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GİRİŞ 

Türk Hukuk literatüıüne ilk kez 1971 Anayasa değişikliği ile giren 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, organik kuruluş kanununu ı takiben 

Eylül 1972 tarihinde fiilen göreve başlamasıyla birlikte yirmibirinci 

yargısal yılını geride bırakmıştır. 

Bir yüksek mahkeme için yirmibiryıllık süre uzun sayılmamakla be

raber, en azından hakkında bir değerlendirme yapılabilmesi için yeterli 

bulunmaktadır. Ancak, bugüne dek öğretide Askeri Yüksek idare Mahke

mesi konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılabildiğini söylemek zor 

göıülmektedir.2 Bunun en önemli nedenlerinden birisi, mahkeme karar

larının yeterli ve düzenli şekilde yayınlanamamış ve ilgililerin istifadesine 

sunulamamış olmasıdır. 1972 - 1981 döneminde kararlar hiç 

yayınlanmamış; mahkemenin yayın organı olan "Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi Kararlar Dergisi"3 ilk kez 1981 yılında çıkartılmıştır. 

Ardından 1983 yılında ikinci dergi yayınlanmış, 1985 yılında çıkartılan 

üçüncü dergiden sonra uzun bir süre kararların yayınlanması imkanı bu

lunamamıştır. Sekiz yıllık bir aradan sonra 1984 - 1992 dönemi karar

larını kapsayan dördüncü dergi 1993 yılında çıkartılmıştır. 4 1993 yılı 

aynı zamanda Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kapılarını bilim 

dünyasına açtığı ve ilk kez organik yapısından kararlarına dek 

tartışılmasına imkan sağlandığı bir yıl olmuştur. Mahkeme başkanlığınca 

düzenlenen bilimsel bir toplantıda5 iki bilim adamınca sunulan bildirilerle 

mahkeme, hem sorumluluk hukuku alanındaki ·kararları yönünden. hem 

de Anayasal sistem içerisindeki konumu açısından ele alınarak irdelen-

l 4.7.1972 tarih ve 1602 sayılı kanun: RG. 20.07.1972, S.14251. 

2 Askeri Yüksek İdare mahkemesi'ne ilişkin bugüne dek yapılan tüm bilimsel çalışma ve incelemelerin 
tam bir listesi tezin sonundaki Kaynakça'da yer almaktndır. 

3 Dergi. halen "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi" başlığı altında ve hem bilimsel incelemeler 
hem de kararların yer aldığı bir içerikte her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

4 AYİM Dergisi, Sayı 7 Kitnp 1 ve Kitap 2 (2 Cilt). Ankara 1993. 

5 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 20. Kuruluş Yılı Sempozyumu. Anknra • 3ı Mart 1993. (Sempo
zyumda sunulan bildiriler ve tartışmalar özel bir kitap şeklinde çıkartılmak üzere halen baskıdadır.) 

1 



miştir. Kuşkusuz, bir günlük bir toplantıda zaman nelerin incelenebilme

sine yettiyse. o kadarlık bir tartışma ortamı sağlanabilmiştir. Ancak bu 

ilk "dışa açılma"nın. mahkeme açısından taşıdığı büyük öneme de işaret 

etmek gerekir. Ueride inceleneceği üzere, özellikle "Ajanın sorumluluğu" 

konusunda çok yararlı ve özel hukukçuların da katılımıyla kapsamlı 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

Salt Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin6 konu edildiği bu sempo

zyum öncesinde de, düzenlenen çeşitli bilimsel toplantılarda A YİM'e ve 

kararlarına ilişkin bazı değerlendinnelerin yapıldığı gözlenmektedir. Bu 

meyanda, Sorumluluk Hukuku alanında düzenlenen bir sempozyumda 

idare hukukunun yetkin bir bilim adamınca, A YİM mensuplarının bu 

mahkemenin içtihadını. benzer ve farklı yaklaşımını dile getirmeleri te

mennisinde bulunulmuş?; idari yargıda 12 Eylül 1980 sonrası yapılan 

değişikliklerin tartışıldığı bir başka bilimsel toplantıda. yine saygın bir 

idare hukukçusu tarafından, A YİM'in kuruluşundan bu yana vermiş 

olduğu kararların ışığı altında, mahkemenin kuruluşunu takip eden 

yıllardaki bilim çevrelerince yapılan ilk gözlem ve belirlemelerin mutla

ka gözden geçirilmesi ve bunun sonucunda birçok noktalarda yanılgıya 

düşülmüş olabileceği görüşü dile getirilmiş8; aynı toplantıda. 1972 - 1982 

arasını kapsayan on yıllık dönem-zaıfında A YİM'nin başarılı bir çizgi 

içinde olduğu ve Türk İdare hukukuna katkıda bulunduğu hususu da ifade 

edilmiştir.9 Öğretide başta çok eleştirilen A YİM'nin bazı kararlarının 

mutluluk verici nitelikte olduğu. kimi idare hukuku bilim adamlarının 

yazdığı eserlerde dile getirilmişıo, nihayet AYİM tarafından düzenlenen 

sempozyumda sunulan bildiri münasebetiyle, incelenen "Ajanın Sorumlu-

6 Bundan sonra metinde A YİM olarak belirtilecektir. 

7 S:ıic Güran, "Türk Hukukunda Tazminat Miktarının Saptanması". Sorumluluk Hukukunda Yeni 
Gelişmeler ın. Sempozyumu (Ankara. 12 • 13 Mayıs 1979), İHF. Yay. No: 622. İstanbul. 
1980.s.151: 

8 11 Han ôzay. İdari Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu (Ankara, 10 - 12 Haziran 
1982) Tartışmalar. Dnş. Yay. No: 33 .• s. 185. 

9 Saıt Güran, İdarl Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu. Tartışmalar. s. 187. 

10 İl Han ôzay İkbıci Bine Kavuşurken Gün Işığında Yönetim, İstanbul, 1992, s. 
444 .. dipnot: 867. 
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luğu" ile ilgili kararların ışığında A YİM'nin, Daruştay'la büyük bir aka

demik paralellik içerisinde olduğu, aynı manzumenin -idari yargının
tepe noktasını Danıştay ile paylaşmasına rağmen, bir konum ve 

konuşlandırma sorunu yaratmadan, aksine Danıştay'ın kararlarını ve 

içtihadını izleyip hatta onu da aşma çabasında ve gayet saygılı bir ilişki 

içinde Türk İdare hukukunun içtihadına katkıda bulunma arzu ve gayre

tinde olduğu ifade edilmiş ı ı; yine aynı sempozyumda A YİM'nin özellikle 

tazminatla ilgili kararlarının övgüye değer olduğu, askeri hizmetin, faa

liyetin tanımı, kapsamı, işleyişinin özelliklerinin kararlardan açıkça far

kedildiği ve bir kabartma gibi su yüzüne çıktığı belirtilmiştir.12 

Sayılan bu değerlendirmelerin dışında ve görev konusu hariç 13, 

A YİM kararları ve hele "sorumluluk"la ilgili tam yargı kararları 

üzerinde herhangi bir çalışma yapılamamış olmasından cesaretle tez ko

nusu seçilmiş ve "Tam Yargı" davaları bir bütün olarak ele alınmıştır. 

Kuşkusuz, normal olarak böylesine engin bir konuda girişilecek teşebbüs, 

belki onlarca tezin dahi sınırlan dışına taşmak tehlikesiyle karşı karşıya 

kalacaktır. Bu bakımdan. idari sorumluluğun genel ilkelerinde çok 

ayrıntıya girilmemiş ve ana konulara A Y!M içtihatları vesilesiyle temas 

edilmiş; ancak bu yapılırken de Danıştay'la sürekli bir mukayese esas 

alınmış, gerekli görülen yerlerde Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir. 

Böylelikle, tezin çatısı "içtihadi hukuk" esas alınarak kurulmuş, ancak bu 

içtihadi hukukun idari yargı öğretisi ile olan ilişkisi -ki bu ilişki kimi 

zaman rehberlik, kimi zaman paralellik. bazen de onu aşmak şeklinde 

olmuştur- yeri geldikçe konular içerisinde irdelenmiştir. 

Bilindiği üzere, idari yargı yapısı gereği büyük ölçüde içtihada 

dayanmakta. hele tamyargı davalarıyla kendisini gösteren "idari sorumlu

luk" tamamen içtihadi bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Esasen İdare 

11 Sa.it Gümn. "Kamu Görevlilerinin Sorumluğunun Yargılanmasında Yöntem ve Görev Konusu". Aske
ri Yüksek İdare Mnhkemesinin 20. Kuruluş Yılı Sempozyumu. Ankara. 31 Mart ı993. 

12 Yıldızhan Yayla ve Penev Bilgen'in "Tartışmalar" bölümündeki konuşmaları. 

13 AYİM'n1n Görev Alanı ile İlgili Çalışmalar ileride bellrtilecektJr. 
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Mahkemeleri del4 kuruluş amaçlan ve yapılan gereği birer içtihat mah

kemesidirler. ONAR'ın isabetle belirlediği gibi, idare hukukunda içtihat, 

en başta gelen, bu hukuku oluşturan ve geliştiren önemli bir kaynaktır. ıs 

İçtihadın bu doğal özelliği, bir yandan yorum ve kural koyma suretiyle 

bir uyuşmazlığın çözümlenmesine olanak sağlarken; diğer yandan bu 

içtihat emsal olaylara uygulanmakla, sonraki uyuşmazlıklara kaynaklık 

etmiş olması sonucunu doğurmaktadır.16 Böylelikle, hukuk sistemi 

içerisinde bu sisteme yansıyan sorunlar "Hukukta boşluk bulunmaz" ilke

sinin de ışığıyla, hukukun düzen sağlama fonksiyonunun aracı olan 

içtihatlarla çözümlenmektedir.17 Değinildiği üzere, idari sorumluluğa 

ilişkin esaslı yasal kurallar zaten mevcut olmadığından: bu davalarda 

idare hakiminin esaslı fonksiyonu yorum ya da boşluk doldurma yoluyla 

sonuca ulaşmak değil, "hukuk yaratma"dır. Yaratılan hukukun gelişimi, 

doğrudan idari sorumluluğun gelişimi anlamına da gelebileceğinden; 

A YİM'nin bu alandaki rolü ve işlevi teze konu edilmiş, A YİM'nin sorum

luluk hukuku açısından "Bilimsel fotoğrafı" çekilmeye çalışılmıştır. 

AYİM'nin tam yargı kararlan analiz edilirken mahkemenin ilk ku

ruluş yılından (1972), 1993 yılı sonuna kadar olan yirmibir yıllık dönem 

esas alınmış; böylelikle hem kronolojik olarak tam yargı kararlarının 

gelişimi gözler önüne serilmeye çalışılmış, hem de konular itibariyle 

zaman içerisindeki içtihat birikimi ile Türk sorumluluk hukukuna yapılan 

katkılar vurgulanmıştır. Tezin hazırlanmasında yararlanılan kararların 

ancak çok az bir bölümü yayınlanan dergilerde yer aldığından: araştırma 

doğrudan A YİM arşivinde karar kartonlarından yapılmak suretiyle 

sürdürülmüş, yaklaşık otuzbin civarında A YİM Daireler Kurulu ve muh

telif daire kararları tek tek elden. geçirilmiş ve konularına göre tasnif edi-

14 İdari ve askeri yargıda görev yapan tüm idari yargı organkın kastedilmektedir. 

15 Sıddık Sami Onar. İdare Hukukunun Umumi Esasları. C. 1.. Istınbul. 1966. s. 104. 
16 Ali Cavit Zeybek, "Yargı lçtihatlannın Hukuk Kaynağı Olarak Değeri ve Yeri". Danıştay Dergi

si. S. 68 - 69. Ankara. 1988. s. 53. 
17 Yasemin Işıktaş. "Hukukun Kaynağı olarak Örf ve Adet Hl,.\kuku". Argumentum. C. I., s. 9, 

İstanbul. 1991. s. 135. 
18 Serdar özgüldür. "Yorum-Hukuk Y:ırnuna-Kanun Boşluğunu Doldunna ve Askeri Yüksek İdare Mah

kemesi Uygulaması". A YİM Dergisi. S. 7 .• Kitıp: 1. Ankara. 1993. s. 75. 
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lerek tezde işleruniştir.19 

A YİM kararlan ile mukayese edilen Danıştay kararlan için hem 

Danıştay Dergilerinden, hem de zaman zaman yayınlanan Danıştay Daire 

Kararlarına ilişkin kitaplardan büyük ölçüde yararlanılmış; bu arada 

özellikle eski içtihatlar yönünden konusunda özgün bir yeri bulunan 
ESİN'in eserinin 1976 tarihli ikinci baskısına da başvurulmuştur. 

