 22.2.1990 gün ve E. 1988/1415, K. 1990/361, naklen Aslan, İdari Yargıda Dava Açma 
Ehliyeti, s.71.                                                                                                                                  
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olduğunun kabulünü gerektirmeyeceği gerekçesi ile davanın ehliyet yönünden reddi 

kararını oybirliği ile onamıştır.270   

Yine aynı Danıştay Dairesi, ORÜS Bartın İşletmesi’nin satış yöntemiyle 

özelleştirilmesi amacıyla ihale açılmasına ilişkin duyurunun iptali istemiyle açılan dava 

sonunda, İdare Mahkemesince, 2577 sayılı kanunun 2/1-a maddesinde menfaati ihlal 

edilenler tarafından iptal davası açılabileceğinin belirtildiği, milletvekili olan davacının 

milletvekili sıfatıyla hangi hususlarda dava açabileceğinin Anayasa’nın 85. ve 150. 

maddelerinde belirlendiği, Anayasanın anılan hükümlerinde belirlenenler dışında 

milletvekilinin milletvekili sıfatıyla dava açma yetkisi ve ehliyeti bulunmadığı gerekçesi ile 

verilen davanın ehliyet yönünden reddi kararını oybirliği ile onamıştır.271 

Buna karşın bir kamu görevlisi olan kaymakam hakkında Danıştay 6. Dairesi, 

menfaat ihlali koşulunu geniş yorumlayarak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 27. 

maddesinde ilçe genel idaresinin başı ve merciinin kaymakam olduğu, kaymakamın ilçede 

hükümetin temsilcisi ve ilçenin genel idaresinden sorumlu bulunduğu, Bakanlıkların 

kuruluş kanunlarına göre ilçede bulunan teşkilatın da kaymakamın emri altında olduğu 

gerekçesiyle, ilçe sınırları içerisinde eğitim ve öğretime ilişkin konularda İdarenin 

temsilcisi konumunda olan kaymakamın, ilköğretim okulu yapılması için inşaat izni 

verilmemesi ve okul inşaatının durdurulması yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava 

açmakta menfaatinin varlığını kabul etmiştir.272   

 

 

                  (7).Vergi yükümlüsü olma 

Kişisel menfaatin saptanmasında, davacının vergi yükümlüsü olması da bir ölçüt 

olarak kullanılmaktadır.  

Danıştay 10.Dairesi, ölen Cumhurbaşkanı’na anıt mezar yapılmasına ilişkin 

Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi 

bulunan davacı tarafından, kamu gelirlerinin acil olarak ödenmesi gereken sebepler varken 

kendisine kabir mezar yapılmış bir Cumhurbaşkanı için yeniden bir anıt mezar 

                                                 
270 D. 10.D., 11.12.2000 gün ve E. 1999/681, K. 2000/6396, naklen Bal, a.g.e., 560-561. 
271 D. 10.D., 16.11.2000 gün ve E. 1998/108, K. 2000/5742, naklen Bal, a.g.e., 561. 
272 D. 6.D., 11.12.2002 gün ve E. 2001/5614, K. 2002/5850, naklen Aslan, Berk, a.g.e., s.154. 
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yaptırılmasının kamu gelirlerinin israfı anlamına geleceği gerekçesi ile açılan davada, 

sadece vergi mükellefi olmak, iptal davası açabilmek için işlemle ilgili arasında bulunması 

gereken kişisel menfaat ilgisinin kurulmasına yeterli bulunmadığı kanaatiyle ehliyet 

yönünden red kararı vermiştir.273 

Yine Danıştay 10.Dairesi 14.10.1998 tarihli bir kararında, davalı banka tarafından 

çıkarılan genelgenin iptali istemiyle açılan davada, davacının vergi ödüyor olmasının ona 

dava açma ehliyeti kazandırmayacağı yönünde hüküm vermiştir.274 

Danıştay, son zamanlarda vermiş olduğu bir kararında, vergi yüklenicisi olan 

tüketicilerin iptal davası açma ehliyetlerinin varlığını kabul etmiştir.  

Danıştay 7.Dairesi, nihai tüketici olması dolayısı ile katma değer vergisinin asıl 

yüklenicisi konumundaki her bireyin, vergi oranları ile ilgili olarak toplumun tümünü ve 

dolayısı ile kendi menfaatini zedeleyen, kamu yararına ve Hukuk Devleti esaslarına aykırı 

olan düzenleyici işlemlere karşı dava açma hakkının bulunduğu gerekçesi ile davayı ehliyet 

yönünden red eden İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmadığı yönünde hüküm 

vermiştir.275     

Sarıca bu konuda, belde sakinlerinin belde masraflarına bir takım vergi resimler 

vermek suretiyle iştirak ettiklerini, bu sebeple her birinin, Belediye masraflarının artmasına 

sebep olacak mahiyetteki yolsuz kararlara karşı, mükellef sıfatıyla sarfiyatın yolsuz 

olmamasını istemekte menfaati bulunduğundan iptal davası açabileceğini söylemektedir.276 

 

  

      (8). Menfaat kümeleri 

“Dernek, sendika, meslek kuruluşları gibi örgütlerin üyeleri adına dava 

açabilmeleri konusunda, Danıştay menfaat kavramını dar bir biçimde yorumlama 

eğilimindedir. Danıştay kararlarına göre, bu tür kuruluşların, yasalarda açık bir hüküm 

yoksa, üyelerinin menfaatini korumak için dava açma yetkileri yoktur.” 277  

                                                 
273 D. 10.D., 22.12.1997 gün ve E. 1997/7172, K. 1997/6047, naklen Bal, a.g.e, s.619-620. 
274 D. 10.D., 14.10.1998 gün ve E. 1998/5840, K. 1998/4858, naklen Bal, a.g.e., s.620, 621.  
275 D. 7.D., 11.3.2003 gün ve E. 2001/4997, K. 2003/555, naklen http://www.danistay.gov.tr/. 
276 Sarıca, a.g.e., s.40. 
277 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.181. 
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Tüzel kişilerin dava açma ehliyeti yönünden, tüzel kişiliğin nitelik ve faaliyet 

alanlarına ilişkin olarak ayrımlar söz konusudur. Bu sebeple kanunlar ve içtihatlar uyarınca 

bazı tüzel kişiler için -derneklerde olduğu gibi- kendilerini  ilgilendiren eylem ve işlemlere 

karşı dava açma yetkisi tanındığı halde bir diğer gurup için sendikalarda olduğu gibi- 

doğrudan doğruya veya üyelerinin isteği üzerine, üyeleri adına dava açma yetkisini 

tanınmıştır. 

 

     i.Dernekler 

Danıştay, derneklerin, üyelerinin kişisel yararları dışında kalan ve kendi faaliyet 

sahalarını ilgilendiren hususlarda dava açma hakkını kabul etmektedir. 278  

           Danıştay 8.Dairesi, orman alanlarının tahsisine ilişkin kararın iptali istemiyle bir 

çevre koruma derneği tarafından açılan davada, “İdare hukukunda derneklerin dava açma 

ehliyeti …tüzüklerinde yazılı kuruluş amaçları ve faaliyet alanları ile sınırlıdır.”279 

demiştir. 

 Çimento Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin satışına ilişkin Özelleştirme Yüksek 

Kurulu kararı ile bu karara dayanarak düzenlenen satış sözleşmesinin iptali istemiyle açılan 

davada, İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden red kararının temyiz incelemesinde;  

“…kendi üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Kanunla kurulmuş 

meslek birliklerinin yanında, belli amaçlarla kurulmuş dernek, vakıf gibi özel hukuk tüzel 

kişiliğine haiz sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve kamu 

menfaatini ilgilendiren konularda dava açmalarının mümkün olması gerekir” gerekçesi ile 

davacı vakfın dava açma ehliyetinin varlığını  kabul etmiştir.280 

 DİDDGK, 24.7.1989 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı ve Telsim Mobil 

Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında imzalanan  GSM-PAN Avrupa Mobil Telefon 

Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz 

Sözleşmesinin iptali istemiyle, Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı tarafından 

açılan davada, şu gerekçe ile ehliyet yönünden davanın incelenmesi gerektiğine 

hükmetmiştir.  

                                                 
278 Sezginer, Özkan, a.g.e., s.103.  
279 D. 8.D., 15.6.1998 gün ve E. 1998/397, K. 1998/2243, naklen Erkut, Soybay, a.g.e., s.243.  
280 D. 10.D., 21.2.2001gün ve E. 1998/6027, K. 2001/665, naklen Bal, a.g.e, s.581-582.  
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“ …kendi üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanunla kurulmuş 

meslek birliklerinin yanında, belli amaçlarla kurulmuş dernek, vakıf gibi özel hukuk tüzel 

kişiliğine haiz sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve kamu 

menfaatlerini ilgilendiren konularda dava açmalarının mümkün olması gereklidir.” 

“ Bu durumda …Vakıf senedinde yer alan Vakfın genel amaçları başlıklı 3. 

maddesinde, özelleştirme uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek, bu konularda 

çalışanların örgütleri ve başkaca kamusal ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak şeklinde 

yer alan amacı doğrultusunda …subjektif ehliyetinin varlığı kabul edilmek suretiyle 

davanın incelenmesi gerekmektedir.”281 

Ancak Danıştay 8.Dairesi, ormanlık sahada Milli Eğitim Bakanlığı’na  üniversite 

eğitim tesisleri yapılması amacıyla bedelsiz olarak 49 yıl süreyle izin verilmesine ilişkin 

işlemin iptali istemiyle Kırsal Çevre ve Orman Sorunları Araştırma Derneği tarafından 

açılan davada, davacı derneğin amaçları arasında ormanların yok edilmesinin önlenmesi 

amacının bulunmasının, derneğe dava açma hakkını vermediğini söylemiştir.282  

Yine Danıştay 10.Dairesi, 3.7.2003 tarih ve 1085 sayılı Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu’nun kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 

kaldırılmasına ilişkin işlemin, bankada mevduatı, hazine bonosu, yatırım fonu ve off-shore 

hesabı bulunan davacıların hesaplarının ödenmemesi sonucunu doğuracağı sebebiyle iptali 

istemiyle açılan davada, şu gerekçe ile ehliyet yönünden red kararı vermiştir; 

“…düzenleyici işleme karşı açılacak bu davalarda, dava açma hakkının esas hak 

sahibine ait olacağı kuşkusuz olup, bu hakkın onlar adına üçüncü kişilerce kullanılması 

olanaklı değildir. Öte yandan her ne kadar davacı dernek, Tüzüğünde banka mağdurlarının 

hak ve menfaatlerini korumak amacıyla dava açma hak ve yetkisinin kendisine görev 

olarak verildiğinden bahisle bu davanın açıldığını belirtmekte ise de; davacı derneğe 

banka mağdurları adına dava açma hakkı değil, açılmış ve açılacak olan davaların 

takibine yardım etmek görevinin verildiği görülmektedir.”283 

                                                 
281 DİDDGK, E.1999/1261, K. 2000/168, naklen Aslan, Berk, a.g.e, s.169. 
282 D. 8.D., 7.12.1999 gün ve E. 1999/2477, K. 1999/7077, DD., S.103, s.792, naklen Aslan, Berk, a.g.e., 
s.164 
283 D. 10.D., 27.9.2004 gün ve E. 2004/5645, K. 2004/6431, naklen Aslan, Berk, a.g.e., s.165-166. 
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 “Kural olarak derneklerin üyelerinin menfaatini etkileyen işlemlere karşı dava 

açma yetkileri yoktur. Derneklerin, üyelerinin menfaatini koruyabilmek maksadı ile dava 

açabilmesi ancak yasalarda açık kural bulunması halinde mümkündür.”284  

Danıştay, üyelerinin haklarının ihlali durumunda dernek tarafından açılan davalarda 

menfaat ilişkisini dar yorumlamakta, genellikle ehliyet yönünden davaları red etmektedir.  

Danıştay 5.Dairesi 21.12.1982 tarihli kararında, “derneklerin üyelerinin kişisel 

haklarını ilgilendiren konularda üyeleri adına dava açma ehliyeti” yoktur gerekçesi ile 

davayı red etmiştir.285 Danıştay 5.Dairesine göre, Dernekler Kanunu’nda derneklerin 

üyelerinin kişisel haklarını ilgilendiren konularda üyeleri adına dava açma yetki ve 

ehliyetini tanıyan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  

Burada belirtmek gerekir ki,  4.11.2004 yılında yapılan değişiklikle, 5253 Sayılı 

yeni Dernekler Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanununda da derneklerin üyelerinin kişisel 

haklarını ilgilendiren konularda üyeleri adına dava açma yetki ve ehliyetini tanıyan 

herhangi bir hüküm yer almamaktadır. 

DİDDGK, bu konu ile ilgili olarak 8.4.1994 yılında vermiş olduğu bir kararda ise; 

Radiodiagnostik Araştırma ve Eğitim Derneği tarafından, İstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne bağlı olarak Nörolojik Görüntüleme ve Endonasküler Tedavi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi açılmasının uygun görülmesine ilişkin Yüksek Öğretim Yürütme 

Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, üyelerinin ve temsil ettikleri kişilerin ortak 

çıkarlarını korumak ve bunlar arasındaki dayanışmayı sağlamak üzere kurulan derneklerin, 

dava ehliyetlerinin tüzüklerinde yazılı kuruluş amaçları ve faaliyet alanları ile sınırlı 

olduğu, bu nedenle de üyelerinin özel ve kişisel hukuki durumlarını ilgilendiren konularda 

dava ehliyetine sahip olmadıkları ve üyelerinin ortak çıkarlarını korumak amacıyla 

kurulmuş olmalarının onlara, üyeleri adına dava açabilme yetkisini vermediğini, belirli 

mesleki ihtiyaçları karşılamak üzere ve bu amaçla belirli mesleki faaliyetlerde bulunmak 

                                                 
284 Gözübüyük, Dinçer, a.g.e., s.100., GÖZÜBÜYÜK/DİNÇER burada dernek üyelerinin menfaatini korumak 
için dava açarken bir iki üyesinin de yanında davacı olarak bulunmasının sonuç alma bakımından etkili 
olacağını ve davanın menfaat bakımından reddini önleyeceğini söylemektedir.,  naklen Gözübüyük, Dinçer, 
a.g.e., s.100. 
285 D. 5.D., 21.12.1982 gün ve E. 1978/6775, K. 1982/1243, naklen Gözübüyük, Dinçer, a.g.e., s.101. 
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üzere kurulan bir derneğin, kendi adına dava açması ile üyeleri adına dava açabilme 

olanağının birbirinden ayrılması gerektiğini belirtmiştir.286    

 Yalova Minibüscüler Derneği tarafından, dernek üyesi minibüscülerin yolcu taşıma 

izni verilmesi yönündeki istemlerinin reddine ilişkin İstanbul Valiliği işlemi ve bunun 

dayanağı il trafik komisyonu kararının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay, dernek 

üyelerinin genel mesleki menfaatlerini ilgilendiren bir işlem olmadığını belirterek, davacı 

derneğin dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesi ile davayı ehliyet yönünden red etmiştir.287  

Buna karşın DİDDGK, 26.1.2000 tarihli bir kararında, Tekel Genel Müdürlüğü’nün, 

genel müdürlük merkez teşkilatında görev tahsisli konut verilecek unvanlar arasında baş 

müfettiş ve müfettişlere yer verilmemesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali 

istemiyle açılan davada, Danıştay 8. Dairesinin  iptal davası açılabilmesi için idari işlemin 

ilgili kişinin yararını olumsuz yönde etkilemiş ve hukuksal durumunda bir değişiklik 

meydana getirmiş olması lazımdır gerekçesi ile ehliyet yönünden red hükmünü şu gerekçe 

ile oybirliğiyle bozmuştur; 

“Tekel Müfettişleri Derneğinin Ana Tüzüğü’nde yer alan ve Derneğin Konusu ve 

Amacı kenar başlıklı 3. maddesinde, ‘derneğin amacı üyelerinin tüm demokratik, ekonomik, 

sosyal ve özlük haklarını koruyup geliştirerek birleşmelerini ve dayanışmalarını sağlamak, 

Derneğin Faaliyetleri kenar başlığını taşıyan 4. maddesinin a fıkrasında da, üyelerinin 

tümünü ilgilendiren mesleki sorunların çözümlenmesi, üyelerinin personel hukukundan 

doğan haklarının savunulması ve yeni hakların elde edilmesi için çalışmak olarak 

belirlenen amacı ve faaliyeti göz önüne alındığında, Tekel Genel Müdürlüğü’nün, genel 

müdürlük merkez teşkilatında görev tahsisli konut verilecek unvanlar arasında baş müfettiş 

ve müfettişlere yer verilmemesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı, dernek üyelerinin personel 

hukukundan doğan haklarını kısıtlayan niteliği ile doğrudan doğruya üyelerinin 

demokratik, ekonomik, sosyal ve özlük haklarını korumak amacıyla kurulan davacı 

derneğin faaliyet alanına giren ve bu dernek kişiliğinin hak ve çıkarlarını ilgilendiren 

konulardan olduğundan, anılan işleme karşı dava açmakta derneğin hukuki menfaati 

                                                 
286 DİDDGK., 8.4.1994 gün ve E. 1994/94, K. 1994/193, naklen  Sezginer, Özkan, a.g.e., s.103. 
287 D. 8.D., 26.5.1993 gün ve E. 1992/1582, K. 1993/2192, naklen Özkan, a.g.e., s.178. 
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bulunduğu anlaşılmakta olup davacı derneğin subjektif ehliyetinin varlığı kabul edilmek 

suretiyle davanın esasının incelenmesi gerekmektedir.” 288   

Danıştay çeşitli karalarında, derneklerin ancak dernek tüzel kişiliğinin menfaati ihlal 

edildiği takdirde iptal davası açmaya yetkili olabileceğini belirtmiştir.  

Danıştay 8.Dairesinin 25.2.1991 tarihli kararında bu husus şu şekilde ifade 

edilmiştir: “…Bir dernek, dernek tüzel kişiliğini ilgilendiren konularda dava açabilir. 

…dernek üyelerini ilgilendiren konularda ise derneğin üyeleri adına bir avukat gibi dava 

açma olanağı yoktur.” 

“Olayda İl Trafik Komisyonunun Samsun’da açılacak olan 2.dolmuş hattında 

çalıştırılacak kişilerin saptanmasına ilişkin işleminin derneği doğrudan ilgilendirmediği 

anlaşılmaktadır.”  

“Ayrıca davacı derneğin bağlı bulunduğu 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarları 

Yasası kurallarına göre de, üyelerinin yaralarını ilgilendiren konularda dava ehliyetine 

sahip değildir.” 289 

Yine aynı Daire, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun, bu kanunun ek 9. maddesi 

kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 15.4.1995 tarihinden başlayarak ne miktarda 

zam ve tazminat verileceğini belirleyen Bakanlar Kurulu kararının eki kararı ile III sayılı 

Cetvel E Tazminatı bölümünde KİT personeli ve diğerleri için farklı oranlar saptanmasına 

ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada, derneklerin üyelerinin ve temsil 

ettikleri kişilerin ortak çıkarlarını korumak ve dayanışmalarını sağlamak üzere kurulan özel 

hukuk tüzel kişileri olduğu, bu sebeple derneklerin doğrudan dernek tüzel kişiliğinin hak ve 

çıkarlarını ilgilendiren konularda iptal davası açabileceklerinden kuşku bulunmadığı, ancak 

üyelerinin kişisel ve özel yararlarını ilgilendiren konularda üyeleri adına dava 

açmayacakları gerekçesiyle TCDD Müfettişleri Dernek Başkanının, TCDD Müfettişleri 

adına dava açma yetkisi olmadığına hükmetmiştir.290  

Danıştay 8. Dairesinin 3.2.1999 tarihli başka bir kararında ise şu hükme yer 

vermiştir: “Dernekler, üyelerinin ve temsil ettikleri kişilerin ortak çıkarlarını korumak ve 

dayanışmalarını sağlamak üzere kurulan özel hukuk tüzel kişileridir. Derneklerin doğrudan 

                                                 
288 DİDDGK., 26.1.2000 gün ve E. 1999/390, K. 2000/761, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
289 D. 8.D., 25.2.1991 gün ve E. 1990/494, K. 1991/348, DD., Y.22, S.82-83, 1992, s.714.  
290 D. 8.D., 15.6.1995 gün ve E. 1995/2466, K. 1995/2236, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
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dernek tüzel kişiliğinin hak ve çıkarlarını ilgilendiren konularda iptal davası açabilecekleri 

kuşkusuz olup, üyelerinin kişisel ve özel yaralarını ilgilendiren konularda, üyeleri adına 

dava açmaları mümkün değildir.”291 

Görülmektedir ki, önceleri Danıştay dernek üyelerinin çoğunluğunu, hatta tamamını 

ilgilendiren konularda derneğin, üyelerinin menfaatini korumak için açtığı davaları yetenek 

yönünden red etmektedir.292 Hatta “dernek üyelerinin çalışma koşullarına giren hususlarda 

haklarını korumak için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunmak” 

hükmünün derneğin tüzüğünde bulunmasının bile derneğe, üyelerinin haklarını korumak 

için iptal davası açma yetkisi veremeyeceği görüşündedir.293 

Konu ile ilgili olarak Danıştay 11.Dairesi 16.5.1973 tarihinde;  “…Dernekler ancak 

bizatihi derneğin menfaatinin ihlal edildiği dava açmak ehliyetine haiz olup, üyelerinin 

menfaatini ihlal eden işlemlerden dolayı kanunda açıkça hüküm bulunmadıkça dava 

açmaları mümkün değildir.” 

“507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununun 22. maddesinin M bendinde yer 

alan (Dernek üyelerinin çalışma konularına giren hususlarında haklarını korumak için 

resmi ve özel kuruluşlarda gerekli teşebbüslerde bulunmak) hükmü derneğe, üyelerinin 

haklarını korumak için dava açmak  yetkisi veren bir hüküm niteliğinde olmadığı …cihetle 

üyelerinden arabacıların menfaatlerini ihlal eden kararın iptali istemiyle Erzurum 

Arabacılar ve Faytoncular Derneği tarafından açılan davanın …ehliyet yönünden reddi” 

şeklinde karar vermiştir.294  

Ancak Danıştay, bazı kararlarında derneklerin, dava açma ehliyetini geniş 

yorumlayarak, üyelerinin hukukunu korumak amacıyla dava açabileceklerini kabul etmiştir. 

“…Veteriner Hekimleri Derneği Tüzüğü’nün 2. Maddesinde derneğin, veteriner 

hekimler arasında toplumsal dayanışmayı sağlamak için kurulduğu ve bu amacı 

gerçekleştirebilmek için veteriner hekimlik mesleğinin halk yararına en iyi şekilde 

düzenlenmesini ve gelişmesini sağlamaya çalışacağı, veteriner hekimliğin ve hekimlerin 

                                                 
291 D. 8.D., 3.2.1999 gün ve E. 1999/47, K. 1999/233, naklen Erkut, Soybay, a.g.e., s.243. 
292 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.181. 
293 D. 11.D., 15.7.1974 tarihli bir kararı, naklen Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine 
Düşünceler”, Onar Armağan,  s.154. 
294 D. 11.D., 16.5.1973 gün ve E. 1973/909, K. 1973/1185, DD., S.21-23, s.525 naklen Gözübüyük, Tan, 
a.g.e., s.370.                                                                                                                                     
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sorunlarını çözümlemeye çalışıp haklarını koruyacağı belirtildiğinden, davacı derneğin, 

üyelerinin hukukunu korumak amacıyla dava açabileceği anlaşılmaktadır.”295 

Aynı Daire, Tekel Personelinin Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 

İlişkin Yönetmeliğinin 7.maddesi bu maddeye dayanılarak düzenlenen ve Ek 1’de yer alan 

yer değiştirme suretiyle yapılacak atama bölgelerine ait cetvelin aynı yönetmeliğin 8., 9., 

14., 15., maddeleri ile 16. maddesinin 2. ve 17. maddesinin C/1 fıkrası hükümlerinin iptali 

istemiyle açılan davada, Tütün Eksperleri Derneği Tüzüğünün 3. maddesinde, derneğin 

tütün eksperlerinin ortak mesleki, kültürel, sosyal hak ve menfaatlerini korumak amacıyla 

kurulduğu ve 4. maddesinde de üyelerinin personel hukukundan doğan hak ve 

yükümlülüklerini savunmanın, onlara hukuki yardımda bulunmanın derneğin amaçları 

arasında sayıldığı gerekçesiyle Tütün Eksperleri Derneğinin öznel dava ehliyetinin varlığını 

kabul etmiştir.296                                                                                                                                                

Önceleri üyelerinin menfaatlerini korumak için derneklerin açtıkları iptal davalarını 

ehliyet yönünden red eden Danıştay daha sonraları bu tutumunu değiştirmiştir. Bu olumlu 

değişiklik İdarenin Yargısal Denetimini genişletici etkidedir. Zira artık dernekler sadece 

kendi tüzel kişilerinin menfaatlerini ihlal eden işlemlere karşı değil, üyelerinin 

menfaatlerini ihlal eden idari işlemlere karşı da dava açabileceklerdir. Esasen derneklerin 

kuruluş amacı göz önüne alındığında böyle bir çözüm daha doğru olur. Ancak bizce bu 

durum salt bir üyenin tamamıyla kişisel menfaatinin ihlali haline indirgenmemelidir. 

Burada dernek üyelerinin çoğunluğu kıstas olarak önerilebilir. 

 

 

                  ii.Sendikalar 

Sendikaları düzenleyen yasalarda, üyeleri adına dava açma konusunda bazı özel 

hükümlere bulunmaktadır. 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 32. maddesinin 3. fıkrasına 

göre sendikalar; çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten 

doğan hususlarda işçileri ve işverenleri temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, 

neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet aktinden doğan hakları ve sigorta haklarında 

                                                 
295 D., 5.D., 27.11.1996 gün ve E. 1996/2, K. 1996/3674, naklen Kalabalık, a.g.e., s.163, dn.452. 
296 D., 5.D., 14.2.1996 gün ve E. 1994/2507, K. 1996/665, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
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üyeleri ve mirasçılarını temsilen dava açabilir. Dolayısı ile sendikalar üyelerinin kişisel 

menfaatlerini ilgilendiren bireysel işlemler için iptal davası açamazlar. 

KURU’ya göre buradaki temsil yetkisinin amacı, çalışanların ortak çıkarlarının 

korunmasıdır. 297 

“Çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve 

geliştirilmesi amacıyla kurulan sendikaların dava ehliyetlerinin, 2821 Sayılı Yasa 

hükmünde yer alan hususlara ilişkin olduğu, ancak üyelerinin rekabet içerikli ya da kişisel 

subjektif hukuki durumlarını ilgilendiren konularda dava ehliyetine sahip olmadıkları 

açıktır.” 

“…Sendikası tarafından iptali istenen …Ekmek Fırınına çalışma izni verilmesine 

ilişkin dava konusu işlem, niteliği itibariyle subjektif nedenlerle değil, dava konusu işlemin 

mevzuata göre tesise yetkili idari makam tarafından tesis edilmediği iddiasına dayalı 

mevzuattan doğan, objektif nedenle açılmış bulunmaktadır.” 

“Bu durumda 2821 Sayılı Yasa hükmü uyarınca; bu davada …Sendikasının dava 

açma ehliyetinin bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.”298 

Danıştay 10.Dairesi’nin Özelleştirme Yüksek Kurulunun Sümer Holding Anonim 

Şirketine ait Erzurum Pamuklu Sanayi İşletmesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesi 

amacıyla ihale yöntemiyle satılmasına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davada; 

“çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi 

amacıyla kurulan sendikaların yukarıda anılan yasa hükmünde yer alan hususlara ilişkin 

davalarda dava açma ehliyeti bulunmaktadır.” 

“Bu durumda davacı sendikanın iptali istenen işlemle menfaat ilgisi bulunmakta 

olup işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken davanın ehliyet yönünde red 

edilmesinde hukuki isabet görülmemektedir.” 299 denilmiştir. 

                                                 
297 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 5.Bası, İstanbul, Alfa, 1990, s.767, TEKİNSOY’a göre bu 
madde ile sendikalara tanınan dava ehliyeti, yalnızca sendika üyelerinin değil, ülkedeki tüm işçi ya da 
işverenlerin ortak temsili biçimine bürünen bir dava ehliyetidir., naklen Tekinsoy, a.g.e.,  s.109. 
298 DİDDGK., 22.4.1994 gün ve E. 1992/668, K. 1994/217, DD., Y.26, S.90, 1996, s.193-194,  Yine aynı 
yönde başka bir karar için bkz., Yem Fabrikası işletmesinin satışına ilişkin işlemin iptali için açılan davada 
Manisa İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden red kararının temyiz incelemesinde; Danıştray 10.Dairesi,  
“Çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi amacı ile kurulan 
sendikaların yukarıda anılan Yasa hükmünde yer alan hususlara ilişkin davalarda dava açma ehliyeti 
bulunmaktadır.” şeklinde hüküm vermiştir., D. 10.D., 21.5.1996 gün ve E. 1995/4319, K. 1996/2743, DD., 
Y.27, S.92, s.767,  
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Ancak aynı Danıştay Dairesi, davalı İdarede çalışan ve davacı sendikanın üyesi olan 

işçilerin ücretlerinde kesilen ancak tasarrufu teşvik hesabına yatırılmayan kesinti ve katkı 

tutarlarının bankaya yatırılması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin 11.2.1998 gün ve 

200 sayılı işlemin iptali için açılan davada, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu uyarınca 

sendikaların üyelerinin kişisel ve öznel hukuki durumlarını ilgilendiren konularda dava 

açma ehliyetlerinin bulunmadığına ilişkin olarak verilen red kararının temyiz 

incelemesinde, verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.300   

Görülmektedir ki, Danıştay, sendikaların, üyelerinin menfaatlerini ilgilendiren 

konularda açtıkları iptal davalarında, dava ehliyetini dernekler konusundaki tutumuna 

benzer bir şekilde yorumlamaktadır. Danıştay’a göre, sendikaların sadece üyelerinin 

tamamının hak ve menfaatlerini ilgilendiren konularda dava açma ehliyeti bulunmaktadır. 

Danıştay’ın burada, dernekler ile ilgili kısımda bahsettiğimiz üzere, üyelerinin büyük 

kısmını ilgilendiren idari işlemlere karşı sendikaların dava açmaktaki menfaatlerinin kabulü 

yönündeki önerimizi yineliyoruz. 

Danıştay 12.Dairesi 1.6.1970 tarihli bir kararında; 624 Sayılı Devlet Personeli 

Sendikaları Kanununun 13. maddesi (İ) bendinde Devlet Personeli teşekküllerinin 

üyelerinin müşterek hak ve menfaatlerinin takibinde, üyelerini idari ve yargısal her nevi ve 

derecedeki merciler önünde temsil etmek yetkisine sahip olduklarının hükme bağlandığını, 

adı geçen şahsın profesörlüğe yükseltilmesinin sadece kendisinin bir öznel  hakkına taalluk 

edip, üyelerinin müşterek hak ve menfaatlerinden ibaret bulunmaması sebebi ile Türkiye 

Öğretmenler Sendikasının üyelerinden birine izafeten dava açmak ehliyeti 

bulunmadığından  davanın reddine karar vermiştir.301  

Danıştay 10.Dairesi ise, 6.3.2002 tarihli bir kararında, “dava dosyasının 

incelenmesinden, sendika üyesi olan Ş.Ü’nün 3.12.2001 tarihinde davalı İdareye 

başvurarak borçlanmış olduğu askerlik süresinin sigortalılık süresinden sayılarak yaşlılık 

aylığına hak kazanıp kazanmadığı hususunu sorduğu, bu başvuruya İdarece verilen 

6.12.2001 tarih ve 241602 sayılı cevapta 25 yıllık hizmet süresinin 10.8.2003 tarihinde 

doldurulacağının belirtildiği, bunun üzerine ilgilinin sendikaya vermiş olduğu dilekçe de 

                                                                                                                                                     
299 D. 10.D., 24.12.1996 gün ve E. 1997/1919, K. 1999/6913, naklen Bal, a.g.e., s.537-538. 
300 D. 10.D., 5.12.2000 gün ve E. 1998/6454, K. 2000/6030, naklen Bal, a.g.e., s.541. 
301 D. 12.D., 1.6.1970 gün ve E. 1969/205, K. 1970/117, naklen Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.184. 
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mağduriyetinin giderilmesini istediği, bu istem üzerine Türkiye Maden İşçileri 

Sendikası’nın Ş.Ü adına açtığı davada 4.10.2000 ve daha sonraki tarihlerde yapılacak 

askerlik borçlanmalarında, borçlanılan sürenin karşılığı gün sayısının sigortalının prim 

ödeme gün sayısına ilave edilmesi, sigortalılık süresini etkilememesini öngören genelgenin 

iptalini istediği anlaşılmaktadır.” 

