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İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI 

(TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER İÇİN) 

 

I. DİLEKÇE YAZIMI SORUSU (40 Puan) 

 

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. 

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA, 

(Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından çıkarılan Genelgenin iptali ile  

Ayşe Şeker’in başvurusunu reddeden işlemin iptali “BİRLİKTE” talep edilecektir.) 

 

 

DAVACI   : Ayşe ŞEKER  

TC. No   : … 

Adres    : … 

Vekili    :  Adı-Soyadı 

DAVALI   : Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü/ANKARA 

     İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü/İSTANBUL 

Vekili    : Adı-Soyadı 

DAVANIN KONUSU : Davalı Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından çıkarılan 

24.03.1999 tarihli GENELGENİN (iki ayda bir yalnızca 50 strip verilmesini öngören) ilgili 

maddesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve yargılama sonucunda İPTALİ, ayrıca 

müvekkilim Ayşe ŞEKER’in (tedavisi için gerekli olan ölçüm cihazı ve çubuklarının 506 

Sayılı Kanun Madde 33 dikkate alınarak verilmesine ilişkin) 14.01.2003 tarihli başvurusunun 

söz konusu genelgeye dayanılarak İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’nce REDDİNE 

İLİŞKİN İŞLEMİN de öncelikle yürütmesinin durdurulması ve yargılama sonucunda 

İPTALİ; ayrıca bu işlemler nedeniyle müvekkilim Ayşe ŞEKER’in uğramış olduğu … TL 

maddi zararın tazmin edilmesi talebimizden ibarettir. 

TEBELLÜĞ TARİHİ : Müvekkilim tarafından yapılan başvurunun reddi hakkında 

İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü tarafından 14.01.2003 tarihinde tesis edilen işleme karşı, 

tarafımıza tebliğ edildiği 16.01.2013 tarihinden itibaren dava açma süresi içinde işbu dava 

açılmaktadır. 
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AÇIKLAMALAR :  

Müvekkilim Ayşe ŞEKER, 45 yıldır Tip I diyabet hastası olup günde 4 kez insülin 

kullanmaktadır. Sağlık yardımları kapsamında kendisine verilen kan şekeri ölçüm 

çubuklarının miktarı yeterli olmadığından her ay kendi imkânlarıyla ölçüm çubukları satın 

almak zorunda kalması üzerine, İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’ne başvurarak, 

hastalığının ciddiyeti gereği kendisine sınırsız kan ölçüm çubuğu verilmesini talep etmiştir. 

Ne var ki, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 14.01.2003 tarihli işlemiyle müvekkilimin bu talebi 

reddedilmiştir.  

506 sayılı Kanunda sağlık yardımlarına ilişkin düzenleme ile davalı idarenin red 

işlemine dayanak addettiği Genelge’nin ilgili hükmü örtüşmediğinden, işbu davayı açarak 

hem kanuna aykırı olan genelgedeki ilgili hükmün, hem de müvekkilim tarafından yapılan 

başvurunun reddine ilişkin işlemin iptalini talep etme gereği doğmuştur. Aşağıda, iptal 

taleplerimize ilişkin gerekçeleri Sayın Mahkeme’nin dikkatine sunmaktayız. 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZİN GEREKÇELERİ: 

Müvekkilim tarafından yapılan başvurunun reddine dayanak olarak gösterilen ve 

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 24.03.1999 tarihinde çıkarılan Genelgeye göre, Tip I 

diyabetli erişkin hastalara iki ayda bir 50 adet bir kutu kan ölçüm çubuğu verilmesi 

öngörülmektedir. Müvekkilim de Tip I diyabet hastası olmakla beraber, 45 yıldır söz konusu 

ilaçları kullanmakta ve hastalığı ileri düzeyde seyretmektedir. Dolayısıyla hem söz konusu 

genelgedeki ilgili hükmün, hem de müvekkilime verilen kan ölçüm çubuklarının yetersiz 

kalması karşısında İdareye yaptığımız başvurunun reddine yönelik birel işlemin uygulanmaya 

devam edilmesi halinde müvekkilim bakımından telafisi güç veya imkânsız zararlar 

doğacağına kuşku bulunmamaktadır.  

