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iPTAL DAVALARINDA
SUBJEKTiF EHLiYET

Av. ALAATTiN VAROL

Hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesinin en 
büyük şartı ve müeyyidesi olan idarenin yargı-
sal yolla denetlenmesi 19. yüzyılda, Almanya’da 
hukuk devleti uğrunda yapılan mücadelenin 
başlıca hedeflerinden olmuştur. Hukuk devleti 
kavramı, varlığını idare hukukunun doğuşuna 
ve gelişimine borçludur. Kendisini hukuka bağ-
lı sayan idarenin, işlem ve eylemlerinin yargısal 
yolla denetlenmesi, hukuk devletinin olmazsa 
olmazıdır. Anayasa Mahkemesi de bir kararın-
da; “Hukuk devletinde, yönetimin tüm eylem ve 
işlemlerinin hukuka uygunluğu zorunludur. Bu 
nedenle hukuk devletinin vazgeçilmez koşulla-
rından birisi de idarenin yargısal yolla deneti-
midir.” demektedir.

İdare üzerinde yapılan denetimlerin 
en etkili olanı ve idare edilenlere en fazla 
güvence sağlayanı, bağımsız ve tarafsız yargı 
organlarınca yapılan yargı denetimidir. Danış-
tay tarafından bir kararında da vurgulandığı 
gibi, “Devlete, hukuk devleti vasfını ve güven-
cesini veren en önemli esas, yargı denetimi 
gücü ve yetkisidir.” Anayasa Mahkemesi’nin ifa-
desi ile, “… insan haklarına saygılı olmayan ve 
davranışlarında hukuka ve Anayasa’ya uyma-
yan bir yönetimi bu tutumundan caydıran ve 
onu meşruluk ve hukukilik sınırı içinde kalmak 
zorunda bırakan güç, yargı denetimi gücü ve 
yetkisidir.” Dolayısıyla Hukuk Devletinden bah-
sedebilmek için idarenin yargısal denetiminin 
zorunluluğu konusunda herhangi bir tereddüt 

bulunmamaktadır.

Danıştay bir kararında: “İdari faaliyetlerin 
temel ve ortak amacı kamu yararını 
gerçekleştirmektir. İdarenin bu amacı sağlamak 
için yapacağı işlem ve eylemlerin türünü, 
zamanını ve yöntemini belirlemekte sahip 
bulunduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı ve 
yetki, şekil, sebep, amaç ve konu yönlerinden 
yargı denetimine tabi bulunduğu idare 
hukukunun bilinen ilkelerindendir. Anayasanın 
125. maddesinin 4. fıkrasının ilk cümlesinde 
yer aldığı ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 2. maddesinde de açıkça ifade 
edildiği gibi idari işlemler üzerindeki yargısal 
denetim, bu işlemlerin hukuka uygunluğunun 
saptanmasıyla sınırlıdır. İdarenin takdir 
yetkisinin denetimine yargı organları yönünden 
getirilen ve idari işlemlerin yalnızca hukuka 
uygunluk açısından denetlenebilecekleri 
biçiminde ifade edilen kural aynı zamanda 
idarenin, takdir yetkisinin kullanılmasında 
uyması gereken sınırları da koymuş olmaktadır. 
İdarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı tartış-
ma konusu değildir. 

İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılacak 
davaların başında İptal davaları gelmektedir. 
Bu davalar ve bu davaları kimlerin açacağı 
sorunu idare hukukunun önemli sorunu olarak 
kabul edilmektedir.

İptal davası, objektif niteliği ağır basan bir 
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davadır. Bu nitelik iptal davasını, diğer davalar-
dan ayırır. Aslında iptal davası sadece, davacıyı 
ilgilendirmez. Davacı açtığı iptal davasıyla bir 
yandan kendi aleyhine sonuç doğuran bir işle-
mi iptal ettirir, diğer yandan ise, idareyi hukuka 
uygun davranmaya sevk eder. Bu ikinci sonuç, 
iptal davasını, davacının kişiliğinden bağımsız-
laştırır, hukuk devleti tarafından sahiplenilir ko-
numa getirir. 

İdari yargıda sübjektif dava açma ehliyeti, 
iptal davalarında aranan “menfaat ihlali” 
şartını ifade etmektedir.  İptal davasıyla bü-
tünleşen “menfaat ihlali” kavramının, hak ih-
lalinden daha geniş bir anlam taşıması, iptal 
davalarının niteliklerinden sayılan, objektif bir 
dava olmasıyla doğrudan alakalıdır. Bu neden-
lerle, iptal davalarında, menfaat ihlali kavramı 
daha geniş bir anlamda düşünülmesi gereken 
bir kavramdır ve bu nedenle, iptal davaları ida-
renin yargısal denetiminde etkin bir silah olabil-
mektedir. 

 İptali talep edilen bir işlemden dolayı, doğ-
rudan bir hak kaybı olmamasına rağmen, eğer 
kişinin dolaylı olarak etkilenmesi söz konusu 
olacaksa ve bu onun menfaatini etkileyecekse, 
kişinin idari yargıda dava açmasında ehliyeti 
tamdır. Örneğin, bir il veya ilçe meydanında yer 
alan parkın veya yeşil alanın, kaldırılarak ida-
ri bina yapılmasına dair belediye meclis kararı 
aleyhine, o ilçede yaşayan herkesin iptal da-
vası açmada ehliyeti tamdır. Çünkü o parkın 
kaldırılması, o ilçede yaşayan herkesin duru-
munda etkiler meydana getirecektir. İnsanlar 
o yeşil alanda yürüyüş yapamayacak çocuklar 
oyun için parka gidemeyecek aileler bundan 
rahatsız olacaklardır. Yine bir şehirde binaların 
tamamında belli bir yükseklik varsa ve bu duru-
mu sırf bir binaya çok yüksek kat vererek orta-
dan kaldıran bir belediye meclis kararının iptali 
için o şehirde yaşayan herkesin dava açmada 
menfaati vardır. Çünkü bu hilkat garibesi bina o 
şehirde yaşayanların psikolojisini bozacaktır. Bu 

örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Bu nedenlerle, iptal davalarında, menfaat 
ihlali kavramı daha geniş bir anlamda düşünül-
mesi gereken bir kavramdır ve bu nedenle, iptal 
davaları idarenin yargısal denetiminde etkin bir 
silah olabilmektedir. 

Menfaat ihlalinin ne anlama geldiği konu-
sunda Danıştay kararlarında istikrarlı bir uygu-
lama olduğu söylenemez. Ancak, Danıştay’ın, 
menfaat ihlali ve ehliyetle ilgili yeni kararların-
da, menfaat ihlali kavramı daha geniş kabul 
etmektedir. Bu durum da hukuk devleti açısın-
dan sevinilecek bir durumdur.

İptal davasında aranan sübjektif ehliye-
tin menfaat ihlali olarak belirlenip, bunun da 
geniş yorumlanmasından idareler çok ra-
hatsız olmaktadırlar. Çünkü idarenin sürekli 
dava tehdidi altında kalmasına yol açacağı 
endişesine kapılmaktadırlar. Bu idarelere söy-
lenecek en güçlü yanıt, bu durumun hukuka 
uygun davranan idare için sorun teşkil etme-
yeceği gerçeğidir. Kendini dava tehdidi altında 
gören idare, hukuka uygun davranarak mahke-
me tarafından iptal edilebilecek hukuksuz ka-
rarlardan kaçınma yolunu seçecektir.
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