“dava konusu edilen genelgenin iptali istemiyle sendika üyesi tarafından dava 

açılması gerekirken işçiyi temsilen Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından açılan 

davada sendikanın dava açma ehliyeti bulunmamaktadır”302 şeklinde hükmetmiştir. 

Yine Danıştay 11.Dairesi de, Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikasının sahne 

marangozu olarak çalışan davacı adına, 527 sayılı KHK’nın 12. maddesi ile 657 sayılı 

kanuna eklenen ek geçici, 16. madde hükümlerinden yararlandırılması, puan esasına göre 

belirlenen sözleşme ücretinin 6388 sayılı Kanunun ek geçici maddeleriyle getirilen mali 

hükümler çerçevesinde belirlenmesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açmış 

olduğu davada, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 19. maddesinin f 

bendinde,  “sendika ve konfederasyonların, kuruluş amaçları doğrultusunda, üyelerinin 

idare ile doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya 

mirasçılarını her düzeydeki ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil 

edeceği veya ettireceği, dava açabileceği ve bu nedenle açılan davlarda taraf olabileceği” 

hükmünün yer aldığı dolayısı ile sadece davacının bireysel menfaatini ilgilendirdiği ve 

vekil tayin edilen avukat aracılığıyla takibi gerektiği gerekçesiyle ehliyet yönünden red 

kararı vermiştir.303   

 Buna karşın Danıştay 5.Dairesi, kurucu sendika üyesi olan ve Sakarya PTT Merkez 

Müdürlüğü’nde görev yapan kişinin, başka bir PTT Merkez Müdürlüğü’nde geçici olarak 

görevlendirilmesine ilişkin 20.3.2002 tarihli ve 3417 sayılı işlemin iptali istemiyle, 

Bağımsız Haberleşme Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası tarafından 

açılan davada, şu gerekçe ile İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden red kararında hukuki 

isabet görmemiştir; 

“…Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun, ‘Sendika ve konfederasyonların 

yetki ve faaliyetleri’ başlığını taşıyan 19. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde; üyelerinin 
                                                 
302 D. 10.D., 6.3.2002 gün ve E. 2002/698, K. 2002/564, naklen Bal, a.g.e., s.533, 534. 
303 D. 11.D., 16.3.2005 gün ve E. 2004/5740, K. 2005/1355, DD., Y.35, S.110, 2005, s.324-326. 
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idare ile doğacak ihtilaflarında, ortak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım 

gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve 

derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etme veya ettirme, dava açma bu 

nedenle açılan davalarda taraf olma’, sendikaların yetki ve faaliyetleri arasında 

sayılmıştır.” 

“Her ne kadar İdare Mahkemesi’nce; 4688 sayılı Yasa’nın 19. maddesinin 2/f. 

fıkrası uyarınca sendikaların, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve 

menfaatlerinin korunmasına ilişkin bulunan bir işlemin iptali istemiyle dava açabilecekleri; 

tek tek üyelerinin şahsi menfaatlerini ilgilendiren işlemlerle ilgili olarak dava açma 

ehliyetlerinin bulunmadığı; ancak, bir üyesi hakkında tesis edilen bireysel işlemle ilgili 

olarak bu üye tarafından açılacak olan davada, üyenin talep etmesi halinde hukuki 

yardımda bulunma yetkisi olduğu kabul edilmiş ise de; 4688 sayılı Yasa’nın 19/2-f. 

maddesinde, sendikaların idare ile doğacak ihtilaflarında üyelerini yargı organları önünde 

temsil etme veya ettirme, dava açma ve açılan davalarda taraf olma durumlarının, ‘hukuki 

yardım gerekliliğinin ortaya çıktığı haller’ olarak kabul edilmiş olması ve bu gerekliliğin 

ortaya çıkması durumunda sendikaların, üyeleri adına dava açabileceklerinin açıkça 

hükme bağlanmış olması karşısında, Mahkeme’nin aksi yöndeki yorumuna katılmaya 

hukuken olanak bulunmamaktadır.” 304       

 

 

     iii.Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  

Danıştay, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında da menfaat kavramını 

dar biçimde yorumlamakta ve üyelerinin menfaatini korumak için dava açma yetkisini 

tanımamaktadır.305 Buna karşın meslek teşekkülünün kendi uğraş alanına giren konularda 

dava ehliyeti vardır.306 Bu bakımdan özellikle imar hukuku, doğal çevre, hatta tarihsel 

                                                 
304 D. 5.D., 25.3.2003 gün ve E. 2002/3906, K. 2003/985, DKD., Y.2, S.3, 2004, s.178-179. 
305 AZRAK’ göre, Danıştay bu meslek kuruluşlarının üyelerinin hak ve menfaatlerini temsilen açtıkları 
davaları sistematik bir biçimde ehliyetten red etmektedir, naklen Azrak, “İptal Davalarında Meslek 
Kuruluşlarının Dava Açma Yeteneği”, İzmir Barosu Yargı Reformu Sempozyumu, s.322. 
306 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.184, Gözübüyük, Dinçer, a.g.e., s.104. 
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çevrenin korunması ile ilgili olarak meslek kuruluşlarının açtıkları iptal davalarında 

Danıştay dava yeteneğinin kabulü doğrultusunda olumlu kararlar vermektedir.307 

Danıştay 6.Dairesi, İstanbul-Trakya’da serbest bölge kurulmasına ilişkin 31.10.1990 

tarihli bir kararnamenin iptali için TMMOB’ne bağlı Mimarlar Odası İstanbul şube 

Başkanlığı’nca açılan iptal davasında, adı geçen meslek kuruluşunun öznel dava ehliyetini 

kabul etmiş ve işlemin iptaline karar vermiştir.308  

Buna karşın İstanbul İdare Mahkemesi, 20.11.1991 tarihli kararında; İstanbul 

Teknik Üniversitesine tahsisli olan Maçka Kışlasının başka bir kamu kuruluşu olan İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı lehine irtifak hakkı tesisine ilişkin işlemin, 6235 

sayılı TMMOB Kanununun 2. ve 19. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen amaçlara göre 

mimarlık mesleğinin genel menfaatini ilgilendiren bir işlem olarak nitelendirilmesine 

olanak bulunmadığı dolayısı ile mimar odasının bu işleme yönelik dava açma ehliyetinin 

bulunmadığı yönünde hüküm vermiştir.309 

AZRAK, bu kararı, -davacı meslek kuruluşunun temyiz başvurusunda ileri sürdüğü 

üzere- mimarlık mesleği açısından değer taşıyan kültür ve doğa varlıklarının özenle 

korunmasında odanın görevli sayılması ve çevre, tarihi değerlerin korunması, imar 

uygulamaları gibi kamu yararını  yakından ilgilendiren hususlarda ilgili kavramının geniş 

değerlendirilmesi gerektiği gerekçeleri ile eleştirmiştir.310 

Danıştay 10.Dairesi, kararın temyiz incelemesinde, İdare Mahkemesinin kararını şu 

gerekçe ile bozmuştur; 

“Hukuk Devleti’nin öğesi olan İdarenin Yargısal Denetiminin sağlanması iptal 

davaları yolu ile olur. İptal davaları ile idari işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının 

                                                 
307 Azrak, “İptal Davalarında Meslek Kuruluşlarının Dava Açma Yeteneği”, İzmir Barosu Yargı Reformu 
Sempozyumu, 323. 
308 D., 1.D., 4.7.2001 gün ve E. 2001/53, K. 2001/88, naklen http://www.danistay.gov.tr/, AZRAK, davacı 
konumundaki meslek kuruluşunun dava yeteneğini kabul eden Danıştay 6.Dairesinin görüşünü sonuç 
itibariyle doğru bulmakla beraber, ifa ettikleri meslek ve sanat açısından şehirleşme ve dolayısı ile imar  
faaliyetleri ile çok yakından ilgisi bulunan mimarların oluşturduğu oda ve şubelerde görevli olanların belde 
sakini olarak ayrı ayrı dava açabilecekleri, bu nedenle de bu kişiler tarafından kurulan ve yürütülen şubelerin 
de dava açabileceklerinin kuşkusuz olduğu şeklindeki gerekçesini yerinde bulmamıştır., Azrak, “İptal 
Davalarında Meslek Kuruluşlarının Dava Açma Yeteneği”, İzmir Barosu Yargı Reformu Sempozyumu, 
s.324. 
309 D. 10D., 24.6.1993 gün ve E. 1992/1401, K. 1993/2672, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
310 Azrak, “İptal Davalarında Meslek Kuruluşlarının Dava Açma Yeteneği”, İzmir Barosu Yargı Reformu 
Sempozyumu, 323. 
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saptanmasına hukukun üstünlüğüne saygı duyulmasına, sonuçta İdarenin hukuka 

bağlılığının sağlanmasına çalışılmaktadır.” 

“Bunun için ülkede yaşayan herkesin menfaati gereği, toplumun ve dolayısı ile 

bireyin menfaatini zedeleyen Hukuk Devleti esaslarına aykırı, kamu yararını ihlal eden 

işlemlerin hukuk aleminden silinmesini sağlamak için, bu işlemlere karşı bireylerin dava 

açma hakkını geniş yorumlamak gerekmektedir.” 

“6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 1. maddesinde, 

birlik ve odanın kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğu belirtilmiştir. 

Dolayısı ile davacı Birliğin kamu yararını koruma görev ve yükümlülüğü bir kamu kurumu 

olmasının doğal sonucu olarak tanınmış bulunmaktadır. Dosyanın incelenmesinden dava 

konusu taşınmazın tescilli kültür varlığı ve mimari değeri olan bir eser olduğu 

anlaşıldığından, bu taşınmazla ilgili alınan kararın kamu yararına uygun olmadığı 

açısından yargı denetimine tabi tutulması amacıyla açılan davada, davacı TMMOB 

Mimarlar Odasının …dava açma ehliyeti olduğu anlaşılmaktadır.”311 

Danıştay 6.Dairesi,  Bursa Orhangazi, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni 

İmar Planında tarımsal niteliği korunacak alan, sulama alanı ve uzun mesafeli koruma 

alanında kalan taşımazın tarımsal sanayi amaçlı nişasta fabrikasına dönüştürülmesine 

ilişkin 1/25000 ölçekli planda değişiklik yapılmasına dair Bakanlık işleminin, dava konusu 

alanın tarımsal alan niteliğinden çıkarılacağı, tarımsal sanayi amaçlı alan haline getirileceği, 

yapımına izin verilen nişasta fabrikasının kimya tesisi olması nedeniyle Karsak Deresine, 

Marmara Denizi’ne büyük zararlar verebileceği, davalı İdarenin 2872 sayılı kanunda 

belirtilen ilkelere uymadan ve çevresel etki, değerlendirmesi raporu dahi istemeden plan 

değişikliğini gerçekleştirdiği, İznik Gölü ve bu gölü besleyen dere yatakları ile Karsak 

Deresi yatağının Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma 

altına alındığı, plan değişikliği sırasında anılan kuruldan izin alınmadığı ve plan 

değişikliğinin Bursa 2020, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına, 2575 sayılı 

Zeytinciliğin Islahı Hakkındaki Kanuna, ülkemizin taraf olduğu çevre ilgili sözleşmelere 

aykırı olduğunu ileri sürerek iptali istemiyle Bursa Barosu Başkanlığı’nın, Makine 

Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin, Kimya Mühendisleri Odası’nın, Elektrik 

                                                 
311 D. 10.D., 24.6.1993 gün ve E. 1992/1401, K. 1993/2672, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
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Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odası’nın, 7.Bölge Eczacılar Odası’nın, Bursa Diş Hekimleri Odası’nın açmış olduğu 

davada, davacıların görev alanı ile ilgili olmaması nedeni ile ehliyet yönünden red kararı 

vermiştir.312 

Yine aynı Daire, Samsun, Merkez, Pazar mahallesinde bulunan taşınmaz için geçici 

inşaat ruhsatı verilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle, TMMOB 

tarafından açılan davada, uyuşmazlık konusu imar uygulamalarının gereği olduğu halde 

23.46 metrekarelik yola terkin yapılmadığı, bu kısma tecavüzlü olarak bina yapılmış 

olduğu, parselasyon işleminin 172 sayılı ada içindeki geçici durumlara son verdiği ve 

böylece imar adasının son şeklini aldığı, anılan yerde 3194 sayılı kanunun 33. maddesi 

uyarınca geçici inşaat ruhsatının verilmesinin mümkün olmadığı sebebiyle İdare 

Mahkemesi tarafından verilen esasa ilişkin kararı, TMMOB’nin dava açma hakkı olmadığı 

gerekçesi ile  bozmuştur. Danıştay 6.Dairesi’ne göre, yargısal denetim amacıyla her idari 

işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden 

olmaması ve İdarenin işleyişinin olumsuz yönde etkilenmemesi için dava konusu edilecek 

işlemle dava açacak kişi arasında belli ölçüler içinde menfaat ilişkisi bulunması koşuluna 

ihtiyaç bulunduğu, iptal davası açılabilmesi için gerekli olan menfaat ilişkisinin, kişisel, 

meşru ve güncel bir menfaatin bulunması halinde gerçekleşeceği, başka bir anlatımla iptal 

davasına konu olan işlemin davacının menfaatini ihlal ettiğinden söz edilebilmesi için, 

davacıyı etkilemesi, yani davacının kişisel menfaatini ihlal etmesi, işlem ile davacı arasında  

ciddi ve makul bir ilişkinin bulunması gerektiği, aksi halde kişilerin kendisine etkisi 

bulunmayan, menfaatlerini ihlal etmeyen idari işlemler hakkında da iptal davası açma hakkı 

doğacağı, bu durumun da İdareyi olumsuz yönde etkileyeceği, geçici inşaat ruhsatı 

verilmesine ilişkin işlemin kişisel menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak bir iptal 

davasının konusu olabileceği sebebiyle TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube 

Başkanlığı’nın dava açma ehliyeti bulunmamaktadır.313 

DİDD, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üyelerinin menfaatlerini 

ilgilendiren konularda dava açma ehliyetini dar yorumlamasına karşın, DİDDGK, vermiş 

olduğu içtihadı birleştirme kararlarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

                                                 
312 D. 6.D., 7.11.2000 gün ve E. 1998/6071, K. 2000/5507, naklen Aslan, Berk, a.g.e, s.172. 
313 D. 6.D., 17.3.2004 gün ve E. 2002/4828, K. 2004/1634, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 



   95

amaçlarını da göz önüne alarak, dava ehliyetinin geniş yorumlanması gerektiği yönünde 

görüş belirtmiştir. Bizce de, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamusal 

hayatta arz ettikleri önem dolayısı ile menfaat ilgisi kavramının geniş yorumlanması 

gerekir. Özellikle AZRAK’ın yukarıda belirtmiş olduğu hususlarda, menfaat ihlalinin geniş 

yorumlanması kamu yararı açısından bir zorunluluktur.  

Danıştay 4.Dairesi, 21.11.1990 tarihli bir kararında; 1136 Sayılı                        

Avukatlık Kanunun 110. maddesinde Türkiye Barolar Birliği’nin 17 bent halinde sayılmış 

olan görevleri arasında, Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen 

ve geleneklerini korumak, bunun için gerekli mercilere başvuruda bulunmak, avukatların 

meslekte gelişmesini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak, kanunların 

avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir 

şekilde yerine getirilmesine çalışmak olduğu ve Avukatlık Kanununun bu maddesiyle dava 

konusu tebliği ile getirilen yükümlülüklerin birlikte irdelenmesinde, iptali istenen Noterler 

tarafından düzenlenen vekaletnamelerde yer alacak asgari bilgilerle, mahkemelerde, icra ve 

iflas dairelerinde dava ve iş takibinde bulunan avukatlarla ilgili olarak mahkemeler ve icra 

ve iflas dairelerince bilgi vermeyi düzenleyen 197 seri sayılı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğ ile getirilen yükümlülüklerin, Türkiye Barolar Birliği menfaatlerini ihlal edici 

nitelikte bulunmadığından 2577 Sayılı İYUK’nun iptal davası açılabilmesi için aradığı 

menfaat ihlali koşulunun gerçekleşmemiş olduğuna karar vermiştir.314  

Bu kararı da AZRAK, Türkiye Barolar Birliği’nin kanunda dava açma ehliyetinin 

öngörülmesinin zorunlu olmadığı gerekçesi ile eleştirmiştir. AZRAK’a göre bu kararda 

dikkati çeken husus, yalnızca davacı meslek kuruluşunun üyelerinin kişisel mesleki 

menfaatini değil, tüm üyelerin mesleki menfaatini ilgilendiren genel nitelikte idari işlemler 

olmasına rağmen bunlara karşı dahi dava açma yeteneğinin bulunmadığına dair egemen 

olan görüştür. Oysa Fransız Yüksek Şurası ve Alman İdari Yargı içtihatları, mesleğin 

tümünü ilgilendiren düzenlemeler söz konusu olduğunda meslek kuruluşunun bunlara karşı 

dava açma yeteneğine sahip olduğunu kabul etmektedirler. Danıştay’ımız çoğu karalarında 

Fransız Yüksek Şurasını örnek almasına rağmen, bu noktada ayrılmaktadır.315 

                                                 
314 D. 4.D., 21.11.1990 gün ve E. 1989/2467, K. 1990/3275, DD., Y.22, S.82-83, 1992, s.345-348. 
315 Azrak, “İptal Davalarında Meslek Kuruluşlarının Dava Açma Yeteneği”, İzmir Barosu Yargı Reformu 
Sempozyumu, s.323. 
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Danıştay 10.Dairesi, aynı iş kolunda çalışan götürü vergiye tabi esnafa uygulanan 

farklı derece tespiti yönünde tesis edilen işleme karşı Şoförler, Nakliyeciler, Otobüsçüler, 

Minibüsçüler, Taksiciler Odaları tarafından açılan davada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 

377 maddesinde, Vergi Mahkemesinde dava açmaya yetkili olanların mükellefler ve 

kendilerine vergi cezası kesilenler olarak belirlendiği, Vergi Mahkemesinde dava 

açabilmek için mükelleflere veya mükellef olmayan kişiler adına vergi tarh edilmesi, ceza 

kesilmesi, haciz uygulanması, ödeme emri tebliği gibi işlemlerin yapılması gerektiği, 

olayda oda üyelerinin götürü derecelerinin tespiti sırasında taksilerin yaş durumlarına göre 

derecelendirilmemesini, minibüslerin koltuk sayısına göre derecelerini tespitinin istendiği, 

kendisi adına herhangi bir vergi tarh edilmediği gibi ceza da kesilmediği, sadece üyelerinin 

menfaatini korumak, mesleki dayanışmayı sağlamak için müracaat edilmesine rağmen her 

biri ayrı vergi mükellefi olan taksici ve minibüsçülerin derecelerinin tespiti ve vergi 

karnelerine götürü vergilerini tarh ettirdikten sonra dereceleri için ayrı ayrı dava açmaları 

gerektiği gerekçesiyle Vergi Mahkemesi’nin ehliyet yönünden red kararını onamıştır.316   

DİDDGK 8.3.1996 tarihinde verdiği bir kararında; 6023 Sayılı Türk Tabipleri 

Birliği Kanunun 2. maddesinde, birliğin hükmü şahsiyeti bulunduğunun, 4. maddesinde, 

azaların maddi ve manevi hak ve menfaatlerini koruyup bunları halkın ve devletin menfaati 

ile en iyi şekilde denkleştirmeye çalışmanın birliğin görevleri arasında olduğunun, 28. 

maddenin 6. fıkrasında, mesleğin haysiyetini ve meslektaşlarının hukuk ve menfaatlerini 

diğer makamlar nezdinde savunmakla görevlendirilmiş bulunduğunun ve 54.maddesine 

göre, Türk Tabipleri Birliği’nin dahile ve harice karşı merkez konseyince temsil 

edileceğinin belirtilmiş olması karşısında; davacı Türk Tabipleri Birliğinin kendi görev 

alanı ve yetkileri ile ilgili konularda dava açabileceğini, bu sebeple Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan yönetmelikle getirilen düzenlemeler ile yukarıda belirtilen 

yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu Türk Tabipleri Birliği arasında menfaat 

alakasının bulunduğunu kabul etmiştir.317 

Yine DİDDGK’nun 23.10.1998 tarihinde vermiş olduğu bir başka kararında ise; 

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Yasası’nın 14. maddesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

                                                 
316 D. 10.D., 10.3.1999 gün ve E. 1997/3484, K. 1999/906, DD., Y.30, S.101, 2000, s.260-261. 
317 DİDDGK., 8.3.1996 gün ve E. 1995/913, K. 1996/143, naklen Erkut, Soybay, a.g.e., s.240.  
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Mali Müşavirler Odalarının, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının 

ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel 

menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş 

sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve 

ahlakını korumak amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşu olarak tanımlandığını, bu yasa maddesi uyarınca davacı odanın meslek 

mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlerine uygun 

gelişmesini sağlamak için kendi bünyesinde şirket şeklinde teşkilatlanmış üyelerinin hem 

kendi odalarına hem de ticaret odasına mükerrer aidat ödediği, bunların kendi odalarına 

kayıtlı bulunmaları nedeni ile Ticaret odasına aidat ödememeleri gerektiğini ileri sürerek  

açmış olduğu bu davada, dava ehliyetinin bulunduğu sonucuna vardığından davayı ehliyet 

yönünden red eden İdare Mahkemesi kararında isabet görülmediği yönünde hüküm 

vermiştir.318 

DİDDGK, 7.10.2004 tarihli daha sonraki bir kararında da, İzmir ili, Bergama İlçesi, 

Ovacık-Çamköy-Narlıca köyleri mülki hudutları dahilinde, bir madencilik şirketi tarafından 

siyanür liçi yöntemiyle altın çıkarılması amacıyla kurulan işletmenin faaliyetine izin 

verilmesine ilişkin 29.3.2002 günlü Bakanlar Kurulu Prensip kararının İzmir Barosu 

Başkanlığı tarafından, kesinleşmiş yargı kararını etkisiz hale getirmeyi amaçladığı ve çevre 

sorunlarına neden olabilecek nitelikte  olduğu gerekçesi ile iptali istemiyle açılan davada, 

benzer şekilde görüş bildirmiştir. DİDDGK’na göre, hukukun üstünlüğünü savunmak ve 

korumakla görevli bulunan Baronun yargı kararının uygulanmadığını ve çevre sorunlarına 

yol açtığını öne sürdüğü, bu idari işlemle menfaat ilgisinin bulunduğu açıktır.319   

Son olarak DİDDGK, Sağlık Bakanlığı Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin 

Yönetmeliğinin ‘Örgün Eğitim Dışına Çıkarma’ başlıklı 41. maddesinin (d) bendinde yer 

alan “fuhuş yapmak ya da cinsel ilişkiye girmiş olduğu tespit edilmiş olmak” hükmü ile 46. 

maddesinde yer alan “Uyarma, kınama ve mahrumiyet cezalarına itirazda bulunulamaz” 

hükmünün, Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesine, kişinin dokunulmazlığı 

ilkesine, özel hayatın gizliliği ilkesine, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine, temel hak ve 

özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği ilkesine aykırı olduğu, öğrenim özgürlüğünü 

                                                 
318 DİDDGK., 23.10.1998 gün ve E. 1996/770, K. 1998/394, DD., Y.29, S.99, 1999, s.63-64. 
319 DİDDGK., 7.10.2004 gün ve E. 2004/2163, K. 2004/788, naklen Aslan, Berk, a.g.e., s.170-171. 
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engellediği, söz konusu 41. maddenin (d) bendinde bekaret kontrolü yönünden var olan 

sakıncanın Genelge ile giderilemeyeceği, Yönetmeliğin bu hükmünün keyfi uygulamalara 

neden olabileceği ve dolayısı ile Yönetmeliğin 46. maddesinin hukuka aykırı olduğu 

gerekçesiyle İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından iptali istemiyle açılan davada; 1136 

sayılı Avukatlık Kanunu’nun Baro Yönetim Kurulu’nun görevlerinin sayıldığı 95. 

maddesinin 21. bendinde, Yönetim Kurulu’nun hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını 

savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmakla görevli olduğunun 

belirlendiği, dolayısı ile hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmakla görevli olan 

Baronun dava konusu işlemle menfaat ilgisinin açık olduğu görüşüyle oyçokluğuyla temyiz 

başvurusunu esas yönünden incelemiştir.320  

Ancak DİDDGK, Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak 

Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında 

Yönetmeliğin 4. maddesinin 2., 3., 4. ve 5. fıkralarıyla, 6. maddesinin 1. fıkrasının a 

bendinin ve  geçici 1. maddesinin iptali istemiyle, hukukun üstünlüğü, kanun önünde eşitlik 

ve insan haklarına aykırı bir düzenlemeyi içeren bir yönetmeliğin iptalini istemenin, bu 

amaçla dava hakkını kullanmanın Avukatlık Kanunundan doğan bir düzenleme ve Hukuk 

Devleti olmanın gereği olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Barosu tarafından açılan davada, 

İdare Mahkemesinin ehliyet yönünden red kararını onamıştır.321 

Danıştay 10.Dairesi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının doğrudan 

tüzel kişiliğin hak ve çıkarlarını ilgilendiren konular ile Kanunda öngörülen amaçlar 

doğrultusunda üyelerinin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda iptal davası 

açabileceklerini, buna karşın üyelerinin bir bölümünün hak ve çıkarlarıyla ilgili olmakla 

birlikte, bir bölümünün menfaatlerine aykırı olacak konularda iptal davası açma 

ehliyetlerinin olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.322 

Buna karşın Danıştay 5.Dairesi, Türk Tabipler Birliği tarafından, doçent doktor olan 

bir kişinin Tababet Uzmanlık Yönetmeliği’nin  27. maddesi uyarınca sınavsız olarak SSK 

Eğitim Hastanesi KBB şefliğine atanmasına ilişkin SSK Genel Müdürlüğü işleminin 

                                                 
320 DİDDGK., 7.4.2005 gün ve E. 2003/417, K. 2005/234, DD., Y.35, S.110, 2005, s.63-67. 
321 DİDDGK., 17.3.2005 gün ve E. 2005/80, K. 2005/96, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
322 D. 10.D., 4.2.1997 gün ve E. 1995/181, K. 1997/228, naklen Bal, a.g.e., s.630,631. 
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onanarak tesciline ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, İdare Mahkemesinin 

ehliyet yönünden red kararını şu gerekçeyle bozmuştur; 

“6023 sayılı Türk Tabipler Birliği kanunun 1. maddesinde, Türk Tabipleri 

Birliği’nin tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu 

ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve 

yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluş 

olduğu, 2. maddesinde birliğin hükmü şahsiyete haiz bir teşekkül olduğu hükme bağlanmış, 

aynı yasanın Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi başlığını taşıyan 53. maddesinde de 

Merkez Konseyinin meslek hayatının türlü halleriyle ile ilgili işlere bakmak ve bu kanunda 

derpiş edilen hükümleri uygulamak üzere kurulduğu, 54. maddesinde ise Türk Tabipleri 

Birliği Merkez Konseyinin Birliği dahile ve harice karşı temsil edeceği belirtilmiştir. 6023 

sayılı yasanın yukarıda sözü edilen hükümleri karşısında …Merkez Konseyin Birlik 

üyelerinin hukukunu korumak amacıyla dava açabileceğinin; esasen, yasa ile belirlenmiş 

kuruluş amacı göz önünde bulundurulduğunda, korunması gereken hak ve menfaatin 

Birliğin sadece bir kısım üyesi ile ilgili bulunması halinde de dava açma ehliyetinin var 

olduğunun kabulü gerekecektir.”323 

 

  

           3.Menfaatin Güncel Olması 

Menfaatin güncelliği konusunda gerek öğretide, gerekse yargı içtihadları arasında 

görüş birliği bulunmamaktadır. Bazıları davanın açıldığı tarihte menfaat ilişkisini yeterli 

görmekte, bazıları da bunun dava boyunca devamını zorunlu kılmaktadır. 

 ALAN, davanın açıldığı tarihte değil, idari işlemin yapıldığı tarihte menfaat 

ilişkisinin bulunması yeterli olduğunu, bunun iptal davasının amacına daha uygun 

olduğunu, aksi halin belirli sürelerle sınırlı olarak yapılan işlemlere karşı iptal davası 

yolunu kapatmış olacağını ve bu itibarla güncel menfaat deyiminin artık iptal davasında 

yeri olmadığını söylemektedir.324 

DİDDGK da, 14.4.2005 tarihinde vermiş olduğu bir kararda aynı yönde görüş 

bildirmiştir. 30.5.2000 günlü, 65 sayılı Merkez Av Komisyonu kararının 33. maddesinin 

                                                 
323 D. 5.D., 12.2.2001 gün ve E. 1999/4362, K. 2001/326, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
324 Alan, a.g.e., s.32. 



   100

iptali istemiyle açılan davada; Danıştay 6.Dairesi’nin, dava konusu işlemin bir sonraki 

Merkez Av Komisyonu kararının yayımlanmasına kadar yürürlükte kalacağının karara 

bağlandığı, 22.5.2001 günlü, 66 sayılı Merkez Av Komisyonu kararının 1.6.2001 tarihinde 

yürürlüğe girdiği, dolayısı ile dava konusu işlemin yürürlükten kalktığı sebebiyle karar 

verilemesine yer olmadığına ilişkin hükmünü, bu şekilde karar verilmesinin bu gibi 

işlemlerin yargısal denetime tabi tutulamaması sonucunu doğuracağı ve tesis edildikleri 

tarih itibariyle yargısal denetimlerinin yapılması gerektiği gerekçesi ile bozmuştur.325  

Aksi görüşte olan  İKİNCİOĞULLARI’na göre bir kimsenin iptal davası açabilmesi 

için halen mevcut bir menfaatinin ihlal edilmiş olması, bir başka deyişle daha önce 

açıklanmış bulunan, meşru, kişisel menfaatinin dava açıldığı anda mevcut olması gerekir. 

Yine dava açıldığı tarihte mevcut olan menfaatin dava süresince devam etmesi 

zorunludur.326 

Yine ÇELİKKOL, bir işleme karşı iptal davası açılabilmesi için, bu işlemin, 

davacının davanın açıldığı sırada mevcut olan bir menfaatini ihlal etmiş olması gerektiğini 

ifade etmektedir.327    

Dava açıldığı sırada menfaatin bulunmasının şart olmadığını belirten GÖKALP’e 

göre ise; dava karara bağlanmadan önce ortaya çıkması halinde de davacının güncel bir 

menfaatinin kabulü gerekir. Ancak GÖKALP de menfaatin dava sonuna kadar devamının 

aranması gerektiğini benimsemiştir.328  

Kanaatimizce menfaat ilgisini, davacının durumunda sonradan meydana gelen 

değişiklerin ortadan kaldırdığını kabul etmek  birazdan inceleyeceğimiz üzere, tesis edilen 

hukuka aykırı işlemi kaldırma ya da davacıların statülerinde değişikliğe gitmek suretiyle 

iptal yaptırımından kaçınmak suretiyle İdare lehine bir durum doğurmuş olmaktadır. 

