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DAVANIN ÖZETİ:

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Köyü, Bıyıklı Mevkii’ndeki 967 dönümlük “devlet 
ormanı” sayılan alan Davalı Bakanlık tarafından Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından 
kurulacak Sabancı Üniversitesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na izin verilmiş; Derneği-
miz de konuyu basından öğrenmesi üzerine, söz konusu kararın iptalini ve yürütmenin 
durdurulmasını sağlamak dileğiyle dava açmak durumunda kalmıştır.  
(Ek 1) Geçen süre içinde,  özetle; 
 
1. Davalı Bakanlık Hukuk Müşavirliği, 29.7.1998 tarih ve OB.HM.İD.729/1507 sa-

yılı yazılarıyla dava dilekçemizde öne sürdüğümüz görüşlere ilişkin yanıtlarını
vermiştir (Ek 2). 

 
2. TC İstanbul 3. İdare Mahkemesi Başkanlığı tarafından 1998/429 Esas No’lu dosya 

üzerinde görülen dava sonunda, 24.9.1998 günü, yürütmeyi durdurma dileğimiz 
yerinde bulunarak, oybirliğiyle “yürütmenin durdurulması” kararını verilmiştir. 
(Ek 3) 

3. Davalı Bakanlık, 24.9.1998 günü bu karara itiraz etmiştir. 
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4. TC İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6.11.1998 tarihinde aldığı kararla; “Bir idari 
işlemin kesin ve yürütülmesi gerekli sayılabilmesi, hukuk düzeninde varlık kaza-
nabilmesi için gerekli prosedürün son aşamasını geçirmiş olmasına; başka bir    
idari makamın onayına ihtiyaç bulunmaksızın mevcut haliyle hukuk düzeninde de-
ğişiklik meydana getirebilmesine bağlıdır" saptamasını yapmış; iptali istenen ön    
izin işleminin “verilen süre sonuna kadar varlığını sürdürmekte ve ilgili hukuku 
durumlarında herhangi bir değişiklik meydana getirmemektedir. ...” görüşünü öne 
sürdükten  sonra da “öngörülen idari dava açılabilmesinin ön şartı olan kesin ve 
yürütülmesi gereken bir işlem olarak kabulü mümkün görülmemektedir.” kanısına
vararak Davalı Bakanlığın itirazını uygun görmüş ve “yürütmeyi durdurma” iste-
mini red etmiştir (Ek 4). 

 
5. Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’nün vekillerinin davaya müdahil olarak katılma 

istekleri İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir (Ek 5). 
 
6. Derneğimiz, Davalı Bakanlık ile Müdahil Avukatların görüşlerine ilişkin karşı 

görüşlerini 27 Nisan 1999 günü,  İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne sunmuştur (Ek 
6). 

 
7. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 27.4.1999 tarihinde aldığı 1999/542 sayılı kararla; 

dava konusu işlemleri iptal  etmiştir (Ek 7). 
 
8. Müdahil Avukatları 11.6.1999 ve Davalı Bakanlık da 15.6.1999 tarihinde; “İstan-

bul 3. İdare Mahkemesi’nin 27.4.1999 gün ve E.1998/429-1999/542 sayılı kararı-
nın bozulmasını ve dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması...” is-
temleriyle Danıştay Başkanlığı’na başvurmuşlardır (Ek 8 ve Ek 9). 

 
9. TC Danıştay 8. Dairesi, 1992/2477 Esas No’lu dosya üzerinde yaptığı değerlen-

dirme sonunda, 7.12.1999 tarihinde;  “... İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararının
bozulmasına ve dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine...” ilişkin 
1999/7077 sayılı kararı almıştır (Ek 10). 

 
10. İstanbul 3. İdare Mahkemesi de, bu kez 2000/351 Esas No’lu dosya üzerinde yap-

tığı değerlendirme sonunda  13.4.2000 tarihinde aldığı 2000/417 kararla; “...2577 
sayılı Yasanın 14/6 ve 15/1-b bendi hükmü uyarınca  davanın ehliyet yönünden 
reddine....” ilişkin 2000/417 sayılı kararı almıştır (Ek 11). 

 
İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 13.4.2000 tarihli kararı, tarafımıza 11 Mayıs 2000
tarihinde ulaştırılmıştır. 
 
