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ÖZET

İptal davası, idari yargının karakteristik alanlarından en öneml s d r. Dava 
sonucunda ver len ptal kararı davacının b reysel menfaat n  koruma şlev n  
gerçekleşt rmekten çok, objekt f hukuk düzen n n korunmasına h zmet etmekted r. Bu 
yönüyle hem özel hukuktak  davalardan, hem de d ğer dar  dava türü olan tam yargı 
davasından ayrılan ptal davasının objekt f n tel ğ n n mutlak olduğu kabul ed l rse, 
davadan feragat müesseses n n bu dava türünde h çb r şek lde uygulanamayacağını 
söylemek gerek r. Fakat ptal davasının açılab lmes , subjekt f ehl yet koşuluna 
bağlanmıştır. Davacıyla dava konusu şlem arasındak  k ş sel, meşru ve güncel 
menfaat lg s ne şaret eden subjekt f ehl yet koşulunun k ş sell k unsuru, ptal 
davasında feragat  uygulanab l r hale get rmekted r.

İptal davasında feragatin hangi tür davalarda ve davanın hangi aşamasına 
kadar mümkün olabileceği, kişisel yarar – kamu yararı ölçütü kullanılarak tespit 
edilmelidir. Her ne kadar hiçbir idari işlem tamamen bireysel sayılamasa da, 
büyük oranda sadece davacıyı ilgilendirdiği kabul edilebilen iptal davalarında 
yürütmenin durdurulması ya da iptal kararı verilene kadar davacının feragat talebi 
kabul edilebilmeliyken, kamu yararının ağır bastığı davalarda feragat hiçbir şekilde 
mümkün olmamalıdır.

Anahtar Kel meler: feragat, ptal davası, subjekt f ehl yet, k ş sel menfaat, 
kamu yararı

APPLICABILITY OF WITHDRAWAL IN ACTION FOR ANNULMENT

ABSTRACT

Action for annulment is the most important part of administrative jurisdiction’s 
characteristic areas. Judicial decisions of annulment provide to protect the objective 
rule of law more than personal interests of the prosecutor. If it is accepted that 
objective nature of action for annulment, which is diff ered from both full remedy 
cases and private law cases is absolute; it must be said that withdrawal of case 
can never be applied in this type of case. But opening an action for annulment is 
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stipulated to subjective ability condition. Personality element of subjective ability 
condition that means the legal, actual and personal interest between the prosecutor 
and administrative act makes withdrawal of case applicable.

The issue of “in which kinds of cases and until which stage withdrawal of 
case is possible” must be resolved by using the “personal interest - public interest” 
criterion. Although there is no administrative act considered completely individual; 
in actions for annulment which are accepted to interest the prosecutor substantially, 
discontinuance of case must be possible until stay of execution or annulment decision. 
In cases that public interest preponderates, withdrawal of case is never possible.

Keywords: withdrawal of case, action for annulment, subjective ability, 
personal interest, public interest

GİRİŞ

İdar  yargının karakter st k alanlarından b r  olan ptal davasının 
açılab lmes  ç n kanun koyucu, objekt f (genel) ehl yet n yanında subjekt f 
(özel) b r ehl yet koşulunun da sağlanması gerekt ğ n  kabul etm şt r. Bu 
koşul İdar  Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 2/1-a maddes nde “menfaat 
hlal ” kavramıyla bel rlenm ş; d ğer dar  dava türü olan tam yargı davası ç n 

aranan “k ş sel hak hlal ” koşulu ptal davası ç n ben msenmem şt r. İhlal 
ed len menfaat n meşruluk, güncell k ve k ş sell k olmak üzere üç unsuru 
ht va etmes  gerekt ğ  se gerek yargısal çt hatlarda, gerekse doktr nde 

uzun yıllardan ber  tt fakla kabul ed lmekted r. Bu unsurlardan en öneml s  
k ş sell k olduğu ç n menfaat hlal  kavramını açıklamak üzere “meşru ve 
güncel olan k ş sel menfaat” fades n  kullanmak yanlış olmaz. Z ra bu fade 
terc h ed ld ğ nde, uygulamada k ş sell k unsurunun üstlend ğ  rol de özell kle 
vurgulanmış olacaktır.

İdaren n tes s ett ğ  b r şlem neden yle k ş sel b r menfaat  ya da hakkı 
hlal ed ld ğ  ç n ptal davası yoluna başvurup bu şlem n hukuka uygunluk 

denet m ne tab  tutulmasını talep eden davacı, herhang  b r kısıtlamayla 
karşılaşmaksızın davanın her aşamasında bu taleb nden vazgeçerek davaya 
son veren b r rade ortaya koyab lmel  m d r? İşte bu soruya yanıt ararken 
üzer nde durulması gereken tartışma, davadan feragat müessesen n ptal 
davasında uygulanab l rl ğ  çerçeves nde şek llenmel d r. 

B l nd ğ  g b  İYUK’ta bazı müesseseler özel olarak düzenlenmem ş, 
bunların dar  yargıda uygulanab lmes n  sağlamak üzere 31. maddede Hukuk 
Muhakemeler  Kanunu’nun (HMK) lg l  hükümler ne yapılan yollamayla 
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yet n lm şt r. Bu müesseseler n en öneml ler nden b r  de feragatt r. Davadan 
feragat, 6100 sayılı HMK’nın 307. vd. maddeler nde düzenlenm ş; feragat n 
şekl , zamanı ve sonuçları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu müessesen n dar  
yargıya aktarılmasında d kkat ed lmes  gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Evvela bel rtmek gerek r k  dar  yargıda feragat, HMK hükümler n n 
aynen takl t ed lmes  suret yle uygulanamaz. Z ra tam yargı davaları ç n bu 
durumun kabul ed leceğ  söyleneb l rse de, ptal davasının objekt f n tel ğ  ve 
hukukun üstünlüğünü sağlama şlev  karşısında apayrı b r değerlend rmen n 
yapılması zorunludur.

Tüm bu konuların, Danıştay’ın yaklaşımı da d kkate alınarak ncelen p 
feragat müesseses n n ptal davasında hang  kısıtlamalara tab  olarak 
uygulanması gerekt ğ yle lg l  b r sonuca ulaşılacak olan bu çalışmada ayrıca; 
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, ptal davasının subjekt f ehl yet 
koşulunda değ ş kl k yapılmasını ve feragat müesseses n n İYUK’ta özel olarak 
düzenlenmes n  öngören İdar  Yargıda İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ ş kl k Yapılmasına Da r 
Kanun Tasarısı’nın lg l  hükümler  değerlend r lecekt r. Bu çerçevede, söz 
konusu Tasarıyla get r lmes  planlanan hükümler n ptal davasının objekt f 
n tel ğ  ve hukukun üstünlüğünü sağlama şlev yle bağdaşmayan yönler  
ele alınacak; bu hükümler n yürürlüğe g rmes yle ortaya çıkması muhtemel 
sorunlar ortaya konulacaktır.

A. HMK’da Feragat ve Feragat n İdar  Yargıda Uygulanab l rl ğ

Davadan feragat müesseses  6100 sayılı HMK’nın, “Davaya Son 
Veren Taraf İşlemler ” üst başlıklı 307. vd. maddeler nde düzenlenm şt r. 
Arapçadan d l m ze geçen ve TDK Güncel Türkçe Sözlük’e göre kel me 
anlamı “hakkından kend  steğ yle vazgeçme”1 olan feragat, HMK’nın 307. 
maddes nde “davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmes ” 
şekl nde tanımlanmıştır.