Başlangıçta var olan menfaat ilişkisinin dava sırasında sona ermesi haline davanın 

akıbetinin ne olacağı hususunda YENİCE ve ESİN, dava sonunda verilecek iptal kararının 

geriye yürüyeceğine ve idari işlemi tesis edildiği tarihten itibaren hukuk alanından 

sileceğine dikkati çekerek, burada önemli olanın dava tarihinde ilgilinin meşru, kişisel ve 

                                                 
325 DİDDGK., 24.2.2005 gün ve E. 2002/494, K. 2005/63, DD., Y.35, S.110, 2005, s.54-55. 
326 İkincioğulları, a.g.e., s.154. KALABALIK da menfaatin dava süresince devam etmesi gerektiği 
görüşündedir., naklen Kalabalık, a.g.e., s.166.  
327 Çelikkol, a.g.e., s.764. 
328 Gökalp, a.g.e., s.453..                                                                                                                                                                      
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güncel bir menfaatinin ihlal edilmiş olması ve ayrıca bunun hukuka aykırı bir tasarruf 

niteliği taşıması durumu olduğunu söylemektedirler. Buna göre işlem tesis edildiği tarihteki 

koşullara göre karar verilmelidir.329 

Danıştay 10.Dairesi, 10.4.2000 tarihli bir kararında, davacının durumunda sonradan 

meydana gelen değişiklerin, dava açma ehliyetini ortadan kaldırmayacağına hükmetmiştir. 

Karara göre, davacının, hayatı ve nerede olduğuna dair bir bilgi edinilemeyen, gaip 

olduğunun ve varissiz öldüğünün muhtarlıkça düzenlenen ilmühaberden anlaşıldığı şahsın  

adına kayıtlı taşınmazın mahlulen vakfa kalması işleminin iptali istemiyle bu davayı açtığı 

tarihte kayyım olduğu ancak, dava derdest iken kayyımlık kararının bir yargı kararı ile 

kaldırıldığı, buna karşın işlemin tesis edildiği ve dava konusu edildiği tarih itibariyle meşru, 

kişisel ve güncel ehliyetinin bulunduğu açık olan davacının durumunda sonradan meydana 

gelen değişiklikler dikkate alınmak suretiyle davanın esasının çözümlenmeyerek ehliyet 

yönünde red edilmesinde hukuka uyarlılık görülmemiştir demiştir.330  

Danıştay 8.Dairesi de, bir üniversitenin Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi 

olarak bulunan davacının, Fakülte Dekanlığının yazısı ile görev süresinin sona 

erdirilmesine ilişkin teklifi üzerine tesis edilen üniversite Rektörlüğü işleminin iptali 

istemiyle açılan davada, İdare Mahkemesince dava konusu işlemin hukuka uygun olup 

olmadığı incelenip, sonuca göre karar verilmesi gerekirken, davacının 4584 sayılı af 

kanunundan yararlanarak yeniden atamasının yapılması, daha sonra görevine devam 

etmekte iken kendi isteği ile başka bir üniversitenin meslek yüksek okuluna öğretim 

görevlisi olarak atanması ve dolayısı ile güncel bir menfaatinin olmadığı gerekçesiyle 

davanın incelenmeksizin red edilmesinin hukuka uygun olmadığı hükmünü vermiştir.331   

 Bu hal daha çok  kamu görevlilerince açılan iptal davalarında ortaya çıkmaktadır. 

Davaya bakılmakta iken emeklilik, istifa, başka yere veya göreve atanma gibi nedenler ile 

davacıların başlangıçtaki statülerinde değişiklikler olmakta, davalı İdare bunu ileri sürerek 

davanın reddini istemektedir. 

 YENİCE ve ESİN’e göre menfaat ilişkisinin bu şekilde değişmesinde çoğu kez 

ilgilinin iradesi değil, davalı İdarenin iradesi veya ağır maddi-manevi baskılar etkili 

                                                 
329  Yenice,  Esin, a.g.e., s.490. 
330 D. 10.D., 10.4.2000 gün ve E. 1997/6341, K. 2000/1372, naklen Bal, a.g.e., s.641.  
331 D. 8.D., 24.4.2003 gün ve E. 2002/2405, K. 2003/1907, naklen http://www.danistay.gov.tr/  
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olmaktadır. Özellikle emekliye ayırmada ya da ayrılmada veyahut görev yerinin 

değiştirilmesinde bu etki açıkça görülmektedir. İdare davanın sonuçlarından kurtulmak için 

statü değişikliğine gidebilmekte hatta başlangıçta davacının isteğine uygun bir işlem 

yaptıktan ve davanın ortadan kalkmasını sağladıktan sonra eski işlemine koşut yeni bir 

işlem tesis edebilmektedir. Bu nedenle davacı kendi iradesiyle davadan vazgeçmedikçe 

dava sırasında menfaat ilişkisi ortadan kalkmıştır diye davanın reddine karar verilmemesi 

gerekmektedir.332 

ÇELİKKOL, bu görüşün İdare Hukuku ilkeleri açısından daha uygun düştüğünü 

ifade etmekle birlikte, İYUK’nun 12.maddesinin, menfaat ilişkisi kalmaması nedeni ile 

davanın reddi halinde de ilgiliye tazminat davası açma olanağı tanıdığını ve dolayısı ile bu 

durumda davacı yönünden bir hak kaybı söz konusu olmadığını ifade etmektedir.333 

Ancak YENİCE ve ESİN ilgilinin çoğu kez yargılama giderlerini, harç ve vekalet 

ücretini düşünerek başlangıçta iptal davasını açmakla yetineceğini, maddi kayıplarının ve 

manevi ıstıraplarının bedelini iptal davasının sonunda yeni bir davaya (tazminat) konu 

edeceğinin hatırlanması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu sebeple davacı menfaat ilgisi 

kalmadığı gerekçesi ile iptal davasının reddi halinde, tazminat davası açmakta haklı olarak 

tereddüte düşebilecektir. Dolayısı ile davanın esastan karara bağlanması gerekmektedir. 334 

ONAR’a göre; “iptal davalarında alakalının dava sonuna kadar davaya mevzu olan 

idari tasarrufla alakasının mahfuziyeti iktiza eder.”335 

Danıştay 5. Dairesi “naklen atama işlemlerine karşı açılan davalarda, davacının 

dava sırasında görevinden istifa etmesi halinde, menfaat alakasının kalmadığı” gerekçesi 

ile davayı ehliyet yönünden red etmiştir.336 

Danıştay 5.Dairesinin bir başka kararında ise, istifa etmiş sayma işleminin davanın 

karara bağlanmasından evvel kaldırılarak davacının bir göreve tayin edilmesi halinde iptali 

istenen tasarrufla menfaat alakasının kalmadığına karar vermiş ve bu sebeple davayı red 

etmiştir.337  

                                                 
332  Yenice, Esin, a.g.e., s.491. 
333 Çelikkol, a.g.e., s.765. 
334 Yenice, Esin, a.g.e., s.491. 
335 Onar, a.g.e., s.1783. 
336 D. 5.D., E.1974/6314, K.1975/6301, naklen Çelikkol, a.g.e., s.765. 
337 D. 5.D., 30.3.1967 gün ve E.1960/36, K.1967/1406, naklen Gökalp, a.g.e., s.453. 
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Danıştay 12. Dairesinin ve DİDDGK’nun  bazı kararlarında, menfaat ilgisinin 

davanın sonuna kadar devamının şart olmadığının, davanın açıldığı andaki durumun 

yargılanması gerektiğinden, dava sırasında ortaya çıkacak değişikliklerin yargısal denetime 

engel teşkil etmeyeceğinin kabul edildiğini görmekteyiz.338 

Örneğin; DİDDGK,  15.2.1980 tarihli kararında; T.K.İ. Genel Müdürlüğü’nden 

alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açan, ancak dava henüz 

sonuçlanmadan yeni bir kararname ile eski görevine iade edilen davacının, davadaki 

menfaat ilişkisinin sürdüğünü kabul etmiş ve eski görevine yeniden atanmasının davanın 

esastan incelenmesine engel teşkil etmeyeceğine karar vererek esas hakkında hüküm tesis 

etmiştir.339 

DİDDGK’nun bir başka kararında ise şöyle demektedir: “Davalı Başbakanlığın 

…yazısında, davacının …Bakanlar Kurulu kararıyla Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine 

atanmış olması nedeniyle, dava konusu işlemle menfaat alakası kalmamış olduğundan 

davanın reddi gerektiği ileri sürülmekte ise de; bir idari işlemin yada kararın iptali 

istemiyle açılan davanın, bu işlemin yapıldığı ya da  kararın alındığı zamanda var olan 

hukuksal koşullar içinde değerlendirilerek karara bağlanması gerekmektedir. Davalı idare 

tarafından, idari işlemin geri alınması dışında, sonradan yapılan idari işlem, denetlenen 

dava konusu işlemin kendi koşulları içinde değerlendirilmesine ve buna göre karar 

verilmesine engel değildir. Bu itibarla; davalı idarelerin, idari işlem dava konusu edilmiş 

ve aradan uzun bir süre geçmiş bulunduktan sonra davacıyı eski görevine atamış olmaları, 

bakılan davada iptali istenen işlemin hukuk kurallarına uygun olup olmadığının 

incelenmesine engel bir hukuksal neden oluşturmadığına oyçokluğu ile karar verilerek 

dosyanın incelenmesine geçildi.”340  

Yine 12. Dairenin 3.11.1971 tarihli bir kararında; davacıya ait lisans ücretinin 

transferine izin vermeyen İdarenin, bu yüzden açılan dava dolayısı ile verdiği savunmada 

isteğin kabul edildiğini belirtmesine rağmen, bunun yargısal denetimin yapılmasına engel 

saymamış ve davaya bakarak uyuşmazlığın esası hakkında karar vermiştir.341 

                                                 
338 Çelikkol, a.g.e., s.765. 
339 DİDDGK, 15.2.1980 gün ve E.1979/44, K.1980/146, naklen Aslan, İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti, 
s.76. 
340 DİDDGK., 11.4.1980 gün ve E. 1978/1258, K.1980/194, naklen Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.187. 
341 D. 12.D., 3.11.1971 gün ve E.1969/963, K.1971/2462., naklen Yenice, Esin, a.g.e., s.492. 
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Bu konudaki kararları da değişiklik göstermekle birlikte, Danıştay 5.Dairesi naklen 

atama işlemlerine karşı açılan dava devam ederken davacının ‘isteği dışında’ bir başka yere 

naklen atanmış olmasının, davacının ilk işlemle menfaat alakasını kesen bir hal olarak 

kabul edilemeyeceği ve bu durumda davanın esasına bakılması gerekeceği görüşündedir.342 

“Davacının görev yerinden başka bir yere nakline ilişkin işlemin iptali istemiyle 

açtığı dava devam ederken kendi isteği olmaksızın ikinci bir yere nakledilmiş olması dava 

sonucu ile menfaat alakasını kesen bir hal olarak kabul edilemeyeceğinden işin esasının 

incelenerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekeceğinden kuşku yoktur.”343 

Danıştay 5.Dairesinin 16.6.1988 tarihli kararında da bu değişiklik açıkça 

görülmektedir; “…İptal davalarının (bu) amacı ve kişiler yönünden doğurduğu sonuçlar 

göz önünde bulundurularak gerek öğretide gerekse Danıştay kararlarında iptal davası 

açılabilmesi ve davanın görülebilmesi için davacının iptali istenilen işlemle menfaatinin 

ihlal edilmesi yeterli sayılmakta, bu işlemle ilişkisinin davanın sonuçlanmasına kadar 

sürmesi aranmamaktadır. Davacının idari işlemle ilişkisinin davanın sonuçlanmasına 

kadar devam etmesini zorunlu tutmak, iptal davalarını sadece davacılar yönünden ortaya 

koyduğu sonuçlarla değerlendirmek, bu davaların amacını ihlal etmek anlamını taşır.” 

“Bunun sonucu olarak, dava görülmeden önce alınacak yeni idari kararlarla 

davacının iptali istenen idari işlemle ilişkisini kesmek ve böylece hukuka aykırılığı ileri 

sürülen işlemi yargısal denetim dışında bırakmak yolu açılmış olur. Bu nedenle, dava 

açıldıktan sonra istifa ederek görevinden ayrılan davacının, dava konusu işlemle menfaat 

ilişkisinin kalmadığından bahisle davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet 

görülmemiştir.”344 

Danıştay 5.Dairesinin, iptal davalarında, menfaat ilgisinin dava sonuçlanıncaya 

kadar aranmasının gerekmediği hususunu bu davaların amacını göz önünde tutarak 

değerlendirmesi bizce de oldukça olumludur. Esasında Danıştay’ın burada kastettiği, 

menfaat ihlalinin dava sonuna kadar aranmaması değil, atama, emeklilik, istifa vb. 

sebeplerin kamu görevlisi ile iptale konu olan idari işlem arasındaki menfaat bağını 

                                                 
342 Karavelioğlu, a.g.e., s.576. 
343 D. 5.D., 15.11.1988 gün ve E. 1987/3267, K. 1988/2502., naklen Aslan, İdari Yargıda Dava Açma 
Ehliyeti, s.73.  
344 D. 5.D., 16.6.1988 gün ve E. 1986/1099, K. 1988/1908., naklen Aslan, İdari Yargıda Dava Açma 
Ehliyeti, s.75.   
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kesmediğidir. Çünkü aksi halin kabulü, İdarenin, davacı ile önceden tesis edilmiş idari 

işlem arasındaki  menfaat bağını keserek, iptal yaptırımından kaçınmasının yolunu açmış 

olacaktır. Dolayısı ile bu tür davalarda atama, emekliye ayrılma, istifa gibi idari işlemler 

sebebi ile menfaat ihlalinin ortadan kalktığına hükmetmeyip, davaya devam etmek gerekir.  

Ancak aynı Daire, naklen atama işlemlerine karşı açılan dava devam ederken, 

davacının ‘kendi isteği’ ile bir başka yere naklen atanmış olmasını davacının ilk işlemle 

menfaat ilişkisini kesen bir durum olarak kabul etmektedir. 

Daha önce de vurguladığımız üzere, iptal davalarında ön planda tutulanın kişilerin 

menfaatleri değil, kamunun bir Hukuk Devleti’nde İdarenin hukuka aykırı hiçbir işleminin 

var olamayacağı inancı olduğu gerekçesi ile Danıştay’ın bu tutumuna karşı çıkmaktayız. 

Davacı kendi isteği ile atanmış, emekliye ayrılmış, istifa etmiş olsa dahi bu durum İdarenin 

yapmış olduğu hukuka aykırılığı ortadan kaldırmayacaktır.  

“İptal davası açılabilmesi için ilgilinin meşru, kişisel ve halen mevcut bir 

menfaatinin ihlal edilmiş olması, başka bir deyişle dava konusu işlemin iptalini istemekte 

davacının menfaatinin bulunması ve bu menfaat ilişkisinin dava sonuna kadar devam 

etmesi gerekir.”  

“…Davacının kendi isteği ile …hemşire olarak naklen atandığı anlaşıldığından, 

dava konusu işlemin iptalini istemekte menfaatinin kalmadığı açıktır.”345 

Buna nazaran Danıştay 5.Dairesinin 31.10.1988 tarihli bir başka kararında ise, İdare 

Hukuku ilkelerine göre, halen mevcut bir menfaatin, iptal davasının açıldığı ya da hiç 

olmazsa davanın görülmekte olduğu sırada var olan bir menfaat ilişkisi olduğunu ve 

davacının kendi isteği ile emekliye ayrılmış olmasına dayanılarak (davanın görülmekte 

olduğu sırada) dava konusu işlemin iptali ile menfaat ilişkisinin kalmadığından 

bahsedilemeyeceğinin açık olması sebebi ile İdare Mahkemesinin kararında isabet 

görmemiştir.346 

Danıştay 6.Dairesi ise vermiş olduğu bir kararda, “İdari yargı denetiminin, idari 

işlemlerin tesis edildikleri gündeki hukuki durumlarının göz önüne alınarak yapılacağı, 

…ancak bu ilkenin tüm idari işlemlerde uygulanamayacağı ve uyuşmazlığın niteliğinin de 

nazara alınması gerektiği, …ruhsatsız yapılan yapının, öngörülen süre içerisinde ruhsata 
                                                 
345 D. 5.D., 5.10.1988 gün ve E. 1988/2575, K. 1988/2166, naklen Karavelioğlu, a.g.e., s.577. 
346 D. 5.D., 31.10.1988 gün ve E. 1987/2885, K.1988/2337, naklen Gözübüyük, Dinçer, a.g.e.,s.80. 
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bağlanmadığı (için dava açılmış olduğu) halde, …dava devam ederken ruhsata bağlanması 

karşısında, …dava konusu sebebin ortadan kalktığına…”347  hükmetmiştir.  

Burada irdelenmesi gereken diğer bir husus da iptali istenen idari işlemin idare 

tarafından geri alınması ya da kaldırılması durumunda menfaatin güncelliği şartının devam 

edip etmeyeceğidir. Öncelikle belirtmeliyiz ki, bir idari işlemin geri alınması ile 

kaldırılması arasında doğurdukları hukuksal sonuçlar bakımından fark vardır. Nitekim, 

idari işlemin geriye alınması, geriye dönük bir işlem iken, idari işlemin kaldırılması işlemi 

ileriye dönüktür. Geriye alınan bir işlem yapıldığı andan itibaren geçerliliğini kaybeder. 

Oysa, kaldırma işlemi, idari işlemin hukuk düzeninde getirdiği kuralları geleceğe yönelik 

olarak ortadan kaldırır ve geçmişe etki etmez. 

İdari işlemin geri alınmış olmasının menfaatin güncelliğini ne yönde etkileyeceği, 

işlemin ne zaman geri alındığına göre değişmektedir. Dava konusu işlemin idari işlem dava 

açılmadan önce geri alınmış ise, geri alınmış olan bu işleme karşı iptal davası açılması 

mümkün değildir. Çünkü burada davacının talep edeceği şey kendiliğinden hasıl olmuştur. 

Bu nedenle de davacının işlemin iptali için dava açmakta menfaati yoktur.348 İdarenin, 

vermiş olduğu kararı geri almış olmasına rağmen, iptal davası açılmış ise dava ön koşullar 

yönünden red edilir ve davacı yargılama giderlerine mahkum edilir.349 

İdari işlemin iptal davası açıldıktan sonra geri alınması durumunda, dava önkoşullar 

yönünden red edilmez ancak, geri alma işleminin iptal davasının konusuz bıraktığı 

mahkeme kararında belirtilir. Keza geri alma, yargısal iptal kararı ile aynı sonucu 

doğurmaktadır.350 Dava karara bağlanmadan önce kararın geri alınması, HUMK’nda 

öngörülen ‘kabul’e benzediği için yönetim davayı kaybetmiş gibi yargılama giderlerine 

mahkum edilir.351 

 ALAN’ a göre de, İdare, dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra işlemi geri 

almış ise, artık davacının dava ile elde etmek istediği sonuçlar İdare tarafından yerine 

                                                 
347 D. 6.D., 16.4.1992 gün ve E. 1990/2731, K. 1992/1655, DD., Y.23, S.86, 1993, s.346. 
348 Sarıca, a.g.e., s.27. 
349 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.191. 
350 Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.260. 
351 Gözübüyük , Yönetsel Yargı, s.192.                                                                                         
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getirilmiş olduğundan uyuşmazlık bitmiştir ve bu sebeple esas hakkında karar verilmesi 

gerekmez.352  

Ancak ZABUNOĞLU bu görüşe karşı çıkmakta, idari işlemin iptal davası 

açıldıktan sonra geri alınması durumunda, bu işlemin uygulandığı süre boyuna hak 

kaybının olup olamadığına bakmak gerektiğini, hak kaybı söz konusu ise, işlemin geri 

alınmış olmasına rağmen, iptal davasının sonuçlandırılmasının doğru olacağını, keza 

davada, özellikle iptal kararı verilmesi halinde davacı için açacağı tam yargı davasında 

büyük kolaylık sağlayacağını ve usul ekonomisine de uygun düşeceğini söylemektedir.353 

Esasen burada konuya iptal davalarının niteliği göz önüne alınarak yaklaşılması 

gerekir. Nitekim tezimizin başlarında belirttiğimiz üzere, bu davalarda amaç kişinin ihlal 

edilen menfaatinin temininden öte bozulan Hukuk düzeninin yeniden sağlanmasıdır. 

Hukuka aykırı işlem geri alınmakla tamamen hukuk aleminden silineceği ve böylece 

bozulan hukuksal düzen eski haline geleceği için iptal davası ile ulaşılmak istenen sonuca  

erişilmiş olunacaktır. Dolayısı ile yine de bir zarar doğmuş ise bu zararın telafisi tam yargı 

davası ile sağlanmalıdır. Keza İdari Yargılama Hukukumuzda tam yargı davası açılabilmesi 

için öncelikle iptal kararı alınmasına ilişkin bir kural yoktur.               

İdari işlemin kaldırılması kararında ise, dava açılmadan önce verilen kaldırma 

kararı, kararın alındığı tarihten itibaren sonuç doğurduğu için, davacının menfaat ilişkisinin 

varlığı kabul edilmeli ve dava önkoşullar nedeni ile red edilmemelidir. Çünkü kaldırılan 

işlem kaldırma kararının verildiği tarihe kadar hüküm ve sonuç doğurmuştur. Bu nedenle 

de, iptali istenen işlemin yapıldığı tarihten, İdare tarafından kaldırıldığı tarihe kadar olan 

zaman süresi içindeki etkisini ortadan kaldırmak için yargı yerinin davanın esasını karar 

bağlaması gereklidir.354 

Keza ZABUNOĞLU da, salt kaldırma işleminin varlığına bakarak daha sonra açılan 

iptal davalarının dinlenmemesi durumunun, İdareye, menfaatleri zedeleyici, hatta zarar 

                                                 
352 Alan, a.g.e., s.32.   
353 Yahya K. Zabunoğlu, İdari Yargı Hukuku Dersleri, (Daktilo), Ankara, 1982, s.176, naklen Hakan Ata, 
Askeri İdari Yargıda İptal Davasının Ön Koşulları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y.L.T., Ankara, 2002, 
s.153.  
354 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.193.                                                                                          
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doğurcu işlem ve kararlarını daha sonra kaldırmak sureti ile İdari Yargının Denetiminden 

kurtulmak yolunu açacağını ve bunun da kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir.355 

Kaldırma işleminin dava açıldıktan sonra meydana gelmesi durumunda da aynı 

şekilde hareket edilmelidir. Nitekim Danıştay’ın uygulaması da bu yöndedir.356 

 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün Tıp Fakültesi Dekanı’nı işten el çektirmesi 

üzerine, bu işten el çektirme kararının iptali için dava açıldıktan sonra, davacı hakkındaki 

soruşturmanın bitmesi neticesinde işten el çektirme kararı davalı İdare tarafından 

kaldırılmıştır ve davacı görevine iade edilmiştir. İşten el çektirme işleminin iptali için 

açılan davanın duruşmasında; ortada iptale konu olacak bir idari tasarruf bulunmadığına 

ilişkin savunmasına karşın Danıştay 8.Dairesi şu gerekçe ile davanın esasına girmiş ve 

karar vermiştir; “İptal davaları çözülürken dava konusu kararın verildiği zamandaki durum 

uygulanır. Bir kere alınmış, uygulanması gerekli olduğu için uygulanmış, hükmünü zaman 

içinde bir süre yürütmüş bir idari kararın sonradan değiştirildiği ileri sürülerek iptal 

davasına konu olamayacağını kabul etmek idareyi kendi eylem ve işlemlerini daima yargı 

denetiminden kurtarma ve onun akıbetinden sıyrılma imkanına kavuşturur. Menfaatinin ya 

da hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek dava açmış olan kişilere (vaktiyle menfaatiniz veya 

hakkınız ihlal edilmiş olsa bile bugün sizi vaktiyle zarar sokmuş olan tasarruf ortada 

yoktur) diyerek davasını reddetmek veya karar vermeye yer yoktur şeklinde bir hükme 

varmak yargı görevinden çekinmek olur.”357  

Ancak Danıştay, 105 Sayılı Kanunla Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkiye 

dayanılarak çıkarılan, 55/577 Sayılı Kararın, davacının başka bir yere iskanını öngören 

kısmının iptali istemi ile açılan iptal davasında, “İdarenin yürütülmesi gerekli kararlarına 

karşı açılan idari davalarda menfaat alakasının, davanın görülmesi sırasında da devamının 

idari yargının temel prensiplerinden olduğu, 81 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle 

davacının başka yere nakli hakkındaki anılan karar kaldırılmış bulunduğundan ortada iptal 

davasına konu olabilecek bir idari işlem kalmadığı” gerekçesi ile ayrıca karar verilemesine 

yer olmadığı sonucuna varmıştır.358  

                                                 
355 Zabunoğlu, İdari Yargı Hukuku Dersleri, s.177, naklen Ata, a.g.e., s.154. 
356 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.193. 
357 D. 8.D., 12.2.1963 gün ve E. 1962/1946, K. 1963/1191, naklen  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.193. 
358 DDDGK., 30.12.1966 gün ve E. 1961/56, K. 1966/1664, naklen Yenice, Esin, a.g.e., s.491. 
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SARICA, menfaat ihlalinin ya dava açıldığı sırada ya da dava tetkik olunduğu 

sırada olması gerektiğini, iptali talep edilen kararın henüz dava açıldığı esnada kati 

neticeler meydana getirmemiş ve davacıyı o tarihte müteessir etmemiş  olabileceğini, ancak 

davanın mahkemece tetkikine başlanıldığı sırada, kararın katileşerek davacının meşru ve 

kişisel bir menfaatini ihlal edecek mahiyeti iktisap etmiş bulunabileceğini, bu takdirde de 

davacının davanın açılması daha doğrusu kabul ve tetkik olunması hususunda güncel bir 

menfaatinin mevcut olacağını belirtmektedir.359 

ONAR’ da aynı görüşü benimsemiş ve ek olarak ihlalin davada hüküm verilmesi 

aşamasında gerçekleşmesinin dahi menfaatin güncelliği için yeterli olabileceğini 

belirtmiştir.360 

Öğretide, ekseriyetle ileride gerçekleşmesi muhtemel bir menfaat ilişkisine 

dayanılarak iptal davası açılamayacağı361 ancak yakın bir gelecekte gerçekleşmesi 

muhtemel olan menfaat ilişkisinin güncel kabul edilmesi gerektiği362 ve düzenleyici 

işlemlere karşı dava açılabilmesinin bu ihtimalden kaynaklandığı ileri sürülmektedir.363 

KARAVELİOĞLU, düzenleyici işlemlerin hemen arkasından uygulama işleminin 

geleceğinin kesin olduğunu ve bu durumdaki menfaat ilişkisinin de haliyle güncel bir 

nitelik göstereceğini belirtmektedir.364 

Ancak SARICA, ileride ihlali muhtemel olan bir menfaatin iptal davasının 

açılmasına meydan vermeyeceğini savunmakta ve birlikte dava açıldığı veya tetkik edildiği 

sırada henüz davacıya kati olarak tesir etmeyen bir kararın, daha sonra alınması söz konusu 

olsa dahi bu gibi bir davanın açılamayacağını, açılmışsa bile kabul olunamayacağını ve 

dinlenemeyeceğini söylemektedir.365 

                                                 
359 Sarıca, a.g.e., s.41.  
360 Onar, a.g.e., s.1783. 
361Bu konu ile ilgili öğretideki çeşitli görüşler şunlardır; “İleride ortaya çıkacak, muhtemel bir menfaat, halen 
varolan (güncel) bir menfaat değildir ve iptal davası açılmasına imkan vermez.”, naklen Gökalp, a.g.e., 
s.453., “İhlal edilen menfaatin, istikbale muzaf olmaması gerektir. Halen mevcut olmalıdır.”, naklen 
Kayışoğlu, a.g.e., s.227., “İleride ortaya çıkması  muhtemel bir menfaat ilişkisine dayanarak dava açılması da 
mümkün değildir.”, naklen Yenice, Esin, a.g.e., s.490., “Geleceğe ait ileride ihlali muhtemel bir menfaat iptal 
davasına konu olamaz.”, naklen Eroğlu, a.g.e., s.440., “Doğmamış ya da ileride doğacak menfaat için dava 
açılamaz”., naklen Kalabalık, a.g.e., s.166. 
362 İKİNCİOĞULLARI’na göre, “bu halde davacının ciddi bir menfaat ihlali tehdidi ve tehlikesi karşısında 
kalmış olması yeterli görülebilir.”, naklen İkincioğulları, a.g.e., s.155. 
363 Çelikkol, a.g.e., s.765., Yenice, Esin, a.g.e., s.490., Karavelioğlu, a.g.e., s.574. 
364 Karavelioğlu, a.g.e., s.574. 
365 Sarıca, a.g.e., s.42. 
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İleride gerçekleşmesi muhtemel bir menfaat ilişkisine dayanarak dava açılması 

hususunda eski bir Danıştay kararında şöyle denilmiştir: “Şurayı Devlete açılacak iptal 

davalarında davaya bakılabilmesi iptali istenen kararın alakadar hakkında hemen müessir 

ve zararı mucip olması ile mümkündür. Müstedinin iptalini istediği kararın ise ancak 

kendisi hakkında müstakbelen teessüs edecek tekaüd muamelesi sırasında tesirde 

bulunabileceği aşikardır. Şu vaziyete nazaran atide tahakkuk etmesi muhtemel bir zarar 

aleyhine şimdiden kaza yolu ile karar vermek müstakbel hadisatı da hüküm tahriki ile tespit 

etmeğe müncer bir vaziyet hasıl eder ki hukuken ve mantıken tecviz edilemez.”366 

Bizce de ileride gerçekleşmesi ihtimali olan bir menfaat ihlaline dayanılarak 

gelecekteki bir durumu dava yolu ile hüküm altına aldırmaya olanak bulunmaması gerekir. 

Ancak yakın bir gelecekte gerçekleşmesi muhakkak olan bir menfaat ihlali söz konusu 

olduğunda, ihlalin gerçekleşmesini beklemeye de gerek olmamalıdır. Bir Hukuk 

Devleti’nde, İdarenin Yargısal Denetiminde iptal davaları, sadece gerçekleşmiş olan 

hukuka aykırılıkları önlemekle kalmamalı, ileride gerçekleşmesi muhakkak, hatta kuvvetle 

muhtemel olan hukuka aykırılıkları önleme işlevini de yüklenmelidir. 

Ancak Danıştay, 13.11.1997 tarihli bir kararında ileride gerçekleşmesi muhakkak 

olan bir menfaatin ihlalini iptal davası açılabilmesi için yeterli görmemiştir. 

Dava, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Liman Emniyet Komutanlığı’nda 

üsteğmen rütbesinde çalışan ve 17.5.1996 tarihinde Filipinler Cumhuriyeti uyruklu bir 

kişiyle evlenen davacı tarafından; Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya 

Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik’in; “Mesleki Yetersizlik, 

Mahkeme kararı ile tard ve 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümleri dışında firar, 

yabancı uyruklu ile evlenmek suretiyle TSK’dan ilişiği kesilen subay ve ast subaylara 

servis belgelerine göre alabilecekleri yeterlilik belgesinin bir alt derecesinden gemi adamı 

cüzdanı ve yeterlilik belgesi düzenlenir hükmünü getiren 66/a maddesinin iptali istemiyle 

açılmıştır. 

“Davacı; 926 sayılı TSK Personel Kanunun yabancı kişiyle evlendiği tarihte 

yürürlükte olan 112. maddesi hükmü uyarınca istifa etmiş sayılması gerektiği ve bu işlemin 

bir tespit işlemi niteliğinde olduğu dolayısı ile bu tespit işlemi tamamlandığında kendisinin 

                                                 
366 DDUH., 21.10.1938 gün ve E. 38/275, K. 38/205., naklen Yenice, Esin, a.g.e., s.490. 
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de iptalini istediği Yönetmelik hükmü kapsamına gireceğinden bahisle, dava konusu işlemle 

menfaatinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir.” 

“Davanın açıldığı tarihte 926 sayılı Yasa uyarınca istifa etmiş sayılmayan ve Türk 

silahlı kuvvetleri ile ilişiği kesilmeyen davacının, firar ve yabancı uyruklu ile evlenmek 

suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen subaylara ve astsubay yönelik 

düzenleyici işlemle, kişisel, meşru ve aktüel bir menfaat ilgisi bulunmamaktadır.”367 

Danıştay ileride gerçekleşmesi ihtimali bulunan menfaat ihlalini iptal davası açma 

yetkisini vermeyeceği görüşündedir. 