BOZULMA İSTEMİMİMİZİN NEDENLERİ:

TC Danıştay 8. Dairesi’nin, 7.12.1999 tarihli dava konusu kararı ile İstanbul 3. İdare 
Mahkemesi’nin 13.4.2000 tarihli kararlarında (Ek 11), aynı ifadelerle;  
 

I- <<...İdari dava türlerinden iptal davalarının tanımı ve tanımı kapsa-
mındaki subjektif ehliyet koşulu konusunda mevzuat boşluğu var ol-
makla birlikte; iptal davasının içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki 
nitelikleri göz önüne alındığında, idare hukuku alanında tek taraflı i-
rade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis edilen 
işlemlerin, ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat 
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ilişkisi kurulabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceğinin 
kabulü zorunludur. Dosyanın incelenmesinden, iptali istenen işlemin 
davacı Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’nin 
yukarıda belirtilen anlamda meşru, kişisel ve güncel menfaati etkile-
mediği anlaşılmaktadır.>> 
 

II- <<Davacı Derneğin amaçları arasında ormanların yok edilmesinin 
önlenmesi amacının bulunması, davacının hukuki statüsü  karşısında
dava açma ehliyeti kazandırmamaktadır.>> 
 

III- <<Kaldı ki Dernek Tüzüğü’nün 4. Maddesinde yer alan Dernek çalış-
maları arasında Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesini 
teminen dava açma yolu da öngörülmemiştir.>> 

 
görüşleri öne sürülerek; 
 
Danıştay 8. Dairesi; 
 

<<...davanın öncelikle ehliyet yönünden reddi gerekirken, davanın esasını
inceleyen İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmakta-
dır.>>; 

 
İstanbul 3. İdare Mahkemesi ise, 27.4.1999 tarihinde aldığı 1999/542 sayılı karardan 
farklı olarak; 
 

<<...2577 sayılı Yasanın 14/6 ve 15/1-b bendi hükmü gereğince davanın
ehliyet yönünden reddi...>> 

 
kararlarına varmıştır. 
 
Kararların dayandırıldıkları gerekçeler, hem Derneğimiz gibi gönüllü kuruluşların
dava açma ehliyetleri ve hem de ormanlar gibi çevre değerlerinin geleceği yönünden  
yaşamsal önem taşımaktadır: 
 
A) Gönüllü Kuruluşların Çevrenin Bozulmasına Yol Açabilecek Uygulamaların

Önlenmesine Yönelik İşlevleri ve Derneğimizin Dava Açma Ehliyeti: 
 
Bilindiği gibi Anayasamızın 56. Maddesine göre;  “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak 
ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” Öte yandan, 
yine Anayasamızın başlangıç hükümlerinde açıklıkla belirtildiği gibi; “Her Türk va-
tandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet 
gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu 
bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve 
yetkisine doğuştan sahip...”tir. Açıktır ki, vatandaşların bu anayasal haklara ulaşa-
bilmesinin;  bu anayasal ödevi ve yasal görevi yerine getirebilmesinin önde gelen 
araçlarından birisi de yargı yoludur.  
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Öte yandan; 1982 yılında çıkarılan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun,
1994 yılında çıkarılan 4001 sayılı yasayla yeniden düzenlenen, ancak, daha sonra idari 
dava açma hakkını sınırlandırdığı için Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen
2/1-a maddesinde iptal davaları açıklanırken; 
 

“...çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar uygulamaları gibi 
kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar hariç olmak üzere...” 

 
kişisel hakları ihlal edilenler tarafından açılacak  davalardan söz edilmişti. Başka bir 
söyleyişle; idari dava açma koşulunu “kişisel hak ihlali” koşuluna indirgeyen bir dü-
zenlemede bile “çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar uygulamala-
rı gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar...”da “kişisel hak ihlali”nin 
aranmaması ilkesine yer verilmişti.  
 
Söz konusu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından, “idari dava açma hakkını
sınırladığı için...” iptal edilmişken ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra 
da ortada hiçbir düzenleme yokken, mahkemelerin içtihatla daha geri bir yorum    
getirme ve dava açma hakkını sınırlama yetkisi yoktur. Karar, öncelikle, bu yönden  
hukuka aykırıdır ve bu nedenle de bozulması gerekmektedir. 