İYUK’ta, d ğer bazı müesseselerle b rl kte feragat n de dar  yargılama 
hukuku bakımından nasıl uygulanacağını bel rlemek üzere özel kanun 
hükümler  tes s etmek yer ne HMK’nın lg l  hükümler ne yollama yapmakla 
yet n lm şt r. Kanun koyucunun bu rades  “Bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hususlarda; hâk m n davaya bakmaktan memnu yet  ve redd , ehl yet, üçüncü 
şahısların davaya katılması, davanın hbarı, tarafl arın vek ller , feragat ve 
1 Er ş m ç n: http://www.tdk.gov.tr/ ndex.php?opt on=com_gts&arama=gts&gu d=TDK.

GTS.563e58224794e0.23749795 Er ş m tar h : 20.05. 2016.
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kabul, tem nat, mukab l dava, b l rk ş , keş f, del ller n tesp t , yargılama 
g derler , adl  yardım haller nde ve duruşma sırasında tarafl arın mahkemen n 
sükûnunu ve nz batını bozacak hareketler ne karşı yapılacak şlemler 
le elektron k şlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeler  Kanunu hükümler  

uygulanır.” (md. 31/1) hükmüyle müşahhas hale gelm şt r. HUMK se, 
01.10.2011 tar h nde HMK’nın yürürlüğe g rmes yle b rl kte yürürlükten 
kalkmıştır. Bu nedenle, ptal davasında feragate l şk n değerlend rmeler de 
6100 sayılı HMK’nın lg l  maddeler  esas alınarak yapılmak durumundadır2.

6100 sayılı HMK, özel hukuk l şk ler nden doğan uyuşmazlıkların 
çözümü ç n, eş tler arası l şk ler  düzenleyen b r usul kanunudur. Bu 
kanundak  hükümler n dar  yargıya transfer nde d kkat ed lmes  gereken lk 
husus da dar  yargıdak  dava türler  arasındak  n tel k farkıdır. Bu noktada 
tam yargı davası ve ptal davasının şlevler ne kısaca değ nmekte fayda vardır.

Özyörük’ün, dar  dava türler  arasındak  farkı da muazzam b ç mde 
ortaya koyan şu fadeler  son derece lg  çek c d r: “Hukuk, hlâle mütehamm l 
değ ld r. B r tutum, b r davranış, hukukla çel ş rse, zale ed l r. Bu çel şmeden 
b r zarar doğmuşsa, telâf  ed l r.”3 Gerçekten de dar  yargıda ptal davasıyla 
daren n hukuka aykırı b ç mde oluşup dış dünyaya dar  şlem görünümünde 

yansıyan rades  zale ed lmekte (ortadan kaldırılmakta); tam yargı davasında 
se dareden kaynaklanan zararların tazm n  hedefl enmekted r.

Tam yargı davasında aslolan, dare tarafından zarara uğratılan davacının 
bu zararının karşılanmasıdır. Bu bakımdan den leb l r k , tam yargı davası 
esasında hukukun b l nen ve klas k davalarından b r d r4. Bu dava türünün, 
subjekt f n tel k arz etmes  ve hukukun d ğer alanlarındak  dava türler ne 
benzemes  neden yle dar  yargının varlığı ve gerekl l ğ  hususunda bel rley c  
b r rol üstlenmed ğ  dd a ed lmekted r5. Bu durum d kkate alındığında 
HMK’nın feragate l şk n hükümler n n, tam yargı davası bakımından aynen 
aktarılıp uygulanab leceğ  kabul ed leb l r.

2  6100 sayılı HMK’nın 447/2. Maddes nde “Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 18.06.1927 
tar hl  ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeler  Kanununa yapılan yollamalar, Hukuk 
Muhakemeler  Kanununun bu hükümler n karşılığını oluşturan maddeler ne yapılmış 
sayılır.” hükmüne yer ver lm şt r.

3  Mukb l ÖZYÖRÜK, İdare Hukuku Dersler , AÜHF Yayınları, Ankara, 1977, s. 235.
4  Sıddık Sam  ONAR, İdare Hukukunun Umum  Esasları, C. 3, Hak K tabev , İstanbul, 

1966, s. 1769.
5  Bkz. Ragıp SARICA, “İdar  İptal Davası Olağan ve Genel B r Başvuru Yoludur”, İnsan 

Hakları Yıllığı, C. 19-20 (1997-1998), s. 188.



Faruk GÖÇGÜN

Gaz  Ün vers tes  Hukuk Fakültes  Derg s  C. XX, Y. 2016, Sa. 3 241

İptal davası, dare hukukunda adeta “ezberler  bozan” b r dava 
türü olduğu ç n feragat bakımından da özel b r değerlend rmey  zorunlu 
kılmaktadır. Bu hususta evvela söylenmes  gereken, ptal davasının tam yargı 
davasının aks ne subjekt f b r n tel k arz etmed ğ d r. Y ne Özyörük, daren n 
yargısal denet m n n önem n  fade ederken ptal davasının, kend s n  d ğer 
davalardan ve bu arada tam yargı davasından ayıran şlev n  şu fadelerle 
ortaya koymaktadır: “İdaren n hukuktan ayrıldığı her yerde, b r sübjekt f hak 
söz konusu olmaksızın, hlâl ed lm ş en yakın menfaat n veya menfaatler n 
sah b n  tesp t etmek gerek r.”6

İptal davasında subjekt f ehl yet koşulu olarak lk nceleme aşamasında 
d kkate alınması gereken menfaat hlal n n unsurlarından en öneml s , k ş sell k 
unsurudur. İptal davasının objekt f n tel ğ  ve özü t bar yle “k ş sel b r 
derd n ş fası”7 amacına h zmet ett ğ  düşünces  b r arada değerlend r ld ğ nde 
davadan feragat müesseses yle k ş sel menfaat arasındak  lg y  kurmak da 
kolaylaşacaktır.

Yalnızca tarafl arını lg lend r p, onlar açısından sonuç doğurma 
kab l yet n  ha z davalarda tarafl arın rades  davanın akıbet n  bel rleyeb l r 
ve bu konuda herhang  b r sınırlamanın söz konusu olmaması kabul ed leb l r. 
Yan  kural olarak h ç k mse, açmış olduğu b r davayı sürdürmek zorunda 
bırakılamaz8. İptal davasının objekt f n tel ğ n n öneml  sonuçlarından b r  se 
yalnızca tarafl arı arasında değ l, herkes ç n sonuç doğurmasıdır. “Davanın 
genell ğ ” tab r yle fade ed len bu özell k, daren n yargısal denet m nde ve 
hukuka uygun davranmasında herkes n menfaat  olduğu9 tez ne de dayanak 
oluşturmaktadır. İptal davasının kamu yararıyla yakından lg s  de göz önüne 
alındığında açıkça ortaya çıkar k  bu davanın davacısı, dava üzer nde sınırsız 
b r tasarruf özgürlüğüne sah p değ ld r10. Bunun sonucu olarak davadan 
feragat yönünde ortaya konulan rade özel hukuktak  g b  b r etk  doğurmaz. 
6  ÖZYÖRÜK, a.g.e., s. 223.
7  Sa t GÜRAN, Kemal BERKARDA, Taner AYANOĞLU, Kahraman BERKARDA, “İdar  

Yargılama le İlg l  Konular”, Sempozyum, Danıştay ve İdar  Yargı Günü 135. Yıl, 
Ankara: Danıştay Tasn f ve Yayın Bürosu Yayınları, 2003, s. 120.

8  Münc  ÇAKMAK, “İdar  Yargıda Davadan Feragat”, Ankara Ün vers tes  Hukuk 
Fakültes  Derg s , C. 53, S. 1, s. 186.

9  Cüneyt OZANSOY, “İdaren n Kusurlu Sorumluluğundan Kusursuz Sorumluluğuna”, 
Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, Kamu Hukuku K tabı, C. 1, Ankara Barosu 
Başkanlığı, Ankara, 2000, s. 386.