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan davacı 

tarafından; 2003 Mali Yılı 3 Seri Nolu Bütçe Uygulama Talimatının 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 

maddelerinde yer alan Devlet memuru olarak görev yapanlar ile bunların bakmakla 

yükümlü oldukları aile bireylerinin diş tedavilerine ilişkin usul ve esaslarla bu tedavi 

bedellerinin ödenmesine dair düzenlemenin,  657 sayılı kanunun 209. maddesinde ve 

Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nde yer alan 

düzenlemelere aykırı olduğu ileri sürülerek açılan davada, gerek davacı gerekse bakmakla 

yükümlü olduğu aile bireyleri hakkında, diş tedavisinin yapıldığına veya böyle bir tedavi 

bedelinin ödenip ödenmeyeceğine dair hukuken başlatılmış bir süreç veya uyuşmazlık 

bulunmadığı açıkça anlaşıldığı gerekçesiyle davacının dava konusu Bütçe Uygulama 

Talimatıyla güncel, kişisel, menfaat ilgisi henüz kurulmadığına hükmetmiştir.368   

Mülkiyeti hazineye ait taşınmazın, ilgili kuruluşların da uygun görüşü alınarak 

Gümüldür Belediyesi’nin ihtiyacı olan kanalizasyon şebekesi arıtma tesisinin kurulacağı 

yer olarak ayrılması işleminin iptali istemiyle, taşınmazın zilyedi olan davacılar tarafından, 

ileride doğması ihtimali bulunan hak sahipliği sıfatı ileri sürülerek açılan davada, Danıştay 

6.Dairesi, davacıların dava açma ehliyetlerinin olmadığına karar vermiştir.369 

 

 

 

                                                 
367 D. 10.D., 13.11.1997 gün ve E. 1997/1548, K. 1997/4387, naklen Bal, a.g.e., s.645-646. 
368 D. 5.D., 28.7.2003 gün ve E. 2003/2079, K.2003/3335, DKD., Y.2, S.3, 2004, s.162-163. 
369 D. 6.D., 20.4.2005 gün ve E. 2004/6309, K. 2005/2411, DD., Y.35, S.110, 2005, s.206-208. 
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4.2872 Sayılı Çevre Kanununun 30. Maddesinin İptal Davalarında Menfaat İhlali 

Koşulunun Kişisel ve Güncel Olmasına Etkisi 

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi alanındaki hızlı gelişmeler ve özellikle de 

duyarlılığın ve ona koşut olarak katılımcılığın yükselişi, idari yargılama usulü alanında, 

dava açma ehliyeti konusunda önemli değişim ve gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.370 

2872 Sayılı Çevre Kanunun 30. maddesinde, idari makamlara başvuru başlığı 

altında; çevreyi kirleten ve bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek ve 

tüzel kişiler idari makamlara başvurarak, bu faaliyetin durdurulmasını isteyebilecekleri 

hükmü yer almaktadır. Bu madde ile çevreyi bozan veya kirleten faaliyetlere karşı 

yönetimin haberdar edilerek  harekete geçirilmesi öngörülmüştür.  

Aynı Kanunun 3.maddesinin a bendinde ise, çevrenin korunması ve çevre 

kirliliğinin önlenmesinin gerçek ve tüzel kişilerle vatandaşların görevi olduğu belirtilmiştir. 

Çevre Kanunun 3. maddesi ve 30. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, 30. 

maddedeki başvuru, bir hak olmanın yanında bir görev niteliği kazanmaktadır. Bu sebeple 

Çevre Kanununun 30. maddesi olumsuz çevre olayından, şahsen zarar görsün görmesin, 

kendisini ilgilendirsin, ilgilendirmesin, herkese, konuyu idari makamlara ulaştırmak fırsat 

ve olanağını sağlamaktadır.371  

Çevre Kanunu çevrede olumsuz etki meydana getiren faaliyete karşı yargısal 

başvuru konusunda herhangi bir hüküm öngörmemiştir. Dolayısı ile bu tür bir başvuruya 

yetkili makamlarca hiç yanıt verilmemesi ya da red edilmesi durumunda genel İdare 

Hukuku esaslarınca idari yargıya başvurulabilecektir.  

 Çevreyi kirletici veya bozucu faaliyetin duyurucusu kişilerin başvurusu hakkında, 

İYUK’nun 10. maddesinin 2. fıkrasına göre, idari makamlar 60 gün içinde cevap 

vermedikleri, durdurma cihetine gitmedikleri yahut böyle bir sonucu sağlamadıkları 

takdirde,  bu kişiler idari yargı yerlerine giderek iptal davası açabileceklerdir.372  

                                                 
370 Tufan Erhürman, İdari Yargılama Usulü Sorunları ve Çevrenin Korunmasına ve Gelişmesine İlişkin 
İptal Davalarının Bunlar Üzerindeki Etkileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y.L.T, Ankara, 1996,.71. 
371 Sait Güran, “Çevre Kanunun 30. maddesi”, İHİD, C:9, S:1-3, 1988, s.187. 
372 Çevre ile ilgili olarak yargı yolu en yoğun şekilde A.B.D.’de kullanılmaktadır. Ancak Avrupa ülkeleri de 
bu ülkedeki bazı uygulamaları benimsemek suretiyle son yıllarda yargı yolunu harekete geçirmişlerdir., 
naklen Nükhet Turgut, Çevre Hukuku, Ankara, Savaş, 1998, s.282. 
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Burada Çevre Kanununun 30. maddesi, dava ehliyeti bakımından önem 

taşımaktadır. İptal davalarında dava açabilmek için menfaat ihlali şartı aranırken, 30. 

madde İdareye başvuru konusunda ilgi bağını yeterli görmüştür.373 

Bu sebeple ile çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar görenlerin dava 

açma hakkının varolduğuna ilişkin bir sorun yaşanmazken böyle bir faaliyetten haberdar                        

olanların dava açma hakkı konusunda ihlal edilen menfaatin kişisellik niteliği uyarınca 

tereddütte düşülmektedir. Yani Çevre Kanunun 30. maddesine göre, çevreyi bozan ya da 

kirleten bir faaliyetten haberdar olan kişiler İdareye, yaptıkları başvuruların red edilmesi ya 

da hiç cevap verilmemesi durumunda, idari yargıya, başvurunun red edilmesinden ya da red 

edilmiş sayılmasından itibaren 60 gün içerisinde başvurabilecekler ve iptal davası 

açabileceklerdir. Dolayısı ile İYUK’nun 2/1-a maddesince aranan menfaat ihlali koşulunun 

kişisel olması şartı, Çevre Kanunun 30. maddesi karşısında kaldırılmış gözükmektedir.                                 

ÖZDEK, bu hususun çevre hakkının herkesin hakkı olması niteliğinden yola 

çıkılarak çözümlenmesi gerektiği görüşündedir. Buna göre, Anayasa’nın 56. maddesinde 

yer alan herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir ile çevreyi 

geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir hükmü Anayasal bir düzenleme olarak, ilkesel düzeyde belirtilmiş 

olan çevre korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinde yurttaş katılımının pozitif 

metinlerimizde somutlaşmış biçimidir. Yine  Çevre Kanununun 1. maddesinde yer alan  

bugünkü ve gelecek kuşakları kapsayacak biçimde374 ‘bütün vatandaşların ortak varlığı 

olduğu’ tanımı375 ve Çevre Kanunun 3/a maddesinde bulunan çevrenin korunması ve çevre 

kirliliğinin önlenmesinin vatandaşların görevi olduğu hükmü, haberdar olan yurttaşın da 

yargı yoluna gidebileceği fikrini desteklemektedir. Aksi halin varlığı durumunda söz 

konusu hükümlerin bir anlam ve değeri kalmayacaktır.376 

Danıştay 10.Dairesi, konu ile ilgili olarak 14.9.2000 tarihli bir kararında şöyle 

demiştir. 

                                                 
373 İbrahim Kaboğlu, Çevre Hakkı, İstanbul, İmge, 1996, s.121. 
374 KABOĞLU’na göre, “çevre hakkını düzenleyen bütün metinler, yalnızca varolan kuşakların çıkarlarını 
değil, gelecek kuşakları da göz önüne almayı amaçlamışlardır.”, naklen İbrahim Kaboğlu, Çevre Hakkı 
Üzerine (Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri), İnsan Hakları Yıllığı, C:10-11, 1988-1989, s.123.                                         
375 TURGUT’a göre, “böylece yurttaşlarla çevresel varlıklar arasında doğrudan bağlantı kurulmak suretiyle 
menfaatin varolduğu da teyid edilmiş olmaktadır.”, naklen Turgut, a.g.e., s.291. 
376 Özdek, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, s.145. 
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“Dosyanın incelenmesinden, Denizli Çevre Meclisi Başkanı olan davacının, 

Sarayköy ilçesinin kuzeybatısında yer alan alüvyal karakterli, sulama ve drenaj kanalları 

ile çevrili birinci sınıf  sulu tarım arazisinin D.S.İ. Aydın Bölge Müdürlüğü’nün 29.2.2000 

tarih ve 1530 sayılı kararıyla sulama alanı kapsamından çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali 

için yaptığı başvurunun cevap verilmeyerek zımnen reddedildiği, davacı 29.2.2000 tarih ve 

1530 sayılı işlemin, belirtilen alanda sanayi tesisi kurulmasına olanak sağlamak amacıyla 

tesis edildiği, birinci sınıf tarım arazilerinin tarım dışı amaçlar dışında kullanılamayacağı, 

sınırlı miktardaki tarımsal nitelikli alanların yok edilmesi sonucunu doğurduğu iddialarıyla 

zımni red işleminin iptali istemiyle dava açtığı anlaşılmaktadır” 

“Denizli Çevre Meclisi Başkanı olan davacının, tarım arazilerinin korunması ve 

amaç dışı kullanılmasını önlemek sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamanın herkesin 

Anayasal hakkı olduğu ileri sürülerek birinci sınıf tarım arazisinin sulama alanı dışına 

çıkarılmasına ilişkin dava konusu zımni red işleminin iptalini istemekte kişisel, güncel ve 

meşru bir menfaati olduğu sonucuna varmıştır.” 377  

Yine Danıştay 8.Dairesi, çöp dökme yerinin belirlenmesine ilişkin işlemin, o 

bölgede yaşayan davacı tarafından iptali istemiyle açılan davada şu gerekçe ile İdare 

Mahkemesinin ehliyet yönünden red kararını bozmuştur. 

“…2872 sayılı Çevre Kanununun 30. maddesinde çevreyi kirleten veya bozan bir 

faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek ve tüzel kişiler, idari makamlara 

başvurarak bu faaliyetin durdurulmasını isteyebilirler kuralı yer almakta, çevresel 

sakıncalar yönünden o bölgede yaşayan kişilere idari başvuru olanağı getirmektedir. 

Başvuru kavramıyla bu konuda oluşan idari işlemlerle kurulacak menfaat ilişkisinin sınır 

ve kapsamı da çizilmiş olmaktadır. O bölgede yaşayan kişilerin idari bir görev olan çöp 

toplama yerleri konusuyla doğrudan menfaatleri olduğu kuşkusuzdur. Çöp toplanan 

yerlerin mülkiyetinin, çöp toplama işlemiyle ilgili menfaat ilişkisini etkilemeyeceğinde ise 

duraksama duyulmamalıdır. Çünkü idari işlemlerin etkilerini, taşınmaz mülkiyetine 

bağlamak, çevre ve belde ilişkileriyle bağdaşmayacaktır.”378 

KABOĞLU ise, çevrenin herkesin malı olduğunu, bütün insanlara -varlıklara- ait 

bulunduğunu, çevre hakkının alacaklılarının ise bu hakka saygıyı isteyebilecek 

                                                 
377 D. 10.D., 14.9.2000 gün ve E. 2001/991, K. 2001/2008, naklen, Bal, a.g.e., s.557-558. 
378 D. 8.D., 30.10.2001 gün ve E. 1999/2404, K. 2001/4650, naklen Aslan, Berk, a.g.e., s.156-157. 
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yararlanıcılar olduğunu 379 ve Çevre Kanununa göre hak öznesi öğesi, gerçek ve tüzel 

kişiler biçiminde belirtildiğinden geniş yorumlanması gerektiğini söylemektedir. Yine 

KABOĞLU’na göre, çevresel değerlerin ihlalinde kişisel ilgi bağı aşılmaktadır ve bu 

değerlerin evrenselliği sebebi ile bireyler, yurttaş toplulukları ve tüzel kişiler -bu değerleri 

zedeleyen- kamu makamlarını ve ilgilileri dava edebilmektedir.380 

GÜRAN’a göre ise, her ne kadar Çevre Kanunu ilk bakışta 30. madde hükmü ile 

Türk İdare Hukukunun, Danıştay içtihadı ve öğretideki egemen görüşü ile benimsediği iptal 

davası açma olanağına kişisel, güncel, gerçek menfaatleri ihlal edildiği için sahip bulunma 

koşulunu kaldırmış ya da değiştirmiş izlenimi veriyor ise de aynı kanunun 1. maddesinin 

ilk satırında yer alan hüküm göz önüne alındığında, esasında değişen bir şey olmadığı 

görülmektedir. Çünkü “herhangi bir kişi çevreye zarar veren veya kirleten bir faaliyete 

karşı, onun bertaraf edilmesi için başvururken ve daha sonra gerektiğinde iptal davası 

açarken bunu bir clasş action  ya da actio popularis şeklinde yani, kendi kişisel menfaati 

yanında tüketiciler, televizyon izleyicileri gibi bir gurubun ortak çıkarlarını yahut ikinci 

dava türünde doğrudan doğruya kamunun menfaatini korumaya yönelik bir dava olarak 

açmamaktadır. Burada gerçek ve tüzel kişiler, kendilerinin ortak sahipleri ve sorumluları 

bulundukları bir şeyin yani çevrenin kirletilmesi yahut bozulması suretiyle ve bir anlamda 

‘paydaş’ sıfatıyla kişisel, somut, güncel bir menfaatlerinin ihlal edildiği için harekete 

geçmektedirler.” 381 

TURGUT, çevreci birey ve örgütlerin sırf çevreyi korumak için yani kamu 

menfaatinin sözcüleri olarak hukuki denetim yolunu harekete geçirebilmeleri için yerleşmiş 

olan bazı geleneksel yargılama usulü kurallarının katı kalıplarının dışına çıkılması 

gerektiğini, bu kuralların başında da davacı olabilme ehliyetinin geldiğini söylemektedir. 

Nitekim hukuki denetimin yerleşik şeklinde bireylerin İdare aleyhine dava açmalarının, 

                                                 
379 Kaboğlu, Çevre Hakkı Üzerine (Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri), İnsan Hakları Yıllığı, s.123. 
380 Kaboğlu, Çevre Hakkı, s.116, 118. 
381 Güran, “Çevre Kanunun 30. maddesi”, İHİD, 188., KABOĞLU’na göre “burada güncel menfaat deyimi 
geleceğe yönelik potansiyel zararın varlığı halini de kapsamaktadır.”, naklen Kaboğlu,  Çevre Hakkı, s.118. 
Nitekim GÜRAN da 30. madde metnini, bireysel ve örgütsel başvuru ve davayı çevreyi kirleten ve bozan 
eylemlerin bertaraf edilmesi ile sınırladığı için eleştirmekte ve çevrenin ortak sahipleri ve sorumluları 
konumundaki aynı kişilere bu maddeye dayanılarak iptal davası hakkı tanınabileceğini, hatta doğrudan 
doğruya, münhasıran bir kimseye ilişkin bir işleme ait bir iptal davasına çevreyle ilgililik bağlamında müdahil 
olarak katılma hakkının verilebileceğini ileri sürmüştür. Keza Çevre Kanunun 1., 3. ve 30. maddeleri göz 
önüne alındığında bu düşüncelere olumsuz yaklaşılması mümkün değildir., naklen Güran, “Çevre Kanunun 
30. maddesi”, İHİD, s.189.  
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menfaatlerinin kişisel, doğrudan ve güncel bir zarara uğraması koşuluna bağlanması, 

yurttaşların kendilerini bu koşullara uygun olarak etkilemeyen ancak hukuka aykırı idari 

işlemlerin sorgulanamaması, dolayısı ile “korunmasında genel menfaat olan” çevrenin 

yargı yolu ile korunamaması sonucunu doğuracaktır.382 

Kanaatimizce Çevre Kanunun 30. maddesi hükmü çerçevesinde İdareye yapılan 

başvuruların reddi ya da red edilmiş sayılması neticesinde açılan iptal davalarında öznel 

dava  ehliyeti olarak menfaat ihlali koşulunun kişisel ve güncel olması gereği ortadan 

kalkmamıştır. Çünkü çevreyi bozan veya kirleten bir faaliyetten haberdar olan kimselerin 

gerekli aşamaları geçerek açtıkları iptal davalarında ihlal edilen menfaatin kişiselliği ve 

güncelliği koşulunun dayanağını Çevre Kanununun 1. ve 3/a. maddesi oluşturmaktadır. 

Buna göre çevreyi bozan veya kirleten bir faaliyetten haberdar olan kişi somut olarak bu 

faaliyetten etkilenmese bile çevrenin bütün vatandaşların ortak malı olması sebebi ile 

esasında kendisine ait bir menfaati savunmaktadır ve Çevre Kanunun 3/a. maddesine göre 

de bir görevi ifa etmektedir. Yine çevreye zararlı olan bir faaliyetten haberdar olan kimse, o 

günkü koşullar içerisinde bu faaliyetten hiçbir şekilde olumsuz olarak etkilenmese dahi, 

çevrenin gelecek kuşakları da kapsayacak şekilde tüm vatandaşların ortak malı olması 

dolayısıyla ihlal edilen menfaatin güncelliğini kabul etmek gerekecektir. Aksi tutum 

bilhassa gelecek kuşaklar açısından telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır.  

1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada çevre sorunlarına ilişkin duyarlılığın 

artmasına paralel olarak Danıştay, çevre ve imar gibi konularda dava ehliyetini genişletici 

bir eğilim içerisine girmiştir. Bu eğilimin sonucu olarak da, önceleri Danıştay tarafından 

iptal davalarında özel yetenek koşulu bakımından yeterli kabul edilmeyen hemşehrilik sıfatı 

belde sakini adı altında kabul edilmeye başlanmıştır.383 

           Keza Danıştay daha da ileri giderek, Aliağa termik santralinin kurulmasını öngören 

Bakanlar Kurulu kararının iptali davasında, Çevre Kanununun 1., 2-a., 3-a maddelerine 

                                                 
382 Turgut, a.g.e., s.283.  
383 Erhürman, “İdari Yargıda Özel Yetenek (Menfaat) Koşulu”, 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, 
s.40, “Özellikle Avrupa ülkelerinde ve ABD’de çevre duyarlılığının ve katılımcı demokrasi anlayışının ivme 
kazanması ile birlikte, Türkiye’de de idari yargı yerlerinin, özellikle çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine 
ilişkin iptal davalarında hemşehrilik hakkına bakışı değişmeye başlamıştır.” naklen Erhürman, İdari 
Yargılama Usulü Sorunları ve Çevrenin Korunmasına ve Gelişmesine İlişkin İptal Davalarının Bunlar 
Üzerindeki Etkileri, s.74. 
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dayanarak milletvekili olan davacının milletin temsilcisi sıfatıyla olmasa bile vatandaş 

sıfatı ile dava açma hakkının bulunduğunu kabul etmiştir.384 

ERHÜRMAN’a göre bu Danıştay 10.Dairesinin bu kararı, çevrenin korunmasına ve 

geliştirilmesine ilişkin iptal davalarında actio popularis’in kabul edilmesinden başka bir şey 

değildir.385 

Aynı yönde görüş bildiren KUZU da, Aliağa davasında gelinen noktanın, menfaat 

ilişkisi bakımından Danıştay’ın bugüne kadar geliştirdiği en geniş formül olduğunu ve 

Danıştay’ın dava ehliyetini belirlerken Anayasa’nın 56. maddesine ve Çevre Kanunu 

hükümlerine dayandığını belirtmiştir. Ancak KUZU, Danıştay tarafından, Anayasa’nın 56. 

maddesinde yer alan herkes ibaresinin, vatandaş kavramını aşan ve yabancıyı da içine alan 

herkes şeklinde yorumlanmasının daha isabetli olacağı gerekçesi ile bu yöndeki hükmü 

eleştirmiştir.386 

ÖZDEK ise çevre sorunları söz konusu olduğunda, ilke olarak herkese dava 

ehliyetinin tanınması gerektiğini ileri sürmüştür. ÖZDEK’e göre, “çevre sorunlarının 

yaşamsallığı, dava ehliyetinin genişletilmesi gereğinin en acil durumlarından birini 

oluşturması nedeni ile çevreyi zedeleyici nitelikteki eylem ve işlemlere karşı, o yörede veya 

kentte oturmak gibi bir ölçütle sınırlanmaksızın herkese davacı olabilme olanağının 

tanınması bir zorunluluktur.”387 

TURGUT’da İYUK m.10/2’ den yola çıkarak, 30 maddenin önemini bu başvuru 

noktasında gösterdiğini, yukarıda belirttiğimiz dayanakları (AY m.56, m.125 ve Ç.K m.1, 

                                                 
384 D. 10.D., 28.4.1992 gün ve E. 1990/2278, K. 1992/1673, TBBD., S.4, 1992, s.582.  Aynı Danıştay Dairesi 
daha önce, Hafize Özal’ın Süleymaniye Camii Haziresine defnine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının iptali 
için bir milletvekili tarafından açılan davada, davacının menfaati olmadığı gerekçesi ile ehliyet yönünden red 
kararı vermiştir. D. 10.D., 22.2.1990 gün ve E.1988/1415, K. 1990/362, naklen Fethi Aslan, İdari Yargıda 
Dava Açma Ehliyeti, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y.L.T., İstanbul, 1991, s.79. 
385 Erhürman, İdari Yargılama Usulü Sorunları ve Çevrenin Korunmasına ve Gelişmesine İlişkin İptal 
Davalarının Bunlar Üzerindeki Etkileri, s.78. Bkz., Turgut, a.g.e., s.193. Nitekim Brezilya Anayasası’na 
göre, çevreyi zedeleyici idari işlemlerin iptalini sağlamak amacıyla her yurttaşın halk davası (actio popularis) 
yolu ile çevreyi savunması meşru kılınmıştır. 1988 değişikliği ile Anayasaya konan bu hüküm, dengeli bir 
çevre hakkını sağlamak amacıyla somut olaylara uygulanmaya başlanmıştır., naklen Kaboğlu, Çevre Hakkı, 
s.117-118, 120. 
386 Burhan Kuzu, Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşam Hakkı, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1997,  
s.435-436. 
387Özdek, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, AİD, s.112., İtalyan idare hukukunda doğal güzelliklerin 
korunması konusunda, genel menfaatlere aykırı bir idari karara karşı topluluğun bir üyesinin vatandaş 
sıfatıyla dava açması mümkün sayılmaktadır., naklen Özdek, “İptal Davasında Menfaat İhlali Koşulu”, AİD, 
s.112, dn.82. 
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m.3-a) bir araya getirdiğimizde belirginlik kazanan sonucun çevreyi korumak için her 

bireyin ya da örgütün idari yargıya başvurabileceğini söylemektedir.388  

GÜRAN’a göre ise, amaç çevrenin sömürülmeyip, rasyonel kullanımını sağlamak 

olduğundan, idari yargı yerlerinin genişletilmiş menfaat koşulunu işler bir zemine mutlaka 

oturtması gerekmektedir.389  

Bizce de yaşamsal öneme sahip olan çevrenin korunması konusunda iptal 

davalarında aranan menfaat ihlali koşulu kesinlikle dar yorumlanmamalı, çevrede olumsuz 

etki yaratan faaliyet ile davacı arasındaki ilişki doğrudan kişisel bir menfaatin ihlali 

varlığına indirgenmemelidir. Zira Çevre Kanununun 1. maddesinin açık hükmü gereği 

birey -o günkü koşullar içerisinde- çevreyi kirleten ya da bozan faaliyetten hiçbir bir 

şekilde olumsuz olarak etkilenmese dahi gelecek kuşaklar için iptal davası açma konusunda 

meşru ve hatta güncel bir menfaati olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.   

Çeşitli ülkelerdeki somut uygulamalar incelendiğinde, bu ülkelerin önemli bir 

kısmında mahkemelerin yorumlarını menfaat kavramını geniş değerlendirerek yaptıkları 

görülmektedir.390 Özellikle Anglo-Sakson hukuk sisteminde, dava ehliyetinin 

genişletilmesi, çevrenin değişik öğelerine ilişkin hukuki metinlerde yapılan düzenlemelerin 

yanı sıra mahkemelerin yorumları ile sağlanmıştır.391  

Çevre Kanununun iptal davasında özel yetenek koşuluna dair diğer bir etkisi de 

tüzel kişilerin dava açma ehliyetine ilişkindir. Çevre Kanununun anılan hükümleri gereği 

Danıştay tüzel kişilerin açtığı çevre ile ilgili iptal davalarında, özel yetenek bakımından 

genişletici bir tutum benimsemiştir. Nitekim Danıştay, çevre ve şehircilik hukuku alanında 

dernekler, vakıflar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından açılan iptal 

davalarını kabul etmektedirler.392 

Danıştay 6.Dairesi 13.6.1994 tarihli kararında, Burdur Gölü yakınlarında 

kurulmakta olan Isparta Göller Bölgesi Havaalanı ile ilgili kararların ve bu bölgeye ait imar 

                                                 
388 Turgut, a.g.e., s.292.  
389 Güran, “Çevre Kanunun 30. maddesi”, İHİD, s.198, Amerika Yüksek Mahkemesi, hukuk öğrencileri 
tarafından kurulan bir çevre derneğince, idari makamın, demiryolu taşımacılığına ilişkin olarak öngördüğü 
yüksek navlun uygulaması işlemine karşı açılan SCRAP davasında, işlemle davacı ve zararı arasında ilişki 
uzak, nedensellik bağı güçsüz, zarar da minimal ölçüde olsa bile, davacıların menfaatlerinin ihlal edildiğine 
hükmetmiştir., naklen Güran, “Çevre Kanunun 30. maddesi”, İHİD, s.192-193. 
390 Turgut, a.g.e.,  s.285. 
391 Turgut, a.g.e., s.284. 
392 Kaboğlu, Çevre Hakkı, s.123. 
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planının havaalanı yapımını öngören bölümlerinin iptali istemiyle Doğal Hayatı Koruma 

Derneği tarafından açılan davayı ehliyet yönünden kabul etmiştir.393  

Yine aynı Danıştay Dairesi 17.12.1992 tarihli bir başka kararında, TMMOB. 

Mimarlar Odasının planlama ile ilgili hususlarda menfaat ilişkisi bulunduğundan, 

mahkemece, imar planının iptali isteminin ehliyet yönünden reddine dair kararı 

bozmuştur.394 

GÜRAN, konu ile ilgili olarak kanun koyucunun, çevreyi kirletici ve bozucu 

uygulamaların izlenmesi, önlenmesi işlevinin yerine getirilmesi bakımından bireysel ilginin 

ve girişiminin yeterli olmaması sebebi ile gelişmiş ülkelerden esinlenerek Türkiye’de 

çevreci örgütleri devreye sokmak istediğini, özellikle çevre derneklerinin ve vakıfların, 30. 

madde vasıtası ile önce idari merciler, sonra mahkemeler önünde son derece önemli ve 

örgütlü bir mücadele olanağı ile donatıldığını ve etkin olabilme fırsatını kazandığını 

söylemektedir.395  

Amerika’da başlangıcı 1970’lere dayanan Yurttaş Davaları (Citizen Suits) ile özel 

kişi ve örgütlere, kamu menfaati adına düzenleme kapsamına dahil olan çevre mevzuatının 

gereklerine uyulup uyulmadığını kontrol etme ve uyulmama durumlarının saptanması 

halinde harekete geçme olanağı açıkça tanınmıştır. Yine Harekete Zorlama Davaları 

(Action Forcing suits) adı altında, Kıta Avrupası hukuk sisteminde pek rastlanmayan, 

idarenin hareketsizliği durumunda, harekete geçirebilmek için  doğrudan kişisel menfaati 

bulunmayan kişilerce dava açılması kabul edilmiştir.396 

 

 

                                                 
393 D. 6.D., 13.6.1994 gün ve E. 1994/2816, K. 1994/4393., naklen Kaboğlu, Çevre Hakkı, s.123. 
394 D. 6.D., 17.12.1992 gün ve E. 1992/2502, K. 1992/5000., naklen http://www.danistay.gov.tr/. 
395 Güran, “Çevre Kanunun 30. maddesi”, İHİD, s.188. Çeşitli ülkelerde mahkemeler, menfaat kavramını 
yorumlarken davacı çevreci örgütün saygın olması, üye sayısının çokluğu, alanında uzmanlığa sahip oluşu, 
temsil yeteneği ve menfaat ilişkisini daha açık bir şekilde kuracak öznel bir ölçüt olarak, dava konusu olan 
faaliyetle ilişkisi bulunan (örneğin o yörede yaşayan) üyelerinin olması ya da ne tür bir istemde bulunduğu 
gibi noktalara dikkat etmektedirler. Ayrıca çevreci örgütlerin statüleri dışında, “davacıya dava ehliyeti 
tanınmaması durumunda idari kararın sorgulanmasız kalacağı” gibi hukuk devleti ve hukuki denetimin 
özünü ve esasını ortaya koyan çok önemli bir noktayı da dikkate almaktadırlar. Yine dava ehliyetini geniş 
yorumlanmasında, ilgili uyuşmazlık konusunun insan sağlığını ne derece ilgilendirdiği bir ölçüt olarak rol 
oynamaktadır. Örneğin, yurttaşlar açısından hava kirliliği, su kirliliğine göre, bir nükleer tesisin kurulması da 
çevresel, estetik ya da doğal kaynakların korunmasına göre, daha önemli olduğu kabul edilmektedir., naklen 
Turgut, Çevre Hukuku, s.285-286.  
396 Turgut, a.g.e., s.288-289. 
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5. Menfaatin Maddi veya Manevi Olması 

İhlal edilen menfaatin maddi veya ekonomik nitelikte olması gerekmez.397 

İstisnaları olsa da kural olarak manevi bir menfaatin varlığı da iptal davası açabilmek için 

yeterli sayılmaktadır.398 

ONAR bu konuda, menfaatin sadece para gibi maddi bir kıymet ölçüsü ile 

ölçülebilecek ekonomik bir mahiyete haiz olmasının gerekmediğini, ciddi ve makul olmak 

şartı ile manevi bir alaka ve menfaatin ihlal edilmiş olmasının da bu şartın gerçekleşmesi 

bakımından yeterli olacağını söylemektedir.399 

DDDK’nın 2.6.1972 tarihli bir kararında; “mühendis olan davacının ihraz etmiş 

olduğu bir sıfatın başkalarına tevcihinde ve bu sıfatın bahşettiği maddi ve moral 

haklarından  başkalarının da yararlanmasında dahi menfaat ilişkisinin varlığını kabul 

zaruridir” denilmiştir. 400 

Yine DİDDGK, 21.1.1988 tarihli bir kararında konu ile ilgili olarak şu şekilde 

hüküm vermiştir; “…İhlal edilen menfaatin herhalde maddi veya ekonomik olması 

gerekmediğinden, temyizen incelenen ısrar kararında belirtilen ‘davacının davaya devam 

etmekte hiçbir hukuki yararı kalmamaktadır’ gerekçesi de yerinde değildir.”401  

Danıştay son yıllardaki kararlarında da ihlal edilen menfaatin maddi olabileceği gibi 

manevi olabileceğini kabul etmektedir. 