Yargıtay kararları içinse, Yargıtay Kararları Dergisi kaynak olarak kul

lanılmıştır. 

Çalışma dört bölüm halinde incelenmiştir. Birinci bölümde genel 

olarak idarenin hukuki sorumluluğu20 ele alınmış ve öğretideki son 

gelişmeler de dikkate alınarak ana hatlarıyla sorumluluk kuramları 

işlenmiştir. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Tam Yargı Davaları Açısından 

Görevi başlığını taşıyan ikinci bölümde, tam yargı davalarında mahkeme

nin görev alanını belirleyen kriterler ve bu konudaki düzenleme ile 

Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlıklar Mahkemesi kararlarına yer veril

miş, bu arada "Görev Kusuru" kuramı nedeniyle halen öğretide 

güncelliğini koruyan. şahsi kusur isnadiyle ajan hakkında idari yargıda 

dava açılabilmesine olanak sağlayan ve Anayasa Mahkemesince iptal edil

miş olan 1602 Sayılı AYİM Kanununun 24/b maddesi hükmü irdelen

miştir. 

Üçüncü bölümde ise, sorumluluk kur~mlarına A YİM'nin bakışı ile 

birlikte idari işlemden ve idari eylemden doğan tam yargı davaları, işlem 

ve eylem türlerine göre alt başlıklar altında incelenmiş, bu bağlamda 

yargı kararlarına uyulmamasından doğan hukuki sorumluluk, ayrı bir 

başlık altında değerlendirilmiştir. 

19 Bu bakımdan tez içinde ya da dipnotlarda yayınlandığı kaynak belirtilmemiş olan A YİM kararlan her
hangi bir yerde yayınlanmamış kru'arlar olduğundan. bu kararların yanına başkaca bir ibare konul
mamıştır. 

20 A YİM'nin görevi dışınd::ı kaldığınd::ın: gerek kuramsal olarak. gerekse içtihadi açıdan idari 
sözleşmelerden doğan sorumluluk konusu tezde işlenmemiştir. 
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Tazmin Borcunun kapsamı ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uy

gulaması başlıklı Dördüncü bölümde ise, Tazminat isteminde bulunabile

cek kişiler ile maddi ve manevi tazminata ilişkin sorunlarla ilgili kararla

ra mukayeseli olarak yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUGU 

I. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK KAVRAMI 

A. GENEL OLARAK TANIMLAMA 

Çok genel bir tanımlamayla sorumluluk; bir şahsın hakka ve kanuna 

uymayan fiilinin, başkası hakkındaki zararlı neticesinden hesap venneye 

mecbur olması veya zarar görenin hakkını elde edebilmek için, zarar ve

renin mamelekine el koyabilmesi anlamına gelir.l Kişinin, hukuk 

düzenince onaylanmayan bir davranışıyla başkasına verdiği zarar 

karşısında, hukuk düzeninin kayıtsız kalamayacağı tabiidir. Bu açıdan 

yaklaşıldığında da sorumluluk, iki mal varlığı arasında bozulan ekonomik 

dengenin yeniden kurulmasını amaç edinen ve bunun için gerekli 

yaptırımları içeren bir hukuki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İdarenin faaliyet alanının ve yaptığı hizmetlerin gerek nitelik, gerek

se sayıca çoğaltılmasıyla birlikte, kişilerin bu faaliyetlerden zarar gönne 

ihtimali de artmıştır. Kısaca "herkes neden olduğu zararları gidermek zo

rundadır" şeklinde belirtilebilecek olan sorumluluk ilkesi, İdare Hukuku 

alanında Medeni Hukuka nazaran daha büyük bir önem taşımakta ve çok 

daha geniş bir alanı kapsamaktadır.2 Devletin ve diğer kamu tüzel 

kişilerinin tutum ve davranışları , çeşitli öğelerinin varlığı ve işleyişi ile 

bireylere veya topluluklarına verdiği zararların karşılanması gereği, 

bugün artık hiçbir uygar ülkede tartışma konusu değildir.3 

Kişiler, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin hukuka aykırı 

müdahalelerine karşı, yine hukuk düzeni tarafından öngörülen değişik 

ı Ali Fuat Başgil. "Devletin Ve Diğer Amme Hükmi Şahıslarının Mesuliyeti Meselesi", Adalet Der
gisi. Ankara. l 940. s. 598. 

2 Ali Ülkü Azrak. "idarenin Toplumsal Muhatara (Sosyal Risk) Kuramına Göre Kusursuz Sorumlu
luğu". Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmelerlll. Sempozyumu (Ankara. 12 - 13 
Mayıs 1979). İHF. Yay. No: 622. İstanbul. 1980. s. 135. 

3 Lütfi Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu. Ankara. 1974. s. 11. 
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olanaklarla korunurlar. Devletin bu müdahalesinin sının ve bireylerin 

buna karşı korunması imkanı, zaman içerisinde farklı bir seyir izlemiştir. 

Önceleri bireyin kazanılmış hakları dışında kamu gücüne karşı korunan 

bir alanından söz edilemezken; günümüzde kamu gücüne karşı etkin ve 

genel bir denetim ve hukuki koruma olanaklarının sağlanmasıyla, bireyin 

güvence alanı genişlemiş bulunmaktadır.4 Bugün artık devletin sorumlu

luğu özel hukuk sorumluluğundaki zararın tazmini boyutunu aşmış, bu 

amacın yanısıra devletin hukuka aykırı faaliyetleri karşısında hukuki ko

ruma mekanizmasının etkin bir aracı ve tamamlayıcısı olarak karşımıza 

çıkmıştır.5 Bunun doğal sonucu olarak da. idarenin hizmetinde bulunduğu 

toplum içerisindeki etkinliği dolayısıyla, zarar görenlerle zarar 

görmeyenler arasında bozulan dengeyi tekrar kurabilmek için, idarenin 

sorumluluğu ilkesinin uygulama alanının genişlemesi kaçınılmazdır. 6 Bu, 

aynı zamanda Fransız öğretisinde idari sorumluluğun esası olarak kabul 

edilen, kişilerin kamu külfetleri önünde eşitliği ilkesinin tabii sonucudur.7 

İdarenin hukuki sorumluluğu, gerçekte "devletin" hukuki sorumlu

luğuna göre dar bir anlam taşır. Bilindiği gibi devlet denilen siyasal ve 

hukuki varlığa ait görev ve yetkiler yasama, yüıütme ve yargı organları 

arasında bölüştürülmüş durumdadır. Devletin hukuki sorumluluğu deni

lince de, her üç organın faaliyetlerinden doğan sorumluluk akla gelir. 

Ancak, yasama ve yargılama işlemleri nitelik olarak idare işlevinden ayrı 

olduğu için devletin bu alandaki sorumluluğu değişik kurallara bağlıdır.8 

Oysa idare. anılan organlardan sadece yürütmeye ilişkindir ve yürütme 

organının sorumluluğu, karşımıza idarenin hukuki sorumluluğu olarak 

çıkar. 

4 Cüneyt Ozansoy. "Tarihsel ve Kuramsal Açıdnn İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu" (Basılmamış 
Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989). s. 9. 

5 Richard Bartlsperger. "Die Folgen von Stantsunrecht als Gegenstand der Gesetzgebung". NJW 1968. s. 
1703 vd.: Jürgen Kohl. Die Lehre von der Unrechtsunfahigkeit des Stnates, Köln. 1977, 
s. 120 

6 Azrak. Sosyal Risk. s. 135. 

7 Xavier Delcros - Bermınd Delcros. "Fransız Hukuk Sisteminde İdari Sorumluluk Rejimi", Fransa ve 
lngiltere'de İdarenin Sorumluluğu. çev. Turgut Candan. Dnş. Yay. No: 39.. Ankara. 1984, 
s. 5. 

8 Kazım Yenice - Yilksel Esin. İdari Yargılama Usulü. Ankara 1983. s. 75. 
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DURAN'ın nitelendirmesiyle "idarenin sorumluluğu ne genel, ne de 

salttır; ancak kamu hukukuna özgü ilke ve kurallar çerçevesinde mahkeme 
içtihatlarıyla belirlenip saptanacak bir sorumluluktur. "9 

B. 1961 ve 1982 ANAYASA DÜZENLEMELERİ VE TÜRK 

POZİTİF HUKUKUNDAKİ BUGÜNKÜ DURUM 

Birinci Meşrutiyet devrinden itibaren "inkıtaya" uğrayan idari rejim, 

Cumhuriyet'in ilanını takiben kabul edilen 20 Nisan 1924 tarihli Anayasa 

ile yeniden yürürlüğe konulmuş, 1925 tarihinde kabul edilen 669 sayılı 

Şura-yı Devlet Kanunun tam yargı davalarını pozitif hukuk alanına getir

mesiyle birlikte, idari sorumluluk müessesesi yasal dayanağına 

kavuşmuştur.ıo Anılan Kanunun 19/a maddesinde "Rü'yeti, adli mahkeme

lerin vazifesi dışında bulunan meseleler hakkındaki idari fiil ve kararlar

dan dolayı hukuku muhtel olanlar tarafından açılacak davalar" şeklinde 

ifade edilen kural, 1938 yılında kabul edilen 3546 sayılı Devlet Şurası Ka

nununun 23/A maddesinde de aynen korunmuştur. Her iki konuda 

müşterek olan husus. idarenin sorumluluğuna ilişkin herhangi bir maddi 

kural öngörülmesidir.ıı 

Sözkonusu kanunların yürürlükte olduğu dönemde, Danıştay'ın ida

renin hukuki sorumluluğu hakkında tutucu bir yaklaşım sergilediği. 

bunun da asırlardır Türk -İslam hukukunda egemen olan devletin sorum

suzluğu ilkesinin tabii bir yansıması olduğu gözlenmektedir.12 1950'li 

yıllardan itibaren uygulamada hizmet kusuru kuramından örnekler 

görülmeye başlanır. 1961 Anayasasına kadar ise kusursuz sorumluluk uy

gulamada yok gibidir. 

1961 Anayasası, 114/3 maddesi ile sorumluluğu Anayasal bir ilke 

olarak saptaması bir yana, o tarihe kadar sorumluluğun kapsamını 

içtihatlarda çizilen sorunların çok ötesine götürmüştür. Maddenin 

9 Duran. Türkiye İdaresinin, s. 9. 

10 Yenice - Esin. İdari Yargılama. s. 82. 

11 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 6. 