10  Al  AKYILDIZ, “Hukuk Muhakemeler  Kanununda Yapılan Değ ş kl kler n İdar  Yargılama 
Usulüne Etk ler ”, Ankara Ün vers tes  Hukuk Fakültes  İdar  Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 30. Yılında İdar  Yargı Sempozyumu, s. 180.
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Z ra hukuk devlet  lkes n n yaşatılması, ptal davasında davacının k ş sel 
tatm n nden daha ön planda tutulmaktadır11. N tek m Danıştay, İYUK’un 31. 
maddes yle yollama yapılan HMK hükümler n n ptal davasının n tel kler  
d kkate alınarak ve bu dava türüyle bağdaştığı ölçüde uygulanab leceğ n  pek 
çok kararda fade etmekted r12. 

Yukarıdak  açıklamalar d kkate alındığında, ptal davasında feragat n 
h çb r şek lde mümkün olamayacağı akla geleb l r. Bu davada hukukun 
üstünlüğünü sağlama şlev  ve daren n hukuka uygunluğunu tes s etme 
amacı ön planda olduğundan, esasa l şk n nceleme tamamlanıp şlem n 
hukuka uygunluğu denetlenmeks z n yargılamaya son ver lmes  sonucunu 
doğuran feragat müesseses n n ptal davasının karakter yle bağdaşmadığı 
düşünces  göz ardı ed lemez. Fakat unutmamak gerek r k , ptal davasının 
objekt f n tel ğ  mutlak değ ld r. “İdare tarafından yaratılan b r bozukluğun 
düzelt lmes ”13 amacına h zmet eden ptal davası yoluyla daren n yargısal 
denet m n  sağlama, ancak dar  şlemlerden dolayı k ş sel menfaat hlal ne 
uğramış olan k mselere bahşed lm ş b r haktır. Dolayısıyla ptal davasının, 
dareyle uyuşmazlığa düşen ve haksızlığa uğradığına nanan k ş ler  koruma 
şlev  yok sayılamaz. Her ne kadar, h çb r dar  şlem tamamen b reysel n tel kte 

sayılamasa da14; b reysel yönü ağır basan davalardan feragat mkanını ortadan 
kaldırmak ptal davasına kutsal b r anlam yüklemek anlamına gelecekt r k  bu 
da son derece gereks zd r15. 

İYUK’ta yer alan bazı düzenlemeler aracılığıyla, ptal davasının objekt f 
n tel ğ n n b zzat kanun koyucu el yle sınırlandırıldığı da d kkat çekmekted r16. 
İYUK’un 6. maddes n n 4. ve 5. fıkraları, harç veya posta ücret n n süres  
ç nde ver lmemes  veya tamamlanmaması g b  bazı durumlarda davanın 

açılmamış sayılacağından söz etmekted r17. Benzer şek lde, 26. madden n 
11  ÇAKMAK, a.g.m., s. 189.
12  Bkz. Dan. 10. D., 17.02.2016, E. 2014/4216, K. 2016/804; Dan. 10.D., 20.12.2011, E. 

2010/16395, K. 2011/5749; Dan. İDDGK, 21.10.2004, E. 2004/745, K. 2004/ 861; Dan. 10. 
D., 17.02.2014, E. 2009/1713.

13  Onur KARAHANOĞULLARI, “B rel İşlemlere Karşı Açılan İptal Davalarında İlg  Bağı 
Sorunu”, Ankara Ün vers tes  S yasal B lg ler Fakültes  Derg s , C. 62, S. 3, s. 203.

14  KARAHANOĞULLARI, a.g.m., s. 218.
15 GÜRAN / BERKARDA / AYANOĞLU / BERKARDA, a.g.m., s. 120.
16  Bkz. AKYILDIZ, a.g.m., s. 180 (10 numaralı d pnot).
17  “Herhang  b r sebeple harcı veya posta ücret  ver lmeden veya eks k harç veya posta ücret  

le dava açılmış olması hal nde, otuz gün ç nde harcın ve posta ücret n n ver lmes  ve 
tamamlanması hususu da re başkanı veya görevlend receğ  tetk k hak m , mahkeme başkanı 
veya hak m tarafından lg l ye tebl ğ olunur. Tebl gata rağmen gereğ  yer ne get r lmed ğ  
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lk üç fıkrasında da davanın açılmamış sayılması ve dava d lekçes n n 
ptal  sonucunu doğuran durumlar ele alınmıştır18. Bu hükümler n konumuz 

bakımından önem  se ptal davasının objekt f n tel ğ n n mutlak olmadığına 
ve dolayısıyla feragat müesseses n  bu alandan tamamen uzak tutmak yönünde 
b r yaklaşımı ben msemen n zorunlu olmadığına del l teşk l etmeler d r. 

Özel hukuk müesseseler n n dar  yargıda da uygulanab lmes , ancak bu 
alanın karakter yle bağdaştığı ölçüde mümkündür19. Özell kle ptal davasında 
feragat müesseses  de, özel hukuktak nden farklı b r anlam kazanmakta 
ve uygulamada pek çok farklılığın ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. 
Örneğ n HMK’da tasarruf lkes n n gereğ  olarak, “Feragat ve kabul, hüküm 
kes nleş nceye kadar her zaman yapılab l r.” (md. 310/1) hükmüne yer 
ver lm şt r; fakat bu hükmün her ptal davası ç n uygulanab l r olduğunu 
dd a etmek mümkün değ ld r.

İptal davasının açılması ç n gereken asgar  koşul (k ş sel) menfaat hlal  
olduğu ç n, davadan feragat eden davacının aynı zamanda o dava sonucunda 

takd rde b ld r m aynı şek lde b r daha tekrarlanır. Harç veya posta ücret  süres  ç nde 
ver lmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar ver l r ve davacıya 
tebl ğ olunur.” (md. 6/4)

 Dava açıldıktan sonra posta ücret nde tebl ğ şlemler n n yapılmasını engelleyecek şek lde 
azalma olması hal nde, otuz gün ç nde posta ücret n n tamamlanması da re başkanı veya 
görevlend receğ  tetk k hak m , mahkeme başkanı veya hak m tarafından lg l ye tebl ğ 
olunur. Tebl gata rağmen gereğ  yer ne get r lmed ğ  takd rde b ld r m aynı şek lde b r daha 
tekrarlanır. Posta ücret  süres  ç nde tamamlanmazsa dosyanın şlemden kaldırılmasına 
karar ver l r. Bu kararın tebl ğ  tar h nden başlayarak üç ay ç nde, noksanı tamamlanmak 
suret yle yen den şleme konulması stenmed ğ  takd rde davanın açılmamış sayılmasına 
karar ver l r ve davacıya tebl ğ olunur.” (md. 6/5)

18  “Dava esnasında ölüm veya herhang  b r sebeple tarafl arın k ş l k veya n tel ğ nde değ ş kl k 
olursa, davayı tak p hakkı kend s ne geçen n başvurmasına kadar; gerçek k ş lerden olan 
tarafın ölümü hal nde, daren n m rasçılar aleyh ne tak b  yen lemes ne kadar dosyanın 
şlemden kaldırılmasına lg l  mahkemece karar ver l r. Dört ay ç nde yen leme d lekçes  

ver lmem ş se, varsa yürütmen n durdurulması kararı kend l ğ nden hükümsüz kalır.” (md. 
26/1)

 “Yalnız ölen  lg lend ren davalara a t d lekçeler ptal ed l r.” (md. 26/2)
 “Davacının gösterd ğ  adrese tebl gat yapılamaması hal nde, yen  adres n b ld r lmes ne 

kadar dava dosyası şlemden kaldırılır ve varsa yürütmen n durdurulması kararı kend l ğ nden 
hükümsüz kalır.