“İdari işlemlerin bu işlemlerle, kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilgisi olanlar 

tarafından iptal davasına konu edilebileceği açık olup, davacının idari işlemle ciddi ve 

makul, maddi veya manevi bir ilişkisinin bulunduğunun anlaşılması halinde dava açma 

ehliyetinin de bulunduğunun kabulü gerekmektedir.”402 

İhlal edilen menfaatin sadece ekonomik bir mahiyette olmasını aramak iptal 

davalarının bozulan hukuk düzenini yeniden sağlanması amacı ile bağdaşmaz. Burada 

                                                 
397 DİDDGK, 2.2.1990 gün ve E. 1990/670, K.1990/101, DD., Y.21, S.80, s.111-113. 
398Kazım, Esin, a.g.e., s.483, Çelikkol, a.g.e., s.763, SARICA’ya göre, davacı da aradığımız menfaat maddi 
veya manevi olabilir., naklen Sarıca, a.g.e., s.29, Yine GÖZÜBÜYÜK’e göre de, iptal davası açılabilmesi için 
aranan menfaatin, muhakkak maddi olması gerekmez; bu menfaat manevi de olabilir., naklen Gözübüyük, 
Yönetsel Yargı, s.172. 
399 Onar, a.g.e., s.1781. 
400 DDDK., 2.6.1972 gün ve E.1968/293, K.1972/623, AİD., C.5, S.4, s.164., naklen Gözübüyük, Tan, a.g.e., 
s.348. 
401 DİDDGK., 21.1.1988 gün ve E. 1987/47, K. 1988/3, DD., Y.19, S.72-73, 1989, s.104vd. 
402 D. 10.D., 6.5.2002 gün ve E. 2001/18, K. 2002/1361, naklen, Bal, a.g.e., s.607-608., Ayni yönde başka bir 
kararı için bkz., D. 10.D., 20.5.2002 gün ve E. 2002/762, K. 2002/1675, naklen Bal, a.g.e., s.626-627. 
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önemli olan İdarenin tesis etmiş olduğu işlemin hukuka aykırılığıdır, ihlal edilen menfaatin 

maddi ya da manevi olması değil. Dolayısı ile aranan menfaatin nevi çok da önemli 

olmamalıdır. Tezimizde açıklamaya çalıştığımız üzere, aranan menfaat ihlali bu davalarda 

bir sınırı ifade etmelidir. Yoksa ihlal edilen menfaatin sadece maddi olabileceğini kabul 

edip, manevi olamayacağını ileri sürerek İdarenin Yargısal Denetimi daraltılmamalıdır.  

 

 

B. Askeri İdari Yargı Hukukunda Menfaat İhlali Koşulunun Nitelikleri 

1602 Sayılı AYİMK’nun 21. maddesinin 1. fıkrasında iptal davaları; “20. madde de 

belirtilen kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden dolayı, 

yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından bahisle 

menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır” şeklinde tanımlanmıştır. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin 1.Dairesi 9.2.1999 tarihli bir kararında, dava 

ehliyeti için aranan menfaat ihlali koşulunun her olaya özgü bir şekilde incelenmesi 

gerektiğini ve dava konusu işlemin davacıyı etkilemiş olmasının menfaat ihlalinin varlığı 

için yeterli olduğunu söylemiştir.403 

Kimi kararlarında AYİM’si, menfaat kavramını, davacının dava konusu işlemin 

iptalinde yararının bulunması şeklinde değerlendirmiştir. 

AYİM’nin 1.Dairesinin, “işlemin iptalinde davacının yararının bulunması 

gereklidir”404 hükmü ile “bir idari işlemin dava konusu yapılabilmesi için, davayı açacak 

olan kişinin bunda kişisel bir yararının bulunması gerekir”405 şeklindeki hükmü buna örnek 

olarak gösterilebilir. 

 AYİM’nin, menfaat ihlali koşulunu Danıştay kararlarındaki kadar geniş 

yorumlayan bir  kararı tespit edilememiştir.406 

              AYİM’nin 2. Dairesi 21.9.1994 tarihli, kısa dönem er olarak askerlik yapmakta 

olan erlerin hizmet sürelerinin uzatılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle, anne ve eşleri 

tarafından açılan davada, yönetsel kararlara karşı herkesin yargı yoluna gidemeyeceğini 

                                                 
403 AYİM., 1.D., 9.2.1999 gün ve E. 1998/665, K. 1999/173, AYİMD., S.14, s.250.  
404 AYİM., 1.D., 14.5.1996 gün ve E. 1995/1237, K. 1996/456, AYİMD., S.11, s.238. 
405 AYİM., 2.D., 28.4.1998 gün ve E. 1998/37, K. 1998/507, naklen Ata, a.g.e., s.138. 
406 Ata, a.g.e., s.134.                                                                                                                       
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belirtmiştir.407 Yine aynı kararda, ihlal edilen menfaatin dolaylı veya dolaysız, meşru, 

kişisel ve güncel olması gerektiğine hükmetmiştir.408 

 

 

1.Menfaatin Meşruluğu ile İlgili AYİM’nin Uygulaması 

Menfaatin meşruluğunun ne anlama geldiği konusunda AYİM kararlarında yeterli 

bilgi ve açıklama bulunmadığı görülmektedir.  

 Ancak AYİM’nin 1.Dairesi, atama işleminin iptali için dava açtıktan sonra davanın 

devamı sırasında bir başka göreve atanan davacının, ilk atama işlemi ile güncel menfaat 

ilişkisi kesildiği gerekçesiyle ehliyet yönünden red kararı verdiği 14.5.1996 tarihli davada,  

ihlal edilen menfaatin hukuken korunmaya layık bir menfaat olması gerektiğini 

söylemiştir.409 

 

2.Menfaatin Kişiselliği ile İlgili AYİM’nin Uygulaması 

AYİM iptal davalarında menfaatin kişiselliğini Danıştay’ın tutumuna benzer bir 

şekilde yorumlamaktadır. AYİM de menfaatin kişiselliğinin doğrudan olmasını 

aramamakta, menfaatin dolaylı olarak ihlali hallerinde de davayı esasa girerek 

incelemektedir. 

AYİM’nin 1.Dairesi 30.10.2001 tarihli bir kararında, menfaatin kişisel olmasının, 

idari kararın ilgiliyi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemesi ve idari kararla ilgili arasında 

maddi ve manevi bir ilişkinin mevcudiyeti şeklinde anlaşılması gerektiğini, bu sebeple de 

kişisel menfaat deyiminin, işlemin doğrudan doğruya o kimse hakkında yapılmış olması 

anlamına gelmeyeceğini ifade etmiştir. 410 

                                                 
407 Aynı yönde AYİM., 2.Dairesi, ABD’de açılan kriminal tahkikat kursuna tefrik edilmediği için iptal davası 
açan davacının davanın devamı sırasında aynı nitelikte diğer bir yurt dışı kursa gönderilmesi ile ilgili  bir 
başka kararında; “1602 Sayılı Kanunun 21. maddesinden de anlaşılacağı üzere, yönetsel kararlara karşı 
herkes yargı yoluna gidemez. Ancak bu karardan doğrudan doğruya menfaati haleldar olanlar dava 
açabilirler. Uygulama ve öğretide menfaatin davanın açıldığı zaman var olması yeterli değildir. Bu menfaatin 
dava sırasınca devam etmesi, başka bir deyişle davanın karar bağlandığı anda da var olması gerektiği görüşü 
benimsenmiştir.” demiştir, AYİM., 2.D., 10.2.1993 gün ve E. 1993/74, K. 1993/67,  AYİMD., S.8, s.427.    
408 AYİM., 2.D., 21.9.1994 gün ve E. 1994/1285, K. 1994/1512, AYİMD., S.9, s.69.  
409 AYİM., 1.D., 14.5.1996 gün ve E. 1995/1237, K. 1996/456,  AYİMD., S.11, s.238. 
410 AYİM., 1.D., 30.10.2001 gün ve E. 2001/628, K. 2001/1202, naklen Ata, a.g.e., s.143. 
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Nitekim AYİM’nin Nöbetçi Dairesi, Deniz Harp Okulunda doçent olarak görev 

yapan iki öğretim görevlisi subaydan birisinin, henüz mevzuat gereği yapılması gereken 

hazırlık ve düzenlemeler tamamlanmadan Deniz Harp Okulu Dekanlığı’na atanması 

işleminin iptali için diğer öğretim görevlisi doçentin açtığı davada, davacının da aynı 

bilimsel kariyere sahip olması sebebi ile kişisel menfaatinin etkilendiğini kabul etmiştir.411 

 AYİM’si başka bir kararında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrosunun, 

orgenerallikten korgeneralliğe indirilmesiyle, Hava Kuvvetleri’nin en kıdemli orgenerali 

olan davacının bu makama atanması olasılığının ortadan kalktığı, ayrıca davacının bu 

mevkie getirilmesini beklemesinin en doğal ve kanuni hakkı olduğu gerekçesi ile doğrudan  

bir menfaat ilişkisinin varolduğuna hükmetmiştir.412 

Yine Askeri Yargıtay’da boşalan dokuz üyelik için 27 aday belirlenmesi gerekirken 

altı üyelik boşalmış gibi 18 adayın belirlenmesi işleminin iptali için Hakim Yarbay …’ın 

açtığı davada, AYİM’si eksik sayıda üye adayı belirlenmesinin, davacının seçilme şansı ve 

fırsatını tahdide uğrattığı ve 19. sıradan 27. sıraya kadarki sıralarda yer alması ihtimalinin 

bulunduğu gerekçesi ile kişisel menfaat ihlalinin bulunduğuna oyçokluğu ile karar 

vermiştir.413 Muhalif üyeler ise, dava sonunda verilecek kararın davacıya yansıma 

biçiminin, davacı ile ilgi derecesinin, dava konusu işlemin, davacının menfaatini ihlal edip 

etmediğinin tayininde ölçü olarak alınması gerektiğini ileri sürerek, davacının üye aday 

listesinde yer almasını garanti edemeyen ve edemeyecek olan bir kararla davacının 

herhangi bir menfaatinin ihlal edilmediği ve idari yargı yerince manevi tatmin sağlamak 

amaçlı kararlar verilemeyeceği gerekçesi ile sevk edilen hükme karşı çıkmışlardır. 

            Ancak AYİM’nin, kişisel menfaat  kavramının yorumu ile ilgili olarak istikrarlı bir 

çizgi izlediğini söyleyemeyiz.414  

Keza, AYİM’nin 1.Dairesi, maiyetindeki aday memurun, adaylık süresi sonunda 

memuriyetine son verilmeyip, adaylığının bir yıl uzatılmasına ilişkin idari işlemin iptali 

istemiyle açılan davada, idari davaların hangi türden olursa olsun bir işlem veya eylemden 

menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılabileceği, bu sebeple söz konusu olan birel işlemin 

iptalinin, bu işlemle doğrudan ilgili olan, yani kendisi hakkında uygulanan veya 
                                                 
411 AYİM Nöbetçi Dairesi, 23.8.2000 gün ve Gen Sek. No. 2000/1202, E. 2000/72, naklen Ata, a.g.e., s.143. 
412 AYİMDK., 16.7.1976 gün ve E. 1976/179, K. 1976/240, naklen Gözübüyük, Dinçer, a.g.e., s.94. 
413 AYİMDK., 15.3.2001 gün ve E. 2000/59, K. 2001/48, naklen AYİMD., S.16, s.443-481. 
414 Ata, a.g.e., s.146. 
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uygulanması mümkün olan kişi tarafından istenebileceği, tesis edilen işlemle hiçbir şekilde 

muhatap olmayan, yani kendisi hakkında uygulanmayan ve uygulanması da 

düşünülemeyecek olan bir kişinin davacı olmasının mümkün olmadığı, bu yüzden, bir 

hakkın yerine getirilmesine katkıda bulunmayacak, ilgilisinin manevi tatminine cevap 

vermek dışında uygulanma güç ve kuvvetine sahip olmayacak bir kararın verilemeyeceği 

şeklinde hüküm vermiştir.415 

 Aynı Daire, KKK. Askeri Mahkemesinde zabıt katibi olarak çalışan davacının, 

kıdemce kendisinden düşük olduğu, kendisinin altı yıllık fazla hizmeti bulunduğundan 

mesleki tecrübesinin daha fazla olduğu sebebi ile boş olan Askeri Mahkeme yazı işleri 

kadrosuna başka bir memurun atanması işleminin iptali için açtığı davayı, kişisel bir 

menfaat ihlalinin varlığı bakımından dolaylı etkilenmenin yeterli olmadığı gerekçesi ile 

ehliyet yönünden red etmiştir. Mahkemeye göre, burada iptalini istediği işlemin davacıyı 

etkilemiş sayılabilmesi için, kendisinin anılan göreve atandırılmaması işlemini de ayrıca 

iptale konu yapması gereklidir. Ancak bu şekilde davranmış olması halinde hukuki manada 

bir etkilenme ve dolayısı ile menfaat ihlali söz konusu edilebilecek ve davaya 

bakılabilecektir. 416   

 AYİM 2.Dairesi de, davacı subayın astsubay olan eşine, Subay Orduevi giriş kartı 

verilmemesi işleminin iptali istemiyle açılan davada, dava konusu edilen olayda doğrudan 

menfaati ihlal olunan kişi davacının eşi olduğu gerekçesi ile ehliyet yönünden red kararı 

vermiştir.417   

 

 

            3.Menfaatin Güncelliği ile İlgili AYİM’nin Uygulaması 

AYİM menfaatin ihlali koşulunun, davanın her aşamasında, özellikle karar verildiği 

anda var olmasını aramıştır. Buna göre dava karara bağlanmadan önce menfaat ihlali şartı 

ortadan kalkarsa, davanın ehliyet yönünden reddi gerekecektir. Bu sebeple AYİM, işlemin 

iptali için dava açan bireyin, dava henüz sonuçlanmadan, hakkında aynı konuda yeni bir 

işlem tesis edilmesi, davacının kendi isteği ile veya iradesi dışında asker kişi olarak 
                                                 
415AYİM., 1.D., 13.5.1993 gün ve E. 1993/232, K. 1993/362, AYİMD S.8., naklen 
http://www.msb.gov.tr/prgs/ayim/Ayim_kararar.asp?Ctg=000001000017. 
416 AYİM., 1.D., 21.9.1999 gün ve E. 1999/840, K. 1999/814,  AYİMD, S.14, s.191. 
417 AYİM., 2.D., 19.2.2002 gün ve E. 2001/587, K. 2002/124, AYİMD, S.17, naklen a.g.w.s. 
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bulunduğu statünün dışına çıkması-çıkarılması hallerinde güncel menfaat ilişkisi 

kalmadığından bahisle red kararı vermektedir.418  

AYİM 1.Dairesi, davacı astsubayın lojmandan çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali 

istemiyle açılan davada, daha sonra davacının kendi isteği ile emekliye ayrılması üzerine; 

menfaatin dava açıldığı tarihte mevcut olmasının yeterli olmadığı, bu menfaatin dava 

sırasınca devam etmesi gerektiği, hatta davanın karara bağlandığı anda dahi bu menfaat 

ilişkisinin devam etmesi koşulunun aranmasının genel kabul gördüğü, bu görüşün 

temelinde de verilecek yargı kararının sonuç doğurmayacak olması halinde böyle bir yargı 

kararının hiç verilmemesinin daha doğru olacağı düşüncesinin yattığı, hakikatte yargı 

kararlarının uygulanmak için verildiği, bu sebeple de uygulanabilme olanağı bulunmayan  

bir yargı kararını vermenin hiçbir anlamı olmayacağı şeklinde hüküm vermiştir. 419 

Aynı Daire, olumlu bir sicilin ve buna bağlı olarak yapılan atamanın iptali için 

açılan davada, menfaatin güncel olması niteliğinin, dava açıldığı sırada mevcut olan 

menfaatin, dava süresince de devam etmesini zorunlu kıldığı ve yargılama sırasında 

emekliye ayrılan davacının istemi gerçekleşse dahi, uygulama olanağı bulunmayacağı, 

manevi haz boyutunda kalacağı gerekçesi ile ehliyet yönünden red kararı vermiştir.420   

AYİM, Genelkurmay Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı’na vekalet ettirilmeme 

işleminin iptali için açılan davada da, davacının emekli olması üzerine, dava konusu 
                                                 
418 Ata, a.g.e., s.157.  
419 AYİM., 1.D., 30.9.1997 gün ve E. 1996/919, K.1997/639, AYİMD, S.12., naklen a.g.w.s., Nitekim, 1991 
yılı terfi döneminde yarbaylığa terfi sırasında olan davacınn, terfide baraj uygulamasını getiren 3475 sayılı 
kanun hükümleri nedeniyle barajı aşamadığı için terfi edememesine karşın daha sonra AYM tarafından anılan 
kanunun baraj hükümleri iptal edildiğinden, bu dönemde hakkında düzenlenen sicillerin binbaşılık rütbesinde 
alınmış siciller olarak değerlendirileceği ve dolayısı ile albaylığa yükselmesinde 2/3 sicil şartını taşımayacağı 
sebebiyle yarbaylığa terfi ettirildiği tarihten önceki sicillerin binbaşılık rütbesinde alınmış siciller olarak 
değerlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, bir idari işlemin dava konusu yapılabilmesi 
için dava açacak olan kişinin bunda güncel bir hukuki bir yararının bulunması ve bu yararın yargılama 
süresince devam etmesi gerektiği  gerekçesiyle dava konusu yapılan sicillerin albaylığa yükselirken 
değerlendirileceğinden ehliyet yönünden red hükmünü vermiştir. AYİM., 1.D., 17.5.1994 gün ve E. 
1994/354, K. 1994/1698, AYİMD., S.9., naklen a.g.w.s. 
420 AYİM., 1.D., 21.5.1991 gün ve E. 1990/965, K. 1991/1363, AYİMD., S.7., naklen a.g.w.s.., Yine aynı 
Dairenin 14.3.1995 tarihli kararında, yargılama devam ettiği sırada davacı, Yüksek Askeri Şura kararı ile 
TSK’den ilişiğinin kesilmesiyle bulunduğu statüden çıkarak yeni bir statüye girmiş olduğundan, birtakım 
kişisel çekişmelerden dolayı 1994 sicillerinde sakıncali personel olarak nitelendirildiği sebebiyle bu sicillerin 
iptaline ilişkin işlemin iptaline ilişkin istemi gerçekleşse dahi, alaka ve menfaati sadece manevi haz 
boyutlarında kalacağı gerekçesi ile ehliyet yönünden red hükmü vermiştir. AYİM., 1.D., 14.3.1995 gün ve E. 
1994/998, K. 1995/322, AYİMD., S.10., naklen a.g.w.s.., Atama işleminin iptali için dava açtıktan sonra 
davanın devamı sırasında başka bir göreve atanan davacının iptalinin talep ettiği ilk atama işlemi ile ilgili 
menfaat ilişkisi kalmadığına dair karar için Bkz., AYİM., 14.5.1996 gün ve E. 1995/1237, K.1996/465, 
AYİMD., S.11., naklen a.g.w.s.                                                                                                      
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uyuşmazlığın halen yürürlükte bulunan ve hukuki sonuçlarını devam ettiren bir işlem 

niteliğini kaybetmiş olduğu ve her idari davada, davacı ile iptalini istediği idari işlem 

arasında hukuki menfaat ilişkisinin dava sonuna kadar devam etmesi gerektiğinden  

davacının artık davanın sonuçlandırılmasında güncel bir hukuki menfaati söz konusu 

olmadığı hükmünü vermiştir.421 

AYİM, son yıllarda vermiş olduğu bir başka kararda da aynı şekilde hüküm 

vermiştir. AYİM 1.Dairesi, davacının 2000 yılındaki sicilinin iptali istemiyle açmış olduğu 

davada, davacının daha sonradan Yüksek Askeri Şura kararı ile re’sen emekliye sevk 

edilmesi üzerine, şu şekilde hüküm vermiştir; 

“1602 sayılı kanunun 21. maddesinde idari işlemlere karşı herkesin yargı yoluna 

gidemeyeceği, işlemden doğrudan doğruya menfaati haleldar olanların dava açabileceği 

açık olup, menfaatin davanın açıldığı tarihte mevcut olmasının yeterli olmadığı, bu 

menfaatin dava süresince devam etmesi gerektiği ve hatta davanın karara bağlandığı anda 

dahi bu menfaat ilişkisinin devam etmesi gerektiğinin uygulama ve öğretide kabul gördüğü 

açıktır.” 

“Davanın açıldığı tarihte davacının TSK’da görevli olması nedeniyle var olan 

menfaat koşlu, davacının Yüksek Askeri Şura’nın 1.8.2000 tarihli kararı ile re’sen emekli 

edilmesi nedeniyle ortadan kalkmış bulunmaktadır.”422 

Aynı Daire, 1998 yılı genel atamalarında 2. bölge görevinden Kara Harp Okulu 

Öğretim Başkanlığı emrine öğretmen sınıfına geçirilmek üzere atanan davacının, daha 

sonra KKK’nın genel atama emri ile Kars 14. Mknz. P. Tug. Merkez Şube Müdürlüğüne 

atanması işleminin hukuka uygun olmadığı sebebiyle açılan davada, davacının kendi isteği 

ile TSK’den ayrıldığı, dolayısı ile bu işlemin subay statüsünden çıkması sonucunu 

doğurduğu ve subay statüsü ile sıkı sıkıya bağlı bir işlem olan dava konusu atama işlemi ile 

güncel menfaat ilişkisinin kesildiği gerekçesiyle ehliyet yönünden red hükmü vermiştir.423 

AYİMDK da, Savunma Bakanlığı’nca verilen kınama disiplin cezasının iptali 

istemiyle açılan davada, davanın devamı sırasında kendi isteği ile emekliye ayrılan 

davacının şu gerekçe ile güncel menfaat ilişkisinin kalmadığına hükmetmiştir; 

                                                 
421 AYİMDK., 24.11.1994 gün ve E. 1994/37, K. 1994/22, AYİMD., S.9., naklen a.g.w.s. 
422 AYİM., 1.D., 14.11.2000 gün ve E. 2000/664, K. 2000/1109, AYİMD., S.15, naklen a.g.w.s.  
423 AYİM., 1.D., 30.10.2000 gün ve E. 2000/715, K. 2000/1025, AYİMD., S.15, naklen a.g.w.s. 
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“Uygulama ve öğretide, menfaatin davanın açıldığı tarihte mevcut olmasının yeterli 

olmadığı, bu menfaatin dava süresince devam etmesi gerektiği ve hatta davanın karara 

bağlandığı tarihte de bu menfaat ilişkisinin devam etmesi koşulunun aranması gerektiği 

genel kabul görmüştür. Diğer bir deyişle menfaat ilişkisin meşru ve kişisel olması yanında 

güncel olması da aranmaktadır. Bu görüşün temelinde iptal davası sonunda verilecek yargı 

kararının sonuç yaratmayacak olması halinde böyle bir yargı kararının hiç verilmemesinin 

daha doğru olacağı düşüncesi yatmaktadır. Gerçekten yargı kararları uygulanmak için 

verilir ve uygulanmak suretiyle de taraflar arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırırlar. 

Uygulanabilme olanağı bulunmayan yargı kararı vermenin hiçbir anlamı olmayacağı 

şüphesizdir. Çünkü iptal davalarının konusu artık uygulanamayan işlemler değil, 

uygulanmakta olan ve hukuki sonuçlar doğurmaya devam eden idari işlemlerdir. 

Uygulanması bitmiş ya da uygulanabilme olanağı kalmamış bir işlemin idari yargı 

denetimine tabi tutularak yargı yerinin kararına konu olmasının hukuksal bir yararı 

yoktur.”424 

Yine AYİM 3.Dairesi, Sahil Güvenlik Komtanlığı Harekat Merkezi Arama 

Kurtarma Şubesi vardiya nöbetçi astsubaylığının İç Hizmet Kanunu kapsamında nöbet 

hizmeti olduğundan, nöbet hizmetinden çıkarılma işleminin iptali istemiyle açılan davada, 

AYİMDK ile aynı olan gerekçesiyle, dava devam ederken davacı astsubayın emekli olması 

üzerine TSK’dan ilişiğinin kesilmesi nedeniyle astsubaylığa sıkı sıkı bağlı dava konusu 

nöbet hizmetinden çıkarılma işleminin iptali isteminde güncel menfaat ilişkisinin 

kalmadığına hükmetmiştir.425  

Danıştay’ın atama, emeklilik, istifa gibi idari işlemler sebebiyle davacı ile iptale 

konu olan idari işlem arasındaki menfaat bağının kesilmediğini, dolayısı ile ihlal edilen 

menfaatin güncelliğini koruduğunu kabul etmesine karşın, AYİM, bu tür işlemler sebebiyle 

davacı ile iptale konu olan idari işlem arasındaki menfaat bağının kesildiği ve ihlal edilen 

menfaatin güncelliğini kaybettiği gerekçesiyle açılmış olan iptal davalarını ehliyet 

                                                 
424 AYİMDK., 5.4.2001 gün ve E. 2000/51, K. 2001/46, AYİMD, S.16, naklen a.g.w.s. 
425 AYİM., 3.D., 27.5.2004 gün ve E. 2003/266, K. 2004/885, AYİMD, S.20, naklen a.g.w.s., AYİM 
1.Dairesi, 2003 yılında Gölcük Tersanesi Komutanlığı İşletme Müdürlüğü Makine Gurup Müdürlüğü’ne 
atanmış iken 2004 yılında Gölcük Tersanesi Komutanlığı Plan Keşif ve Baş Dizayn Şefliğine atanması 
işleminin iptali istemiyle açılan davada, davacının dava sırasında emekli olması üzerine güncel menfaat 
ilişkisinin kalmadığından bahisle ehliyet yönünden red hükmü vermiştir., AYİM., 1.D., 1.2.2005 gün ve E. 
2004/745, K. 2005/129, AYİM, S.20, naklen a.g.w.s.                                                                 



   128

yönünden red etmektedir. AYİM, bu tür idari işlemlerin davacının kendi rızasıyla ya da 

rızası dışında olması arasında bir fark gözetmezken, Danıştay kişilerin kendi rızası ile tesis 

edilmiş olması halinde davadaki menfaat bağının kesildiğine hükmetmektedir. 

AYİM’nin bu uygulamasını eleştiren AYİM’nin 24.5.2001 tarihli bir kararının karşı 

oy gerekçesinde; Deniz Harp Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapan iki doçent 

subaydan birisi olan davacının, diğer doçent subayın Deniz Harp Okulu Dekanlığı’na 

atanması işleminin iptali talebiyle dava açtıktan sonra kendi isteğiyle emeklilik statüsüne 

geçmesinin tamamen başka bir işlem olduğu ve davacının öznel ehliyeti ile hiçbir 

ilişkisinin bulunmadığı, dava, İdare tarafından kabul edilmediği, davacı da davasından 

feragat etmediği için güncel menfaat ilişkisinin devam ettiği, davanın esastan karara 

bağlanmamasının davacının adil yargılanma, adalete ulaşma hakkından yararlanmasına 

engel olduğu; yargılama giderlerinin bir taraf üzerinde bırakılabilmesi için davada haksız 

olması gerektiği; oysa ki, davada esastan inceleme yapılmadığı için bu hususun tespit 

edilemediği, mahkemenin vereceği iptal kararının uygulanabilme olanağının bulunması gibi 

bir koşul bulunmadığı, iptal davasında alınacak, işlemin iptali veya yok hükmünde 

olduğuna ilişkin kararların davacının sonradan açabileceği tam yargı davasında lehine 

sonuç doğuracağı, bu sebeple de emekli olmasına rağmen davacının güncel menfaat 

ilişkisinin mevcut olduğunu belirtmiştir.426 

Keza, AYİM 1.Dairesi 1.2.2005 yılındaki başka bir kararının karşı oy gerekçesinde 

de konuya ilişkin şu görüşlere yer vermiştir; 

“Davacının bulunduğu statü içinde İdarenin tesis ettiği işlem ile karşı karşıya 

kaldığı menfaat ihlali ilişkisinin hukuki durum değişikliği nedeniyle (emekli edilme, kendi 

iradesiyle emekli olma, başka bir atama işlemine tabi tutulma gibi) yargılama süresince 

veya karar anında mevcut olmadığının kabulü, dava konusu yapılmadıkça yasallık 

(hukukilik) karinesinden yararlanan idari işlemin dava açılması ile sahip olduğu hukuka 

aykırı olma potansiyelini, dengesiz bir şekilde İdare lehine yok sayma ve buna bağlı olarak 

yargısal denetimin başladıktan sonra silinmesi soncunu doğuracaktır. İdari işlemlerdeki 

hukuka uygun olma karinesi, işlemin dava konusu yapıldığı yani iptal davası açıldığı anda 

son bulur. Bundan sonrası kişi yararı ötesinde ve Hukuk Devleti ilkesi çerçevesinde, 

                                                 
426 AYİMDK., 24.5.2001 gün ve E. 2001/66, K. 2001/55, naklen Ata, a.g.e., s.159. 
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yasallık karinesi  ‘yırtılan’ idari işlemin yargı erki tarafından denetlenmesi, İdarenin hukuk 

alanı içerisine çekilmesi ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi sorunu veya 

idealidir.”427   

Genelkurmay Başkanlığı’nca doçentlik sınavına katılmasına izin verilmemesi 

işleminin iptali istemiyle açılan ve davacının yargılama sırasında doğrudan YÖK 

Başkanlığı’na başvurması sonucu doçentlik sınavına girerek dışarıdan üniversite doçenti 

ünvanını kazandığı bir başka davada ise, AYİM 2.Dairesi şu hükmü vermiştir; “ Dava 

konusu, doçentlik sınavına girişine izin verilmemesine ilişkin işlemin iptali isteminden 

ibarettir. …Hukuki yararı doçentlik sınavlarına girmek ve doçent olmaktır. Davacı bu 

amaç ve arzuladığı sonuca, davanın henüz derdest bulunduğu aşamada, Yüksek öğretim 

Kurulu Başkanlığına yaptığı başvuru ile sınavlara girerek başarılı olması üzerine kendisine 

doçentlik unvan ve yetkisini veren doçentlik belgesini almakla ulaşmış bulunmaktadır. 

Davanın sonucunu beklemeden, dava yoluyla sağlamak istediği yararı elde etmiş 

bulunmaktadır. Bundan böyle dava yoluyla sağlayacağı bir yararı - menfaati 

kalmamıştır.”428 

Yabancı uyruklu bir bayanla evlenmesi nedeni ile istifa etmiş sayılmamasına ilişkin 

işlemin iptali için açılan davada, önce işlemi hukuka aykırı bulduğu için iptal eden ancak 

sonra İBK kararını gerekçe göstererek yeniden yargılamaya başlayan AYİM’nin 

2.Dairesinin benzer bir başka kararında; yargılama devam ederken, davacının disiplinsizlik 

sebebi ile TSK.’den re’sen çıkarılması ile dava açmaktaki amacına ulaştığını, bu nedenle de 

güncel bir menfaatinin kalmadığına hükmetmiştir.429   

Görülmektedir ki AYİM, iptal davasının konusunun uygulanmakta olan ve hukuki 

sonuçlar doğurmaya devam eden işlemler olduğu, bu nedenle de uygulaması bitmiş bir idari 

işlemin yargı denetimine tabi tutulmasının hukuki bir yarar sağlamayacağı düşüncesindedir. 

                                                 
427 AYİM., 1.D., 1.2.2005 gün ve E. 2004/745, K. 2005/129, AYİMD, S.20, naklen a.g.w.s. 
428 AYİM., 2.D., 10.4.1996 gün ve E. 1995/306, K. 1996/427, AYİMD., S.11., naklen a.g.w.s., Yine yapmış 
olduğu yüksek lisans eğitimi nedeni ile kendisine yüksek lisans kıdemi verilmemesi ve bunun dayanağı 
olumsuz nitelik belgesinin iptali istemiyle açılan davada, davacının yargılama sırasında yabancı uyruklu bir 
kadınla evlilik nedeni ile hakkında istifa işlemi tesis edilerek TSK ile ilişkisinin kesilmesi sonucunda aynı 
gerekçeler ile ehliyet yönünden red kararı vermiştir., AYİM., 1.D., 5.11.1996 gün ve E. 1996/184, 
K.1996/902, AYİMD., S.12., naklen a.g.w.s. 
429 AYİM., 2.D., 10.12.1997 gün ev E. 1997/573, K. 1997/974, naklen Ata, a.g.e., s.160. 
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Nitekim AYİM’nin 1.Dairesinin 21.3.1989 tarihli kararında şu şekilde bir hüküm 

vermiştir; “Söz konusu hüküm anılan iki tarih arasında hükmünü yerine getirmiş, 

uygulaması bugün için sona ermiştir. Halen yürürlükte bulunan hukuki sonuçlarını devam 

ettiren bir idari işlem mevcut değildir. Oysa iptal davalarında davacı ile iptalini istediği 

işlem arasındaki menfaat ilişkisinin dava sonuna kadar devam etmesi zorunludur. …Bu 

görüşün temelinde, iptal davasının sonunda verilecek yargı kararının sonuç yaratmayacak 

olması halinde böyle bir yargı kararının hiç verilmemesinin daha doğru olacağı düşüncesi 

yatmaktadır. Zira yargı kararı uygulanmak için verilir ve uygulanarak taraflar arasındaki 

uyuşmazlığı kaldırır. Uygulanma imkanı olmayan yargı kararı vermenin hiçbir anlamı 

yoktur. İptal davalarının konusu artık uygulanmayan işlemler değil, uygulanmakta olan 

hukuki sonuçlar doğurmaya devam eden idari işlemlerdir.”430 

           Bununla birlikte AYİM’nin güncel menfaat ihlali koşulunu geniş yorumlayan 

kararları da bulunmaktadır.  