12 Yenice - Esin, İdari Yargılama. s. 82. 
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gerekçesinde, idarenin mali sorumluluğu esasının ortaya konduğu, ancak 

tafsilatlı hükümler getirilmediği, tatbikatta kusurlu - kusursuz sorumluluk 

ayrımı. kusurun ağırlık derecesi ve diğer esasların içtihatlarca halledil

mesinin amaçlandığı belirtilmiş13 olmakla beraber; kusursuz sorumluluk 

kuramının içtihatlara yansıması için 24.12. 1964 tarih ve 521 sayılı 

Danıştay Kanununun yürürlüğe girmesi gerekmiştir. Bu tarihten sonra 

ise, kusursuz sorumluluk kuramı hızla gelişirken, hizmet kusuru kuramı 

da esnek bir uygulama içine sokulmuştur. Türk İdari sorumluluk sistemi

ne örnek teşkil eden Fransa'da ise, Anayasa'da bu konuda herhangi bir 

hüküm olmamasına rağmen, idarenin sorumluluğu başlangıçtan bugüne 

kadar içtihatlarla belirlenmiş; Fransız Danıştay'ı 1925 yılından itibaren 

kusursuz sorumluluk esasına dayanarak karar tesis etmiştir.14 

1961 Anayasa'sı döneminde, bu çok genel ve kesin Anayasa 

hükmünün (114/3) muhtelif yönlerden, özellikle sorumluluk şartları 

bakımından açıklanmaya muhtaç olduğu, bu bakımdan kazai içtihadın ta

mamlayıcı hukuki temel olarak önemini koruduğuna işaret edildiği de 

görülmektedir.ıs Ancak tatbikatta sorumluluk kuramlarını uygularken 

Danıştay' ın istikrarlı ve uyumlu bir içtihat süreci sergilemediği öğretide 

dile getirilmiş tir .16 

1982 Anayasası da 1961 Anayasası gibi idarenin sorumluluğu konu

sunda l 25nci maddesinin son fıkrasında "İdare, kendi eylem ve 

işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." şeklinde hüküm ge

tim1iştir. Söz konusu hükmün dikkat çeken yanı, Anayasa'nın idarenin so-

13 Kfizım Ôztürk. Gerekçeli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. c. HL Ankara. l966. s.3153. 

14 Semahattin Devrim. "tdare Hukukunda Sorumluluk İlkesinin Düşündürdükleri". Adalet Dergisi. 
Y.73 .. S.4 .. Ankar.ı. 1982. s. 679: Duran. Türkiye İdaresinin. s. 10. 

15 Tahsin Bekir Balta. "Organlarının Hu.kuka Aykırı Eylem ve İşlemlerinden Dolııyi Devletin Sorumlu
luğu". Damştay Dergisi. çev. Kazım Yenice. Y.3 .. S.12-13 .. Ankara, 1974, s. 103. 

16 Duran. Türkiye İdaresinin. ss. 7-8: Yüksel Esin. Danıştay'da Açılacak Tazminat Davaları. II. 
Kitap: Esas. Ankara. 1976. ss. 21-22: ŞerefGözübUyük. Yönetsel Yargı. 8. Bası. Ankara 1991. s. 
260: Yahya Zabunoğlu. İdari Yargı Hukuku DersJeri(Teksir). C.I.. Ankara. 1981. ss. 236-
238.260: Ozansoy. Tarihsel ve Kuramsal. s. 18: İlhan Ulusan. Medeni Hukukta Fedakarhğm 
Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alam, İstanbul. 1977, ss. 18-25 
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rumluluğuna ilişkin bir "hukuki rejim" ayrımı yapmadığıdır. Dolayısıyle, 

genel bir düzenleme getirilmiş ve idarenin tüm faaliyetlerine uygulanma 

yeteneği taşıyan bir tazmin yükümü ilkesi konularak, idarenin geniş an

lamda sorumluluğu düzenlenmiştir. Öte yandan, "idarenin her türlü 

eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" diyen Anayasanın 125/1. 
maddesinin de bu anlamda bir yargısal denetim esası getirdiği 

gözlenmektedir.17 Bu konuda, 1961 Anayasasına ilişkin olmakla beraber, 

l 982 Anayasası için de geçerli olan benzer değerlendirmeler de 

yapılınıştır.18 

Anayasa'nın 40 ve 129ncu maddeleri ile 1602 ve 2577 sayılı Kanun

ların ilgili hükümleri ileride inceleme konusu yapıldığından; burada 

yalnızca pozitif düzenleme olarak sayılmakla yetinilmiştir. 

C. İDARENİN SORUMLULUÖUNUN TEMELİNE İLİŞKİN KU

RAMSAL YAKLAŞIMLAR 

Yukarıda temas edilen idarenin sorumluluğunun dayandığı temel ko

nusu, öğretide üzerinde çok tartışılan sorunlardan birisini teşkil etmiştir. 

Türk Hukukunda idarenin sorumluluğunun temeli konusunda değişik 

görüşler ortaya atılmıştır. Sorun. öğretinin daha çok ilgisini çekerken, 

mahkemeler idarenin sorumluluğuna bir temel arama çabasına daha az 

girmiş görünmektedir.19 ileride incelenecek olan A YİM kararlarında da 

benzer yaklaşım görülmekte, ancak özellikle 1982 Anayasasından sonra 

kararların çoğunda Anayasa'nın 40. 125 ve 129ncu maddelerinin referans 

alındığı gözlenmektedir.20 

17 Yıldızhan Yayla. İdare Hukuku. İstanbul. 1985. s. 132: Ozansoy. Tarihsel ve Kuramsal. s. 16. 

18 Saiı Güran. "Anayusa'nın 114 ve 140. Maddeleri Münasebetiyle Mukayeseli Bir Tetkik". İHFM .. 
C. XXX .. S. 1~2 .• İstanbul. 1965. s. 72. 

19 Esasen. mahkemelerin böyle bir yükümlerinin olmadığı Duran taı.ıfından ileri sürillmektedir: "Mah
kemeler. doktrinden yararlanmakla beraber. kararlarında. kurrunfar ve soyut ilkeler oluşturmak ve 
açıklamak durumunda olmadığından. idarenin sorumluluğunun temeli hakkın® herhangi bir gerekçeye 
yer vermek zorundrı değildir. Bu iş. mahkeme içtihaılannın ışığı altınd.'..ı doktrine düşer.". Duran, 
Türkiye İdaresinin. s. 12. 

20 Bu yaklaşım A YİM. 20. Kuruluş Yılı Sempozyumunda Penev Bilgen ta.rafınd:ın eleştirilmiş ve ka
rarlarda Aruıyasa ve yasa hükümlerine referans verilmesinden vazgeçilmesi önerilmiştir. (Bkz. Sempo
zyum. tartışmalar.) 
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Gerek 1961 Anayasası. gerekse 1982 Anayasası idarenin eylem ve 

işlemlerinden doğan zararları tazmin yükümünde olduğunu belirtmekte 

ve ayrıca 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24, 2577 Sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanununun 2 ve 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mah

kemesi Kanununun 24, 42 ve 43ncü maddelerinde idarenin sorumlu

luğunu yer verilmekle beraber; sorumluluğun dayanağı, temeli 

gösterilmemiştir. Bu durum. hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın idare

nin sorumluluğu anlamını taşıyamayacağına göre, Devletin ve diğer kamu 

tüzel kişilerinin sorumlu tutulabileceği hallerin tümünü açıklayacak un

surların ortaya konulması bir zorunluluktur. Çünkü " ... sorumluluğun te

meli, idarenin verdiği zararı neden ödemekle yükümlü olduğunu 

açıklamakla, bireylerin veya toplulukların hangi hallerde kamu tüzel 

kişilerine karşı tazminat hakkı bulunduğunu belirler ve ortaya koyar."21 

Türk Hukukunda sorumluluğun temeli konusunda değişik görüşler 

ortaya atılmıştır. Balta, Alınan doktrininin genel olarak dayandırıldığı 

"Hukuk Devleti" ilkesini ele almakta ve idarenin sorumluluğuna Hukuk 

Devletinin zorunlu bir öğesi olarak bakmaktadır.22 Duran'a göre, Hukuk 

Devleti idarenin sorumluluğunun somut kaynağı olamaz. Yazara göre 

" ... bugünkü kamu hukukunun hemen bütün kuralları ve öğeleri... 

kökenlerini Hukuk Devleti ilkesinde bulur ... Devletin ve diğer kamu tüzel 

kişilerinin hukukla bağlı olması, işlem ve eylemlerinden doğan zararları 

ödemesini zorunlu kılmaz ... " 23 Yazar, sorumluluğun temelinin tazmin 

borçlusu ile tazminat alacaklısı arasındaki genel ilişkilerde aranıp bulun

ması gerektiğini ifade ederek " ... bu vasıf ve şartları taşıyan çağdaş kamu 

hukuku ilkesi, sosyal adalet ilkesine yönelen imkan ve fırsat eşitliği 

esasının ... " sorumluluğun temeli olabileceğini ileri sürmektedir. 24 

21 Duran Türkiye İdaresinin. s. 12. 

22 Tahsin Bekir Balta. İdare Hukukuna Giriş. Ankara. 1970. s. 64: aynı düşüncede Necdet Özdemir, 
Hizmet Kusuru Teorisi ve İdarenin Sorumluluğu. Ankara .• 1963: Şükrü Ka.rotepe. İdare 
Hukuku. İzmir. 1988. s. 269. 

23 Duran. Türkiye idaresinin. s. 12. 

24 Durnn, Türkiye İdaresinin. s.16. 
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Gözübüyük, idarenin sorumluluğunun temeli konusunda ikili bir ayının 

yapmakta; idarenin kusura dayanan sorumluluğunu "Hukuk Devleti" ilke

siyle, kusursuz sorumluluğunu ise "Sosyal Devlet" ilkesiyle açıklamaya 

çalışmaktadır.25 Yayla, idarenin genel olarak sorumluluğunun Anaya

sa'nın 125nci maddesine dayandığının söylenebileceğini, ancak sözkonusu 

hüküm olmasaydı dahi, "Sosyal Hukuk Devleti" ilkesinin idarenin sorum

luluğunun kabulüne yeteceğini belirtmektedir.26 Giritli/ Akgüner, dev

letin mali sorumluluğunu Hukuk Devletinin öğelerinden sayarak, 

Balta'nın bu konudaki yaklaşımını benimsemektedir.27 Eroğlu, imkan ve 

fırsat eşitliğinin, 1961 Anayasasının 12 ve 1982 Aayasanın lOncu madde

lerinde yer alan "eşitlik" ilkesinin bir yönünü belirlediğini ve eşitlik ilke

sine yöneltilebilecek eleştirilerin imkan ve fırsat eşitliğinin sadece bir taz

min borcunu ifade etmeyip, aynı zamanda Devletin iktisadi ve sosyal 

gayelere yönelik görevlerini yerine getirme yükümlülüğünü de 

yüklediğini, dolayısıyle bu ilkeyi sorumluluğun temeli yapmanın 

imkansız olduğunu belirterek, sorumluluğun temelini "Modem Devlet"e 

dayandırarak, bu modelin de "Sosyal Hukuk Devleti" olduğunu ve Anaya

sanın 2nci maddesinde ifadesini bulduğunu söylemektedir.28 Ozansoy 

ise, Duran'ın benimsediği imkan ve fırsat eşitliği ilkesinin çok soyut ve 

genel bir kavram olduğunu, bununla herşeyin açıklanabileceğini ve bu 

yüzden de çok az şeyin açıklanabileceğini ve ancak sosyal devlet olgusu 

içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bütün orijinalite eksik

liğine ve soyutluğuna karşın "Hukuk Devleti" ilkesinin, Devletin sorum

luluğunu açıklayacak yegane ilke olduğunu ileri sürmektedir.:!9 

Özetlenen bu görüşlerden, öğretide idarenin sorumluluğunun temeli

ne ilişkin bir uzlaşmanın olmadığı açıkça görülmektedir. Kimi özel 

25 Gözübüyük. s. 26 l. 

26 Yayla. s. 146. . 

27 kmet Giritli - Tayfun Akgilner. İdare Hukuku Dersleri (Giriş), İstanbul, 1985. s. 32. 