Ek olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “İlkeler” başlığı altında yer verilen 3/a 
maddesinde; “Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerçek ve tüzel 
kişiler ile vatandaşların görevi...” sayılmıştır. Ayrıca, Yasanın 30. Maddesinde de; 
“Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan ger-
çek ve tüzel kişiler, idari makamlara başvurarak bu faaliyetin durdurulmasını
...” isteme hakkına yer verilmiştir. 
 
Görüldüğü gibi, gerçek ve tüzel kişilerin çevresel değerlerin korunmasına yönelik 
gerekli çabalara girmesi, anayasal ve yasal bir hak ve aynı zamanda da yerine getir-
mekten kaçınamayacakları bir görevdir.

Öte yandan, ülkemizde, hem idare mahkemelerinde, hem de Danıştay’ın çeşitli daire-
lerinde, meslek odaları ve gönüllü kuruluşlar tarafından açılmış benzer içerikte dava-
lar görülmekte ve karara bağlanmaktadır. Dahası, Danıştay Dava Daireleri Genel Ku-
rullarında bu türden davalar sırasında alınan kararlar değerlendirmeye tutulabilmek-
tedir. Örneğin, TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın Danıştay 6 ve 8. Daireleri 
Müşterek Kurullarınca verilen 11.11.1997 gün ve E: 1996/5795; K:1997/488 sayılı
kararlarını temyiz dileğini görüşebilmiş ve 3.7.1998 günü; “...davacının temyiz iste-
minin kabul edilmesine; ... Danıştay 6. ve 8. Daireleri Müşterek Kurulunca verilen 
11.11.1997 günlü... kararın temyiz istemine konu olan davanın reddine ilişkin kısmı-
nın bozulmasına...” kararını verebilmiştir (Ek 12) . Bu örnek olaydaki dava konusu da, 
Orman Bakanlığı’nın İstanbul İli Sarıyer İlçesi Rumelifener mevkiindeki Maramoloz 
Devlet Ormanı içinde bulunan 1609 hektarlık alanın 49 yıllığına Koç Üniversitesi’ne 
tahsis edilmesine ilişkindir ve Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu da, 
TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın dava açma ehliyetine sahip olduğu gerçe-
ğinden hareket etmiştir. Ayrıca, Derneğimiz de, ormanlarımıza zarar verebilecek baş-
ka uygulamaların durdurulması ve uygulamaya dayanak olan işlemlerin iptal edilmesi 
için bir çok kez idari yargı yoluna başvurmuş; bu başvurularının tümünde de dava 
açma ehliyetinin  bulunduğu varsayılmıştır. Öyle ki, bu davalarımızın bir kısmı,
7.12.1999 tarihli ve 1999/7077 sayılı kararında;  
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<<...İdari dava türlerinden iptal davalarının tanımı ve tanımı kapsamındaki 
subjektif ehliyet koşulu konusunda mevzuat boşluğu var olmakla birlikte; iptal da-
vasının içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki nitelikleri göz önüne alındığında, 
idare hukuku alanında tek taraflı irade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi zorunlu 
nitelikte tesis edilen işlemlerin, ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir 
menfaat ilişkisi kurulabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceğinin ka-
bulü zorunludur. Dosyanın incelenmesinden, iptali istenen işlemin davacı Kırsal 
Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’nin yukarıda belirtilen anlam-
da meşru, kişisel ve güncel menfaati etkilemediği anlaşılmaktadır.>> 

tezini öne sürebilen Danıştay 8. Dairesi’nde görülmüştür.   
 
Derneğimizin dava açma ehliyetinin olduğu gerçeğinden hareketle çeşitli idari mah-
kemeler ve Danıştay dairelerinde görülen ve kimileri karara bağlanan davalarımızın
başlıcaları ise şunlardır: 
 
TC Danıştay 8. Daire  : Esas No : 1994/5225 

: Karar No : 1996/1281 
 
TC Danıştay 8. Daire  : Esas No : 1997/5020 
 : Karar No : 1999/3258 
 
TC Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu:  

Davalı Orman Bakanlığı’nın Danıştay 8. Daire’nin  
3.4.1998 gün ve E:1997/5020  sayılı yürütmeyi  
durdurma kararına ilişkin  No: 1998/373  no’lu itirazı
üzerine oybirliğiyle alınan 3.71998 tarihli kararı.