Keza, AYİM 1.Dairesi, sicil ve birinci dereceye yükseltilmeme işleminin iptalini 

dava ettikten sonra yargılama sırasında davacının emekli olmasına rağmen, davanın sadece 

belli yıllardaki sicillerinin iptaline yönelik olmadığı, bu sicillerle birlikte belli bir dereceye 

yükseltilmeme konusunun da dava edilmiş olması ve sicillerin iptali halinde emeklilikteki 

durumunu da içine alan bir değişikliğe muhatap olacağı sebebi ile güncel menfaat 

ilişkisinin devam ettiğine hükmetmiştir.431 

Yine AYİM’nin 1.Dairesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda komodor olarak 

görev yaparken emrindeki gemilerden birinin kaza yapması nedeni ile yapılan idari 

soruşturma gerekçe gösterilerek başka bir göreve atanan davacının, bu atama işleminin 

iptali istemiyle açılan davada, davacının yargılama sürerken başka bir göreve atanmasına 

rağmen, davacının ileride terfi etmesinde bu kaza ve soruşturma nedeni ile tesis edilen 

atama işleminin olumsuz yönde etki yapacağı gerekçesiyle güncel menfaat ilişkisinin 

varlığını kabul etmiştir.432 

 

 

                                                 
430 AYİM., 1.D., 21.3.1989 gün ve E. 1988/362, K. 1989/101, AYİMD., S.7., naklen a.g.w.s. 
431 AYİM., 1.D., 19.9.1995 gün ve E. 1994/1327, K. 1995/826, AYİMD., S.10, s.841vd. 
432 AYİM., 1.D., 16.9.1997 gün ve E. 1996/807, K. 1997/565,  AYİMD., S.12, s.202-211. 
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C. Avrupa Birliği Hukukunda  Menfaat İhlali Koşulunun Nitelikleri 

İptal davası “Avrupa Topululuklarında, idare işlevini üstlenmiş olan organların 

yaptıkları idari işlemlere karşı, bunlardan kişisel, meşru ve güncel bir menfaati zedelenen 

özel kişilerin, toplulukların Adalet Divanı’nda açabilecekleri davadır şeklinde”433 

tanımlamıştır.  

İptal davası ile organların, hukuki karar ve tasarrufları hem geçerlilik hem de 

hukuka uygunluk açısından ABAD’nın yargı denetimine tabi kılınmıştır.434 

Topluluk hukukunda iptal davası, temel metinler niteliğindeki kurucu 

andlaşmalardan ABA’nın 230.ve 231., AAET-A’nın 146 ve 147., AKÇT-A’nın ise, 33. ve 

34. maddesinde düzenlenmiştir. 

AB andlaşmasının 230. ve AAET-A’nın 146. maddesinin 2.ve 3.fıkrasına göre, bir 

üye devlet, Konsey ya da Komisyon, yetkisizlik, temel şekil kurallarının ihlali, andlaşmanın 

veya uygulanması ile ilgili herhangi bir hukuk kuralının ihlali veya yetkinin kötüye 

kullanılması iddialarıyla, Avrupa Parlamentosu, Denetim Kurulu ve Avrupa Merkez 

Bankası ise kendi yetkilerini korumak amacı ile Adalet Divanında dava açmaya 

yetkilidirler. 

Aynı maddelerin  4. fıkrasına göre ise, her gerçek ve tüzel kişi, muhatabı olduğu 

karalara veya bir düzenleyici işlem ya da diğer bir kişiye yöneltilmiş bir karar olarak 

verilmiş olmasına  rağmen, doğrudan ve kişisel olarak kendisini ilgilendiren kararlara karşı 

iptal davası açma hakkına sahiptir. 

Öğretide üye devletlerin435, Konseyin, Komisyonun, AP, DK ve AMB, AYB’nın  

iptal davası açabilmek için yeterli hukuki ilgilerinin (locus standi) olduğu kabul 

edildiğinden ayrıcalıklı davacılar (privileged applicants) diye adlandırılmaktadır. Burada 

Konsey ve Komisyon iptal edilebilir bir tasarrufun ortadan kaldırılması hususunda hem 

                                                 
433 Ali Ülkü Azrak,  Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları,  İstanbul, İÜSBFY no:8, 
1982, s.101. 
434 Ünal Tekinalp, Gülören Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul, Beta, s.246. 
435 Esasında Divan’da, yalnızca olayla yeterli hukuki ilgisi bulunan kişilerin dava açabilmesine karşın 
Birliklerin  doğası gereği bütün Birlik işlemlerinin hukuki olması ile her üye devletin ilgisi olduğu kabul 
edilmektedir., naklen  D Lasok., J.W Brıdge., Law and Institutions of The European Communities, 5th 
Edition, Butterworths, 1991, s.297-298, naklen Özlem Erdem, Avrupa Topluluğu Hukukunda İptal Davası 
,A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y.L.T, Ankara, 1997, s.118. Nitekim Yüksek Otorite’nin, Alman kömür 
şirketleri ile ilgili bir kararının iptali için Hollanda’nın açtığı davada, Divan, Yüksek Otorite’nin kararının 
hukukiliği ile ilgisi bulunan diğer üye devletlerin de açabileceğine hükmetmiştir., naklen The Netherlands v. 
High Authority, 6754, 1954-56, ECR 103., naklen Erdem, a.g.e., 118. 
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yetkili hem de görevli oldukları için doğal davacılar olarak kabul edilmiştir.436 Yine 

Birliklerin doğası gereği bütün Birlik işlemlerinin hukukiliğiyle her üye devletin ilgisi 

olduğu varsayılmıştır.437 

ERDEM’e göre locus standi kavramının karşılığı olarak menfaat kavramı 

kullanılmasına rağmen, bu kavram dava konusu işlemle, davacı arasında yeterli hukuki ilgi 

bulunması koşulunu ifade eden daha geniş kapsamlı bir kavramdır ve bu sebeple menfaat 

kavramı ile tam olarak örtüşmemektedir.438  

 Gerçek ve tüzel kişilerin dava ehliyeti ise üye devletlere ve Birlik kurumlarına göre 

daha sınırlıdır. Çünkü gerçek ve tüzel kişiler ancak kendisine hitap eden bir karara  karşı ya 

da kendisi için doğrudan ve kişisel sonuçlar doğurması koşulu ile düzenleyici işlemlere 

veya kendisine hitap etmeyen bir karara karşı dava açabilmektedirler.439   

Gerçek ve tüzel kişi ibaresini geniş anlamak gerekir. Bu ibarenin içine kamu ve özel 

hukuk tüzel kişilerinin tümü girmektedir. Bu itibarla gerçek ve tüzel kişinin uyrukluğu ve 

ikametgahının bulunduğu yer önem taşımamakta, üye devletin vatandaşı olmayan ve 

ikametgahları üye devletlerde bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerde iptal davası 

açabilmektedirler.440   

 Avrupa Birliği Hukuku’nda menfaat ilişkisi kavramının anlamının saptanması, 

dava hakkının sınırının çizilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Belirtmek gerekir 

ki, AB Hukuk düzeninde, menfaat ilişkisi kavramı, üye devletlerin hukuk düzenlerinde bu 

sözcüğe verilen farklı anlamlardan soyutlanarak açıklanmalıdır. Bununla birlikte, bu hukuk 

sistemlerinde, menfaat ilişkisinin bir öznel hak olarak algılanmıyor olması AB Hukuku’nda 

için de geçerlidir.441 

Öncelikle bu menfaatin, meşru olması, hukuka ve ahlaka aykırı olmaması gerekir. 

Aynı zamanda bu menfaatin doğrudan ve kişisel olması lazımdır. ABAD’a göre ilginin 

doğrudan olması, söz konusu kişinin menfaatleri üzerinde, bir başka makam veya kişinin 

                                                 
436 Tekinalp, a.g.e., s.247. 
437 Erdem, a.g.e., s.118.  
438 Erdem, a.g.e., s.117, dn. 183. 
439 Esin Örücü, “Avrupa Hukukunda İdare Hukukunun Genel İlkeleri”, İHİD, Y:9, S:1-3, 1988, s.245. 
440 Tekinalp, a.g.e., s.249. 
441 Azrak, Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.115. Keza AZRAK’a göre, Adalet 
Divanı Bu konuda daha da ileri gitmiş ve bir firmanın rekabet koşullarının bozulmasını iptal davası açma 
yetkisinin doğması için yeterli bir menfaat zedelenmesi olarak kabul etmiştir., naklen Azrak, Avrupa 
Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.116. 
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takdirine dayalı tasarrufuna gerek kalmaksızın etki meydana getirmesi, kişisel olması ise, 

kararın söz konusu kişiyi, kendine özgü bir sıfat veya niteliği ya da içinde bulunduğu ve 

onu diğer kişiden tefrik eden birtakım şartlar nedeni ile ferden belirli kılması demektir. 442   

Nitekim TEKİNALP’e göre de, doğrudan kelimesi ile kastedilen, anılan kararın 

davacıya karşı etkili olabilmesi ve uygulanabilmesi için ayrıca bir düzenleme yapılmasına 

gerek bulunmamasıdır. Kişisel olarak ilgilendirmek ile kastedilen ise, bir kararın bir kişiyi 

kendi özellikleri ve şartları itibariyle diğer kişiler arasından arayıp bularak etkilemesidir. 

Yine TEKİNALP’e göre bu kavram aynı zamanda kişisel menfaatin etkilenmesini de ifade 

edebilir.443 

Öğretide, dolaysız menfaat ilişkisi kavramını, böyle biçimsel bir ölçütle çok 

daraltmanın yanlış olacağı, bu nedenle de bu ölçütün  ABAD’ın geliştirdiği maddi ölçütle 

birlikte değerlendirilmesi gerektiği görüşü ileri sürülmüştür. Nitekim burada maddi ölçüt, 

kararın yöneltildiği üye devletin, bu kararın uygulanması için işlem yapmasının zorunlu 

olduğu ve bu hususta hiçbir takdir hakkının tanınmadığı ya da yapılacak bu uygulama 

işleminin sadece teknik bir ayrıntıya ilişkin bulunduğu durumlarda, söz konusu Birlik 

kararı ile davacı arasında dolaysız bir menfaat ilişkisinin var olmasıdır. 444 

Özel ve tüzel kişiler açısından aranması gereken bir diğer şart da hukuki menfaatin 

varlığıdır. Nitekim hükümde yer alan doğrudan ve kişisel kelimelerine verilen anlam bu 

şartın da aranmasını zorunlu hale getirmiştir. Burada gerçek ve tüzel kişilerin Topluluk 

tasarrufundan etkilenmeleri, elde edecekleri iptal kararının bir tazminat davasına dayanak 

yapılabilecek olması veya herhangi bir zarar verici olgunun tekrarlanabilecek durumda 

bulunması hukuki menfaatin varlığına işaret etmektedir.445 

           Keza GÜNUĞUR’a göre de, iptal davalarının kişiler tarafından açılabilmesi için bir 

çıkar ihlalinin bulunması yani, dava konusu olan tasarrufun iptalinde, bu kişilerin yarar 

                                                 
442 Erdem, a.g.e., s.124. ATAD’nı ilgiyi ararken doğrudan olmasından çok kişisel olması koşuluna vurgu 
yapmaktadır. Bununla birlikte Divan TOEPFER kararında, doğrudan ilgiyi doğrudan etki ilkesine benzeterek 
açıklamış ve eğer kararın yöneldiği kişi kararın nasıl uygulanabileceğini hiçbir karışıklığa neden olmadan 
ayırt edebiliyorsa, o karar davacı ile doğrudan ilgilidir demiştir., TOEPFER v. Comission, 106-107,/63, 1965, 
ECR 405., naklen Erdem, a.g.e., s.125-126. 
443 Tekinalp, a.g.e., s.248. 
444 Azrak, Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.117. 
445 Tekinalp, a.g.e., s.250. 
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sağlayacağının kanıtlanması gerekmektedir. Divan bu koşul konusunda olabildiğince esnek 

davranmaktadır.446  

Burada görülmektedir ki İYUK’nda yer alan iptal davaları ile Avrupa topluluğu 

hukukunda yer alan iptal davaları işlevleri açısından birbirinden oldukça farklılık 

göstermektedir. 

ATAD’nı iptal davasının bir actio popularis’e dönüşmemesi ve ciddiliğini 

koruyabilmesi için kişisel menfaat koşulunu, ilk yıllarda çok kısıtlayıcı bir şekilde 

yorumlamış, ancak sonraki kararlarında, davacının tam yargı davası ile zararlarının 

tazminin isteyebilmesi için önce zarara yol açan işlemin iptalini sağlamış olması 

zorunluluğu sebebi ile daha geniş yorumlamaya başlamıştır.447  

Daha önce belirttiğimiz üzere, her gerçek ve tüzel kişi ancak kendisine hitap eden 

bir karara, yani muhatabın kendisi olduğu kararlara ya da muhatabı başka bir kişi olmakla 

birlikte kendisi için doğrudan ve kişisel sonuçlar doğuran kararlara karşı dava 

açabilmekteydi. Bu sebeple ilgilinin dava açma hakkının bulunup bulunmadığının 

belirlenmesi bakımından kararın hitap ettiği kişinin belirlenmesi önem taşımaktadır. 

 AZRAK’a göre, kararlara karşı dava açabilecek kişilerin çevresini belirleyebilmek 

için AEB-A’nın 173. maddesini 189 ve 191 maddesi ile birlikte değerlendirmek 

gerekmektedir. Buna göre 189. maddede kararın taraflar bakımından bağlayıcı olduğuna 

dair bir ifade yer almaktadır. 191. maddede ise, düzenleyici işlemlerin yayın sureti ile 

ilgililere duyurulacağı belirtilmektedir. Bu sistemde kararlar belli kişileri içine alan sınırlı 

bir çerçeve için geçerlidirler. Nitekim hukuk güvenliğinin sağlanması bakımından bu 

kişilerin belirlenmiş olması, bu karaların ilgililere bildirilmesi, yürürlük kazanabilmeleri 

için zorunludur. Ancak bu koşullar geçekleştikten sonradır ki, belli  kimselere yöneltilmiş 

bir kararın hukuki varlığından söz edilebilmekte ve bunlara karşı ilgilerce dava 

açılabilmektedir.448  

 Ancak bazen üçüncü kişiye yöneltilmiş olan kararlar da özel kişileri doğrudan ve 

kişisel olarak etkilemekte ve iptal davası açma hakkı vermektedir. Belirtmek gerekir ki 

öğretide üçüncü kişiye yöneltilmiş bulunan, onları doğrudan muhatap alan kararlar iki 
                                                 
446 Haluk GÜNUĞUR, Avrupa Topluluğu Hukuku, Ankara, Eğitim Yayınları Bilim Dizisi, No:1-1993,   
s.300. 
447 Azrak, Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.118. 
448 Azrak, Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.111-112. 
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guruba ayrılmıştır. Bunlardan ilkinin, rakipleri muhatap alan (başka bir deyişle yetkiye 

aykırı olarak verilmiş) kararlar olduğu ve bu guruba çeşitli fonlardan verilen destekler ile 

rekabet hukuku çerçevesinde tanınan istisnaların girdiği kabul edilmiştir. Buna göre, rakip 

işletmelerden birine tanınan fon desteği veya menfi tespit belgesi gibi bir imkan bir diğer 

işletmeyi etkileyebilir. Diğerinin ise, üye ülkelere yöneltilmiş bulunan kararlar olduğu ve 

bu guruba Birlik tarafından yayınlanan üye ülkenin takdirine hiç yer bırakmadan uygulanan 

ve kişilerde bireyselleşen kararların girdiği kabul edilmektedir. Buna göre, gümrükler, dış 

ticaret ve Birlik destekleri ile ilgili kararlar bu türdendir.449 

Burada bir başka kişi kavramı, sadece bir başka gerçek ya da tüzel kişiyi ifade 

etmemektedir. Nitekim Adalet Divan’ı, Plaumann kararında, Kanunsözcüsü, ROEMER’in 

mütaalasına uyarak, bir başka kişi kavramına bir üye devletin de dahil olabileceği yolunda 

karar vermiştir.450 Yine UNICME kararında, Birlik üyelerinin de bir başka kişi 

olabileceğini kabul edilmiştir.451 

Ancak, bir üye devlete yöneltilmiş bir karara karşı ilgili kişilerin dava açma 

yetkisinin, dolaysız ve kişisel menfaatlerinin olması koşuluna bağlanması, Alman 

doktrininde eleştirilmiştir.452  

Ne var ki, ABAD’nı, muhatabı bir başka kişi olan kararların iptali için açılan 

davalarda, doğrudan ve kişisel ilgi kavramını dar yorumlamaktadır. 453  

Esasında düzenleyici işlemlere karşı gerçek ve tüzel kişilerin iptal davası açma 

hakkı olmamakla birlikte, kişinin hukuki durumunu doğrudan ve kişisel olarak etkilemesi 

halinde, o düzenleyici işlemin karar niteliğinde454 olduğu kabul edilmekte bu sebeple de 

menfaati etkilenen kişiler iptalini talep edebilmektedir.455 

                                                 
449 Tekinalp, a.g.e., s.249-250. 
450 PLAUMANN & Co. v. Commission, 25/62, 15..7.1963, ECR, 95., naklen Azrak, Avrupa 
Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.113. 
451 UNICME, v. Council, 123/77, 1978, ECR, 845., naklen Erdem, a.g.e., s.124. 
452 Azrak, Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.113. 
453 Erdem, a.g.e., s.124.          
454 Esasen burada düzenleyici işlemlerden kasıt, düzenleyici işlem (reglement) başlığını taşımasına ya da ‘her 
üye devlette dolaysız geçerli’ kaydını içermesine yahut, gayri şahsi görünümü nedeni ile düzenleyici işlem 
olarak belirmesine karşın, nesnel olarak karar niteliğindeki işlemlerdir., naklen Azrak, Avrupa 
Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.113-114. 
455 Erdem, a.g.e., s.126. Örneğin International Fruit Company davasında, dava konusu işlem görünürde tüzük 
olmakla birlikte karar niteliğinde olduğu kabul edilmiştir., International Fruit Company v. Commission, ortak 
davalar, 41-44/70, 1971, ECR 411., naklen Erdem, a.g.e., s.125. GÜNUĞUR’a göre, Divanın 1978 yılından 
itibaren vermiş olduğu kararlarda, bu nitelikteki tüzüklerin gerçek ve tüzel kişileri doğrudan ve kişisel olarak 
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Keza, ABAD, görünüşü nasıl olursa olsun, kişileri ilgilendiren tüzüklerin de iptali 

için dava açılabileceğini içtihat etmiştir.456 

Eğer sadece, düzenleyici işlemin içerisinde yer alan bazı hükümler, kişilerin 

menfaatlerini doğrudan ve kişisel olarak etkiliyorsa, bu durumda bu kişilere iptal davası 

açma hakkı tanınacak mıdır?  

Bu soruya AZRAK, düzenleyici işlemlerin bu şekilde yapılmasından kaçınılması 

gerektiği, ancak bundan kaçınmanın mümkün olmadığı durumlarda, ilgililerin dava 

hakkının sınırlanmasının doğru olmayacağı şeklinde cevap vermektedir. AZRAK’a göre, 

düzenleyici işlemin birel nitelikteki hükümlerinin Fransız İdare Hukukundaki ayrılabilir 

işlem kavramına göre, düzenleyici işlemden ayrı mütalaa edilerek, özel kişilerin bunlara 

karşı doğrudan iptal davası açabilmelerini sağlanması gerekir. Ancak söz konusu 

hükümlerin, ayrı birer karar niteliğinde işlem telakki edilerek, hukuka aykırılık halinde iptal 

edilebilmesi için, düzenleyici işlemin iptal edilmeyen kısmının bütünlüğünün ve anlamının 

bozulmaması gerektiği halde, ortada ilgililerin menfaatlerini ağır surette zedeleyen açık bir 

hukuka aykırılık varsa, düzenleyici işlemin bütünlüğünü koruma kaygısının, hukukla bağlı 

idare ilkesi karşısında ikinci plana atılarak işlemin iptal edilmesi daha yerinde olacaktır.457   

AKÇT-A’na baktığımızda, bu andlaşmanın 33. maddesinin 1. fıkrasına göre, Divan 

yetkisizlik, temel şekil kurallarının ihlali, Andlaşmanın veya uygulanması ile ilgili herhangi 

bir hukuk kuralının ihlali veya yetkinin kötüye kullanılması iddiasıyla Komisyonun tavsiye 

veya kararlarının iptali için Konsey veya bir üye Devletçe açılan davalar hakkında karar 

vermeye yetkilidir.  

Yine aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise, 48. maddede bahsedilen teşebbüsler veya 

teşebbüs birlikleri aynı koşullar altında, kendilerini ilgilendiren ferdi karar ve tavsiyelere 

karşı veya kendileri açısından yetkinin kötüye kullanıldığı kanısında oldukları genel karar 

ve tavsiyelere karşı iptal davası açmaya yetkili kılınmışlardır. 

Burada teşebbüs kelimesinden ne anlaşılacağı AKÇT-A’nın 80. maddesinde 

belirtilmiştir. Buna göre teşebbüs; “iş bu andlaşmanın uygulanmasında, ‘teşebbüs’ terimi 

79. maddenin 1. paragrafında belirtilen topraklarda kömür ve çelik dalında üretim faaliyeti 
                                                                                                                                                     
ilgilendirip ilgilendirmediği kıstası pek göz önüne alınmamaktadır. Nitekim burada önemli olan husus, ister 
tüzük ister karar olsun yöneldiği hukuk sujesidir., naklen Günuğur, a.g.e., s.301. 
456 PLAUMANN & Co. v. Commission, 25/62, 1963, ECR 95., naklen Erdem, a.g.e., s.123. 
457 Azrak, Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.114-115. 
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gösteren herhangi bir teşebbüs ve ayrıca 65. ve  66. maddelerin uygulanması bakımından 

ve bunu sağlamak için gerekli bilgilerle bu meyanda açılan davalar açısından yurt içinde 

kullanıcılara ve zanaatkarlara satışlar hariç, esas itibariyle dağıtım işiyle uğraşan 

herhangi bir teşebbüs veya ajansı ifade eder.”  

AKÇT-A’da hukuki ilgi kavramı ABA’dan farklı bir anlam taşımakta ve Yüksek 

Otorite tarafından alınan karar ve tavsiyeler, ulusal yetkililer araya girmeden teşebbüsler 

üzerinde doğrudan etkili olduklarından, doğrudan ilgi koşulu aranmamaktadır.458  

Ancak ABA’sı, gerçek ve tüzel kişilerin dava açma hakkını işlem tipi bakımından 

kısıtlamamışken, AKÇT-A’sı, işletme ve işletme birliklerinin genel kararlara karşı dava 

açma hakkını “takdir yetkisinin kendilerine karşı kötüye kullanılması” kriteriyle 

sınırlandırmıştır.459 

 

 

 

III.MENFAAT İHLALİ KOŞULUNUN DAVA KONUSU İDARİ İŞLEM VE 

SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN  İNCELENMESİ 
 

A. GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER BAKIMINDAN MENFAAT İHLALİ 

KOŞULU 

Genel düzenleyici işlemler -başka bir ifade ile kural işlemler- hukuk düzenine yeni 

kural getiren, ya da olan bir kuralı değiştiren veya kaldıran işlemlerdir.460 Bu işlemler 

genel, soyut, kişisel olmayan ve özellikle uygulanmakla tükenmeyen bir niteliğe sahiptirler 

ve aynı nitelikte durumlar meydana getirirler.461 

Genel düzenleyici işlemler içerikleri itibariyle kanunlara benzerler.462  

                                                 
458 Erdem, a.g.e., s.128.  
459 Burak Oder, Avrupa Topluluklarında Tam Yargı Davaları, İ.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y.L.T., 
İstanbul, 1991, s.7-8. 
460 Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.255. 
461 Özay, Günışığında Yönetim, s.425. 
462 Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin,  2003, s. 211, 347, Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, 
Bursa, Ekin, 2002, s.1017. 



   138

Nitekim ÖZAY da, genel düzenleyici-kural işlemler yapabilme yetkisinin birinci 

derecede yasama kurullarında olmakla birlikte, Anayasanın ve kanunların açıkça gösterdiği 

ve izin verdiği konu ve hallerde Yargı ve Yürütme/İdare tarafından da kullanılabildiğini, 

ancak bunlardan sadece Yasama tarafından yapılanların kanun adını taşıdığını, Yürütme ve 

İdare tarafından düzenleme yetkisi kullanılarak konulan kuralların ise kanun hükmünde 

kararname, tüzük, yönetmelik, gibi isimler taşımakla birlikte maddi ölçütü uygulayarak 

içeriklerine bakıldığında kanunla aralarında sadece bir derece ve bağlılık farkı bulunduğunu 

ifade etmektedir.463  

AKYILMAZ’a göre, “Yürütmenin sahip olduğu düzenleme yetkisi asli bir yetki 

olmayıp, kanundan kaynaklanan ikincil nitelikte, türevsel bir yetkidir.”464  

ÖZBUDUN’a göre ise, Yürütme organı, bazı istisnalar dışında doğrudan doğruya 

hukuki işlemler yapmak yetkisine sahip değildir. Nitekim Yürütme organının işlemleri, 

ister öznel, ister düzenleyici işlemler olsun, daima önceden o alanı düzenlemiş olan bir 

kanuna dayanmak zorunda olmaları sebebi ile kanundan kaynaklanan (secundum legem) 

işlemlerdir.465 

İdarenin düzenleyici işlemleri, Anayasanın 91. maddesinde düzenlenen kanun 

hükmünde kararname, 115. maddesinde düzenlenen tüzük, 124. maddesinde düzenlenen 

yönetmelik ve Anayasada düzenlenmemiş olan, bu sebeple de adsız düzenleyici işlemler 

olarak anılan466 karar, kararname, tebliğ, sirküler, statü, esaslar, genel emir, tenbihname, 

genel tenbih, ilan, duyuru, plan, tarife, ilke kararı, yönerge ve iç düzen kararı gibi 

işlemlerdir. 

Genel düzenleyici işlemler, daha sonra inceleyeceğimiz üzere, birel işlemler gibi 

esas itibariyle işlemin adına tesis edildiği kişi veya kişilerin menfaatlerini değil, 

düzenlediği alanın kapsamına giren tüm kişilerin menfaatlerini etkiler.  

 Çünkü düzenleyici işlemlerin ilişkili olduğu kişileri teker teker göstermesi mümkün 

olmadığı gibi bu düzenlenen alanın kapsamına ileride kimlerin gireceği de belli değildir. Bu 

                                                 
463 Özay, Günışığında Yönetim, s.427. 
464 Bahtiyar Akyılmaz, İdare Hukuku, Konya, Sayram, 2004, s.270.,  
465 Özbudun, a.g.e., s.165, AKYILMAZ’a göre, esasında düzenleyici işlem yapma yetkisi İdarenin takdir 
yetkisinin tezahüründen başka bir şey değildir., naklen Akyılmaz, a.g.e., s.270. 
466 Özay, Günışığında Yönetim, s.428, dn.504. 
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yüzden, düzenleyici işlemin somutlaştırılması için, her seferinde ilgilileri belirleyecek olan 

bir uygulama işlemine ihtiyaç bulunmaktadır.467 

İYUK’nun 7. maddesinin 4. fıkrasına göre, hem genel düzenleyici işleme hem de bu 

genel düzenleyici işlem neticesinde tesis edilen uygulama işlemine karşı menfaatleri 

etkilenen bireylerin iptal davası açma hakkı bulunmaktadır.  

İYUK’nun 7. maddesinin 4. fıkrası şu şekildedir; “ilanı gereken düzenleyici 

işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin 

uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi 

aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu 

düzenlemeye dayalı işlemin iptal edilmesine engel olmaz.” 

DİDDGK, bir taşınmazın yol ve yeşil alan olarak kamulaştırılmasına ilişkin 

21.9.1989 tarihli ve 80/3 sayılı Belediye Encümeni kararı ile bu kararın dayanağı olan 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının iptali istemiyle açılan davada İstanbul İdare 

Mahkemesinin iptal kararında ısrar etmesi üzerine, DİDDGK, 27.3.1998 tarihinde şu 

şekilde hüküm vermiştir; “…menfaat alakası bulunmak koşuluyla, kişinin düzenleyici 

işleme karşı dava açabilmesinin iki yolu bulunmakta; ilgili kişi ya düzenleyici işlemin ilan 

tarihinden itibaren dava açma süresi içinde ya da bu işlemin uygulanması halinde, 

uygulama işlemi üzerine ve bu işlemin süresine tabi olarak dava açma olanağına sahip 

bulunmakta; ikinci olanaktan yararlanabilmek ve bakılabilir nitelikte bir dava açabilmek 

için mutlaka bir uygulama işleminin bulunması gerekmektedir…”468  

Burada düzenleyici işlemin etki alanına giren bireylerin menfaatleri dava açma 

süresi ile sınırlıdır. Dolayısı ile kanunda belirtilen süre içerisinde dava açılmadığı ya da 

düzenleme yapılan alanın kapsamında bulunmamaktan469 dolayı açılamadığında, ilgili birey 

bundan sonra ancak uygulama işlemine karşı menfaatinin etkilenmesi şartı ile dava 

açabilecektir. Dava açma süresi bu durumda uygulama işleminin yazılı olarak bildirilmesi 

tarihinden itibaren başlayacaktır. 

                                                 
467 Azrak, Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.106-107, ÖZAY’a göre, “nesnel 
işlemlerin kim ve ne için yapıldıkları belli olmayıp, sadece düzenledikleri ya da öngördükleri genel hukuksal 
durum içine girmiş bulunan, ona girebilme ya da o durumdan çıkma koşul ve yeteneklerine sahip bulunan 
öznelerin varlığı söz konusudur.”, naklen Özay, Günışığında Yönetim, s.433-434. 
468 DİDDGK, 27.3.1998 gün ve E. 1996/768, K. 1998/164, DD., Y.29, S.97, 1999, s.78.  
469 Tekinsoy, a.g.e., s.149-150. 
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TEKİNSOY’a göre, burada doğrudan düzenleyici işleme karşı dava açmayan veya 

açamayan ilgilinin ehliyetsizlik durumunu menfaat yokluğuna dayandırmak mümkün 

değildir. Bu sebeple söz konusu durumu, anılan kanun maddesinden kaynaklanan bir 

ehliyetsizlik durumu olarak değerlendirmek gerekmektedir.470 

ALAN, düzenleyici tasarruflara karşı, uygulama işlemi olmadan da dava 

açılabilmesini, kanunun bu tür işlemler açısından menfaat ihlali koşulunu bırakmış 

olmasına bağlamaktadır. ALAN’a göre; “somutlaşmamış, başka bir deyimle henüz kişiler 

hakkında öznel sonuçlar doğurmamış bir düzenleyici tasarrufun herhangi bir menfaati 

ihlali söz konusu değildir.” Eğer bir ihlal olacaksa bu, kuralın uygulanması halinde ileride 

ortaya çıkacaktır. Bu sebeple düzenleyici işlemlere karşı, hukuki durumları bu düzenleyici 

işlemin kapsamı içinde olan veya getirdiği kurallarla ilgili bulunan kişilerin dava 

açabileceğini kabul etmek gerekmektedir. Bu da menfaat ihlalinin geniş ve kapsamlı olarak 

yorumlandığını göstermek bakımından idari yargı yönünden ileri bir aşamadır.471  

Ancak TEKİNSOY, düzenleyici işlemlerin belli bir alanda hukuksal etki doğuran 

işlemler olduğunu, bu etkinin muhataplarının da bu alanla bir biçimde ilişkide bulunan 

kişiler olduğunu, dolayısı ile ilişki içinde bulunulan alanda ortaya çıkan hukuksal 

değişiklikler ile bu ilgililerin bir menfaat bağının bulunmamasının düşünülemeyeceği 

nedeni ile bu  görüşü eleştirmiştir.472 

            Kanımızca burada genel düzenleyici işlemin, bireyler üzerindeki hukuksal etkilerini 

uygulama işlemleri ile gösterebilmesine karşın, yukarıda menfaatin güncelliği konusunda 

yapmış olduğumuz açıklamaları göz önüne alarak, yakın bir gelecekte gerçekleşmesi 

muhakkak olan bir menfaat ihlalinin de iptal davası açmaya imkan vermesi gerekir. 