28 Hamza Eroğlu. İdare Hukuku. 5. Baskı. Ankara. 1985 .• ss. 485-486. 

29 Cüneyt Ozansoy. I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, I. Kitap. İdari Yargı. 
Tartışmalar, Ankara. 1991, s. 102; yazann benzer görüşleri için bkz. Ozansoy. Tarih
sel ve Kuramsal, s. 33 
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hukuk yazarlarınca, bütün bir sorumluluk sisteminin "Sosyal Devlet" ve 

benzeri diğer ilkelere dayandırılmasının mümkün olmadığı, bu bakımdan 

idarenin sorumluluğunun özel bir kanunla kendine has bir düzenlemeye 

tabi tutulması gerektiği öne sürülmüş30; bu görüşe karşı da idari yargının 

doğal yapısı gereği yasal bir düzenlemeye gerek duyulmadığı, içtihatlarla 

geliştirilen ilkelere ve özellikle hukukun genel ilkelerine dayanılarak tam 

yargı davalarının sonuçlandırılmasının bir eksiklik sayılamayacağı. esasen 

tazminat davaları karara bağlanırken gerektiğinde Borçlar Hukuku, Me

deni Hukuk ve Ticaret Hukukundan esinlenildiği, ancak norm olarak bu 

hukuki kurallardan söz etmeye gerek bulunmadığı belirtilmiştir.3 I Duran 

da bu konu ile ilgili olarak"Kamu hukuku mevzuatı sorumluluk konusuna 

ilişkin genel hükümlerden yoksun olduğu için, hakimler idari mesuliyet 

uyuşmazlıklarına Medeni Kanun, Borçlar Kanunu vb. özel hukuk 

hükümlerini. madde göstererek veya göstermeden uygulayabilirler. Fakat 

bu davranış ve yöntem idarenin sorumluluğu konusunun, tümü ile gerçek 

kişilerle özel tüzel kişilerin sorumluluğundan bağımsız ve kendine özgü 

bir hukuki rejime tabi olmasını engelleyemez" görüşünü taşımaktadır.32 

D. MUKAYESELİ HUKUKTA İDARENİN SORUMLULUÖU 

ı . Genel O !arak 

Günümüzde kamusal gücün faaliyetinden doğan zararların devletçe 

tazmin edileceği hususuna Anayasalarında yer veren ülke sayısının az 

olduğu görülmektedir.33 Sayılan bu Anayasaların tümü, !kinci Dünya 

Savaşından sonra yürürlüğe konulmuş olup; yine tümünde ortak olan yön, 

idarenin sorumluluğu ilkesinin kaynağının ve temelinin beliı1ilmesinden 

30 Kemal Tahir Gilrsoy. Sorumluluk Hakkında Y~ni gelişmeler 111 Sempozyumu (Ankara. 

12 - 13 Mayıs 1979), Tmtışmalar. İHF. Yay. No: 622. lsıruıbul. 1980. ss. 225-228. 

31 Recep Başpınar, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu. Tartışmalar. ss. 234 -
235. 

32 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 9. 

33 Bu ülkelerin İtalya. Avusturya, Japonya. Yugoslavya (eski). Brezilya. Uruguay. Almanya. Hindistan 

ve Türkiye olduğu belirtilmek"tedir. Bkz. Oznnsoy, Tarihsel ve Kuramsal. s.24. 
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kaçınılmış olmasıdır,34 

Değinilen bu Anayasal ilkelerin dışında, çeşitli ülkelerde gelişen so

rumluluk sistemleri, tezin ana konusundan uzaklaşmamak için aşağıda 

satır başlarıyla açıklanacaktır. 

2. Fransız Hukukunda 

Fransa'da idarenin sorumluluğu iki esas etrafında toplanmaktadır: 

Kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk. 

Kusur sorumluluğunun esası, bireyin kamu hizmetinin kötü 

işlemesinin sebep olacağı zarara katlanmaması gereğidir. Kusur, idarenin 

sorumluluğunun esası olarak nitelendirilir. Kusur. daima bir veya birçok 

bilinen veya bilinmeyen görevlinin (ajanın) olayıdır. Burada kusurun fai

linden başka bir patrimuan tarafından üstlenilmesi söz konusudur. İdare, 

aynca görevlinin göreve bağlı olan. kişisel kusurundan da sorurnludur.35 

Kusursuz sorumluluğun esası ise, bireyin bazı idari faaliyetlerin 

bünyesinde mevcut olan tehlikelere katlanması zorunluluğuna dayanmak

tadır.36 

Fransız öğretisinde bu iki sorumluluk ilkesinin. kişilerin kamu 

külfetleri önünde eşitliği ilkesi ana başlığı altında toplandığı 

görülmektedir.37 Fransız Danıştayı'nın uygulamasında ise, zararı doğuran 

kamusal faaliyetin niteliğine göre bir ayrım yapıldığı, "normal" idari faa

liyetlerde kusur sorumluluğu ilkesi. "tehlikeli" idari faaliyetlerde ise, ku

sursuz sorumluluk ilkesinin esas alındığı; son kararlarında ise zarar 

34 Serio Galeotti. "La Responsabitite de l'Eıaı pourle comportemenı İllegal de ses Organes - İtalie". 
Haf'tung des Staates für recht swicriges Verhulten seiner Organe, Laenderberichte 
und Rechtsvergleichung. Köln, 1967. s. 301 vd. 

35 Xavier Delcros - Berırnnd Delcros. s. 4. 

36 Kemal Tahir Gürsoy, "İdarenin Sorumluluğuna İlişkin İlkelerde Son Gelişmeler ve İsviçre Hakkında 
İdru'enin Hukuki Sorumluluğunun Ana Halları". Sorumluluk Hakkında Yeni Gelişmeler III. 
Sempozyumu. s. 75. 

37 Michel Fromont. "La responsabilitede l'Etat pour le comportement illegal de ses Organes. France". 
Haftung des Stnate filrrechtswidriges Verhalten seinerOrgnne. Köln 1967, s. 147. 
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görenin durumunun ele alınarak, zarar görenin üçüncü bir kişi olması 

halinde uğranılan zararın kusursuz sorumluluk esasına göre tazmini yolu

na gidildiği anlaşılmaktadır.38 

3. Alınan Hukukunda 

Almanya'da 1949 tarihli Bonn Anayasası'nın 34ncü maddesi ile, 

kamu personelinin kusurundan doğan zararların tazmininin idareye ait 

olduğu belirtilıniştir. Bu Anayasal norm ile kendisine bir kamu görevinin 

ifası verilen herkes, sorumluluk hukuku bakımından görevli sayılarak, 

bunların eylemlerinden ve işlemlerinden doğan zararlardan dolayı idare

nin sorumluluğu kabul edilıniştir.39 Diğer taraftan Alınan Medeni Kanu

nunun 839ncu maddesinde yapılan değişiklikle, Devlete ait olup özel 

hukuk alanına giren durumlar, Anayasa'nın 34ncü maddesinin uygulama 

alanı dışında tutulmuştur. 

Gerek Anayasanın 34. maddesi gerekse Alman Medeni Kanununun 

839. maddesine göre idarenin sorumlu tutulabilmesi için, kamu persone

linin kusuru gerektiğinden, çoğu zaman zarara uğrayan, bu şartın ispat 

edilememesi nedeniyle güçlükle karşılaşmaktaydı. Mahkemeler bu 

gerçeği görerek zamanla kusursuz sorumluluk hallerine yönelmişlerdir.40 

Bugün Alınan Hukukunda idarenin hem kusurlu hem de kusursuz so

rumluluğu sözkonusudur. Kusur sorumluluğu, görev sorumluluğuna 

dayandırılmaktadır. Türkçeye "görev sorumluluğu" olarak çevrilebilecek 

olan "Amtshaftung", Alınan hukukunda bir kamu görevi ifa edenlerin ku

surlu davranışlarıyla doğan zararlardan devletin sorumlu tutulabilme 

koşullarını düzenler. Bu kurumun en çarpıcı niteliği, görevlinin kişisel 

sorumluluğuna dayanması ve bu kişisel sorumluluğun devletçe 

üstlenilmesidir. Diğer bir deyişle. bu sorumluluk dolaylı bir sorumluluk

tur ve bu nedenle asli bir devlet sorumluluğu sayılamaz.41 Anayasanın 34. 

39 GUrsoy, Sorumluluğa İlişkin Son Gelişmeler. s. 81. 

40 Ali ÜlkU Azrak. "Alman İdare Hukukunda Devletin Amme Hukuku Faaliyetinden Doğan Mesuliye
ti". tuFM .. c xxvm. s. 2 .• İstanbul. 1962. s. 375. 

41 Ozansoy. Tarihsel ve Kuramsal. s. 292. 
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maddesi hükmü, Alman hukukunda usuli bir hüküm sayılmaktadır. 

Dolayısıyle, sorumluluk kurucu, maddi bir norm değildir. Ancak, madde

deki "rücu"ya ilişkin düzenleme bu saptamanın dışındadır. 34ncü madde 

hükmü uygulanma bakımından Alman Medeni Kanununun 839. maddesin

deki kişisel sorumluluğun gerçekleşmesini gerektirmektedir.42 

İdarenin hukuka aykırı olmayan fiillerinden dolayı kusursuz sorum

luluğu genellikle Bonn Anayasasının 14ncü maddesinde yer alan kamu

laştırma ve kişisel haklar üzerine kamu lehine yüklenen külfetlerde kabul 

edilmektedir. İdarenin hukuka aykırı fiillerinden dolayı kusursuz sorum

luluğu ise, tehlike sorumluluğu ilkesiyle, sebepsiz iktisap teorisiyle 
açıklanmaya çalışılmaktadır.43 

4. İngiliz Hukukunda 

İngiliz Hukukunda idarenin sorumluluğuna özgü bir sistem yoktur. 

Bazı özel durumlar dışında, idari faaliyetlerin sebep olduğu zararların 

tazminine, özel hukukun sorumluluğa ilişkin kuralları uygulanır. 44 İngiliz 

kamu hukukuna çok uzun bir süre damgasını vuran "The King can do no 

wrong" (Kral hata yapamaz) ilkesi her ne kadar "Adalar"da formüle edil

miş ve tipik uygulamasını orada göstermişse de;bu kısa ve özlü ifadesiyle 

yalnızca İngiliz kamu hukukunda değil, devletin hukuka aykırı davran

mayacağı şeklindeki esprisiyle diğer Avrupa ülkelerinde de uzun süre 

sempatiyle karşılanmıştır.45 

Knıl hata yapamaz kuralı önceleri mahkemelerce· benimsenmiş ve so

rumluluk memura yüklenmiştir. 1947 tarihli "Crown Proceedings 

Act"den önce İngiltere'de Merkezi İdare yargısal denetimden muaftı. Bu 

tarihe kadar Merkezi idare ve onun memurlarının sorumluluğuna ilişkin 

42 Ozansoy, s. 294. 

43 Ali Ülkü Azrak. Alman Hukukunda. ss. 377 - 379. 

44 Carol Harlow - Michel Distel. "İngiltere'de Kamu Gücününü Hukukiliği. Hukuk Dışılığı ve Sorum
luluğu". Fransa ve İngiltere'de İdarenin Sorumluluğu. çev. Turgut Candan. Dnş. Yay. No: 

39. Ankara. 1984. s. 109. 

45 H.W.R. Wade. Administrative Law. Second Edition. London. 1967. s. 253. 
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iki kural vardı: Birincisi. esasa ilişkin bir hüküm olarak "Kral hata yapa

maz"; İkincisi, usule ilişkin bir hüküm olarak "Kral kendi mahkemelerin

de dava edilemez". Bu kuralların kral dışında merkezi idareye de uygu

lanması ise, modem devlet gelişme-leri karşısında giderek garip sonuçlar 

doğurmaktaydı. 46 

İdarenin her türlü hareketinden doğrudan doğruya memurun sorum

lu tutulması eğilimi, kamu hizmetlerinin gereği gibi yapılmaması sonucu

nu doğurmaya başlayınca, mahkemeler memurların sorumluluğunu da

raltma yoluna gitmişlerdir. Ancak mahkemelerce idarenin 

sorumluluğunun tanınması ve kabul edilmesi için pek de fazla gayret 

gösterildiği söylenemez. İdarenin sorumluluğu alanında büyük yük yasa

ma organına düşmüştür.47 1947 tarihli yasadan sonra artık "King can do 

no wrong" ilkesinden kaynaklanan bir dokunulmazlıktan yararlanan 

"Taç" ve kamu kuruluşlarına karşı dava açılabilmesi imkanı doğmuştur. 

Böylece "Kral hata yapmaz" ilkesinden yavaş yavaş uzaklaşılarak. idare

nin sorumluluğu kabul edilmeye başlanılmıştır.48 

İngiltere'de bazı faaliyetlerin zararlı sonuçlan özel bir rejime tabi 

kılınmıştır. Elektrik ve gaz dağıtımı gibi bazı kamu hizmetleri hemen 

hemen tam bir sorumsuzluktan faydalanmaktadır. Diğer taraftan, bazı 

faaliyetlerde kusursuz sorumluluk sözkonusudur. 1965 tarihli Nükleer 

Tesisler Kanununun (Nuclear Installations Act) hükümleri. nükleer 

kaynakların sebep olduğu kazalar dolayısıyle bir kusursuz sorumluluk re

jimi öngörmüştür. Aynı şekilde ı 973 tarihli Arazi Tazminatı Kanunu 

(Land Compensation Act) da. kusursuz sorumluluğa yer vermektedir. 

