
İlçe İdare Kurulunun Kararının İptali Dilekçesi Örneği 
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 İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                    BURSA

DAVACI :Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

Adres

DAVALI :Osmangazi Kaymakamlığı/BURSA

DAVA KONUSU :İlçe İdare Kurulunun Kararının İptali 

TEBELLÜĞ TARİHİ:…/…/…

AÇIKLAMALAR :

1-  Maddi  durumunun kötü olması  nedeniyle  Devletten almış  olduğum yaşlılık  aylığım adıma
gayrimenkul olduğu gerekçesi ile  usul  ve yasaya aykırı  bir şekilde ……. yılından beri kesilmiştir.
Kesilen  bu  aylığın  tekrar  bağlanması  için  …/…/…  tarih  …  sayılı  dilekçe  ile  Osmangazi
Kaymakamlığına yaptığım başvuru Osmangazi İlçe İdare Kurulunun …/…/… tarih … sayılı kararı ile
red  edilmiştir.  Bu  ret  kararı  da  bana  …./…/…  tarihinde  bana  tebliğ  edilmiştir.  …(Bu  kısımları
kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.) 

2- Osmangazi İlçe İdare Kurulunun hakkımda vermiş olduğu ret kararı uyul ve yasaya aykırıdır.
Adıma kayıtlı olduğu iddia edilen gayrimenkul tarla vasfında hiçbir ekonomik değer ihtiva etmeyen ve
ekilip  biçilmeye  müsait  olmayan  bir  yerdir. Ayrıca  ben ve eşim yaşlılığımız  nedeniyle  bu  tarlaya
yıllardır hiçbir şey ekemedik ve üzerinde ne ürün ne de herhangi bir evcil hayvan yetiştiremedik. Yine
ben eşimle birlikte yaşamaktayım ve ikimizin de herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Benim yeşil
kartım da maddi durumumun iyi olmadığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle maaşımın kesilmesi ve
yeniden bağlanmaması işlemi usul ve yasaya aykırıdır. …(Bu kısımları kendinize uygun uyarlayarak
maddeler halinde sıralayabilirsiniz.) 
DELİLLER :Başvuru dilekçem, Osmangazi  İlçe İdare Kurulunun ret kararı, tapular vs. 

deliller.

HUKUKİ NEDENLER:İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda  kısaca  açıklanan  nedenlerle,  almakta  olduğum  yaşlılık  aylığının
kesilmesi  üzerine tekrar bağlanması  için …/…/… tarih,  … sayılı  dilekçemin İlçe İdare Kurulunca
reddine  dair  …/…/…  tarih  …  sayılı  kararın  iptaline  ve  tarafıma  yeniden  maaş  bağlanmasına,
yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…



Davacı
Adı ve Soyadı

İmza

(Not:  Dilekçe örnek amaçlı hazırlanmış, dilekçedeki olay kurgudan ibarettir.  Açıklamalar ve
talep kısmında gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.)
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