Dolayısı ile kanunun düzenleyici işlemler bakımından menfaat ihlali şartını bırakmış 

olduğunu kabul etmek bizce doğru gözükmemektedir. 

Belirtmek gerekir ki, düzenleyici idari işlemler kazanılmış hak doğurmazlar ve her 

zaman ilga edilebilirler.473 Değişip ortadan kalkmaları ile onlara bağlı hak ve 

yükümlülükler de değişip ortadan kalkar. Bu sebeple bunların geriye yürür biçimde 

uygulanmaları mümkün olmadığı gibi etkilerinin son buldukları tarihten itibaren ileriye 
                                                 
470 Tekinsoy, a.g.e., s.150. 
471 Alan, a.g.e., s.31. 
472 Tekinsoy, a.g.e., s.150. 
473 Gözler, İdare Hukuku Dersleri, s.213. 
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doğru uzaması da mümkün değildir meğer ki, hak doğurucu ve yararlandırıcı bir durum söz 

konusu olsun.474 

Danıştay düzenleyici işlemlere karşı açılacak davalarda ehliyet için, hem bu işlemle 

düzenlenen alanın kapsamına girme, hem de dava konusu işlemden etkilenmiş olma 

ölçütünü kullanmaktadır.475 

Danıştay 4. Dairesi, 4369 Sayılı Kanuna ilişkin Genel Tebliğin “Diğer Kanunların 

Uygulanması” başlıklı 7. bölümünün iptali istemi ile açılan davada; nesnel bir idari işlemin 

dava konusu yapılabilmesi için davacının bu işlemden sonuç doğurabilecek ve zarar 

görecek şekilde etkilenmesinin şart olduğu, bu idari işlemin uygulanması sonucu davacının 

hukukunun etkilendiği ve zarara uğradığı şeklinde belirlenebilen meşru, kişisel ve güncel 

bir menfaat alakasının varlığı tespit edilemediği gerekçesi ile davanın ehliyet yönünde 

reddine karar vermiştir.476  

Danıştay 8.Dairesi ise, 31.1.1995 gün ve 221888 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin 

Yönetmeliğinin 16, 17, 17/c, 17/ç-4, 19/e-4, 30 ve 57. maddelerinin Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşmeye aykırı olduğu sebebi ile iptali istenen davada, iptal davası açılabilmesi için 

idari işlemin ilgili kişinin yararını olumsuz yönde etkilemiş ve hukuksal durumunda bir 

değişiklik meydana getirmiş olması gerektiği, bu nedenle iptali istenen düzenleyici işlem 

öğrencilik niteliği kalmamış olan davacının çocuğuna uygulanmadığından menfaatinin 

ihlalinin söz konusu olmadığı gerekçesi ile oy çokluğuyla davanın ehliyet yönünden 

reddine karar vermiştir.477 

Yine Danıştay 10. Dairesi, davacının, mezun olmadığı okulunda arasında 

bulunduğu bazı okulların mezunlarının yapılacak sınavı başarmak şartı ile kıyı kaptanlığı 

yeterlilik belgesi alabileceğine ilişkin Gemi adamları Eğitim, Belgelendirme, Sınav, 

Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 

ç/4 bendinin iptali istemiyle açtığı davada, davacının henüz öğrencilik statüsünde olduğu ve 

                                                 
474 Özay, Günışığında Yönetim, s.429, ONAR, İdare hukukunun statülere dayanan nesnel, düzenleyici 
işlemler ile oluşan dokusunda kazanılmış hak kavramının hiçbir zaman söz konusu olamayacağını, kazanılmış 
haktan ancak statünün şartları çerçevesinde kişisel bir durum doğduktan yani genel durum şahsi duruma 
dönüştükten sonra bahsedilebileceğini ifade etmiştir., naklen Onar, a.g.e., s.483. 
475 Tekinsoy, a.g.e., s.150. 
476 D. 4.D., 8.10.1998 gün ve E. 1998/2746, K. 1998/4282, DD., Y.29, S.99, 1999, s.210-211.  
477 D. 8.D., 3.6.1997 gün ve E. 1995/1362, K. 1997/1960, DD, Y.28, S.94, 1999, s.510. 
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dolayısı ile işlemle arasında kişisel, güncel bir menfaat olmadığı gerekçesiyle davayı 

ehliyet yönünden red etmiştir.478 

            Buna karşın Danıştay 6.Dairesi, İstanbul Üniversitesi’nde görevli bir öğretim 

üyesinin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan 1/5000 

ölçekli Tarihi Yarımada Koruma İmar Planı’nın iptali istemiyle açmış olduğu davada, iptal 

davaları ile idari işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının saptandığı, dolayısı ile İdarenin 

hukuka bağlılığının belirlenmesine ve sonuçta Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleştirilmesine 

imkan sağlandığından bu davalarda menfaat ilişkisinin dar yorumlanmaması gerektiği, keza 

olaylara yaklaşım şeklinin, toplumun ve kişinin düzeyinin, menfaat kavramının boyutlarını 

değiştirecek nitelikte olduğu ve özellikle çevredeki doğal ve tarihi değerlerin tahribine karşı 

dava açma hakkının kişisel maddi menfaat ihlaline bağlamanın Hukuk Devleti ilkesinin 

gerçekleşmesini engellemek sonucunu doğurduğu gerekçesi ile davayı ehliyet yönünden 

red eden İdare Mahkemesi kararını bozmuştur.479      

Yine Danıştay 7.Dairesi, nihai tüketici olması dolayısı ile katma değer vergisinin 

asıl yüklenicisi konumundaki her bireyin, vergi oranları ile ilgili olarak toplumun tümünü 

ve dolayısı ile kendi menfaatini zedeleyen, kamu yararına ve Hukuk Devleti esaslarına 

aykırı olan düzenleyici işlemlere karşı dava açma hakkının bulunduğu gerekçesi ile davayı 

ehliyet yönünden red eden İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmadığı yönünde hüküm 

vermiştir.480  

Belirtmek gerekir ki, Danıştay, düzenleyici işlemin, kişinin menfaatini ihlal etmiş 

olmasının, bu işleme dayanılarak yapılan uygulama işleminin de menfaatini ihlal edeceği 

anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir. 

            Danıştay 6. Dairesi, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine dayanılarak yapılan 

parselasyon işleminin iptali istemi ile açılan davada, şu şekilde karar vermiştir; “… davacı 

uyuşmazlık konusu bölgedeki imar planlarına karşı açtığı iptal davalarının esası hakkında 

karar verildiğini ileri sürerek parselasyon işlemine karşı açılan davanın da esasının 

incelenmesi gerektiğini iddia etmekte ise de imar planları kamu yararını ilgilendiren genel 

nitelikte düzenleyici işlemler olduğundan semt sakini (komşuluk) sıfatıyla menfaatinin ihlal 

                                                 
478 D. 10.D., 14.4.1997 gün ve E. 1997/1372, K. 1997/1314, naklen http://www.danistay.gov.tr/. 
479 D. 6.D., 3.6.1992 gün ve E. 1992/1660, K. 1992/2676, naklen http://www.danistay.gov.tr/. 
480 D. 7.D., 11.3.2003 gün ve E. 2001/4997, K. 2003/555, naklen http://www.danistay.gov.tr/. 
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edildiğinden bahisle dava açma hakkı olan davacının aynı sıfatla subjektif nitelikteki 

parselasyon işlemi için kişisel menfaatinin ihlal edildiğinden bahisle dava açma hakkı 

olduğunu kabule hukuken imkan bulunmamaktadır.”481 

 

 

B. BİREL İDARİ İŞLEMLER BAKIMINDAN MENFAAT İHLALİ KOŞULU  

Birel idari işlemler veya idari kararlar ismen belirlenmiş bir kişi veya belli bir 

duruma ilişkin olan idari işlemlerdir. Başka bir deyişle idari kararlar, belli kişilere ilişkin 

hukuki sonuçlar doğurmaya yönelik kamu gücü ayrıcalıkları içeren irade açıklamalarıdır.482 

Keza bu tür işlemler ile belli kişiler için hukuki durumlar yaratılır, değiştirilir ve 

kaldırılır.483  

Birel idari işlemler, bir defa uygulanmakla tükenmeyen, devamlı nitelik gösteren 

düzenleyici işlemlerin aksine devamlı değildirler, bir kez uygulanmakla sona ererler.484  

Yine düzenleyici işlemlerin aksine, birel işlemlerin hepsinde hem konu, hem de özne 

önceden bilinmektedir.485  

Genel düzenleyici işlemler ile birel işlemlerin etki alanları bakımından farkını 

AZRAK, ışın demeti benzetmesiyle açıklamıştır: “Hukuk işlemlerini bir ışın demetiyle 

karşılaştırabiliriz. Bu ışın demeti, karar adını alan birel işlemlerde ancak belli kişileri 

doğrudan (direkt) olarak aydınlatır, fakat başka kişileri de, eğer ışın demetinin 

yakınındaysalar, dolaylı olarak, yani yansıma suretiyle kısmen aydınlatabilirler; lakin bu 

kişiler de ya belirli, ya da belirlenebilen kişilerdir. Bu ışın demeti, düzenleyici işlemler 

örneğinde ise, belli kişilere değil, belli bir alana yönelmiştir ve bu alan içerisinde bulunan 

kişileri aydınlattığı gibi, bu alana giren, girecek olan ve bu alandan geçip gidecek olan 

kişileri de ani ve geçici ya da sürekli olarak aydınlatır. Düzenleyici işlemin genelliği işte bu 

gayrı şahsi karakterinde kendini açığa vurur.”486 

                                                 
481 D. 6.D., 23.9.1999 gün ve E. 1998/4164, K.1999/4196, DD., Y.31, S.103, 2002, s.602. 
482 Gözler, İdare Hukuku Dersleri, s.220. 
483 Metin Günday, İdare Hukuku, 9. Bası, Ankara, İmaj, s.111. 
484 Gözler, İdare Hukuku Dersleri, s.212. 
485 Özay, Günışığında Yönetim, s.435. 
486 Azrak, Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, s.107. 



   144

ÖZAY’a göre, Kamu hukuku alanında birel işlemler sadece, insanlar için değil, 

diğer canlılar, mal ve eşya gibi cansız nesneler, binalar, bitkiler hakkında yapılmış 

olabilir.487 

Örneğin, Sümer Holding Anonim Şirketi’ne ait işletmenin özelleştirilmesi 

yolundaki Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, işletmenin  

özelleştirilmesi işlemi insanlar hakkında olmayan bir birel işlemdir. 

Danıştay 10.Dairesi, bu davada, iptali istenen özelleştirme kararının, çalışma hayatı, 

istihdam koşulları ve işverenin hukuki niteliğine ilişkin unsurlar içerdiğinden, Erzurum 

Pamuklu Sanayi İşletmesinde çalışan işçilerle bu işlem arasında meşru, güncel ve kişisel 

menfaat ilgisinin bulunduğuna karar vermiştir.488 

 Yine Danıştay 10.Dairesi, Karaman Pamuklu Sanayi İşletmesinin satılmasına 

ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali istemiyle, bu işletmede çalışan işçilerce 

açılan davada aynı sebepler ile menfaat ilgilerinin varlığına hükmetmiştir.489 

Buna karşın, aynı Danıştay Dairesi, Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim 

Şirketi’nin bazı santrallerinin ve iki iştirakindeki hisselerinin özelleştirme kapsamına 

alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle, elektrik abonesi olan davacı tarafından açılan 

davada, şu gerekçe ile davacının menfaatinin ihlal edilmediğinden bahisle, davayı esasa 

girerek red eden  İdare Mahkemesi  kararını bozmuştur. 

“Olayda davacı özelleştirme kapsamına alınan termik santrallerden birisinin 

bulunduğu bölgede oturduğunu, elektrik abonesi olduğunu, dolayısı ile hizmetten doğrudan 

yaralandığını ve sonuçlarından etkilendiğini ileri sürerek dava açmış ise de, elektrik 

dağıtım hizmetinden faydalanması engellenmeyen, statüsünde herhangi bir değişiklik 

olmayan, abonelik durumu aynen devam eden davacının, yalnızca abonelik ilişkisine dayalı 

olarak kamu hizmetinde kullanılan tesislerin özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili dava 

konusu işlemde menfaatinin ihlal edildiğinden söz edilemeyeceğinden hakkında herhangi 

bir işlem tesis edilmeyen davacının dava açma ehliyeti bulunmamaktadır.”490 

                                                 
487 Özay, Günışığında Yönetim, s.436. 
488 D. 10.D., 9.6.1998 gün ve E. 1997/2003, K. 1998/2445, naklen Bal, a.g.e, s.534-535. 
489 D. 10.D., 17.6.1997 gün ve E. 1997/2038, K. 1997/2464, naklen Bal, a.g.e., s.535-536. 
490 D. 10.D., 18.10.2000 gün ve E. 1997/1598, K. 2000/5282, naklen Bal, a.g.e., s.589-590. 
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Öğretide kişiler yönünden birel idari işlemler çeşitli açılardan sınıflandırılmışlardır. 

Ancak biz burada konumuzla ilgili olarak yalnızca, maddi açıya, içeriklerine, açıklanan 

iradenin şekline, muhatapları üzerindeki etkilerine göre tasnifleri üzerinde duracağız. 

 

 

1.Maddi Açıdan Tasnif 

a.Koşul işlemler bakımından menfaat ihlali koşulu 

Koşul işlemler, daha doğru bir ifade ile durum işlemler, belli bir kişiyi veya 

nesneyi, hukuk kurallarınca önceden düzenlenmiş bulunan nesnel ve kişilik dışı bir hukuki 

duruma sokan veya böyle bir hukuki durumdan çıkaran işlemlerdir. Koşul işlemlerde 

işlemin içeriği önceden kişilik dışı ve nesnel olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile koşul 

işlemin bu hukuki durumun içeriğini düzenlenmesi söz konusu değildir. Belirlenen  hukuki 

durum, bu hukuki durum içine sokulacak herkes için geçerlidir.491  

Nitekim ÖZAY’a göre de, bu işlemler genel bir hukuksal durumda bulunma, bazı 

haklardan yararlanma, yükümler altına girme, belli yetkileri kullanabilme gibi ona bağlı 

bazı kişisel durumların kaynağı olabilmektedir. Dolayısı ile bu haklardan yararlanma, 

yükümlülükler altına girme, yetkileri kullanabilme gibi durumların koşulunu bu işlemler 

oluşturduğundan, genel hukuksal durumlar girme ya da onlardan çıkma sonucunu doğuran 

birel işlemlere koşul işlem denilmektedir.492 

Ancak lehine şart işlem yapılmış kişiler bir takım hak ve ayrıcalıklardan 

yararlanıyor olsalar da, bu hak ve ayrıcalıklar söz konusu kişilere, onların şahsına verilmiş 

haklar olmadıkları ve içinde bulundukları durumdan kaynaklandıkları için öznel haklar 

bahşetmezler. Burada ilgililerin sadece içinde bulundukları hukuki duruma saygı 

gösterilmesini talep yetkisi bulunabilir.493  

Öncelikle belirtmeliyiz ki, önceden düzenlenmiş olan bulunan nesnel ve kişilik dışı 

hukuki duruma giren ya da bu hukuki durumdan çıkarılan kişilerin adlarına tesis edilmiş 

olan bu koşul işlemle menfaat ilgilerinin olduğu açıktır. 
                                                 
491 Günday, a.g.e., s.116., Gözler, İdare Hukuku Dersleri, s.221, Gözler, İdare Hukuku, s.578. ÖZAY’a 
göre,“bu tür işlemlerden bazılarının etkilerinin genel daha doğrusu genele yönelik olması, o konuyla ilgili 
herkesi etkileyici nitelikte genel bir durum yaratmasının da söz konusu olabilmesi nedeniyle bunlara genel 
koşul işlem denilmesi de önerilmiştir.”, naklen Özay, Günışığında Yönetim, s.439. 
492 Özay, Günışığında Yönetim, s.440. 
493 Gözler, İdare Hukuku, s.579. 
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Keza Danıştay 5.Dairesi, 31.10.1988 tarihli kararında Radyo Televizyon Kurulu 

Hukuk Müşavirliği’nden Giresun Defterdarlığı Müşavir Hazine Avukatlığı görevine nakli 

nedeniyle davacının menfaatinin ihlal edilmiş olduğuna hükmetmiştir.494 

Koşul işlemlerde adına işlem tesis edilmemekle beraber bu işlemden dolayısı ile 

etkilenenlerin de dava açma ehliyetlerinin varlığı bakımından olumlu ve olumsuz koşul 

işlem ayrımını yapmak gerekir. Buna göre, olumlu koşul işlemlere karşı açılacak davalarda 

hem adına işlem tesis edilen hem de bu işlem dolayısı ile menfaatleri ihlal edilenlerin dava 

açma ehliyetleri bulunurken, olumsuz  koşul işlemlerde yalnızca adına işlem kurulanın 

dava ehliyeti mevcuttur.495  

Nitekim koşul işlemden dolaylı olarak etkilenmeye ilişkin olarak Danıştay 5. 

Dairesi, Sağlık merkezi tabibi olarak görev yapan davacının, Sağlık Gurubu Başkanlığı’na 

kendisinin yerine bir başka kişinin ataması yolundaki işlemin iptali istemi ile açılan davada, 

davacının bu işlemle menfaat ilişkisinin bulunduğunu kabul etmiştir.496 

Yine aynı Daire, bir üniversitenin Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde, memur olarak 

görev yapan davacının, bir kişinin Hemşirelik Yüksekokulu Sekreterliği’ne atanmasına 

ilişkin işlemin iptali istemi ile açtığı davada, 1. dereceli Yüksekokul Sekreterliği görevine  

başka bir kişinin atanmasının, 1.dereceli kadroya atanma isteminde bulunan davacının 

menfaatinin ihlal edildiği gerekçesi ile İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.497 

TEKİNSOY’a göre, burada bir başkası adına yapılan memur atama işleminden 

dolaylı şekilde etkilenen kişilerin dava ehliyeti, göreve bir başkasının atanması üzerinden 

değil davacının atanmaması üzerinden araştırılacak bir menfaat ihlaline dayanmaktadır. 

Dolayısı ile bu hukuki durumun gerektirdiği koşulları taşımayanların, atamalarının 

yapılmaması nedeniyle menfaatlerinin ihlali mümkün değildir. Bu sebeple de dava 

ehliyetlerinden söz edilemez.498 

Nitekim Danıştay 8.Dairesi, bir adayın ilgili yönetmeliğe göre, doçentliğe atanması 

işleminin iptali için başka bir fakültede görevli, aynı anabilim dalındaki profesörün açmış 

                                                 
494 D. 5.D., 31.10.1988 gün ve E. 1987/2885, K. 1988/2337, naklen http://www.danistay.gov.tr/. 
495 Tekinsoy, a.g.e., s.142. 
496 D. 5.D.,  26.5.1987 gün ve E. 1985/887, K. 1987/856, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
497 D. 5.D., 17.9.2004 gün ve E. 2003/4666, K. 2004/3214, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
498 Tekinsoy, a.g.e., s.142. 
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olduğu davada hukuken korunması gereken bir menfaatin bulunmadığı yönünde karar 

vermiştir.499 

             

 

            b. Öznel işlemler bakımından menfaat ihlali koşulu 

Öznel işlemler belli bir kişiyi ya da nesneyi kapsamını  kendilerinin belirledikleri 

hukuki duruma sokan, diğer bir ifade ile, bireysel hukuki durumlar doğuran ya da bireysel 

hukuki durumlarda değişiklik meydana getiren işlemlerdir.500 

Görüldüğü üzere, öznel işlemlerin, koşul işlemlerden farkı, yöneldiği kişi ya da 

nesneyi bir hukuki statüye değil, bizzat kendisinin belirlediği bir hukuki statüye 

koymasıdır.501 

Öznel işlemler daima kişiden kişiye değişen işlemlerdir.502 Bu durum, o işlemin 

nesnel içeriğinin saptanmasından sonra ortaya çıkacak konunun, yani doğuracağı sonucun 

kapsamının belirlenmesinde öznel durumların etkili olması ve sonucun bunlara bağlı olarak 

işlemden işleme değişebilmesini ifade eder.503 

  ÖZAY, koşul işlemler ile öznel işlemler arasındaki farkı, jüri sistemin uygulandığı 

ceza muhakemesi örneği ile açıklamıştır. Buna göre, önce jüri tarafından davalı hakkında 

verilen suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin karar bir koşul işlemdir. Ancak suçlu olduğuna 

ilişkin karara göre, duruşma yargıcının, hükümlünün duruşma sırasındaki davranışları, 

pişmanlık, tekerrür, alkol veya uyuşturucu tutkunu olup olmama gibi hususları göz önüne 

alarak -bunların hukuksal etkisi sonucu- saptamış olduğu ceza miktarı ve cezanın kapsamı 

öznel bir işlemdir. Eğer jüri davalının suçsuz olduğu yönünde bir karar verirse, artık öznel 

olan cezanın belirlenmesi mümkün değildir.504 

Burada görülmektedir ki, İdare öznel bir işlem tesis edeceği zaman, adına işlem 

tesis ettiği kişinin niteliklerinin göz önüne almakta ve dolayısı ile her kişi için farklı bir 

                                                 
499 D. 8.D., 28.6.1993 gün ve E. 1992/2595, K. 1993/2519, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
500 Günday, İdare Hukuku, s.117., Gözler, İdare Hukuku, s.579. 
501 Akyılmaz, a.g.e., s.272. 
502 Gözler, İdare Hukuku, s.579. 
503 Özay, Günışığında Yönetim, s.440. 
504 Özay, Günışığında Yönetim, s.441, Yine “Üniversitede geçer ya da geçmez şeklinde açıklanan bir sınav 
sonucu koşul işlem ise de, ders yılı içinde almış olduğu ara sınav notlarının ortalamasının %40 ile sınavda 
alınmış notun %60ının toplamından elde edilen başarı notunu gösteren işlem özneldir.”, naklen  Özay, 
Günışığında Yönetim, s.442. 
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işlem ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple tesis edilen öznel işlem sonucu yalnızca adına işlem 

tesis edilen kişinin menfaati etkilenmekte, diğer kişilerin hukuksal durumlarına bir etki söz 

konusu olmamaktadır. 

TEKİNSOY da, işlemin kurduğu hukuksal durumun, koşul işlemlerde olduğu gibi 

kişilik dışı ve başkaca kişileri de kabul edebilecek nitelikte değil, doğrudan doğruya adına 

işlem kurulanın öznel niteliklerine bağlı olduğunu, bu nedenle de öznel işlemin 

kurulmaması ya da hukuka aykırı biçimde kurulması ile sadece bu işlemle ilk elden ilişkide 

bulunan kişinin menfaatinin ihlal edilebileceğini söylemektedir.505 

 Nitekim Danıştay 7.Dairesi tarafından, Gümrükleme Limited Şirketi’nin yetkilisi 

adına tescilli beyanname kapsamı eşya nedeniyle, bu şahıs adına yapılan ek tahakkuka vaki 

itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle davacı şirket tarafından açılan davada, davacı 

şirket adına tesis edilmiş bir işlem bulunmadığı, anılan şahsın, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip 

olan davacı şirketin yetkilisi olmasının da bu hukuki durumu değiştirmeyeceği, başkası 

adına tesis edilen idari işlemin iptalinde davacının menfaati bulunmadığı ve davanın ehliyet 

yönünden reddi gerekirken, bu husus dikkate alınmaksızın alınan kararda isabet olmadığı 

gerekçesi ile Erzurum Vergi Mahkemesi’nin kararını bozmuştur.506 

Erzurum Vergi Mahkemesi’nin ısrar kararı vermesi üzerine DVDDGK ise şu yönde 

hüküm tesis etmiştir; “Davanın görülebilmesini ön koşullarından biri olan ehliyet kavramı, 

dava açanın hem genel olarak hem de davanın konusunu oluşturan işlem ile hukuken 

korunması gereken bir menfaat bağının bulunmasını gerektirmektedir. Olayda …işlemin 

iptali istemiyle davacı şirket tarafından dava açılmış ise de, tesis edilen idari işlem davacı 

şirketin menfaatini etkileyecek nitelikte olmadığından bu idari işlemin iptalinde davacı 

şirketin menfaati bulunmamaktadır.”507 

 

 

 

 

 

                                                 
505 Tekinsoy, a.g.e., s.143. 
506 D. 7.D., 16.12.2002, E. 2001/4472, K. 2002/4182, naklen http://www.danistay.gov.tr/. 
507 DVDDGK, 27.2.2004, E. 2003/363, K. 2004/27, naklen http://www.danistay.gov.tr/. 
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2.İçeriklerine Göre Tasnif 

   a.Emredici işlemler bakımından menfaat ihlali koşulu 

Emredici işlemler muhatabını davranma, katlanma veya kaçınma gibi belirli bir 

davranışı benimsemeye zorlayan emir veya yasaklar içeren işlemlerdir. Örneğin, kolluk 

işlemleri, bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklanması gibi işlemler bu türdendir.508 

Emredici işlemler aynı zamanda yükümlendirici işlemler olduklarından, bu tür 

işlemlere karşı sadece adına işlem kurulan kişilerin menfaatlerinin etkilenebileceğini 

belirtmekle yetiniyoruz. Bu konuya ilgili bölümde daha ayrıntılı olarak değinilecektir.   

 

 

b. Yapıcı işlemler 

Yapıcı, diğer bir deyişle kurucu işlemler, belli bir kişi hakkında yeni bir hukuki 

durum doğuran ya da mevcut bir hukuki durumu değiştiren veya hukuki duruma son veren 

işlemlerdir. İdari kararlar esas itibariyle yapıcı işlemlerdir.509 

Örneğin, memur atama işlemi, emekliye sevk işlemi gibi koşul işlemler ile 

öğrencilere sınavlarda not verme ve tedavi yardımlarından yaralandırma işlemleri gibi 

öznel işlemler aynı zamanda yapıcı işlemlerdir.  

AKYILMAZ’a göre, yapılandırma, belli bir kişi için bir kanuni yükümlülüğün 

somutlaştırılmasıdır.510 

 Yapıcı işlemler, adına tesis edildikleri kişilerin, hukuksal durumlarını etkiledikleri 

için, tabii olarak menfaatlerini de etkilemektedirler. Ancak adına yapıcı bir işlem tesis 

edilmemekle birlikte başka kişilerin de bu işlemler dolayısı ile menfaatlerinin etkilenip 

etkilenmediğine karar verebilmek için, yapıcı işlemin niteliğine bakmak gerekir.511 Yapıcı 

işlemin bir koşul işlem ya da öznel işlem olmasına göre, yukarıda açıkladığımız üzere, 

dolaylı olarak menfaat ihlali sebebi ile dava açma ehliyetinden söz edilebilecektir. 

Danıştay 6.Dairesi, kiracı olarak oturdukları binaya verilen temel ruhsatının, 

binanın yıkılması sonucunu doğuracağından bahisle iptali istemiyle açılan davada, imar 

planı ve yönetmeliğe aykırı olarak verildiği öne sürülen temel ruhsatının, imar mevzuatına 
                                                 
508 Gözler, İdare Hukuku, s. 580. 
509 Günday, İdare Hukuku, s.117., Gözler, İdare Hukuku, s.580. 
510 Akyılmaz, a.g.e.,  s.278. 
511 Tekinsoy, a.g.e.,  s.143. 
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uygun olup olmadığının yargısal denetime tabi tutulması ve bu temel ruhsatının davacıların 

kiracı olarak oturduğu binanın yıkılarak yerine yeni bir bina yapılması sonucunu doğurması 

sebebi ile menfaatlerini ihlal edildiğine karar vermiş ve İdare Mahkemesinin kararını 

davanın esası hakkında karar verilmek üzere bozmuştur.512 

 

 

c. Tespit edici işlemler bakımından menfaat ihlali koşulu 

Tespit edici, diğer bir deyişle belirleyici işlemler, yeni bir hukuki durum meydana 

getirmeyen, aksine daha önceden doğmuş bulunan bir hukuki durumun varlığını veya 

yokluğunu, bir kişinin veya bir şeyin hukuki niteliğini tespit eden işlemlerdir.513 

Hukuk düzenindeki değişiklik bu işlemlerin yapılmasından önce doğmuş 

olduğundan tespit edici işlemler hukuk düzeninde bir değişikliğe yol açmazlar. Sadece 

hukuk düzeninin mevcut halinin ne olduğunu tespit ve beyan ederler. Dolayısı ile bu 

işlemler hak doğurucu işlemler olmadıklarından İdare tarafından her zaman ilga 

edilebilirler veya kaldırılabilirler. İdarenin bu tür işlemlerde takdir yetkisinin olmadığını da 

belirtmek gerekir.514 

TEKİNSOY’a göre, tespit edici işlem kendi içinde maddi bir hukuksal değer 

taşımadığı ve bir biçimde ortaya çıkmış bulunan hukuksal bir durumun belli bir biçim 

çerçevesine oturtarak varlığına işaret ettiği için yalnızca işaret edilen hukuksal durum ile 

menfaat ilişkileri olan kişilerin, tespit edici işlemle menfaat ilişkileri bulunabilir.515 

Burada tespit edici işlemin kendi içinde maddi bir hukuksal değer taşımadığı 

ifadesi, bu işlemlerin hiçbir hukuki sonuç doğurmadığı ve dolayısı ile menfaat ihlaline yol 

açmayacağı kanısını uyandırmaktadır. 