 Dosyanın şlemden kaldırıldığı tar hten başlayarak b r yıl ç nde yen  adres b ld r lmek 
suret yle yen den şleme konulması stenmed ğ  takd rde, davanın açılmamış sayılmasına 
karar ver l r.” (md. 26/3)

19  Ender Ethem ATAY, “İptal Davasının N tel kler  ve İptal Kararlarının Uygulanması”, 
Sempozyum, Danıştay ve İdar  Yargı Günü 139. Yıl, Danıştay Tasn f ve Yayın Bürosu 
Yayınları, Ankara, s.  57. 
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elde edeceğ  menfaatten da vazgeçt ğ  kabul ed l r20. İptal davasında feragat, 
doğurduğu sonuç t bar yle davanın redd yle aynı anlama gelmekted r21. 
Davadan feragat n kes n hüküm n tel ğ nde olduğunu22 ve kural olarak 
feragatten vazgeçmen n mümkün olmadığını23 da eklemek gerek r. 

B. İptal Davasında Feragate İl şk n Güncel Yaklaşım: Kamu Yararı 
Ölçütü ve Davada Feragat n Zamanı

İptal davasında feragat hakkındak  genel açıklamalardan sonra, konuyla 
lg l  en yoğun tartışmaların yaşandığı meselelere geçmek gerek r. İdaren n 

hukuka uygunluğunun sağlanmasında en etk n mekan zma olarak karşımıza 
çıkan ptal davasının şlev , bu konuyu sıradan b r usul hukuku müesseses  
olmaktan çıkarmaktadır. Z ra dare tarafından ortaya konulan ve dış dünyaya 
dar  şlem görünümünde yansıyan rade hukuka aykırıysa, şüphes z bu 
raden n hukuk alem nden s l nmes  gereğ  hasıl olur. İşte ptal davasında 

feragat n kabul ed lmes yle, bu gereğ n yer ne get r lmes  adeta; “rolü yargı 
merc n  harekete geç rmekten baret olan”24 davacının n s yat f ne bırakılmış 
olmaktadır. Bu nedenle, açılmış bulunan her ptal davasından, herhang  b r 
sınırlamaya tab  olmaksızın feragat etmen n mümkün olmadığı kabul ed lmel ; 
doktr nde ve yargı kararlarında yapıldığı g b , bu hususa l şk n temel olarak 
“b reysel etk  doğuran şlemler - kamu yararını lg lend ren şlemler” ayrımının 
üzer nde durulmalıdır.

İptal davasının objekt f n tel ğ  ve kamu yararını gerçekleşt rme amacı, 
bu dava türüne özgün b r n tel k kazandıran en öneml  unsurlardır. Davanın 
açılab lmes  ç n aranan subjekt f ehl yet koşulu da, daren n hukuka uygun 
davranmasını amaçlayan bu mekan zmanın daha kolay şleyeb lmes  ve 
daha gen ş b r yelpazede denet m n gerçekleşt r leb lmes  adına k ş sel hak 
hlal  yer ne menfaat hlal  olarak bel rlenm şt r. Fakat b r k msen n dar  
şlemler neden yle k ş sel hak hlal ne uğraması da mümkündür. Hak hlal , 

20  ÇAKMAK, 2004, s. 186. 
21  Ahmet Şeref GÖZÜBÜYÜK / Turgut TAN, İdare Hukuku C. 2 İdar  Yargılama Hukuku, 

6. Bası, Turhan K tabev , Ankara, 2013, s. 1061.
22  Bkz. Dan. 5.D., 08.09.2015, E. 2015/3482, K. 2015/6887; Dan 10.D., 17.02.2014, E. 

2009/1713, K. 2014/895. (DD Y. 2014, S. 136, s. 244).
23  Bu kuralın st snası HMK’n n 311. maddes ndek  düzenlemeden çıkarılmaktadır: “İrade 

bozukluğu hâller nde, feragat ve kabulün ptal  steneb l r.” Bkz. Yar. 22. HD, 15.06.2015, 
E. 2014/26798, K. 2015/20675; Yar. 21. HD, 09.02.2015, E. 2015/16602, K. 2015/1993 
(Kazancı İBB).

24  Azrak, “İptal Davalarının Objekt f N tel ğ  Üzer ne Düşünceler”, Onar Armağanı, İÜHF 
Yayınları, İstanbul, 1977, s. 147.
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çer s nde zaten menfaat hlal n  de barındıran b r durumdur. Bu çerçevede, 
ptal davasının objekt f n tel ğ n n yanında, esasında “k ş sel dertler n ş fası”25 

olmayı hedefl ed ğ n  ve her ne kadar h çb r dar  şlem tamamen b reysel 
n tel kte sayılamasa da, bazı davaların bu yönünün ağır bastığını gözden 
kaçırmamak gerek r.

Söz gel m ; İstanbul’da görev yapmakta olan b r memurun, görev yer  
değ şt r lerek S vas’a atanması yönünde tes s ed len şleme karşı ptal davası 
açtığı düşünüldüğünde; dava henüz sonuçlanmadan S vas’a g d p yerleşen ve 
kısa sürede S vas’ın çalışma şartları bakımından son derece terc h ed leb l r 
b r şeh r olduğunu, yaşam standardının bekled ğ nden çok daha yüksek 
olduğunu gören davacının dava açtığı ç n p şman olması ve davasından 
feragat etmek stemes  son derece makul b r varsayımdır. Hal böyleyken, 
(dava konusu şlemle menfaat lg s  bulunan başka k mseler n bulunduğu 
tesp t ed lem yorsa) davacının bu taleb n  ptal davasının objekt f n tel ğ , 
kamu yararı, hukukun üstünlüğü vs. g b  gerekçelerle ger  çev rmen n sağlıklı 
b r yaklaşım olduğunu söylemek güçtür. 

İptal davasında feragat müesseses , davanın n tel ğ ne göre k l  b r 
ayrım yapılarak ncelenmel d r. Yukarıda verd ğ m z örnekte olduğu g b , 
büyük oranda yalnızca davacıyı lg lend rd ğ  söyleneb len, kamusal yönü ağır 
basmayan durumlarda davadan feragat n mümkün olduğu kabul ed lmel d r26. 
N tek m Danıştay, İYUK’ta HMK hükümler ne yapılan yollama dolayısıyla 
ptal davasından feragat n mümkün olduğunu, fakat feragate l şk n hükümler n 
ptal davasının n tel ğ yle bağdaştığı ölçüde uygulanab leceğ n 27 tesp t 

ett kten sonra; ptal davasında feragat n mümkün olup olmadığı tartışmasında 
meselen n “k ş sel yarar- kamu yararı ölçütü” kullanılarak çözümlenmes  
gerekt ğ  yaklaşımını ben msed ğ  ç n “B reysel hakların hlal ne 
dayanan ptal davalarında davacının herhang  b r kısıtlama olmaksızın 
davasından feragat edeb leceğ nde duraksama bulunmamaktadır.”28 fades n  
25  GÜRAN / BERKARDA / AYANOĞLU / BERKARDA, a.g.m., s. 120.
26  Aynı yönde bkz. Mel kşah YASİN, “İdar  Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve Davayı 

Kabul”, Atatürk Ün vers tes  Erz ncan Hukuk Fakültes  Derg s , C. 8, S. 3-4, s. 171; 
ÇAKMAK, a.g.m., s. 187; GÖZÜBÜYÜK / TAN, a.g.e., s. 1064; Ercan GÖKTEPEOĞLU, 
“İdar  Davalardan Feragat”, Teraz  Hukuk Derg s , C. 8, S. 87, Kasım 2013, s. 40.