46 Esin Örücü. "İngiltere'de İdarenin Sorumluluğu ve Yargısal Denetiminde Uygulanan Başlıca idare 

Hukuku İlkeleri", Onar Armağanı. lHF. Yay. No: 530. İstanbul. 1977. s. 631.: ayııı yaz:ınn bu 
konudaki son değerlendirmesi için bkz. Esin Örücü, "Büyük Britanya'da İdarenin Yargısal Denetimi". 

II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri. Ankara. 
1994. ss. 254-276. 

47 Şeref Gözübüyük. Amerika'da ve Türkiye'de İdarenin Kazai Murakabesi. Ankara. 1961. 
s. 105. 

48 Harlow - Distel. İngiltere'de Kamu Gücünün. s. 130. 
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İngiltere'de eğer bir faaliyet yasaca yapılmasına izin verilmiş bir faaliyet

se, faaliyetin neden olduğu zararlardan idare sorumlu tutulamaz. Ancak, 

zarar idareye verilen yetkinin kaçınılmaz bir sonucu olarak doğmuşsa, bu 

durumlarda sorumsuzluktan söz edilemez. 49 

5. İsviçre Hukukunda 

İsviçre Hukukunda öteden beri yerleşmiş, bugün de geçerli olan 

kural "kanunilik" kuralıdır. Bu kurala göre Federal Devlet, idarenin hu

kuka aykırı işlem ve eylemlerinden dolayı bireylere karşı ancak kanunun 

izin verdiği hallerde, tazmin borcu ile yükümlüdür. İsviçre Federal Mah

kemesine göre, tasarruflarından dolayı idarenin sorumlu olup olmaya

cağının tayin ve takdiri yasa.koyucunun tekelindedir. Eğer bu hususta ida

renin sorumluluğuna gidilmezse, bu Anayasaya da aykırı değildir. Eğer 

Devletin sorumluluğu kabul olunmazsa, memur, bireyin uğradığı zarar

dan ötüıü Borçlar Kanununun haksız eylemlere ilişkin hükümlerine göre, 

şahsen sorumlu olur. Memur aleyhine tazminat davası açma imkanı, 

bugün dahi bazı kantonlarda olduğu gibi, yetkili üst makamların iznine 

bağlıdır.50 

Bunun haricinde. resmi bir görevin yapılması sırasında, memurun 

kanuna aykırı düşen davranışının rizikosunu Devlet. ancak kanunun özel 

surette hükme bağlamış olduğu hallerde, üzerine alabilecektir. 1958 tarih

li Federal Sorumluluk Kanununun getirdiği esaslı bir yenilik, zarar gören 

kimse karşısında kusurlu memurun "şahsen" sorumlu olmayacağıdır. 

Buna karşılık, memurların sebebiyet verdiği zararı tazmin etmiş ise, Fe

deral Devlet, ödediği miktar kadar memura ıücu hakkına sahiptir. Ancak, 

bu rücu hakkı da memurun olayda ağır kusurlu olması veya kast ile zara

ra sebebiyet vermiş bulunmasına bağlıdır. Hafif kusur halinde bir rücu 

sözkonusu değildir.sı 

49 Harlow - Distel. ss. 122 - 124. 

50 Kemal Tahir Giirsoy. Sorumluluğa İlişkin Son gelişmeler. s.97. 

5 l Gilrsoy. s.98. 
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Belirtilen istisna dışında idare, kanuna uygun olan işlemlerden ötürü 

üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir. Diğer bir deyişle, yeni Kanuna 

göre idarenin sorumluluğu. ancak davranışın hukuka aykırı olması haline 

özgüdür. Yeni sorumluluk kanununun getinniş olduğu daha önemli bir 

yenilik, idarenin geniş bir kusursuz (sebep) sorumluluk esasına göre 

doğacak zararlardan ötürü yükümlü tutulmasıdır. Yani Devlet, kusursuz 

sorumluluk esasına göre sorumludur. Böylelikle idare, bir kusurun olup 

olmadığı aranmadan, zararlardan sorumlu olacaktır. İdarenin sorumlu

luğunda gözönünde tutulacak olan en önemli unsur. idare adına hareket 

eden görevlinin davranışının hukuka aykırı olup olmadığından ibarettir. 

İsviçre İdare hukukunda söz.konusu "kanunilik" kuralının hakim olınası, 

idarenin kukuk yaratma yolu ile sorumlu tutulmasına büyük ölçüde mani 

olmuş; Alman, Fransız ve Türk Hukuklarının aksine, İsviçre'de bu husus

ta bu yüzden bir gelişme görülmemiştir.52 

6. Avrupa Topluluğu Hukukunda 

18 Nisan 1951'de Paris'te kurulan Avrupa Kömürü ve Çelik Toplu

luğu ile 25 Mart 1957'de Roma'da kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu 

ile Avrupa Atom Topluluğu, ilk aşamada Avrupa'nın ekonomik 

bütünleşmesine yönelik adımları teşkil etmiş; nihai hedef olan siyasal bir

lik yolunda aşama aşama ciddi adımlar atılınıştır.53 

Avrupa Topluluğu Hukukunda, Toplulukların organ ya da personeli

nin görev !erini yerine getirirken verdikleri zararlardan sorumluluk esası 

benimsenmiştir. Avrupa Topluluklan'na Andlaşmada öngörülen amaçlara 

ulaşmak için tanınan yetkiler ve Topluluk hukukunun nitelikleri 

karşısında bireylerin yargısal korunmasını sağlamak için de iptal ve ta

m yargı sistemleri oluşturulmuştur. 54 

Topluluk Hukukunda böyle bir sorumluluk esasının kabulü" ... Top-

52 Gürsoy, s.99. 

53 Burak Oder. "Avrupa Topluluklarında Tam Yargı Davaları" (Basılmamış Yilksek Lisans Tezi. 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1991). s.l. 

54 Oder. s. 2. 
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lulukların yasama ve idare görevlerini yerine getirirken çok kritik ve 

duyarlı bir alan olan iktisadi ve sosyal alanda etkin bir müdahaleyi içeren 

faaliyetler yapmak zorunda olınası ve bu tür faaliyetlerin bütün dikkat ve 

özene karşın gene de üçüncü kişilere zarar verme olasılığının hayli 

yüksek olınası karşısında olağanüstü önem taşımaktadır. ''55 

Topluluk Hukukunda sorumluluk hükümleri. bir taraftan üye devlet

lerin idari sorumluluk sistemlerinden bağımsız bir sistem olarak belirir

ken, diğer taraftan Avrupa Ekonomik Topluluğu Andlaşmasının 215nci 

maddesinin üye devletlerin idari sorumluluk kurallarına yapmış olduğu 

atıf dolayısiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde bağımsız bir idari 
sorumluluk sisteminin bulunmadığı izlenimini vennektedir.56 

Paris Andlaşmasının 34. maddesinde sorumluluğun şartları şu 

şekilde gösterilmiştir: 

- Topluluk idaresinin bir karar ya da tavsiyesinin olması, 

- Bu işlemlerin bir iptal hükmüyle sakatlığının tespit edilmiş 

olınası, 

- İşlemlerin bir zarara sebebiyet vermiş olması. 

Böylece maddeye göre ancak Komisyon'un karar ve tavsiye 

türündeki işlemlerinden doğan zararların tazmini düzenlenmiş olup, Ko

misyon'un hareketsizliğinden doğan zararların tazmini öngörülmemiştir. 

Diğer taraftan Topluluklar Konseyi'nin işlemlerinin uygulanmasından 

doğan zararlar, bu düzenlemenin dışında bırakılmıştır. Topluluk Huku

kunda kusursuz sorumluluğa yer verilmemiştir. Çünkü zarar doğuran 

işlemin. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı tarafından daha önce hukuka 

aykırılık nedeniyle iptal e~ilmesi gerekir.57 

Andlaşmanın 34. maddesine göre yukarıda açıklamış olduğumuz 

55 Ali Ülkü Azrak. Avrupa Topluluklarında İdari Yargaoan Genel Esasları, İstanbul, 1982, 
s. 70. 

56 Azra.k. Avrupa Topluluklarında. s. 71. 

57 Azra:. s. 71. 
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esaslar dahilinde Topluluk, (idare) ilgilinin zararını tazmin etmek zorun

da olup, bunu yapmadığı takdirde, ilgili, yargı yoluna başvurabilir. 

Paris Andlaşmasının 40. maddesi ise, 34. madde hükmü saklı tutul

mak şartıyla andlaşmanın uygulanışı sırasında Topluluk İdaresinin hizmet 

kusuru nedeniyle zarar verdiği kişilerin yargı yoluna başvurarak zarar

larının tazminini talep edebileceklerini ifade etmektedir. Yine bu madde

de Topluluk memur ve müstahdemlerinin görevlerini yerine getirdiği 

sırada üçüncü kişilere vermiş oldukları zararlardan. Topluluk İdaresinin 

sorumlu olduğunu ve Topluluğun zararı veren memur ve müstahdeme 

rücu hakkının saklı olduğu belirtilmektedir. 

Roma Andlaşmaları ise (Avrupa Ekonomik Topluluğu - A. madde 

215/2; Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu- A. madde 188/2) Topluluk or

ganlan veya personelinin görevlerini yerine getirirken üçüncü kişilere 

venniş oldukları zararların nasıl tazmin edileceği konusunda üye devlet

lerin hukukuna atıf yapmaktadır. Böylece üye devletlerin bu konudaki 

genel hukuk kurallarına göre sorumlulukları belirlenecektir. Genel hukuk 

kuralları ise üye devletlerin hepsinde ortak olan kurallardır.58 Diğer bir 

deyişle, topluluğun sorumluluğunun koşulları, üye devletlerin hukuk 

düzenlerinde ortak olan "hukukun genel ilkeleri"59 uyarınca topluluk 

Adalet Divanınca belirlenecektir.60 Bu kavramın yorumu konusunda 

öğretide önerilen "değerlendinneli karşılaştırma11 yöntemi uyarınca, üye 

devlet hukuklarında varolan sorumluluk ilkelerind~n Topluluk hukukuna 

en uygun olanı kabul edilecektir. Eğer böyle bir ilke tespit edilemezse. 

Topluluk hukukuna uygun bir düzenleme yaratılacaktır. Ancak, Adalet 

Divanı sorumluluk koşullarını tespit ederken, üye devlet hukuklarında 

58 Azrnk. s. 73. 

59 Avrupa Adalet Divanının benimsediği hukukun genel ilkeleri konusunda bkz. İbr:ıbim Kaboğlu, "Av
rupa Topluluğu Adalet Divanı Jürisprüdansı ve İdari Kru'arların Gerekçeli Olma Zorunluluğu". 1. 
Ulusal İdare Hukuku Kongresi [. Kitap, İdari Yargı. Ankara 1991. ss. 303 - 309. 