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi gereğince, idari yargıda dava konusu 

edilen bir idari işlemin, uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve 

söz konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 

davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek 

yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.  

Sayın Mahkeme huzurunda dava konusu edilen işlemler açısından ilgili maddeyi 

değerlendirdiğimizde, hem genelgenin ilgili hükmü hem de başvurumuzun reddi hakkındaki 

işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanmaları halinde müvekkilim açısından telafisi 

güç veya imkânsız zararları da beraberinde getireceğine kuşku bulunmadığından, 
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ÖNCELİKLE genelgede iki ayda bir 50 adet strip verilmesine ilişkin düzenleme ile 

müvekkilimin başvurusunun reddine ilişkin işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı 

verilmesini talep ederiz. 

 

HUKUKİ GEREKÇELER  : 

1) GENELGENİN İPTALİNE YÖNELİK HUKUKİ GEREKÇELER: 

Dava konusu işleme dayanak gösterilen 24.03.1999 tarihli Genelge’nin ilgili hükmü, 

şeker hastalığından mustarip olan kimselerin hastalıklarının hangi seviyede olduğunu ve ne 

kadar ölçüm çubuğuna ihtiyaç duyduklarını dikkate almaksızın iki ayda bir yalnızca 50 adet 

strip verileceğini düzenlemektedir. 506 Sayılı Kanunun 33. maddesi de dikkate alındığında, 

yapılacak sağlık yardımlarının sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden 

kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma amacına yönelik olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla 45 yıldır Tip I diyabet hastası olan müvekkilimiz, hatalığının 

seviyesi nedeniyle iki ayda bir verilen 50 adet ölçüm çubuğu ile hastalığının tedavisini 

sürdürememektedir.  

Kaldı ki, kanunda buna ilişkin herhangi bir sınırlandırma öngörülmemişken, 

düzenleyici işlem marifetiyle bu tür bir sınırın getirilmesi açıkça hukuka aykırılık 

doğuracaktır. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 

yapılacak çalışmalarla diyabet hastalarının hastalık derecelerine göre ihtiyaç duydukları kan 

ölçüm çubuğuna erişmelerini sağlamak mümkün iken, bu sağlık yardımını kanuna aykırı 

şekilde iki ayda bir 50 adet strip ile sınırlandırmak doğru değildir. Sonuç olarak, yukarıda 

açıklanan nedenlerden ötürü düzenleyici mahiyeti bulunan genelgenin ilgili hükmü idari 

işlemin sebep ve konu unsurları bakımından hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir. 

2) 14.01.2003 TARİHLİ İŞLEMİN İPTALİNE DAİR HUKUKİ GEREKÇELER: 

Yukarıda hukuka aykırılığı hakkındaki gerekçelerimizi sunduğumuz Genelgeye 

dayanarak müvekkilim Ayşe ŞEKER’in hastalığının tedavisinde ihtiyacı olan ölçüm 

çubuklarının kendisine sayı sınırı olmaksızın verilmesi talebinin reddine yönelik işlemin 

hukuka aykırı olduğunu ifade etmek isteriz. Bununla birlikte, 20.12.2002 tarihinde 

müvekkilimin talebi üzerine İ.Ü. Tıp Fakültesi Diyabet Anabilim Dalınca hazırlanan rapora 

göre, hastanın doktorunun gerek ve uygun gördüğü miktarda strip ihtiyacının olduğu tespit 

edilmiş olup dilekçemiz ekinde söz konusu raporu Sayın Mahkemeye sunarız. Bu rapor da 

açıkça göstermektedir ki, diyabet hastası olan müvekkilim bakımından kanunda düzenlendiği 
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üzere hastanın sağlığını korumaya yönelik olarak sayı sınırı olmaksızın, doktor nezaretinde ve 

doktorun uygun gördüğü miktarda kan ölçüm çubuğu alması gerekmektedir. 