27  Dan. 10. D., 17.02.2016, E. 2014/4216, K. 2016/804 (Karar yayımlanmamıştır). Aynı yönde 
bkz. Dan. 10.D., 20.12.2011, E. 2010/16395, K. 2011/5749; Dan. 6. D., 22.03.2010, E. 
2009/6618, K. 2010/2858.

28 Dan. 14. D., 11.02.2016, E. 2015/11081, K. 2016/876. Aynı yönde bkz. Dan. 6. D., 03.02.2016, 
E. 2015/9315, K. 2016/378; Dan. 6.D., 07.10.2015 tar hl  karar; Dan. 6. D., 14.04.2016, 
E. 2014/7419, K. 2016/1698 (Kararlar yayımlanmamıştır). Dan. 10.D., 05.07.2012, E. 
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kalıp olarak pek çok kararda kullanmakta ve kamusal yönü ağır basmayan 
davalardan feragat ed leb leceğ n  kabul etmekted r. Fakat bu noktada da, 
mevzuata açıkça aykırı olduğu tesp t ed leb len şlemler ç n b r st sna 
get rmek gerek r. Örneğ n yasal düzenlemelere açıkça aykırı b r şlemle b r 
kamu görev ne get r len davacı göreve başladıktan sonra bu şleme karşı 
ptal davası açmış fakat dava henüz sonuçlanmadan feragat etmek stem şse; 

mevzuata açıkça aykırı olan söz konusu şlem n yargı organları tarafından 
görmezden gel nmes  ve hukuk alem nde varlığını sürdürmes  kabul ed lemez.

İptal davalarının hang ler nde feragat n mümkün olduğu tartışmasıyla 
b rl kte ele alınması gereken b r d ğer husus, hang  aşamaya kadar davacının 
feragat etmek suret yle davanın sona erd r lmes n  sağlayab leceğ d r. Bu 
hususun değerlend r lmes nde de k ş sel yarar - kamu yararı ayrımından 
yararlanmak gerek r.

Doğrudan davacı özel k ş ler n menfaatler n  etk leyen, sonuçları 
t bar yle kamu yararıyla lg l  olmadığı kabul ed leb len davalarda dava açan 

k msen n rades n n esas alınması ve hüküm kes nleşene kadar kanun yolları 
dâh l her aşamada feragat n mümkün olab lmes  gerekt ğ  savunulmaktadır29. 
Davacının pasaport başvurusunun redd  g b  şlemlere karşı açılan davalar 
bu duruma örnek olarak ver leb l r. N tek m HMK’nın “feragat ve kabulün 
zamanı” başlıklı 310/1. maddes nde de feragat n hüküm kes nleş nceye 
kadar her zaman yapılab leceğ  öngörülmüştür30. Danıştay HMK’nın 310. 
maddes nden hareketle; b reysel hakların hlal ne dayanan ptal davalarından 
feragat etmek steyen davacının bu yöndek  başvurusunu, herhang  b r 
kısıtlamaya tab  olmaksızın hüküm kes nleş nceye kadar her aşamada 
yapab leceğ  yaklaşımını pek çok kararda ortaya koymaktadır. Yukarıda da 
değ nd ğ m z bu kararlarda “b reysel hak hlal ” kavramının, “yalnızca davacı 
üzer nde etk  gösteren, toplumsal yönü ağır basmayan ve kamu yararıyla 
yakından lg l  olmayan menfaat” anlamında kullanıldığını kabul etmek 

2011/7268, K. 2012/3343; Dan. 10.D.,20.12.2011, E. 2010/16395, K. 2011/5749. Dan. 
İDDGK, 21.10.2004, E. 2004/745, K. 2004/861.

29  Turgut CANDAN, Açıklamalı İdar  Yargılama Usulü Kanunu, 3. Baskı, Adalet Yayınev , 
Ankara, 2016, s. 799; ATAY, a.g.m., s. 57; YASİN, a.g.m., s. 155; Ramazan ÇAĞLAYAN, 
İdar  Yargılama Hukuku, Seçk n Yayıncılık, Ankara, s. 315; Kenan ARAL, Danıştay 
Muhakeme Usulü, Sev nç Matbaası, Ankara, s. 271; Yahya Kazım ZABUNOĞLU, 
İdare Hukuku, C. 2., Yetk n Yayınları, Ankara, 2012, s. 636; Sırrı DÜĞER / Sey than 
DELİDUMAN, “Meden  ve İdar  Yargıda Davadan Feragat”, Yalova Ün vers tes  Hukuk 
Fakültes  Derg s , C. 1, S. 2, s. 38.

30  Hemen bel rtel m k  burada sözünü ett ğ m z feragat kanun yoluna başvuru hakkından 
feragat değ l; kanun yolu aşamasında davadan feragatt r.
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gerek r. Bu noktada ayrıca vurgulamak gerek r k  Danıştay’ın yaptığı ayrım da 
düzenley c  şlem - b reysel şlem ayrımı değ ld r. Öneml  olan ve vurgulanan 
nokta şlem n türü değ l, nasıl b r etk  doğurduğudur.

İptal davasının kamu yararıyla yakından lg s  d kkate alındığında, 
davacının sınırsız b r tasarruf yetk s ne sah p olmadığı göz ardı ed lmemel d r. 
Bu nedenle, esasa l şk n nceleme sırasında yürütmen n durdurulması kararı 
ver lm ş yahut şlem ptal ed lm şse, bu durumda artık davadan feragat n kabul 
ed lmes  söz konusu olmamalıdır. Z ra her ne kadar b reysel yönü ağır basan 
b r şlem söz konusu olsa da, bu şlem n hukuka aykırılığı tesp t ed ld kten 
sonra temy z aşamasında ya da yürütmen n durdurulmasına karar ver len 
aşamada, davacının davadan feragat etmes n n kabul ed lmes  hal nde hukuka 
uygun olmayan şlem hukuk alem nde yürürlüğünü devam ett rd ğ nden kamu 
yararına uygun olmayan b r durum ortaya çıkacaktır. Buna karşın, mahkeme 
hukuka aykırılığı tesp t edene kadar b reyler n feragat edeb lme hakları 
olmalıdır. Bu aşamada zaten dar  şlem hukuka uygunluk kar nes nden 
yararlandığı ç n (gerçekten hukuka aykırı olsa dah ) hukuka uygun kabul 
ed lmekted r. Başka b r dey şle davacı b rey, hukuka uygun olan şleme karşı 
açtığı ptal davasından feragat etmekted r.

Doğuracağı etk  t barıyla sadece davacıyı lg lend rmed ğ  açık, kamu 
yararıyla yakından lg l  sayılan davalarda se feragat müesseses ne çek nceyle 
yaklaşmak gerek r. Bu davalar düzenley c  şlemlere karşı açılmış olab leceğ  
g b , b rel b r şlem n ptal  taleb yle açılan davalarda da kamu yararı ağır 
basab l r.

İdare tarafından tes s ed len ve genel, soyut, k ş l k dışı, sürekl l k arz 
eden şlemler düzenley c  şlem olarak anılır. İptal davasının genell ğ n n b r 
sonucu olarak düzenley c  şlemler n ptal  sadece davanın tarafl arı ç n değ l, 
herkes ç n sonuç doğurur. B reysel şlemler n ptal nde de şüphes z aynı özell k 
söz konusu olmakla b rl kte, düzenley c  şlemler n karakter  gereğ  dava 
sonunda ver lecek karar b reysel n tel ktek  şlemlere kıyasla çok daha gen ş 
b r k tley  etk ler. Dolayısıyla ptal davasının hukukun üstünlüğünü sağlama 
şlev , düzenley c  şlemlerde daha bar z b r b ç mde ortaya çıkmakta31; bu 

da düzenley c  şlemler n ptal nde kamu yararının daha ön planda olduğu 
sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, düzenley c  b r şlem n ptal  ç n açılan 
davalarda davacının, davaya son veren b r taraf şlem  olarak feragat yoluna 
başvurab lmes  sakıncalıdır.