60 Tuğrul Arat. "Topluluklarda Yargı Denetimi" Avrupa Topluluğu Hukuku Sempozyumu, 
Dnş. Yay .. Ankara. 1990. s. 139. 
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ortak olan hukuk ilkelerinin oluşturduğu standardın altında bir ilke kabul 

edilmeyecektir.61 

E- İDARİ SORUMLULUÖUN YAPTIRIMI: TAM YARGI 

DAVALARI 

Yukarıdanberi incelenen idari sorumluluk kuramlarının hepsi kamu 

gücünden doğan zararların telafisi için farklı hukuki esas ve dayanakları 

göstermekle beraber; maddi hayatta bunun gerçekleşmesi idari yargıya 

özgü bir dava türü olan "Tam yargı" davaları ile mümkün olabilmekte

dir. ONAR'a göre bu davalar, idari bir faaliyetin ferdin sübjektif hakları 

sahasını etkileyip bir zarar meydana getiımesinden, bir hakkı ihlal etme

sinden doğan davalardır. 62 

Konuyla çok yakından ilgisi nedeniyle, tam yargı davası ile ilgili 

olarak öğretide belirtilen görüş ve değerlendirmelere kısaca bir göz 

atmak yararlı olacaktır: 

- "Bu dava türü ile, yönetim hukuku alanında ihlal edilmiş bir 

hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesi istenir. "63 

- "Tam yargı davas ı, sadece ilgilinin zararının aritmetiğini konu 

edinen bir hesaplama ameliyesi değil: idarenin hukuk kuralları içinde kal

masını sağlayan etkin bir denetim ve yaptırım mekanizmasıdır. Bu meka

nizmanın süratli, kapsamlı, etkili işleyebilmesi. Hukukun üstünlüğünü 

reddeden yönetimlerin tutum ve davranışlarını sonradan 

müeyyidelendirmekle kalmayacak, aynı zamanda önceden uyarıcı , 

caydırıcı sonuçlar da yaratabilecektir."64 

- "Tam yargı davası öyle davadır ki, davacı onunla kanuni gerçeğe 

61 T.C. Hartley. The Foundations of European Community Law. Oxford. 1988. s. 456. 

62 Onar (IlI). s. 1769. 

63 Gözübüyük. Yönetsel Yargı. s. 24 l. 

64 Sait Giiran. "Türk tcınre Hukukunı;ia Tazminat Miktarının Saptanması", Sorumluluk Hukukunda 
Yeni Gelişmeler Ol. Sempozyumu. İHF. Yay. No: 622, İstanbul, 1980. s. 152: yazarın benzer 

görüşleri için aynca bkz. Sait Güran. "Türk tcınre Hukukunda Tam Yargı Davalarının Hedefi ve 
İşlevi". Yargı Dergisi. S. 10., Ağustos 1979. s. 22. 
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dayanarak sübjektif bir hakkının mevcudiyetini yahut kendisi lehine bazı 

haklar doğuracak bir durumun tesbitini talep eder. "65 

- "Bu idari dava türünde, idarenin bir işlemi veya ey lemi 

dolayısıyle ihlal edilen sübjektif bir hakkın yerine getirilmesi, bir zararın 

veya haksız iktisabm tazmini söz konusudur. "66 

- "Tam Kaza davası, teşril, kazai veya idari bir faaliyetten hakkı 

muhtel olan hakiki veya hükmi bir şahıs tarafından devlet veya diğer bir 

idare hükmi şahsı aleyhine açılan tazminat davasıdır. "67 

- "Hukuki sorumluluğun müeyyidesi olan tam yargı davasının 

gayesi. idari faaliyetler yüzünden bozulmuş olan mali dengenin 

düzeltilmesidir. "68 

- "Tam yargı davası, bir idari işlem, eylem veya sözleşmelerden 

zarar görenlerin, zararlarının ödetilmesi için idare mahkemesinde açmış 

oldukları davadır. "69 

- "Tam kaza davası. idarenin faaliyet ve hareketlerinden veya 

aldığı kararlardan hakları doğrudan doğruya müteessir olan, zarara 

uğrayan hakiki veya hükmi bir şahıs tarafından idare aleyhine açılan bir 

davadır.70 

- "Tam yargı davaları , idarenin bir işleminin veya eyleminin 

kişinin sübjektif haklarına bir zarar meydana getirmesinden doğar ve bu 

davalar ile meydana gelen zararın giderilmesi amaçlanır. "71 

65 Paul Duez. İdare Hukuku. çev. İbrahim Senil. İstanbul. 1950. s. 3. 

66 Özkan Tikveş. "İdrui Dava Kavramı Üzerine Bir İnceleme". Seha L. Meray'a Armağ:m. C. l.. 
Ankam. 198 l. s. 269. 

67 Ragıp Sarıca. İdari Kaza. lstanbul. 1942. s. 191. 

68 Recep Başpınnr. "Tam Yargı Davaları". Yüzyıl Boyunca Danıştay. 2. Bası. Ankara. 1986. s. 
482. 

69 Şükrü Kar:ııepe. İdare Hukuku. İzmir. 1988. s. 260. 

70 Sadık Artukmaç, Bizde İdarenin Murakabesi. tsıanbul, 1950. s. 440. 

71 Nuri Alan. "İptıl Davalarının Ön ve Esıısten Kabul Şartlan", Danıştay Dergisi. Y.13 .. S. 50-51.. 
Ankara. 1993. s. 25. 
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- "İdare tarafından kanm hizmetlerinin görülmesi sırasında alınan 

kararlar, yapılan fiil, muamele ve girişimler sırasında hakları tecavüze 

uğrayan ve zarara maruz kalan kişilerin, hizmeti yürüten idareler aleyhi

ne açtıkları davalara tam yargı davaları denmektedir. "72 

- "Genel anlamı ile tam yargı davaları, idarenin faaliyetlerinden 

ötürü hakları zarara uğrayanlar tarafından idare aleyhine açılan tazminat 

davalarıdır. Bu nevi davalarda hakim, hem hadisenin maddi cephesini 

yani zararı doğuran fiilleri ve hem de bundan çıkabilecek hukuki 

sonuçlan tesbit edecektir. "73 

- "Bu davalar, bir idari faaliyetin bireylerin sübjektif hak alan

larına yansıyarak. bu alanda bireysel hakları zedelemesinden, bireylere 

zarar vermesinden doğan davalardır. Bu davalarda mahkemenin hem 

araştırma ve inceleme, hem de hüküm verme yetkisi, klasik idari dava 

olan iptal davasındakine nazaran çok daha genişlemiştir. Bu nedenle, bu 

davaların oluşturduğu kategori, tam yargı dav alan adını taşımaktadır. "74 

- "Tam yargı davaları, ilgililerin sübjektif hukuki durumlarında 

ortaya çıkan her türlü ihlalin giderilmesini amaçlar. Bu niteliklerinden 

ötürü, özel hukuktaki eda davalarına benzerler. Tam yargı davalarında 

idari yargı yeri, uyuşmazlığa yol açan eylem, işlem veya sözleşmeyi 

maddi bir olay şeklinde ele alır ve bu olayın ilgilinin sübjektif hukuki du

rumuyla ilişkisini saptadıktan sonra, ihlalin giderilmesine karar verir."75 

Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, tam yargı dava

larının esasını, iptal davalarının aksine "menfaat ihlali" değil, "hakkın 

ihlali" oluşturmaktadır.76 Tam yargı davalarında uyuşmazlık. iki hak sa-

72 Uzdem AkyU~. ".Temyiz Davaları ve Diğer İdari Davalardnn Farklılıkları ile Sonuçlan". İdare Hu-
kuku ve İdari Yargı ile İlgili İocelemeler-III. Ankara. 1980. s. 18. 

73 Hamza Eroğlu. İdare Hukuku. 5. Bası. Ankara. · ı985. s. 452. 

74 Azrak. Avrupa Topluluklarında. s. 132. 

75 Yenice· Esin. s. 72. 

76 tı Han Özay. İkinci Bine Kavuşurken Gün Işığında Yönetim. lstanbul. 1992. s. 427. 
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hibi arasında ve bunlardan birisinin sübjektif bir hakkının ihlal olması se

bebiyle· doğar. Bu nedenle de tam yargı davası, bir tazminatın verilmesi 

yolunda idarenin borcunu gösterir. İdareye bir hareket şekli gösteremez 

ve yükleyemez. 77 Tamyargı davalarının tazminat davaları olarak 

anlaşılması gerektiği Anayasa Mahkemesinin bir kararında da dile getiril

miştir.78 

İçtihadi hukukun sınırlı olduğu Türkiye'de. bu hukukun en geniş uy

gulama alanının Tam Yargı davaları olduğu öğretide genel bir kabul 

görmüş bulunmaktadır.79 

II. İDARİ İŞLEMLERDEN DOGAN SORUMLULUK 

A. İDARİ İŞLEM KAVRAMI 

"Yürütme" ve onun bir uzantısı olan idare, hem hukuksal bir araç 

olan "işlem"ler, hem de fiziksel bir olgu sayılan "eylem"ler yapabilme ye

teneği ile donatılmıştır.so Bilindiği gibi, genel olarak hukuki işlem ya da 

muamele veya tasarruf, bir veya birden çok kişinin hukuksal bir sonuç 

elde etmek için iradelerini açıklamalarıdır. Diğer bir deyişle, işlem, 

hukuk alanında yenilik ya da değişiklik yaratan irade açıklamasıdır dene

bilir.81 İdari işlemler. iradi faaliyetler sonucunda oluşur. Diğer bir 

deyişle. irade, işlemlerde hukuk yaşamında bir değişiklik yapmaya 

yönelmiştir. 82 

Yasal bir tanımı olmayan idari işlemin, bazı yüksek mahkeme karar

larında tanımlandığını görmekteyiz. Örneğin Anayasa Mahkemesi bir 

n Semih Tekin Telli. "İdari Yargıda Kesin Hüküm". İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili 

İncelemeler - III. Ank:ıra. 1980. s. 126. 

78 Any. Mah. K. 1964/19. AMKD .. S~~· ss. 88 - 95. 

79 Tayfun Akgüner - Ali Ülkü Amık - Pertev Bilgen - lı Han ôzay - Yıldızhan Yayla. "Hukuk Devleti. 
İdare Hukuku ve Danll}tıy", II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, İdari Yargınan Dünyada 

Bugünkü Yeri. Dnş .. Yay .. Ankara. 1994. s. 33. 

80 ôzay. s. 5. 

81 ôzay. s. 424. 

82 Celal Erkut. İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımandan İdari İşlemin 
Kimliği. Dnş. Yay. No: 51. A.nknra, 1990. s. 11. 
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kararında idari işleme ilişkin şu belirlemeyi yapmıştır: 

"Bir tasarruf veya kararın idari işlem sayılabilmesi için. o tasarruf 

veya kararın bir kamu kurumunca ya da idare örgütü içinde yer alan bir 

idari makamca verilmiş olması ve idarenin idare hukuku alanında 

gördüğü idari faaliyetlerle ilgili bulunması gerekir. Başka bir deyimle, 

bir kamu kurumunun kamu hizmetleriyle veya bu hizmetlerin 

yürütülmesiyle ilgili kararları idari nitelik taşıyan kararlardır. Bunun 

gibi idarenin asli ve sürekli kamu hizmeti yürüten mensupları ve ajanları 

hakkındaki işlemlerin de birer idari işlem olduğu; idare ile ajanları 

arasındaki ilişkinin idare hukuku ilkelerine bağlı ve idare hukuku kural

ları ile düzenlenen bir kamu hukuku ilişkisi olduğu kuşkusuzdur. .. "83 

Danıştay da bir İçtihadı Birleştirme Kararında, "İdari işlem, kısaca, 

idare makamlarının idare fonksiyonu ile ilgili konularda aldığı tek taraflı 

icrai karar olarak nitelenir"84 tanımlamasını yapmıştır. 

İdari işlemin başlıca nitelik ve özellikleri ise, "Tek yanlılık", "kanu

nilik" ve uygulanabilirlik" yani "icrai"liktir.85 

B. !DAR! İŞLEMLERE İLİŞKİN ESASLAR 

1. Genel Olarak 

İdari eylemler gibi idari işlemlerin de idare tüzel kişiliğinin tazmin 

sorumluluğuna yol açabileceği bilinen bir konudur. İdari işlemlerde 

zararın doğabilmesi için, kararın alınmış olması yalnız başına her zaman 

83 Any. Mah. 25.5.1976 gün ve E. 1976/1. K.1976/28 ~ayılı karan. RG. 16.8.1976. s . 
15679. 

84 14.4.1973 gün ve E. 1972/2, K. 1973/10 sayılı Danıştay İBK .. RG. 12.7.1973. 

85 ômy. s. 424. 