Aydın 2. İdare Mahkemesi : Esas No : 1997/1606 
 : Karar No : 1999/911 
 
Danıştay 6. Daire  : Esas No : 2000/2181   
 
Siyasal çevreler, idari yargı yerlerinin görev alanlarını sınırlandırma doğrultusunda 
yoğun bir çaba içindeyken, idari dava yerlerinin idarenin eylem ve işlemleri sırasında
Anayasamızın 125. Maddesinde yer verilen “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine 
karşı yargı yolu açıktır.” hükmünden hareketle hukuksal denetim yapmalarını sınırla-
yan kararlar vermeleri, bir anlamda, kendi varlık nedenlerini kendisinin ortadan kal-
dırmakla eşanlamlıdır. 
 
B) Amaçları arasında ormanların yok edilmesinin önlenmesi amacının

bulunması, Derneğimize dava ehliyeti kazandırmaktadır: 
 
Bilindiği gibi, ormanlar;  
 

i) canlıların sağlıklı yaşayabilmeleri yönünden olmazsa olmaz sayılan 
çevresel değerlerdir; 

 
ii) çeşitli özellikleri nedeniyle de varlığının ve yokluğunun sağladığı 

ve/veya yol açabileceği olanaklar ve/veya sorunlar, kamu yararını
doğrudan ilgilendirmektedir. 
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Bu, artık, hem uluslararası anlaşmalarda ve hem de ülkemizde yaygın olarak kabul 
edilen bir gerçekliktir. Bu nedendir ki, 1992 yılında Rio’da tüm üye ülkelerce kabul 
edilen 27 maddelik “Rio Bildirgesi”nde; “...tashis ve tazmin talebi de dahil olmak 
üzere adli ve idari işlemlere başvurma hakkı sağlanmalıdır” ilkesinin yanı sıra 
ormanlar özelinde uluslararası düzeyde geçerli “Orman İlkeleri”ne de yer verilmiştir. 
Bu, son derece olağan karşılanması gereken bir durumdur. Çünkü, ormanların, tüm  
varlıklarıyla sağlayabildiği her türlü olanak veya yokluklarının yol açtığı her türlü 
sorun, herhangi bir mülkiyet biçimiyle sınırlandırılamamaktadır. Bu nedenledir ki 
ormanlar, tüm canlıların ortak varlıklarıdır ve dolayısıyla da yönetilmeleri sırasında 
kamu yararına aykırı uygulamaların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir.  
 
Öte yandan; Anayasamızın 169. Maddesine göre, Türkiye’de, “bütün ormanların
gözetimi devlete aittir.” ve “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyete ve ey-
leme müsaade edilemez.” Öyle ki, Anayasamız, “devlet ormanı” sayılan alanlarda 
irtifak hakkı tesis edilebilmesi için de kamu yararı bulunması koşulunu getirmiştir. 

i) Yüzeyinin % 26’sını kaplayan, ancak, yarısı verimsiz ve yersel dağılımı da dengesi 
olan; ii) henüz yarısının sınırları hukuksal olarak belirlenebilen; iii) içinde ve bitişi-
ğinde yaşayan on milyon dolayında yurttaşlarımızın olumsuz davranışları ve çeşitli 
nedenlerle tekniğine uygun olarak yapılamayan ormancılık uygulamaları nedeniyle 
sürekli olarak zarar görerek niteliği daha da bozulan ve giderek azalan ormanlarımızın
yalnızca devlet tarafından korunamayacağı açıktır. Bu nedenledir ki, Orman Bakanlı-
ğı, son yıllarda, ormanların korunmasına yönelik çalışmalara çevredeki köylülerin de 
katılmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapmıştır. Bu gerçekler karşısında, yal-
nızca, “Ülkemizin ormansızlaşmasına, dolayısıyla da giderek çölleşmesine yol açan 
nedenlerin ve oluşumların önüne geçilmesine yönelik...” çalışmalar yapmak amacıyla 
kurulmuş olan Derneğimizin değil, herkesin, ormanlara zarar verebilecek  tutum ve 
davranışların önlenmesine yönelik çabalara girmesi zorunlu olmaktadır. Derneğimiz 
de, dünyadaki binlerce ve ülkemizdeki yüzlerce örneği gibi, bu gereği yerine getirme 
çabası içindedir. Bu nedenlerle; <<Davacı Derneğin amaçları arasında ormanların
yok edilmesinin önlenmesi amacının bulunması, davacının hukuki statüsü  karşısında
dava açma ehliyeti kazandırmamaktadır.>> yaklaşımı, hem doğru değildir ve hem 
de, özellikle yargı düzleminde benimsenmesi durumunda, ülkemizdeki demokratik-
leşme sürecinin kurumsallaşmasını büyük ölçüde geciktirebilecektir. 
 