31  GÖKTEPEOĞLU, a.g.m., s. 41.
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Bunun yanında, yukarıda da sözünü ett ğ m z g b  b rel şlemler n 
tamamının sadece muhatabını etk led ğ  söylenemez; bazılarının doğurdukları 
sonuç t bar yle kamu yararını da yakından lg lend rmeler  mümkündür. Bu 
nedenle, bu özell ğe sah p şlemler n ptal  stem yle açılan davalarda da, tıpkı 
düzenley c  şlemlerde olduğu g b , davacının mutlak b r tasarruf yetk s  olup 
olmadığı; yan  bu davalardan feragat ed l p ed lemeyeceğ  tartışılmalıdır. 
Örneğ n, kamu malının kamu yararı dışında b r şe tahs s ed lmes  hal nde 
bu b rel şlem n tüm toplumu lg lend rd ğ  ve şlem n ptal  taleb yle açılan 
davadan feragat ed lemeyeceğ  kabul ed lmel d r32.

K ş sel yarar – kamu yararı ölçütünün değerlend r lmes  bakımından; 
yukarıda örnek olarak verd ğ m z, b rel b r şlem n ptal  taleb yle açıldığı 
varsayılan davayı b raz daha detaylandırdığımızı düşünel m. Yer değ şt rme 
suret yle atama şlem yle S vas’ta görevlend r len ve göreve başlayan memur, 
şlem n hukuka aykırılığı dd asıyla ptal davası açtıktan sonra davadan 

feragat etmeye karar verm ş olsun. Bu sırada, varsayalım k  Ağrı’da görev 
yapmakta olan b r başka memur da yer değ şt rme suret yle S vas’a atanmak 
stem yle başvurmuş fakat bu talep, uygun olan kadroya daha önce İstanbul’da 

görev yapan ve bu şleme karşı önce ptal davası açıp daha sonra bu davadan 
feragat eden memurun atanmış olması neden yle redded lm şt r. Bu örnekte, 
İstanbul’dan S vas’a atanan davacının davadan feragat ederek S vas’ta görev 
yapmaya devam etmes  karşısında, Ağrı’dan S vas’a atanmak steyen k nc  
memurun k ş sel b r menfaat hlal ne uğramadığı söyleneb lecek m d r? Hal 
böyleyken feragat etme n yet ndek  davacının bu taleb , sadece kend s n  
lg lend ren b r şlem n bulunduğu gerekçes yle kabul ed lememel d r. Bas t 

b r örnekle açıklamaya çalıştığımız g b , kamu yararıyla lg l  olma koşulu 
son derece d kkatl  ve özenl  b ç mde yorumlanmalı; yalnızca davacıyı 
etk leyen şlemler n aslında tahm n ed lenden daha sınırlı sayıda bulunduğu 
unutulmamalıdır. Bütün toplumu lg lend rmese de, bazı b rel şlemler n 
ptal  ç n açılan davalarda feragat n mümkün olmadığı kabul ed lmel d r. 

Önler ne gelen uyuşmazlıklarda dar  yargı merc ler ne bu hususta çok büyük 
sorumluluk düştüğü se muhakkaktır.

Doktr nde, düzenley c  şlemler n ve kamu yararını yakından lg lend ren 
şlemler n ptal  ç n açılan davalarda feragat n h çb r şek lde mümkün 

olmadığını savunan yazarlar bulunduğu g b 33, bu davalarda yürütmen n 
durdurulması veya ptal kararı ver ld kten sonra artık feragat n mümkün 
32  YASİN, a.g.m., s. 171.
33  ÇAKMAK, a.g.m., s. 188; YASİN, a.g.m., s. 171; ÇAĞLAYAN, a.g.e., s. 318.
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olmayacağı görüşünde olanlar da vardır34. Davada yürütmen n durdurulması 
kararı ver lm şse, bu karardan sonra feragat n mümkün olmaması gerekt ğ n  
savunanlara göre; yürütmen n durdurulması kararı, şlem n “açıkça hukuka 
aykırı olması” koşuluyla mümkündür. Dolayısıyla, hukuka açık b ç mde 
aykırı olarak tes s ed ld ğ  yargı merc ler  tarafından tesp t ed len b r şlem n 
mutlaka ortadan kaldırılması gerek rken, bu sonucun doğması davacının 
k ş sel terc h ne bağlı kılınmamalıdır. Yürütmen n durdurulması kararından 
sonra feragate z n ver lmes n n b r başka sakıncası daha olduğunu düşünen 
Çakmak’a göre, bu durumun kabulü daren n, ler de feragat le hukuka 
uygunmuş g b  muamele görecek b r şleme gereken özen  göstermemes , 
şlem tes s ederken t t z davranmaması sonucunu doğurab lecekt r35.

Danıştay, k ş sel yarar - kamu yararı ölçütünü ben msed ğ  ç n, bu 
ayrım çerçeves nde b r değerlend rme yapmakta ve kamu yararını yakından 
lg lend ren şlemler n ptal  ç n açılan davalarda ver len ptal ya da 

yürütmen n durdurulması kararından sonra, feragat n kabul ed lemeyeceğ n , 
pek çok kararda fade etmekted r36.

34  CANDAN, a.g.e., s. 801; ATAY, a.g.m., s. 57; Hal l KALABALIK, İdar  Yargılama 
Usulü Hukuku. 8. Baskı, Sayram Yayınları, Konya, 2015, s. 360; Met n GÜNDAY, 
“Hukuk Usulü Muhakemeler  Kanunu Hükümler n n İdar  Yargıda Uygulanma Alanı”, 
İdar  Yargının Yen den Yapılandırılması ve Karşılaştırılmalı İdar  Yargılama Usulü, 
Sempozyum Ankara 11-12 Mayıs 2001, 133. Yıl,s. 85; Zehra ODYAKMAZ, “İdar  Yargı 
İle İlg l  Öner ler”, İdar  Yargının Yen den Yapılandırılması ve Karşılaştırılmalı İdar  
Yargılama Usulü, Sempozyum Ankara 11-12 Mayıs 2001, 133. Yıl, s. 143; Celal ERKUT, 
İdar  Yargının Yen den Yapılandırılması ve Karşılaştırılmalı İdar  Yargılama Usulü, 
Sempozyum Ankara 11-12 Mayıs 2001, 133. Yıl, s. 98.

35  ÇAKMAK, a.g.m., s. 191.
36  “İdar  Yargıda ptal davalarının n tel ğ  t bar yle, özell kle gerçek veya tüzel k ş ler n 

menfaat lg ler n  kurarak açtıkları davalarda şlem n, davanın yalnızca k ş sel çıkarları 
bakımından değ l belde veya semt sak n  sıfatıyla davanın açılması hal nde, objekt f ölçütlerle 
kamusal menfaat yönünden de ncelenmes  neden yle daren n hukuka ve kamu yararına 
aykırı şlem tes s ett ğ n n yargı kararıyla saptanmasından sonra, bu şlem n davacının 
sübjekt f rades yle davadan feragat beyanıyla tekrar geçerl k kazandığı söylenemez. Aks ne 
b r düşünce, davacı rades n n yargı kararı üzer ne çıkması sonucunu doğurur k , bu durum 
kamu yararı ve daren n yargısal denet m  yoluyla hukukun üstünlüğünü sağlama amacıyla 
bağdaşmaz. Dava konusu olayda, belde veya semt sak n  sıfatıyla Yumurtalık Lagününün 
“tab atı koruma alanı” statüsünün kaldırılmasına ve “m ll  park” olarak bel rlenmes ne 
l şk n dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmes n n durdurulmasına karar 

ver lerek söz konusu şlem n hukuka ve kamu yararına aykırılığının saptanması neden yle 
davacıların bu davadan feragat etme olanağı bulunmamaktadır.” Dan. 10.D., 17.02.2014, 
E. 2009/1713, K. 2014/895 (DD Y. 2014, S. 136, s. 244). Aynı yönde bkz. Dan. 10. D., 
17.02.2016, E. 2014/4216, K. 2016/804; Dan. 14. D., 11.02.2016, E. 2015/11081, K. 
2016/876 (Kararlar yayımlanmamıştır).