İkinci olarak, dayanağı olan genel düzenleyici işlemin, idari işlemin sebep ve konu 

unsurları bakımından sakat olduğu gerekçesiyle iptali talep edilirken, söz konusu işleme 

dayanan ve müvekkilimin başvurusunun reddi hakkındaki birel işlemin de bu sakatlıktan 

etkileneceğine kuşku bulunmamaktadır. Bu sebeplerden ötürü, 14.01.2003 tarihli Sağlık İşleri 

İl Müdürlüğü işleminin iptalini talep ederiz. 

3) MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN GEREKÇELERİ: 

Müvekkilim, sağlık yardımı kapsamında yeterli sayıda ölçüm çubuğuna ulaşamadığı için 

çoğu zaman kendi imkânlarıyla bu ölçüm çubuklarını temin etmek zorunda kalmıştır. 

Müvekkilimin emekli maaşı dışında herhangi bir ek gelirinin de bulunmaması karşısında, 

İdarenin kanuna aykırı şekilde sınırlı sayıda kan ölçüm çubuğu vermekte ısrarcı olması 

sonucu uğradığımız maddi kaybın telafi edilmesini talep ederiz. 

SONUÇ ve TALEP  : Yukarıda arz etmeye çalıştığımız gerekçelerle; 

1) Davalı SSK’nın 24.03.1999 tarihli genelgesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması,  

2) Söz konusu genelgenin yargılama sonucunda İPTALİ,  

3) Genelgeye dayanılarak İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü tarafından 14.01.2003 

tarihinde müvekkilim Ayşe ŞEKER’in talebini reddeden işlemin öncelikle 

yürütmesinin durdurulması, 

4)  Söz konusu işlemlerin yargılama sonucunda İPTALİ, 

5) Bu tür bir işleme maruz kalması dolayısıyla müvekkilimin uğradığı maddi zarara 

binaen … TL maddi tazminata hükmedilmesini,  

6) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı idareye yükletilmesini,  

Saygılarımla arz ve talep ederim.        

TARİH 

 

EKLER       

 

DAVACI VEKİLİ 

        İMZA 
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II. DOĞRU-YANLIŞ SORULARI (30 Puan; her bir soru 1,5 puan değerindedir.)  

A- YDDYY, B- DDDDD, C- DDDYD, D- DDYYD  

 

III. KARAR İNCELEMESİ (15 Puan) 

Bu soruda, öncelikle karara konu olan uyuşmazlık konusu olayı, kendi cümlelerinizle 

ve karardan birebir alıntı yapmadan özetlemeniz beklenmektedir. 

İkinci olarak, kararda ele alınan meselenin idari yargıda iptal davası açabilmek 

bakımından aranan menfaat ihlali ile ilgisini kurmak suretiyle, Baroların imar planı 

değişikliğine karşı “kişisel” bir menfaatleri ihlal edilmese dahi davacı olup olamayacağı 

hususunu ele almanız beklenmektedir. Bunun yanı sıra, Danıştay’da çoğunluğun görüşü ile 

karşı oyda yer alan görüşlere ilişkin karşılaştırmalı değerlendirmeniz de dikkate alınmaktadır. 

Bu soruda tam puan alabilmek için, yukarıda zikredilen hususlara dikkat ettikten sonra, 

Danıştay’ın güncel kararları doğrultusunda, Baroların ancak kuruluş kanunlarında sayılan 

görevleri kapsamında idari yargıda davacı sıfatını haiz olabilecekleri; olayda geçen imar planı 

değişikliğinin doğrudan Baronun tüzel kişiliğini, hak ve menfaatini etkilemediği, aksi 

düşünüldüğü takdirde (özellikle Baroların insan hakları ve hukukun üstünlüğünü korumak 

amacıyla hareket ettiğine vurgu yapılması halinde) idari yargıda iptal davalarında davacı 

olmak için aranan menfaat şartının, Barolar bakımından aranmamak durumunda kalınması 

hususunu değerlendirmeniz beklenmektedir.  

Sonuç olarak Baronun söz konusu karara konu davayı açmakta menfaati bulunmadığı 

görüşü doğru cevap olarak değerlendirilecektir. 