Kaldı ki, dava konusu tahsis işlemi, dava açma gerekçemizde açıklıkla belirtildiği gibi 
kamu yararına uygun değildir; bu nedenle de, başta Anayasamızın 169. Maddesi ol-
mak üzere yürürlükte bulunan uluslararası sözleşmelere ve ulusal yasalarımıza aykırı
davranılmıştır. Orman Bakanı Sayın Prof.Dr.Nami ÇAĞAN’ın Ek 13’de örneği veri-
len açıklaması da bu gerçeğin kavranmış olmasının bir kanıtı olarak değerlendirilebi-
lir. Öyle ki, bu gerçek, İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 27.4.1999 tarihinde aldığı 
1999/542 sayılı kararında da açıklıkla ortaya konulmuştur (Ek 7). Öte yandan, yine bu 
gerçek, red kararlarını yalnızca Derneğimizin dava açma ehliyetinin olmadığı tezine 
indirgeyebilen Danıştay 8. Dairesi ile İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin öne sürdükleri 
gerekçeler arasında da üstü örtük olarak kabul edilmektedir. 
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C) Derneğimizin Tüzüğünde, amaçları doğrultusunda başvurabileceği yollar  
arasında “dava açma yolunun öngörülmemiş” olması, dava açma ehliyetinin  
bulunmadığı anlamına gelmemektedir. 

 
Derneğimiz, Tüzüğünün 3/c ve 3/d maddelerinde açıklıkla belirtildiği gibi, ormanla-
rımızın korunması ve geliştirilmesi kapsamında; “Ülkemizin ormansızlaşmasına,
dolayısıyla da giderek çölleşmesine yol açan nedenlerin ve oluşumların önüne geçil-
mesine ” ve  “her türlü bitki ve hayvan türüyle toprağın korunmasına...” yönelik ça-
lışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu çalışmaları sırasında bu amaca yönelik 
olmak üzere, başta araştırma ve eğitim olmak üzere çeşitli etkinlikleri, tümüyle gönül-
lü emek katkısıyla gerçekleştirme çabası içindedir. Açıktır ki, bu çabaların niteliği, 
yoğunluğu ve zamanlaması vb özellikleri konusunda, Dernekler Kanunu’nun getirdiği
kısıtlamalar dışında hiçbir koşul bulunmamaktadır: Başka bir söyleyişle; Derneğimi-
zin amaçları doğrultusunda olmak ve Dernekler Kanunu’nun getirdiği kurallara ve 
kısıtlara aykırı düşmemek koşuluyla, her türlü etkinliği gerçekleştirilebilir; başta yargı
olmak üzere her türlü araçtan yararlanılabilir. Gerçekleştirilebilecek etkinliklerin ve 
yararlanılabilecek araçların tümünün önceden öngörülebilmesi ve bunlara Dernek 
Tüzüğü’nde tek tek yer verilebilmesi, kesinlikle olanaksızdır ve daha da önemlisi, 
hukuksal olarak gerekli değildir: Derneğimizin kuruluş amaçları doğrultusunda ger-
çekleştirilebileceği etkinliklerin ve yararlanılabileceği araçların seçiminde ve kulla-
nılmasında tek üst sınır, yukarıda sayılanların dışında üyelerimizin yaratıcılığı, bece-
risi, özverisi ve donanımıdır. Bu, yalnızca gönüllü kuruluşlar için değil, her türlü ör-
gütlülük için geçerli, son derece kolay kavranabilecek bir gerçekliktir. Böyle olma-
saydı eğer, şimdilerde, TBMM’de ya da TBMM’nin yahut da Cumhurbaşkanlığı’nın
desteğiyle gerçekleştirilen etkinliklerin bile, yalnızca ilgili hukuksal düzenlemelerde 
“öngörülmediği” gerekçe gösterilerek yadırganması ve belki de soruşturma konusu 
yapılması gerekecekti. Yadırganmadığına ve yapılmadığına ilişkin çok sayıda örneğin 
verilebileceği açıktır. 
 