Gaz  Ün vers tes  Hukuk Fakültes  Derg s  C. XX, Y. 2016, Sa. 3

İptal Davasinda Feragat n Uygulanab l rl ğ

250

Danıştay’a göre ptal davası, lg l ler n hak ve menfaat n  korumanın 
yanında, yürütme ve daren n hukuka uygun davranmasını gerçekleşt rmeye 
yönel k olup, bu davalardan beklenen amaç hukuk devlet  lkes n n 
sağlanmasıdır. Toplumu lg lend ren dar  şlemlere karşı açılan ptal davaları 
kamusal n tel k taşıdığından, bu tür davalar açıldıktan sonra davadan 
feragat n n kabul ed lmemel d r37.

Sonuçları t bar yle b rden davacı dışında başka k mseler  de lg lend ren, 
kamu yararıyla yakından lg l  davalar arasında özell kle düzenley c  şlemler 
sürekl l k arz ett ğ nden, bu şlemler n ptal  ç n açılan davalarda davacı feragat 
etse de menfaat  hlal ed len başka k mseler n her zaman dava açab lecekler ; 
bu nedenle bu davalarda feragat n mümkün olması gerekt ğ  öne sürüleb l r38. 
Fakat pek çok k mse üzer nde etk s  bulunan b r şlem n hukuka aykırılığı 
dd ası b r kere araştırılmaya başladıktan sonra, re’sen araştırma lkes n n de 

devreye g rmes yle bu dd anın mutlaka b r sonuca bağlanması gerekl d r. Z ra 
davacının feragat etm ş olması ve elde edeceğ  menfaatten vazgeçmes  onun 
ç n k ş sel b r terc h olsa da; bu şlem n ptal ed lmes nden menfaat elde edecek 

d ğer k ş ler n bu yönde b r radeler n n olduğu söylenemez. İdaren n hukuka 
uygunluğunun sağlanması amacının ve hukuk devlet  lkes n n gereğ  olarak, 
yargısal denet m n etk n b ç mde gerçekleşt r ld ğ nden söz edeb lmek ç n, 
bu g b  davalarda feragat n mümkün olmadığının kabul ed lmes  daha sabetl  
görünmekted r. Dolayısıyla Danıştay’ın da kabul ett ğ , ptal ya da yürütmen n 
durdurulması kararından sonra bu davalardan feragat ed lemeyeceğ  yaklaşımı 
eks k b r yaklaşımdır. 

C. İdar  Yargıda İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ ş kl k Yapılmasına Da r Kanun 
Tasarısı Taslağı’nda Feragate ve K ş sel Menfaate İl şk n Düzenlemeler

İptal davasının özgün karakter  neden yle feragat müesseses n n HMK 
hükümler ne bağlı kalınarak uygulanması olanaksızdır. O nedenle, İYUK’ta 
feragat n ayrıca düzenlenmes  ve nasıl uygulanab leceğ ne yönel k genel 
hükümlere yer ver lmes  gerekmekted r. Şüphes z bu düzenlemen n get r lmes  
sorunu bütünüyle çözüme kavuşturacak değ ld r, fakat dar  yargının ve 
özell kle ptal davasının özgün karakter n n böyle b r düzenlemey  gerekl  
kıldığı aş kardır.

37  Bkz. Dan. 6.D., 07.10.2015 tar hl  kararı (Karar yayımlanmamıştır).
38  GÖKTEPEOĞLU, a.g.m., s. 41.
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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “İdar  Yargıda İş Yükünün 
Azaltılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değ ş kl k Yapılmasına Da r Kanun Tasarısı Taslağı”39, feragat müesseses n n 
İYUK’ta özel olarak düzenlenmes n  öngören değ ş kl kler ht va etmekted r. 
Tasarı’nın 30. maddes ne göre, İYUK’a eklenmes  öngörülen 31/B maddes  
şu şek lded r:

“1. Davacı, davanın her aşamasında dava konusu stem nden, şarta 
bağlı olmaksızın, kısmen veya tamamen feragat edeb l r. 

2. Feragat karşı tarafın veya mahkemen n kabulüne bağlı değ ld r.

3. Davadan feragat hal nde dosyanın bulunduğu merc , davanın 
esası hakkında karar ver lmes ne yer olmadığına karar ver r. Kanun yoluna 
başvurulmuş davalardan feragat ed lmes  hal nde, kanun yolu ncelemes  yapan 
merc  kanun yoluna konu kararı kaldırarak feragat hakkında karar ver lmek 
üzere dosyayı lg l  yargı merc ne gönder r. Kanun yoluna başvurulmadan 
önce davadan feragat ed lmes  hal nde se dosyanın bulunduğu merc  dava 
hakkında verm ş olduğu kararı kaldırarak davanın esası hakkında karar 
ver lmes ne yer olmadığına karar ver r.

4. Feragat kes n hüküm g b  hukuk  sonuç doğurur.

5. Feragat beyanı, davacı veya bu konuda vekâletnames nde kend s ne 
özel yetk  ver len avukat tarafından 4 üncü maddede yazılı merc lere ver lecek 
d lekçeyle yapılır. 

6. Yargılama g derler  feragat edene yüklen r.”

Aynı Tasarı’nın feragate l şk n get rd ğ  hükümlerle b rl kte, en 
az bunlar kadar büyük önem arz eden ve ptal davasının subjekt f ehl yet 
koşulunda kökten b r değ ş m öngören 7. madden n üzer nde durulması ve 
bu k  düzenlemen n b r arada değerlend r lmes  gerekmekted r. Sözü ed len 
7. maddede; “2577 sayılı Kanunun 2’nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (a) 
bend ne “menfaatler ” bares nden sonra gelmek üzere “doğrudan” bares  
eklenm ş...” fades  yer almaktadır. Buna göre; düzenleme kanunlaşıp 
yürürlüğe g rerse İYUK’un 2. maddes nde ptal davaları, “İdarî şlemler 
hakkında yetk , şek l, sebep, konu ve maksat yönler nden b r  le hukuka aykırı 

39  Kanun tasarısı taslağına ve gerekçes ne er ş m ç n:
 http://www.kgm.adalet.gov.tr/DUYURULAR/%C4%B0dar %20Yarg%C4%B1%20

Kanun%20Tasar%C4%B1s%C4%B1%20Tasla%C4%9F%C4%B1%20ve%20Kar%C5%9
F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1rma%20Tablosu.pdf
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olduklarından dolayı ptaller  ç n menfaatler  doğrudan hlâl ed lenler 
tarafından açılan davalar” şekl nde tanımlanacaktır.