Ancak, olayı kendi ifadeleriyle özetlemekle beraber Baroların idari yargıda davacı 

olmak bakımından menfaatlerini geniş yorumlayan görüşü savunan cevaplar da, yukarıda 

bahsi geçen hususlara dikkat etmek şartıyla puanlamada değerlendirmeye alınmaktadır.  

IV. KANUN MADDESİ YORUMU (15 Puan)  

Bu soruda, İYUK Md.45 ile getirilen yeni düzenlemenin özellikle “ilk derece 

yargılamasından sonra kesinleşecek ve istinaf yoluna götürülemeyecek olan davalar” 



6 

bakımından Anayasa’ya aykırı olup olmayacağı hususunda değerlendirme yapılması 

beklenmektedir. 

Soruda bahsi geçen altı çizili düzenleme, “konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi 

davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve 

vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup bunlara karşı istinaf yoluna 

başvurulamaz.” şeklindedir.  

Bu hükümden yola çıkarak,  

• Konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen ve idare ve vergi mahkemelerinde görülmekte 

olan davalar bakımından istinafa başvurulamaması ne anlama gelmektedir?  

• Bu mahkemeler tarafından verilen kararların kesin olması, idari yargıda ilk derece 

yargılaması sonucu artık kanun yolları aşamasının bulunmadığı yeni bir aşamayı (tek 

dereceli yargı) mı ifade etmektedir?  

• Bu düzenlemeye konu olan uyuşmazlıklar bakımından bir üst mahkemede incelenme 

imkânı olmaması, Anayasa’nın 155. maddesinde Danıştay’a verilen görev kapsamında 

Anayasa’ya aykırı mıdır?   

Yönündeki soruların değerlendirilip cevaplandırılması beklenmektedir. Sorular çerçevesinde 

ilgili maddeyi şu şekilde değerlendirebiliriz: 

Anayasa’nın 155. maddesi Danıştay’ın idari yargı müesseseleri içindeki yerini göstermek 

suretiyle kanun koyucu tarafından başka bir idari yargı merciine bırakılmayan karar ve 

hükümler bakımından Danıştay’ın son inceleme mercii olacağını açıkça ifade etmektedir.  

Yapılan yeni düzenleme ile ilk derece yargılaması tamamlanan davalar, artık “öncelikle” 

istinaf aşamasında Bölge İdare Mahkemesi’nde görülecektir. Ancak, beş bin Türk lirasını 

geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemden doğan iptal davaları kesin olup 

bunlara karşı istinafa gidilemeyecektir. Söz konusu düzenlemenin getirdiği bu yeni aşama, 

çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Anayasa’da Danıştay’ın son inceleme mercii 

olarak gösterilmesi, idari yargıdaki tüm davaların mutlak surette Danıştay incelemesinden 

geçtikten sonra kesinleşeceği anlamına gelmez. O halde, ilk derece yargılaması yapıldıktan 

sonra belli tür uyuşmazlıkların kesinleşeceğine yönelik düzenleme, tek başına Anayasa’nın 

155. maddesine aykırı görülemez. Kanun koyucu, idari yargının daha etkin çalışarak bireyin 

uzun yargılamalar sonucu uğrayacağı hak kayıplarını önlemek için, belli miktarın altında 

kalan davaların ilk derece yargılamasından sonra kesinleşeceğini düzenlemiş; bunlar dışındaki 
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davalar içinse öncelikle istinaf aşamasını öngörmüştür. Yapılan düzenlemeler bir bütün olarak 

değerlendirilirse, AİHM tarafından da açıkça ifade edildiği üzere, adil yargılamanın 

sağlanması her zaman iki dereceli yargılama yapılmasını gerektirmez. Önemli olan 

yargılamanın etkin bir şekilde yürütülmesidir. 

Buna ilişkin doktrinde farklı görüşler bulunduğundan, hukuki gerekçeleri olmak şartıyla aksi 

yöndeki görüşleri savunan ve hukuki gerekçelerle destekleyen cevaplar da puanlamada 

değerlendirmeye alınacaktır. 

 