Oysa GÖZLER’e göre; tespit edici işlemler, hazırlayıcı işlem veya iç düzen işlemi 

gibi, ilgililer üzerinde hukuki sonuç doğurmayan işlemlerden olmadığından kural olarak bu 

tür işlemler hakkında dava açılabilir meğerki tespit edici işlem hukuki etkiden bütünüyle 

                                                 
512 D. 6.D., 7.4.1983 gün ve E. 1983/186, K. 1983/1458, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
513 Günday, a.g.e., s.117, Gözler, İdare Hukuku, s.581 
514 Gözler, İdare Hukuku, s.581. 
515 Tekinsoy, a.g.e., s.143-144.  
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mahrum olsun. Ancak bir çok tespit edici işlem ilgilisinin menfaatleri üzerinde etki 

doğurmaktadır.516 

Nitekim Danıştay 10.Dairesi, re’sen emekliye sevk işleminin iptali için açılan bir 

davada, esasa girerek karar vermiştir. 517 

 

 

3.Muhatapları Üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif 

a.Yararlandırıcı işlemler bakımından menfaat ihlali koşulu 

Yararlandırıcı işlemler ilgilisine yarar ya da hak sağlayan, varolan bir yararı ya da 

hakkı kuvvetlendiren veya ilgilisinin üzerindeki bir yükümlülüğü ortadan kaldıran 

işlemlerdir.518 

TEKİNSOY’a göre, adına yararlandırıcı bir işlem tesis edilen kişinin menfaatinin 

ihlal edilmesi söz konusu olmayacağından dava açma ehliyeti de bulunmayacaktır. Çünkü 

buradaki menfaat ilişkisini, iptal davaları için genişletilmiş ve dava konusu ile 

ilişkilendirilmiş menfaat olarak değil, genel dava teorisi uyarınca dava açmaktaki menfaat 

ilişkisi olarak algılanması gerekmektedir. Ancak biçimsel olarak yaralandırıcı bir işlem 

olmakla birlikte, aslında adına tesis edildiği kişiye bir yarar sağlamayan veya onu 

yükümlendiren işlemlerin menfaat ihlaline yol açması  elbetteki mümkündür.519 

Esasen burada dava açma ehliyetinin varlığını saptanırken, başkası adına 

yararlandırıcı işlem tesisi dolayısı ile menfaatleri haleldar olan kişiler daha fazla ön plana 

çıkmaktadır. Bununla birlikte davacının menfaatinin varlığı saptanırken her davada olayın 

özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Danıştay 6.Dairesi, eczacı olan davacıların, hastane önüne yapılan prefabrik 

eczanenin inşaat ruhsatının iptali için açtıkları davada, İdare Mahkemesinin, söz konusu 

yapının eczane olarak işletilmesi dolayısıyla kazançlarında bir azalma meydana geldiği, bu 

                                                 
516 Gözler, İdare Hukuku, s.582, “Yardım yapılması burs veya sübvansiyon verilmesi gibi işlemler tespit 
edicidir; ama aynı zamanda icrai niteliktedirler; zira bu tespit edici işlem ile ödemenin yapılması 
mümkündür.”, in A.e., Fransız Danıştay’ı da taşınmaz malın planı bakımından durumunu belirten belgelerin 
tespit edici nitelikte olmalarına rağmen iptal davasına konu olabileceklerine karar vermiştir., naklen Gözler, 
İdare Hukuku, s.583.  
517 D. 10.D., 9.11.1998, E. 1996/2336, K. 1998/5537, naklen Selami Demirkol, Önder Tekin, Nihat Toktaş, 
Danıştay İdari Dava Daireleri Karar Özetleri, Ankara, Adil, 2002, s.255. 
518 Gözler, İdare Hukuku, s.583, Günday, a.g.e., s.122. 
519 Tekinsoy, a.g.e., s.146. 
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nedenle de dava konusu yapı ruhsatının iptalini istemelerine karşın, davacıların yapı ruhsatı 

ile doğrudan bir menfaat ilişkileri olmadığı, yapı ruhsatının iş yeri olarak verildiği, anılan 

yerin eczane olarak kullanılmasının yapı ruhsatı ile değil, eczane açma ruhsatı ile ilgili 

olduğu gerekçesi ile vermiş olduğu davanın ehliyet yönünden reddi kararını onamıştır.520 

Yine, aynı Daire, kiracı olarak işletilen otelden yargı kararı ile tahliye ettirilen 

davacının bu otelle ilgili olarak kat ilavesini öngören inşaat ruhsatının iptali istemiyle açtığı 

davada, yapıyı turistik otel olarak işletmek için kiralayan davacının, …tarafından esaslı 

surette değişiklik ve onarım nedeniyle kiralananın tahliyesi için davada verilen ilamın 

kesinleştiği, bu sebeple davacının yapıyla hiçbir ilişkisi kalmadığı, ayrıca bu vasfa 

dayanılarak mülkiyet hakkının kullanılmasını engelleyecek şekilde dava açılamayacağı 

gerekçesi ile İdare Mahkemesi’nin kararını bozmuştur.521   

Buna karşın, Danıştay 12.Dairesi ise, 25.2.1969 tarihli bir kararında şu şekilde bir 

hüküm vermiştir; “…Muvazaalı olduğu iddiası ile ruhsatının geri alınması talep edilen 

eczane ile davacının sahibi bulunduğu eczane aynı yerde çalışmakta olduğundan, 

davacının dava konusu işlemin iptalini istenmekte hukuken korunması gerekli meşru ve 

güncel bir menfaati olduğu açıktır…”522 

Keza Danıştay 6.Dairesi de, inşaat ruhsatlarının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

kapsamında kendi adına tescilli olduğu halde, başka bir mimar tarafından kopya edilen 

projeye dayalı olarak verildiği iddiasıyla açılan davanın İdare Mahkemesince ehliyet 

yönünden reddi üzerine yapılan temyiz incelemesinde; yukarıda adı geçen Kanun 

kapsamında bulunan planın, eser olarak korunması amacıyla proje müellifinin gerekçeli 

uygun görüşünün alınmasının şart olduğu bu sebeple de davacının, dava açma ehliyetinin 

bulunduğuna hükmetmiştir.523  

 

 

 

 

 
                                                 
520 D. 6.D., 13.10.1992 gün ve E. 1992/2250, K.1992/3552, naklen http://www.danistay.gov.tr/. 
521 D. 6.D., 23.2.1993 gün ve E. 1992/3130, K. 1993/658, naklen http://www.danistay.gov.tr/. 
522 D. 12.D., 25.2.1969 gün ve  E.1968/70, K. 1969/30, naklen Tekinsoy, a.g.e., s.147. 
523 D. 6.D., 16.2.2004 gün ve E. 2002/4662, K. 779/2004, naklen htpp://www.danistay.gov.tr/. 



   153

b. Yükümlendirici işlemler bakımından menfaat ihlali koşulu 

“Yükümlendirici işlemler, ilgilisinin haklarını sınırlayan veya onların lehlerine olan 

bir şeyden yaralanmalarına engel olan işlemlerdir.”524 Bu tür işlemler ilgilisinden belli 

davranışta bulunmayı, bulunmamayı veya belli bir şeye göz yummasını, katlanmasını ister. 

Bu şekilde bir hakka müdahale ederek, bireyin hukuki durumunu kısıtlar.525 

Yükümlendirici işlemlerin yapılabilmesi için, İdarenin özel bir yetki kuralı ile 

yetkilendirilmesi gerekir.526 

Yükümlendirici işlemler yukarı da belirttiğimiz üzere, ilgilisinin bir hakkını 

kısıtladığı için hukuki durumunu olumsuz etkilemektedir. Dolayısı ile adına bu tür bir işlem 

tesis edilen kişilerin menfaatlerinin etkilendiğini ve dava açma haklarının olduğunu 

tereddütsüz söylemek gerekir. 

 TEKİNSOY’a göre, adına yükümlendirici işlem tesis edilen kişilerin dışındakilerin 

dava ehliyetleri menfaat ihlali yokluğu nedeni ile bulunmamaktadır.527  

Keza Danıştay 10.Dairesi, 3091 sayılı yasa uyarınca tecavüzün önlenmesine ilişkin 

Kaymakamlığın 16.12.1994 tarihli 66 sayılı kararının iptali istemiyle kiracı tarafından 

açılan davada,  şu şekilde karar vermiştir; “…Taşınmaz mal üzerinde fiili hakimiyet ve 

tasarrufu esas alarak zilyetliğin korunması yolunda idare amirlerince verilen ve taraflar 

arasındaki çekişmeyi yargı yerinde açılacak davaya kadar kaldırarak kamu düzenini 

sağlamaya yönelik idari tedbir niteliğinde bulunan kararlarda taraf olarak 

gösterilmeyenlerin, verilen men’i müdahale kararıyla menfaatleri ihlal edildiği 

düşünülemeyeceğinden, bu kararın iptali istemiyle dava açma ehliyetleri 

bulunmamaktadır…”528 

Ancak Danıştay bazı kararlarında yükümlendirici işlem sebebiyle adına işlem tesis 

edilmeyen kişilerin de menfaatlerinin ihlal edilebileceğine hükmetmiştir. 

                                                 
524 Gözler, İdare Hukuku, s.583. 
525 Gözler, İdare Hukuku, s.584., Günday, a.g.e.,  s.122. 
526 Akyılmaz, a.g.e.,  s.279. 
527 Tekinsoy, a.g.e., s.147. 
528 D. 10.D., 10.4.1997 gün ve E. 1996/1275, K. 1997/1282, DD., Y.28, S.94, 1999, s.714 vd., Yine Danıştay 
6. Dairesi, “davacının tapu kaydında adına satış vaadi şerhi dışında kamulaştırılan taşınmazla herhangi bir 
bağı bulunmadığı, satış vaadi taşınmaz üzerinde mülkiyet ve zilyetlik hakkı doğurmayacağından davacının 
taşınmaz mülkiyetinde hak sahibi olmadığı açık olduğu ve dava konusu işlem ile kişisel menfaatinin ihlal 
edilmediği, bu nedenle davacının dava açma ehliyetinin bulunmadığı” gerekçesi ile İdare Mahkemesinin 
vermiş olduğu kararı onamıştır., D. 6.D., 17.11.1993 gün ve E. 1993/2481, K. 1993/4912, naklen 
htpp://www.danistay.gov.tr/.  
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Nitekim Danıştay 6.Dairesi, davacı müteahhit tarafından yapılmakta olan yapının 

durdurulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; “…iptal davaları ile idari 

işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının tespiti, hukukun üstünlüğünün ve dolayısı ile 

idarenin hukuka bağlılığının sağlanması amaçlandığına göre, bu davalarda menfaat 

ilişkisinin dar yorumlanmaması gerekir. Dosyanın incelenmesinden davacının davaya konu 

yapının kat karşılığı müteahhidi olduğu ve yapının durdurulması ile doğrudan menfaat 

ilişkisi bulunduğu açık olduğundan, idare mahkemesince aksi yönde verilen kararda isabet 

görülmemiştir…” hüküm vermiştir.529 

Yine aynı Daire, yıkıma konu olan yapının davacının oğluna ait olması dolayısı ile 

İdare Mahkemesinin vermiş olduğu, davanın ehliyet yönünden reddi kararını bozmuştur.530 

 

 

4.Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif 

İdari kararlar, açıklanan iradenin şekline göre ‘sarih kararlar’ ve ‘zımni kararlar’ 

olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ancak bu bölümde özelliği dolayısı ile yalnızca İdarenin zımni 

kararları incelenecektir. Zira İdarenin sarih kararları, aynı zamanda daha önce incelediğimiz 

işlem türlerinden biri olacağından burada bahsedilmeyecektir. 

 

 

a. Zımni kararlar bakımından menfaat ihlali koşulu 

Hukukun genel teorisinde susan veya hareketsiz kalan bir kişiye, belli bir konuda 

bir şeyi kabul ettiği ya da red ettiği anlamında bir irade atfetmek veya bu şekilde kişinin bir 

hukuki işlem yaptığını kabul etmek mümkün değildir. Ancak İdare hukukunda, Fransız 

hukukunda olduğu gibi, İdarenin açıkça bir irade beyanında bulunmaksızın dahi, bazı 

koşullarla idari bir işlem tesis edebileceği veya ettiği kabul edilmiştir.531  

İdare, bireylerden farklı olarak, faaliyette bulunmamak ya da bir şey yapmamak 

hürriyetine sahip değildir.532 Ancak “İdarenin her gün bir çok ve çeşitli istemlerle karşı 

                                                 
529 D. 6.D., 26.6.1993 gün ve E.1993/562, K. 1993/2506, naklen http://www.danistay.gov.tr/ 
530 D. 6.D., 1.11.1990 gün ve E. 1989/967, K.1990/1972, naklen htpp://www.danistay.gov.tr/ 
531 Gözler, İdare Hukuku, s.589., Günday, a.g.e., s.119, Celal Erkut, İptal Davalarının Konusunu 
Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Ankara, DYBY no:51, 1990, s.65. 
532 Gözler, İdare Hukuku, s.590.  
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karşıya bulunduğu düşünüldüğünde, bunların tamamına yanıt vermesini beklemek de 

mümkün değildir.”533 Dolayısı ile gerek ilgililerin haklarını zedeleyebileceği gerekse 

Hukuk Devleti ilkesinin, İdarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine tabi olması 

gerektiği şartı dikkate alınırsa, İdarenin susmasının veya hareketiz kalmasının zımni bir 

idari karar varsayılması gerektiği görülür.534 Bu sayede hem kişilerin haklarının 

zedelenmesi önlenecek hem de İdarenin susarak bazı işlemlerini yargı denetiminin dışında 

bırakabilmesinin önüne geçilmiş olunacaktır. 

Belirtmek gerekir ki, İdarenin susması veya hareketsiz kalması sonucu oluşan zımni 

işlemler, sarih şekilde oluşan idari işlemlerle özdeş niteliktedirler. Burada gerekli zamanın 

akıp gitmesi, bir idari işlemin oluşmasını sağlamaktadır.535 

 

 

 

(1). Zımni red işlemi bakımından menfaat ihlali koşulu 

İYUK’nu, İdarenin kendisine yapılan bir başvuruyu belli bir süre içinde 

cevaplamaması, susması durumunda isteğin red edilmiş olduğunu kabul etmektedir. İYUK 

10. maddeye göre; ilgililer haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin 

yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse 

istek red edilmiş sayılır.  

Dolayısı ile başvuru sahibi İdare tarafından altmış gün içinde cevap verilmediği 

takdirde oluşan zımni red işlemine karşı bu tarihten itibaren süresi içinde dava 

açabilecektir. 

Ancak İdarenin kendisine yapılan başvuruları altmış gün boyunca cevapsız 

bırakması, her zaman bir zımni red kararı olarak değerlendirilemez. Keza İdarenin, bir 

konuda açıklama yapması, yol göstermesi ya da bilgi vermesi için yapılan başvuruları 

altmış gün boyunca cevapsız bırakması, zımni red kararının oluşmasına yol açmaz. 

Bununla birlikte İdare bu tür işlemlere süresi içinde cevap vermiş olsa dahi, neticede ortaya 

çıkacak işlemler bilgi verici ya da açıklayıcı özellikte olduklarından iptal davasına konu 

                                                 
533 Erkut, İptal Davalarının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, s.66. 
534 Gözler, İdare Hukuku, s.590. 
535 Erkut, İptal Davalarının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, s.65-66. 
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olamayacaklardır.536 Hatırlanmalıdır ki, İdari işlemlerin iptal davasına konu olabilmesi için 

icrai nitelikte olmaları gereklidir. 

 Zımni red işlemine karşı açılacak iptal davaları, başvurunun red edilmesi dolayısı 

ile açıldığından ve başvurudaki maddi taleplerle bir ilgisi olmadığından, yalnızca 

başvuranın dava açma ehliyeti bulunmaktadır. Dolayısı ile buradaki menfaat ilişkisi 

başvurudaki talep konusu ile değil, başvurunun red edilmesi ile ilgilidir.537 

ERKUT, esasında  zımni red müessesesinin, idari karar alma sürecinin yabancısı 

durumunda olan üçüncü kişilerin, çoğu kez zımni red kararının oluştuğundan habersiz 

olarak dava sürelerini kaçırdıklarından, idare edilenler için bir tuzak oluşturduğunu 

söylemektedir.538   

Buna karşın, başvuruda bulunmayan kişilerin, aynı yöntemi izleyerek başvurucu 

olabilmeleri, hatta talep konusuna ilişkin olarak dava açma ehliyetine kadar uzanan bir 

menfaat ilişkisi kurmaları mümkündür.539 

İYUK, ilgililere dava konusu yapabilecekleri bir idari işleme karşı İdareye 

başvuruda bulunmak veya doğrudan dava açmak konusunda seçimlik bir hak tanımaktadır. 

İYUK’nun 11. maddesinin 1. fıkrasına göre, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, 

idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst 

makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde 

istenebilir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise, altmış gün içinde bir cevap verilmezse 

istek red edilmiş sayılır. 

Belirtmek gerekir ki, daha önce dava konusu yapılabilecek bir işlem mevcut olduğu 

için buradaki dava ehliyeti zımni red işlemi ile ilgili olarak değil, bu işlem ile ilgili olarak 

değerlendirilmek gerekir. Dolayısı ile dava konusu olabilecek işlem ile menfaati zedelenen 

tüm kişilerin dava ehliyetlerinden söz edilebilecektir.540 

 

 

 

                                                 
536 Günday, a.g.e., s.121. 
537 Tekinsoy, a.g.e.,  s.145. 
538 Erkut, İptal Davalarının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği,  s.68. 
539 Tekinsoy, a.g.e., s.145. 
540 Tekinsoy, a.g.e., s.145-146. 
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(2).Zımni kabul işlemleri bakımından menfaat ihlali koşulu 

Zımni red kararı genel kural olmasına karşın zımni kabul işleminin oluşabilmesi 

için kanunla açık bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.541  

Bu kurumun amacı İdareyi, yapılan başvuruyu cevapsız bıraktığı takdirde 

başvurucu lehine hukuksal sonuç doğuracağı yani isteğin kabul edilmiş olduğunun 

varsayılması yaptırımı ile kısa bir süre için de hareket etmeye, karar almaya zorlamaktır.542  

Ancak GÜNDAY’a göre, İdarenin gecikmesi halinde hukuka aykırı bir talebin 

kabul edilme ve dolayısı ile kazanılış haklar doğurabilme ihtimali, bu kurumun sakıncalı 

yanını oluşturmaktadır.543  

“Zımni kabul işlemleri henüz ortada bir işlem yokken, bir işlemin yapılması için 

İdareye başvurulması sonucunda ortaya çıkabileceği gibi, varolan bir işlemin yeniden 

gözden geçirilmesi amacıyla yapılan bir başvuru sonucunda da oluşabilir. Bu bakımdan 

zımni red işlemlerindeki süreç ile aralarında bir fark bulunmamaktadır.”544 

Yine zımni kabul işlemleri, kabul işlemleri ile aynı hukuki sonucu 

doğurmaktadır.545 Bu nedenle de zımni red işlemlerinden farklı olarak hukuki içerikleri 

bakımından denetlenebilirler.546 

TEKİNSOY’a göre, zımni kabul işlemine ilişkin olarak açılacak bir iptal davası 

yönünden, yalnızca başvurucunun menfaati ve dava ehliyetinin varlığı değil, başvurucu 

dışındaki kişilerin de bu kabul işleminin konusunun niteliğine göre menfaat ilişkileri ve 

dava açma ehliyetlerinin varlığı söz konusu olmaktadır.547 

Yukarıdaki nedenler ışığında TEKİNSOY’un fikri bizce de doğru gözükmektedir. 

Çünkü İdarenin kendisine yapılan başvuruyu kanunda belirtilen süre içerisinde olumlu 

şekilde yanıtlaması durumunda, başvurucu dışındaki kişilerin işlemin konusunun niteliğine 

göre menfaat ilişkilerini ve dava açma ehliyetlerini kabul edip, bu işlem ile aynı hukuki 

                                                 
541 Örneğin 3194 sayılı İmar Kanununun 30. maddesine göre inşaat tamamen bittiği takdirde , kullanım izni 
için ilgili belediyeye veya valiliğe başvurularak yapı kullanma izni alınması gerekir. Belediye veya valilik 
başvuruyu en geç otuz gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Başvurunun bu müddet içinde 
sonuçlandırılmaması durumunda izin verilmiş sayılır.   
542 Günday, a.g.e., s.121., Gözler, İdare Hukuku, s.592, Erkut, İptal Davalarının Konusunu Oluşturma 
Bakımından İdari İşlemin Kimliği, s.71. 
543 Günday, a.g.e., s.592. 
544 Erkut, İptal Davalarının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, s.71. 
545 Tekinsoy, a.g.e., s.146. 
546 Erkut, İptal Davalarının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, s.74. 
547 Tekinsoy, a.g.e., s.146. 



   158

sonucu doğuran zımni kabul işlemi için ise yalnızca başvurucunun menfaatinin ve dava 

açma ehliyetinin olduğunu kabul etmek hakkaniyete uygun olmayan sonuçlar doğuracaktır. 

Bununla birlikte, ERKUT’a göre, iptal davasına konu olmaları bakımından zımni 

red işleminden farklı olarak daha çok işlemden dolaylı olarak menfaatleri ihlal olunanlar 

bakımından önem taşıyan zımni kabul işlemleri, yetersiz duyuru yolları sebebi ile bir çok 

ilgilisi açısından dava açma süresinin kaçırılması tehlikesini beraberinde 

getirebilmektedir.548  

 

 

C. İDARİ SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN MENFAAT İHLALİ KOŞULU 

İdarenin yukarıda incelediğimiz tek yanlı işlemlerinin yanı sıra iki yanlı işlemleri de 

mevcuttur. İdarenin bu iki taraflı işlemlerine İdarenin sözleşmeleri adı verilmektedir.549 

İdarenin, tıpkı özel kişiler gibi ve sadece genel ehliyetini kullanmak suretiyle550 özel 

hukuka tabi olarak yaptıkları sözleşmelere özel hukuk sözleşmeleri denir ve bu tür 

sözleşmeler ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm mercii adli yargıdır. Dolayısı ile konumuzun 

dışında olduklarından burada incelenmeyeceklerdir. 

Buna karşın taraflardan en az birisinin bir kamu tüzel kişisi olması koşulu ile kamu 

hizmetinin yürütülmesine ilişkin olan ve aynı zamanda İdareye özel hukuk yetkilerini aşan 

yetkiler tanıyan sözleşmeler ise idari sözleşmelerdir. 

Anayasa Mahkemesi de 9 Aralık 1994 tarihli kararında bir idari sözleşmeden 

bahsedebilmek için hangi unsurların bulunması gerektiğini şu şekilde ifade etmiştir: “Bir 

sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi için, sözleşmenin taraflarından birinin kamu 

idaresi, kurumu ya da kuruluşu olması; sözleşmenin kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili 

bulunması ve yönetime özel hukuk yetkilerini aşan yetkiler tanınması koşullarının varlığı 

gereklidir.”551 

                                                 
548 Erkut, İptal Davalarının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, s.74. 
549 Gözler, İdare Hukuku Dersleri, s.380. 
550 Erkut, İptal Davalarının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, s.78. 
551 AYM, 9.12.1994 gün ve E. 1994/43, K.1994/42-2, AYMKD, S.31, C.1, s.300. 
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GÖZLER’e göre, İdari sözleşmenin alanı fevkalade daralacağından bu iki şartın 

birlikte gerçekleşmesi aranmamalı, Fransız hukukunda olduğu gibi birinin gerçekleşmesi 

yeterli olmalıdır.552 

Danıştay ve Uyuşmazlık mahkemesi kararlarına baktığımızda ise, kanunda açık bir 

düzenleme bulunmadığı sürece bir sözleşmenin idari olduğuna karar verilebilmesi için, 

taraflardan birinin İdare, konusunun kamu hizmeti ve gerçekleştirilmek istenen amacın 

kamu yararı olması, ayrıca içeriğinin İdareye ayrıcalık ve üstünlük tanıyan bir nitelikte 

bulunması gerekmektedir.553 

İdari sözleşmeler kamu hukuku kurallarına göre tesis edildiklerinden, bu tür 

sözleşmeler ile ilgili uyuşmazlıklar da idari yargı yerlerinde çözülecektir. 

Nitekim idari dava türleri sayılırken İYUK’nun 2. maddesinin 1. fıkrasının c 

şıkkında, tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari 

sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaların da idari dava 

türleri arasında  olduğu belirtilmiştir. 

Ancak anılan yasa maddesi yalnızca idari sözleşmelerin taraflarını oluşturan kişiler 

açısından bir düzenleme öngörmüş, bu sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişiler açısından 

herhangi bir düzenleme öngörmemiştir. 

Bununla birlikte idari yargı sistemimizde, idari sözleşmelerden dolayı menfaatleri 

ihlal edilen üçüncü kişilerin, sözleşmenin hukuka aykırılığı savıyla iptal davası açabilmeleri 

mümkündür.554 

GÖZÜBÜYÜK/DİNÇER ise bunun ancak sözleşmeden ayrılabilen işlemler 

açısından mümkün olabileceğini söylemektedirler. Zira GÖZÜBÜYÜK/DİNÇER’e göre, 

iptal davası ancak bir idari karara karşı açılabileceğinden idarenin yaptığı sözleşmeler iptal 

davasının konusu dışında kalır.555 

 

 

                                                 
552 Gözler, İdare Hukuku Dersleri, s.385-386. 
553 Özay, Günışığında Yönetim, s.512. 
554 Tekinsoy, a.g.e., s.151. 
555 Gözübüyük, Dinçer, a.g.e., s.41.  



   160

          SONUÇ 
Hukuk Devleti kavramı, Devletin tüm organ ve kuruluşlarının yapmış olduğu işlem 

ve eylemlerinde, yine kendisinin koyduğu hukuk kuralları ile bağlı olmasını ifade eder. Bu 

husus Anayasamızın 2. maddesinde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti  … demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmü ile belirtilmiş ve anayasal güvence altına alınmıştır. 

İdare kamu yararı ve kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için üstün ve ayrıcalıklı 

yetkilerle donatılmıştır. Bu da, İdarenin kamu gücü karşısında, yönetilenleri daha zayıf bir 

konuma getirmiştir. Bu sebeple İdarenin tesis etmiş olduğu işlem ve eylemlerin bir 

denetime tabi tutulması ihtiyacı doğmuştur. 

Gerek Anayasamızda, gerekse İdari Yargılama Usulü Kanunumuzda, İdarenin işlem 

ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu sağlama açısından bir takım denetim yolları 

öngörülmüştür. Ancak bunlardan hiç birisi, yargısal denetim kadar etkili olamamıştır. 

Gerçek anlamda ancak, İdarenin Yargısal Denetimi ile İdarenin hukuka aykırı hiçbir 

eylem ya da işleminin Hukuk Devleti düzeninde varlığını sürdüremeyeceği düşüncesi, 

hayat bulmaktadır. İdarenin Yargısal Denetimi, sadece İdarenin hukuka aykırı, eylem ve 

işlemlerinin ortadan kaldırılmasına ve bozulan hukuk düzeninin yeniden sağlanmasına 

hizmet etmekle kalmaz, ayrıca İdareyi yapacağı eylem ve işlemlerde, Hukuk Devleti 

sınırları içerisinde kalması konusunda daha dikkatli olmaya sevk eder.  

Ancak İdarenin hukuka bağlılığında ve dolayısı ile Hukuk Devleti ilkesinin varlığı 

açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olan İdarenin yargısal denetimi mekanizması, 

kendiliğinden harekete geçemez. Bunun için, İYUK’nun 2. maddesine göre, İdarenin 

yapmış olduğu hukuka aykırı eylem ve işlemleri neticesinde hakkı ya da menfaati ihlal 

edilenler tarafından iptal veya tam yargı davası yolu ile uyuşmazlığın yargı mercii önüne 

getirilmesi gerekmektedir. 

Burada hukuka bağlı bir İdarenin varlığı açısından, iptal davaları ön plana 

çıkmaktadır. Zira iptal davalarında amaç, İdarenin yapmış olduğu işlem, eylem ve 

sözleşmeler sonucunda ihlal edilen hakkın yerine getirilmesi, verilen zararın telafisini hedef 

tutan tam yargı davalarından farklı olarak, İdarenin hukuka aykırı olarak almış olduğu 

kararların ortadan kaldırılması ile Hukuk Devleti düzeninin korunmasıdır.  
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Bu noktada bu davalarda nesnel dava ehliyetinin yanında öznel bir dava ehliyeti 

olarak menfaat kavramı önem kazanmaktadır. Tezimizde vurgulamaya çalıştığımız üzere, 

bu kavramın yorumlanmasında ve sınırlarının çizilmesinde izlenecek yol ve tutum, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bir Hukuk Devleti olması konusundaki gayretin, samimiyetinin de bir 

ifadesi olacaktır. 

Anayasamızın 125. maddesinde yer alan, “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karşı yargı yolu açıktır.” hükmü gereği, İdarenin kamu gücüne dayanarak tesis etmiş 

olduğu -istisnai durumlar hariç- bütün işlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi 

tutulmasında gösterilen hassasiyetin, menfaat ihlali kavramının yorumunda genişletici bir 

tutumun izlenmesinde de gösterilmesi gerekir. 

Bu bakımdan İdarenin Yargısal Denetimini daraltıcı çalışmaların Hukuk Devleti 

ilkesi ile bağdaşmadığı ve bunun İdarenin hukuk dışı işlem ve eylemlerine zemin 

hazırlayacağı da ifade edilmelidir. Bu çabaların gerekçesi olarak ileri sürülen idari yargı 

teşkilatının yetersizliği savunması da hukuksal anlamda doyurucu olmaktan uzaktır.  

Bunun yanı sıra belirtmek gerekir ki bu kavramın sınırları belirlenirken herkese 

dava açma hakkını verecek şekilde bir düzenlemeye gidilmesi, İdarenin devamlı olarak 

dava tehdidi altında kalması dolayısı ile yürüttüğü kamu hizmetlerinin süreklilik özelliği 

açısından isabetli bir çözüm olmayacaktır. 

Öğretide bazı hukukçularca savunulan iptal davası açma hakkının herkese 

verilmemesi sebebiyle İdarenin hukuka aykırı işlemlerinin yeterince denetlenemeyeceği 

endişesini haklı bulmakla birlikte geciken kamu hizmetleri neticesinde ihlal edilecek 

hakların varlığının da Hukuk Devleti açısından olumlu bir tablo çizmeyeceği gerçeğinin de 

göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Esasen burada endişe edilen hususun asıl kaynağı, İdarenin yapmış olduğu hukuka 

aykırı işlemler neticesinde menfaati ihlal edilen bireylerin, haklarını yeterince bilmemesi 

dolayısı ile bu hukuka aykırı işlemlerin yargı denetimine tabi tutulamamasıdır. Ancak bu 

sorunun çözümünü menfaat ihlali kavramının isteyen herkese iptal davası açma hakkını 

verecek kadar geniş yorumlanmasında değil, hukukun üstünlüğünü benimsemiş bir İdarenin 

varlığı noktasında aramak gerekir.  

 

 



   162

Çözümlenmesi gereken diğer bir husus da Danıştay ile AYİM’nin uygulamada, 

menfaat ihlali koşulunun güncelliği konusunda bir birliği sağlayamamış olmasıdır. İhlal 

edilen menfaatin güncelliği açısından AYİM’nin uygulamaları iptal davalarının amacı ile 

bağdaşmamaktadır.  

Belirtmek gerekir ki, Danıştay’ın çevrenin korunmasına ilişkin olarak açılan iptal 

davalarında menfaat ihlali kavramını kanunlar gereği geniş yorumlanması sevindirici bir 

gelişmedir. Çevre gibi bireyler bakımından yaşamsal öneme sahip hususlarda İdarenin 

yargısal denetiminin dar bir çerçevede değerlendirilmesi düşünülemez. Danıştay’ın 

uygulamada daha da ileri giderek menfaat ihlali koşulunu “actio popularis” gibi 

yorumladığı görülmektedir. 

Burada irdelenmesi gereken diğer husus da, iptal davalarının öncesi ve sonrasındaki 

aşamaların, İdarenin Yargısal Denetiminin sağlanması açısından menfaat ihlali koşulunun 

nasıl değerlendirildiği kadar önem taşıdığıdır. Bizce bir Hukuk Devleti’nde hukuka aykırı 

hiçbir eylem ve işlemin yaşam alanı bulamayacağı idealine ulaşılabilmesinde, hiç kimsenin 

menfaatini ihlal etmeyen ya da menfaati ihlal edilen kişilerin iptal davası açma yoluna 

gitmemeleri sonucu varlığını sürdüren hukuka aykırı işlemler bir sorun teşkil etmektedir. 

Dolayısı ile idari yargı teşkilatında, adli yargı teşkilatında olduğu gibi bir savcılık 

kurumunun bulunması gereklidir. Yine bilindiği üzere İdarenin hukuka aykırı işlemlerinin 

idari yargı mercilerince iptali ile her zaman yapılan hukuka aykırılık ortadan kalkmamakta, 

İdarenin bu hukuka aykırılığın ortadan kalkması için başka işlemler tesis etmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple de hukuka aykırı işlem idari yargı yerlerince iptal edilmiş olsa 

dahi, İdarenin verilen yargı kararlarını uygulanmaması durumunda, istenilen amaca 

ulaşılamayacaktır. 

Kanımızca menfaat ihlali kavramının sınırları çizilirken Hukuk Devleti ilkesinden 

ayrılmamak gerekir. Yani ne isteyen herkese İdarenin her türlü işlemine karşı iptal davası 

açabilme hakkı verilmeli ne de bu koşul İdarenin hukuka aykırı işlemlerinin yargısal 

denetim dışında kalması sonucunu doğurmalıdır.  
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