Tasarı’nın Genel Gerekçes ’ne bakıldığında söz konusu değ ş kl ğ n şu 
şek lde açıklandığı görülmekted r: “İdar  yargıda ptal davası açab lmen n 
b r koşulu olan “menfaat hlal ” kr ter n n uygulamada çoğu zaman hakkın 
kötüye kullanımına mkan tanıması neden yle k ş n n bu kr tere dayanarak 
ptal davası açab lmes , menfaat n n “doğrudan” etk lenmes  şartına 

bağlanmaktadır. Böylel kle ptal davası açılab lmes  ç n, ptal  sten len 
dar  şlemle dar  şlem n k ş ye olan etk s  arasında makul ve c dd  b r l şk  

yanında kuvvetl  b r bağın bulunması şartı öngörülmekted r.”

Henüz taslak hal nde bulunan Tasarı’nın 7. maddes n n gerekçes nde, 
menfaat hlal ne l şk n değ ş kl k üzer nde daha detaylı b ç mde durulduğu 
göze çarpmaktadır. Genel Gerekçede fade ed lenlere ek olarak, “İptal davası 
açacak olan k ş  dar  şlem n ptal ed lmes nde menfaat  olduğunu, söz konusu 
dar  şlem n yarattığı hukuk  durumun tarafı veya doğrudan yararlananı 

olduğunu ortaya koymak zorundadır. Bu değ ş kl kle, menfaat  hlal ed ld ğ n  
dd a eden herkes yer ne menfaat  doğrudan hlal ed len k ş ler n, b r başka 

dey şle dar  şlemle aralarında kuvvetl  b r bağ bulunduğunu ortaya koyan 
k ş ler n dava açmaları öngörülmekted r. Böylece ptal  talep ed len şlemden 
menfaat  olumlu olarak etk lenen k ş ler n varlığı da göz önüne alındığında 
dar  şlem n ptal nde menfaat  bulunanlar le bulunmayanların haklarının 

korunmasında b r denge sağlanmış olacaktır.” açıklamasına yer ver lm şt r.

Sözü ed len Tasarı’nın yukarıda aktarılan k  maddes nde öngörülen 
düzenlemeler değerlend r ld ğ nde, çarpıcı sonuçlara ulaşılması kaçınılmazdır. 
İdar  yargıda feragat müesseses n  düzenleyen 30. madden n gerekçes nde 
en d kkat çek c  husus bu düzenlemeyle, “feragat ed leb lecek dava türler  
konusunda herhang  b r st snaya yer ver lmemek suret yle bazı dava türler  
bakımından feragat n uygulanamayacağı yönündek  farklı uygulamalara son 
ver lmekte” olduğudur. Buna göre feragat konusunda Danıştay’ın ben msey p 
uzun süred r uyguladığı “kamu yararı ölçütü” de rafa kalkmış olacaktır. Kaldı 
k , b r yönüyle ptal davasının objekt f n tel ğ n n güvences  konumundak  
subjekt f ehl yet koşulu, hak hlal n  çağrıştıracak b ç mde “doğrudan 
menfaat hlal ” olarak değ şt r ld ğ  takd rde feragate l şk n böyle b r ölçütün 
bel rley c  olarak kullanılması zaten anlamsız olacaktır. Z ra bu düzenlemen n 
öngördüğü s stemde ptal davalarının, mutlaka k ş sel yararın ön plana çıktığı, 
adeta özel hukuktak  dava türler nden b r  hal ne get r lecekt r.
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Tasarı’nın feragat  düzenleyen 30. maddes nde d kkat çeken b r d ğer 
husus, ptal ve tam yargı davaları bakımından b r ayrıma g d lmem ş olmasıdır. 
İptal davası ç n “doğrudan menfaat hlal ” koşulu get ren bu Tasarı’nın ptal 
davasıyla tam yargı davası arasındak  farkı m n m ze eden yaklaşımı d kkate 
alındığında şaşırtıcı olmayan bu husus; hukuk devlet  lkes n n ve daren n 
yargısal denet m n n en öneml  aracı konumundak  ptal davasının karakter ne 
uygun düşmemekted r.

Adl  yargıda görülen ve HMK hükümler n n uygulandığı b r davadan 
feragat etmek davacının kend  n s yat f nde olup, dava konusu bakımından 
haklı ya da haksız olması önem arz etmez40. İdar  yargıda tam yargı davası ç n 
aynı hususun kabul ed lmes  mümkünken, daren n hukuka uygun davranmasını 
sağlama şlev n  üstlenen ptal davasında davacıya aynı serbestl ğ n tanınması 
kabul ed lemez. Dolayısıyla, Tasarı’nın 30. maddes n n lk fıkrasında yer alan 
ve davanın her aşamasında feragat ed leb leceğ n  öngören hüküm de yukarıda 
açıklandığı üzere ptal davası ç n kabul ed lemez.

SONUÇ

İptal davasının objekt f n tel ğ  ve hukukun üstünlüğünü sağlama 
şlev , davadan feragat bakımından HMK hükümler n n aynen uygulanmasını 
mkânsız kılmaktadır. Fakat ptal davası b r yönüyle de davacının k ş sel b r 

mağdur yet n  g derme amacına h zmet eder. Bu nedenle davanın açılab lmes  
ç n subjekt f ehl yet koşulu olarak k ş sel, meşru ve güncel menfaat hlal  

aranmaktadır. K ş sel b r menfaat  doğrudan ya da dolaylı olarak hlal ed ld ğ  
ç n dar  şlem n ptal n  talep eden davacı, özel hukuk uyuşmazlıklarında 

olduğu g b  ptal davasında da bu davadan vazgeçme yönünde b r rade ortaya 
koyab l r. Fakat bu raden n hukuk  sonuç doğurması açılmış bulunan her ptal 
davası ç n mümkün değ ld r.

İptal davasında feragat n mümkün olup olmadığı kamu yararı – k ş sel 
yarar ölçütü kullanılarak değerlend r lmekted r. Buna göre, davanın büyük 
oranda sadece davacıyı etk leme potans yel ne sah p olduğu söyleneb l yorsa 
yürütmen n durdurulması ya da ptal kararı ver lene kadar feragat mümkün 
olmalıdır. Kamu yararıyla yakından lg l  davalarda, b r başka dey şle etk s  
yalnızca davacı özel k ş yle sınırlı olmayan davalarda se davacı feragat 
taleb nde bulunsa dah  bu talep d kkate alınmamalı ve dava sonuçlandırılana 
kadar görülmeye devam etmel d r. 

40  ÇAKMAK, a.g.m., s. 186.
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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İdar  Yargıda İş Yükünün 
Azaltılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değ ş kl k Yapılmasına Da r Kanun Tasarısı’nda feragat müesseses ne 
İYUK’ta özel olarak yer ver lmes  öngörülmekted r. HMK hükümler n n 
dar  yargıya aynen aktarılması suret yle meydana get r len bu düzenleme 

değerlend r ld ğ nde lk söylenmes  gereken, çt hadî olarak gel şt r len 
ve dar  yargılama hukukunun özell kler  de d kkate alınarak ortaya çıkan 
uygulamadan ger ye g d ld ğ d r. HMK’nın lg l  hükümler n n aynen aktarılıp 
uygulanması kabul ed ld ğ nde, Duran’ın fade ett ğ  g b  dar  yargılama 
usulü özgünlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek; hukuk yargılama usulünün 
özel b r türü k ml ğ ne bürünecekt r41. Duran, “ dar  yargının adl leşmes ” 
tab r yle açıkladığı bu durumun sakıncalarını net b r b ç mde ortaya 
koymuş, “b reyler n ve toplulukların gerçek ve etk l  b r korumadan yoksun 
kılındığını”42 fade etm şt r. Gerçekten de, dar  yargı düzen n n şlev  d kkate 
alınmaksızın yapılacak düzenlemeler n doğrudan b rey haklarını ve “hukuk 
devlet ” lkes n  zedeley c  sonuçlar doğurması kaçınılmazdır.
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