Her tüzel kişi, yasaların kendisine verdiği hakları kullanma yetkisine sahiptir. Bunun, 
ayrıca tüzüğünde belirtilmesi gerekmez. Burada mahkemeler tarafından incelenebile-
cek tek husus, tüzel kişiliğin dava açma ehliyetinin olup olmadığıdır ki, bu da, tüzel 
kişiliğin kazanılmasıyla birlikte başlayan bir ehliyettir. 
 
SONUÇ ve İSTEM: 
 
Derneğimizin,  “devlet ormanı” sayılan ve kesinlikle kamu yararı gözetilerek yönetil-
mesi, hem ekolojik ve hem de Anayasal bir gereklilik olan ormanlara zarar verebile-
cek işlemler karşısında dava açma ehliyeti bulunmaktadır. Yukarıda ayrıntılı olarak 
örneklendiği gibi, Derneğimizin yanı sıra çok sayıda yurttaşımızın, gönüllü kuruluşun
ve meslek odasının benzer konularda açtığı davalar, idari yargı düzenimizin ilgi or-
ganlarında görülebilmiş; davalı kişi ve kuruluşların “dava açmaya ehliyetli” oldukları
gerçeğinden hareketle de karara bağlamıştır. İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 
27.4.1999 gün ve 542 sayılı kararını bozan TC Danıştay 8. Dairesi’nin de bu doğrul-
tuda kararları bulunmaktadır.  
 
Öte yandan, bilindiği gibi, Anayasamızın 10. Maddesine göre; “Herkes dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”
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Bu gerçeklerin ışığı altında;  
 
İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin, 2000/351 Esas No’lu dosya üzerinde yaptığı değer-
lendirme sonunda 13.4.2000 tarihinde aldığı “...2577 sayılı Yasanın 14/6 ve 15/1-b 
bendi hükmü uyarınca  davanın ehliyet yönünden reddine....” ilişkin 2000/417 sayılı
kararının bozulmasını dileriz. 
 
Saygılarımızla. 
 

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği adına 
Yönetim Kurulu Başkanı

Doç.Dr.Yücel ÇAĞLAR 
Başkan 

 

EKLER: 
 
1) Orman Bakanlığı’nın İstanbul ili Tuzla İlçesi Orhanlı Köyü, Bıyıklı mevkiindeki 

967 dönümlük orman arazisinin Sabancı Üniversitesi’ne tahsis işleminin iptali ve 
yürütmenin durdurulması istemli dava dilekçemiz. 

 
2) Davalı Orman Bakanlığı’nın 29.7.1998 tarihli savunması.

3) TC İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 24.9.1998 tarih ve E:1998/429 sayılı “yürüt-
meyi durdurma kararı”. 

 
4) TC İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 6.11.1998 tarihli kararı.

5) Müdahil Sabancı Üniversitesi vekillerinin savunması.

6) Derneğimizin 27 Nisan 1999 tarihli açıklaması.

7) TC İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin E:1998/429 ve K:1999/542 sayılı kararı.

8) Müdahil Sabancı Üniversitesi vekilinin temyiz başvurusu. 
 
9) Davalı Orman Bakanlığı’nın temyiz başvurusu. 
 
10) TC Danıştay 8. Dairesi’nin 7.12.1999 tarih, E:1999/2477 ve 1999/7077 sayılı

kararı.

11) TC İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 13.4.2000, E:2000/352 ve K:2000/417 sayılı
kararı.

12) TC Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 9.10.1998 tarih ve                 
E: 1998/544  sayılı kararı.

13) Orman Bakanı Sayın Prof.Dr.Nami ÇAĞAN’ın açıklaması.