86 Gôzübüyük, İdaıi Yargı, s. 247; Onar (IJn. s. 1798; Yayla. s. 140; Yüksel Esin. 
Danıştay da Açılacak Tazminat Davaları , II. Kitap: Esas. Ankara. 1976, 2. Bası, s. 
257; Sadık Artulanaç, Bizde İdarenin Murakabesi. İstanbul, 1950, s. 28; Ragıp 
Sanca, "İdari Kararlardan Dolayı İdare Aleyhine Açılan Tam Kaza Davalan", İBFM, 
C.X.. s. 3-4 .. İstanbul 1944, s. 489. · 
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yeterli değildir; buna ek olarak kararın uygulanması da gerekir.86 Diğer 

bir deyişle, zararın doğması, sözkonusu işlemin, araya giren eylemlerle 

uygulamaya geçilmesine bağlıdır. Ancak, bazı hallerde idari işlemler sırf 

yapılmaları ile ilgililere zarar verebilirler. İdarenin olumsuz kararları 

(işlemleri), yani bir ruhsat (izin) istemini reddeden; istem konusu herhan

gi bir şeyin yapılamayacağını gösteren işlemleri böyledir.87 Öte yandan, 

idareye yapılan başvuru ve isteklere idare tarafından hiçbir karar veril

memesi halinde de birtakım zararların doğması muhtemeldir. Kişilerin 

idareye vaki başvuruları üzerine idarenin hareketsizliği anlamına gelen 

idarenin "sükı1tu"ss, gerek 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu 

(Md.10), gerek 1602 sayılı AYİM Kanununda (Md. 43) düzenlenmiştir. 

Buna göre, ilgililerin idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin 

yapılması için idari makamlara karşı yapmış oldukları başvurulara idari 

makamlar 60 gün içinde cevap vermek durumundadır. Eğer bu süre 

içerisinde bir cevap verilmezse, istek reddedilmiş sayılır. 

İdarenin bu şekildeki Zımn1 red kararları da olumsuz bir idari işlem 

olarak kabul edilir. 89 İdarenin bu şekilde hareketsizliği sebebiyle, ilgili 

bir zarara uğramışsa, bu takdirde idarenin hizmet kusuru esasına göre so

rumluluğu sözkonusu olabilir. 90 

İdari işlemlerden dolayı, hakkı zedelenenler tarafından tam yargı 

davası açılabilmesi için, idari işlemin kesin ve yürütülebilir bir işlem 

olması gerekir. Bu niteliği taşımayan idari işlemler tam yargı davasına 

konu olamazlar.91 Diğer taraftan. yasaklama getiren. disiplin cezası 

öngören bazı hukuka aykırı idari işlemler de, sııf yapılmaları ve bildiril

meleri veya duyurulmaları ile maddi ve manevi zararlar verebilir-

87 Yayla. s. 140; Ragıp Sanca. İdari Kaza. İstanbul. 1949, s. 346. 

88 Lütfi Dumn: "İdnri Müracaatlar ve Bunlar Karşısındaki İdarenin StikOtu Meselesi" İHFM .. C. XII .• 
s. 1.. lstıınbul. 1946. s. 177. 

89 Duran. İdarenin Sükfitu. s. 198. 

90 Duran. s. 198: Sanca. ldnri K.ıza. s. 354. 

91 Gözübüyük. s. 247. 

28 



ler.92 

Özetle, tesis ve uygulama evreleri ister ayrı ister iç içe girmiş olsun, 

sorumluluk için gerekli ve yeterli olan, işlemin uygulanmış, hüküm ve 

sonuçlarını doğurmuş bulunmasıdır. Olumsuz işlemler alanında bu sonu

cu sağlayan unsur da yazılı bildirim keyfiyetidir.93 

2. Pozitif Hukukumuzda Açılacak Dava Şekilleri (Türleri) 

Gerek 2577 Sayılı Yargılama Usulü Kanununun 12nci, gerekse 1602 

Sayılı Askeri Yük.sek İdare Mahkemesi Kanununun 42nci maddesinde, 

idari işlemlerden zarar gören kişilerin dört ayrı yolla tam yargı davası 

açabilmeleri hükme bağlanmaktadır. 

a. İdari İşlemler Sebebiyle Doğrudan Doğruya Açılacak Tam 

Yargı Davaları 

İdari işlemlerden dolayı doğrudan doğruya tam yargı davası açılıp 
açılamayacağı hususu, 521 Sayılı Danıştay Kanununun yürürlüğü 

döneminde, hatta ondan da önce94 uzun süre tartışma konusu olmuş95: 

17 40 sayılı Kanunla 521 sayılı Kanunun 7 lnci maddesi değiştirilerek bu 

dava yoluna imkan sağlanmış, 2577 sayılı İYUK Kanununun l 2nci mad

desinde de aynı dava türü korunmuştur. 

Bu dava şeklinde, bir idari işlemin iptali istenmeden. doğrudan bu 

işlemden doğduğu ileri sürülen zararın tazmini istenebilmektedir. Diğer 

bir deyişle, bu tür davalarda davacıyı ilgilendiren nokta, idari işlem nede

ni ile uğradığı zararın giderilmesidir. Davacının amacı idari işlemin iptal 

edilmesi değildir.96 

92 Yayla. s. 141. 

93 Esin II. Kitap. s. 259. 

94 Ragıp S:ınc:ı. "İpc:ıl D:ıvasiyle Tam Yargı D:ıv:ısı Arasındaki tıgi". İHFM .. C. XI. S. I-2. isıanbuJ. 

1945. s. 149. Yazar. bu incelemesinde işlemin iptali istenmeden doğrudan bir tam yargı davası 

açılabileceğini ileri sürmektedir. 

95 Dnş. 5. D.nin 27.4.1966 gün ve E. 1965/3644, K. 1966/1685 sayılı "İLKİN" Karan ile bu dava 

türünün mümkün olm:ıdığmm belirtilmesi öğretide şiddetle eleştirilmiştir: Bkz. Lütfi Duran. "İdari 
İşlemden Sorumluluk", İHFM. C. XXXIlI, S. 3-4, İstanbul. 1968. ss. 5-16. 

96 Gözübüyük. s. 248. 
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b.İptal Davasiyle Birlikte Açılacak Tam Yargı Davaları 

İptal ve tam yargı davalarının birlikte açılabilmesi için, iptal 

davasına konu yapılan işlemle tam yargı uyuşmazlığına neden olan 

işlemin aynı olması gerekir. Diğer bir deyişle. tam yargı davasının konu

sunu teşkil eden zarar, iptali istenen işlemden doğmuş olmalıdır.97 Bu 

dava türünde idare yargıcının şu dört karardan birisini vermesi 

mümkündür: 

- İşlemin iptali+ işlemden doğan zararın tazmini, 

- İşlemin iptali, ancak tazminat isteminin reddi, 

- İptal ve tazminat isteminin reddi, 

- İptal isteminin reddi, ancak işlemden doğan zararın tazmini. 98 Bu 

son halin çok istisnai durumlarda uygulanabileceği, özellikle mevzuata 

uygun işlemlerde kusursuz sorumluluk hallerinde sözkonusu olabileceği 

Sarıca tarafından belirtilmektedir.99 

c. İptal Davasının Sonuçlanması Üzerine Açılacak Tam Yargı 

Davaları 

İdari işlemlere karşı önce iptal davası açıp, davanın 

sonuçlanmasından sonra ayrıca tam yargı davası açılması mümkündür. 

2577 Sayılı İYUK.nun 12 ve 1602 sayılı AYİM Kanununun 42nci madde

lerine göre. ilgililerin iptal davasının gerek kabulü gerekse reddi halinde 

tam yargı davası açabilecekleri anlaşılmaktadır. ıoo Hatta, maddelerde 

genel olarak "davanın karara bağlanması" deyimi kullanıldığından; iptal 

davasının red ya da kabul dışında başka bir hükümle, örneğin "karar ve

rilmesine yer olmadığına" şeklinde sonuçlanması halinde dahi, tam yargı 

<n Yenice - Esin. s. 231. 

98 Sanca. İptal - Tam Yargı Davasında ilgi. s. 138. 

99 Sanca. İdari Kararlardan Dolayı. ss.5ı l-513 

100 1740 Sayılı Kanunla eski 52ı Sayılı Danıştay Kmıunun 71nci maddesinde değişiklik yapılarak redle 

sonuçlanan davada dahi tam yargı davası açılabilmesi imkanı getirilmeden önce de. öğretide bu görüş 

savunulmaktaydı. Bkz. Duran. İdari İşlemden Sorumluluk. ss. 12-13. 
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yolunun açık olduğunu kabul ennek gerekmektedir.101 

Öte yandan, sözkonusu yasa hükümlerine göre, bu davaların ya iptal 

davası sonunda verilen kararın yazılı bildirim tarihinden ya da bu karara 

karşı kanun yollarına başvurulmuş ise, kanun yolu sonunda verilecek 

kararın bildiriminden itibaren açılması gerekli bulunmaktadır. 

d. İdari İşlemlerin Uygulanmasından Doğan Zararlara Karşı 

Açılacak Tam Yargı Davaları 

Bu dava türünde sözkonusu olan idari işlemler, tesis ve bildirim saf

hası ile yürütme safhası birbirinden ayrı olan işlemlerdir. Gerçekten. 

idari işlemlerin bir bölümünde, bu iki satha arasında uzun veya kısa bir 

zaman aralığı bulunur. Bunlarda yürütme (icra), işlemin bildirim tarihin

den sonraki bir tarihte olur. Bu işlemlerden doğabilecek zararlar da, 

ancak icra edildikleri, uygulandıkları tarihte ortaya çıkar.102 

Bu tür zararların kaynağı, idarenin hukuka aykırı işlemi ve bu 

işlemin idare tarafından icrasıdır. Diğer bir deyişle. zarar görene yönelik 

bir işlem ve bunun uygularunası sözkonusudur. Örneğin, bir gecekondu

nun yıkılması; yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle bir binanın 

yıktırılmasına karar verilmesi ve bu kararın Belediyece icrası; kanuna 

aykırı bir kararla ağaçların kesilmesi vb. 103 Uygulamada, imar planının 

iptalini istemeden plan uygulamasından doğan zararların giderilmesine 
ilişkin davalar da bu gruba girmektedir.104 

Bazı hallerde, bir idari işlemin icrası sebebiyle zarar verildiği halde. 

zarar ile işlem arasında zorunlu bir nedensellik bağının olmayışı nedeniy-

101 Yenice - Esin. s. 231.: Erol Çır.ıkman. "İdari Davalarda Süre". İdare Hukuku ve İdari Yargı 

ile İlgili İncelemeler - 1. Dnş. Yay. No: 21. Ankara. 1976. s. 214. Yazar. reelle sonuçlanan clııva 

sonrasınclıı açılacak tam yargı clııvıısuun. :ıncak idarenin objektif sorumluluğuna clııyanıJmıısı haline 

münhasır olduğunu ileri sürmektedir. 

102 Yenice - Esin. s. 229; Duran, İdari İşlemden Sorumluluk. s. 19. 

103 Yayla. s. 141. 

104 Gözübüyük. s. 252. 
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le; bu tür zararlar işlemden değil, doğrudan doğruya bir eylemden 

doğmuş kabul edilirler. Bu halde, işlemin icrasının zarar vermesi kesin 

değildir. Hatta, böyle birşey istenmez ve önlenmeye çalışılır. Ancak, 

zarar yine de meydana gelir. Diğer bir deyişle. bu tür olaylarda, zarar 

görene yönelik bir işlem olmadığı gibi, bazan zarar veren asıl olay veya 

eylemi öngören bir karar da yoktur. Örneğin. askeri birliklerce yapılan 

bir atışın da önceden alınan bir idari karara dayalı olduğu kuşkusuzdur. 

Ancak, alınan bu karar bir zararın yaratılmasına yönelik olmadığından; 

atışta atılan bir merminin bir şahsa isabetinden doğacak zarar, ancak ey

lemden doğan bir zarar olarak nitelendirilebilir. ıos 

Özetle, bir idari işlemin icrası da bir eylem vasıtısiyle 

gerçekleştirilınekle beraber: bu eylemin kaynaklandığı idari işlem yani 

"irade", kurucu niteliğini korur.106 Dolayısiyle, bir işlemin icrası sonu

cunda oluşan eylem, daha önceden var olan bir prosedürün belirli bir 

aşamasından ibarettir ve aslolan idari işlemdir.107 

3. Yoklukla Malill İşlemlerin Durumu 

İdare Hukukunda "Yokluk" kuramı, hukuk düzenindeki bazı önemli 

aykırılıkların, sadece işlemin geçerlililiğini değil, bizzatihi işlemin kendi

sini oıtadan kaldırır nitelikte olduğu tezinden hareketle ve özel hukuktan 

etkilenerek ortaya çıkmış; öğretide de birçok idare hukukçusu tarafından 

benimsenmiştir. ıos 

İdari bir işlemin herhangi bir unsurunda görülen çok ağır derecede 

hukuka aykırılıklar ya da esaslı bir unsurdan yoksun olması anlamına 

gelen yoklukl09 halinde, işlem hiç yapılmamış, hukuk yaşamında 

doğmamış gibi değerlendilirir. Diğer bir deyişle. idari işlemin kurucu 

105 Yayla. s. 141. 

106 Erkut. İdari İşlemin Kimliği. s. l 1. 

107 Maurice Hauriou. Principes de Droit Puplic. Paris. 1900. s. 123. 

108 J.M. Auby, L'inexistence des Actes Adıninistratifs. Paris. 1951. s. 2. 

109 Eralp özgen, "İdari Tasamıtlardaki Sakatlıklar". AÜHFD., C. XVII .. S. 1-4, Ankara, 1960. s. 
271. 
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unsurlarındaki ağır ve bariz sakatlıklar, işlemin "idari" kimliğini yitir

mesine ve dolayısiyle yokluğuna yol açmaktadır.110 Öyle ki, bu tür 

işlemler hiçbir hak ya da yükümlülük doğurmayan, her türlü hukuki etki

den yoksun işlemlerdir. Bunlar, aynca başka bir işleme de hukuki daya

nak oluşturamazlar ve iyi niyet halinin varlığında dahi, hiçbir zaman ve 

hiçbir şekilde hukuka uygun bir duruma getirilemezler.ııı 

Yokluk, çok ağır bir hukuka aykırılık dolayısiyle sakatlık olarak 

işlemin şekil, sebep, konu ve giderek maksat unsurlarında da bulunabi
lir. ı 12 

İdari işlemlerdeki sakatlıkların hangilerinin yok sayılacağını bazen 

kanunun kendisi gösterir. ancak, mevzuatta bu konuda hüküm bulun

mayan hallerde, sakatlığın ağırlık derecesine bakılır ve açık ya da ağır 

şekilde sakat olan bir idari işlem yok hükmünde sayılır. 113 "Ağır" sa

katlık, işleminin esaslı bir unsurundan yoksun oluşu, "açık" sakatlık ise, 

ilgililerce bilinen ya da kolaylıkla anlaşılabilen sakatlık halini ifade 
eder.l 14 

İdari bir işlemdeki hukuka aykırılığın bir yokluk sebebi teşkil etmesi 

halinde, bunun uygulanmasından doğal olarak birtakım zararlar meydana 

gelebilir. Örneğin, bir memurun yasal emeklilik süresini doldunnadığı 

halde, doldurmuş gibi emekliye sevkedilmesi ya da müstafi sayılması ge

reken bir durum doğmuş olmakla beraber~ usulde paralellik ilkesine 

aykırı şekilde atamaya yetkili amir yerine bir başka makamca bu işlemin 

onaylanması hallerinde tesis edilen işlemler yoklukla malUldür. Bu du

rumlarda memur, kararın uygulanmasından dolayı uğradığı zararlar için 

idareye tam yargı davası açabilecekler midir? 

110 Erkut. s. 150. 

ll 1 Erkut. s. 151. 

l 12 Özay. s. 262; Onar (1), s. 328. 

113 Ragıp Sanca. "İdare Hukukunda Yokluk ve Butlan". Ebul'ula Mardin'e Armağan. İstanbul. 
1944. s. l 195; Balta. İdare Hukukuna Giriş, s. 161. 

114 Balta. s. 161. 
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Sorun. Fransa'da olduğu gibi ülkemizde de çok tartışılmıştır. bu ko

nuda menfi görüş sahiplerine göre, yoklukla malul idari işlemlerin uygu

lanmasından dolayı doğan zararlardan idare sorumlu tutulamaz. Çünkü, 

yokluk halinde fiili bir durum, yani haksız fiil ya da suç teşkil eden bir 

davranış sözkonusu olup; ortada idareye "isnat ve izafe olunabilicek" bir 

işlem yoktur. Böyle olunca da. bu işlemin uygulanmasından idare değil, 

kararı uygulayan kamu görevlisi haksız fiil kuralları gereğince "şahsen" 

sorumlu tutulur. ııs 

Bu konuya olumlu yaklaşan yazarlara göre ise; yoklukla malı11 bir 

işlemin idari bir nitelik taşıması ile böyle bir işlemin uygulanmasından 

doğan zararlardan sorumluluk ayrı ayn konulardır. İkisi arasında zorun

lu bir bağ kurulamaz. Dolayısiyle. işlemi uygulayan kamu görevlisinin 

şahsi kusuru olmadığı takdirde, idarenin sorumlu tutulması gerekir.116 

İptali gerektiren işlemlerin uygulanmasından doğan zararlardan, hatta hu

kuka uygun işlemlerden dahi, objektif sorumluluk esaslarına göre idareyi 

sorumlu tutup; iptal sebeplerinden daha ağır hukuka aykırılık hallerinde 

idareyi sorumlu tutmamak hukuk mantığıyla bağdaşmaz. Sarıca, yoklukla 

mallll işlemlerden doğan sorumluluğun ancak hizmet kusuru esasına 

dayandırılabileceğini. çünkü mevzuata ve hukuka bu derece aykırılık 

gösteren bir işlemin tesis edilip yürütülmesinin. kamu hizmetininin doğru 

işlemeyip kötü düzenlendiğini ilk bakışta ortaya koyduğunu belirterek. 

başkaca bir ispat vasıtasına gerek bulunmadığını belirtmektedir.! 17 

Öte yandan. yoklukla malı11 bir işlem, iptal davasına konu sakat bir 

işlem olarak değerlendirilemeyeceğinden 118; bu iddiayla açılacak bir tam 

yargı davasının da herhangi bir süreyle bağlı olmaksızın her zaman 

açılabileceği kuşkusuzdur. 

115 Özgen. s. 284; Onar (1). s. 329. 

116 Ragıp Sanca. "Yoklukla MaHll İdari Kruarlardan Dolayı İdarenin Mali Mesuliyeti Meselesi". 
İHFM, C. XIII. S. 1-4 .. İstanbul. 1947. ss. 904-905.; Necdec Özdemir. Hizmet Kusuru Teo· 
risi ve İdarenin Sorumluluğu. Ankara. 1963. s. 92; Balta. s. 161. 

117 Sanca. Yokluklıı MaJOl Kru-arlardan Sorumluluk. s. 905. 

118 Onar (1). s. 330. 
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Diğer taraftan. yoklukla malUl işlemi tesis eden ve uygulayan kamu 

görevlisinin kötü bir kasıt ve niyet, kin, garaz, intikam, çok ağır ölçüde 

dikkatsizlik gibi görevle olan illiyet bağını kesici mahiyetteki "şahsi 

kusur"larından dolayı idarenin sorumlu tutulamayacağı tabiidir.119 

C. SORUMLULUK SEBEPLERİ 

1. Genel Olarak 

İdarenin kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında tesis ettiği ve uy

guladığı işlemlerden (kararlardan) dolayı birtakım şahıs ve mameleklerin 

zarar görmesi mümkündür. Böyle bir durum karşısında, bir "hak"kı ihlal 

edilen şahsın. zararının giderilmesini sağlamak için, bu işlemden doğan 

tam yargı davasını açmaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır.120 

Sorumluluğu doğuran nedenler yönünden idari işlemlerle idari ey

lemler arasında bir ayrılık yoktur. Hizmet kusuru ve kusursuz sorumlu

luk kuram ve ilkeleri. genel çizgileriyle bu alanda da yürürlüktedir. 

Aşağıda detaylı olarak incelendiği üzere. bir idari işlemin yasalara ve hu

kuka aykırılığı kural olarak hizmet kusuru sayılmakla beraber; yerine 

göre kusursuz sorumluluğa da neden olabilir. Hatta, her aykırılık tazmin 

sorumluluğuna da yol açmayabilirl2 ı 

2. Hizmet Kusuru Esasına Dayanılması 

Bir idari işlemden dolayı "hizmet kusuru"na dayalı olarak tazmin so

rumluluğundan söz edilebilmesi için, hukuka aykırılığın varlığı şarttır. 122 

Ancak, bazı duıumlarda idarenin hukuka uygun işlemlerinden dolayı da 

sorumlu tutulabilmesi imkan dahilindedir. Bu konuda Sarıca, idarenin hu

kuka uygun işlemlerinden dolayı hizmet kusuruna dayalı sorumluluğun 

sözkonusu olamayacağını, bazı hal ve şartlarla kusursuz sorumluluk 

119 Özdemir. Hizmet Kusuru Teorisi. s. 93: Sanca. s. 905. 

120 Özdemir, s. 77. 

121 Esin. II. Kitap: Esas. s. 260. 

122 Duran. Tilrkiye İdaresinin Sorumluluğu. s. 37; Sanca. İdrui Kararlardan Dolayı. s. 514. 
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esasına göre idarenin doğan zararı tazminle yükümlü tutulabileceğini 

söylerken123; Duran, kusursuz sorumluluğun yanısıra koşullan varsa ida

renin hizmet kusuru esasına göre tazminle sorumlu tutulabileceğini ileri 
sürmektedir.124 

İdari işlemleri sakatlayan ağır ve önemli nitelikteki hukuki yanlışlık 

(hata) ve aykırılıklar, hizmet kusuru olarak nitelendirilebilir. Başka bir 

anlatımla, hizmet kusuru kavramının genel olarak hukuk düzenine ve top

lumca uyulması gereken kurallara aykırı idari tutum ve davranışları an

lattığı ve kavramın bu niteliğinin idari işlemler alanında daha belirgin 

olduğu söylenebilir.125 

İdari işlemlerin iptalini gerektiren nedenlerle, hizmet kusuru 

doğuran nedenler arasında bir bağlılık ve ayniyet olup olmadığı, yani bir 

işlemin herhangi bir yönden mevzuata ve hukuk kurallarına aykırı 

görülerek iptal edilmiş olması halinin, hizmet kusurunun varlığını kabule 

yeterli olup olmadığı konusunda öğretide bir birlik bulunmadığı 

görülmektedir. 

Gerçekten, birinci grupta yer alan ve "Ağır Hizmet Kusuru"nun 

varlığını gerekli gören yazarlara göre: 

"Bir işlemin hukuka aykırılık nedeniyle iptal edilmiş olması, hizmet 

kusurunun varlığını kabule yetmez ... bir idari işlemin tazminata yol 

açması için hukuka aykırı bulunması zorunlu ise de; her sakat işlemden 

idare tazminle yükümlü değildir. .. Hizmet kusuru vardır denebilmesi için, 

saptanan hukuka aykırılığın hizmetin iyi kurulmadığını, düzenli 

işlemediğini gösterecek derecede ağır olması gerekir." 126 

"İşlemin iptalini gerektiren her hukuki yanlışlık ve aykırılığı, kendi

liğinden hizmet kusuru olarak niteleme olanağı yoktur ... İdare, işlemin 

123 Sanca. İdari Karardan Dolayı. s. 513 . 

. 124 Duran. loon İşlemden Sorumluluk. s. 13. 

125 Esin. s. 261. 

126 Akın Düren. İdare Hukuku Dersleri. Ankara. 1979. ss. 292-293. 
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tesis ve uygulanmasında hizmet kusuru işlemiştir diyebilmek için, sapta

nan hukuki sakatlığın bir dereceye kadar ağır ve önemli olması gerek
mektedir." 127 

" ... idare, usule ilişkin ve yoruma elverişli birtakım kurallara uy

mayan bir sakat işlem yapsa veya içtihada elverişli .bir kural yüzünden 

hataya düşse, belki ortada bir kusur vardır ama, bu sorumluluğa yol 
açabilecek ciddiyette veya etkililikte değildir."128 

İkinci grupta yer alan ve alalade bir hizmet kusurunun yeterli 

olduğunu savunan yazarların bu konudaki görüşlerine gelince: 

" ... idarenin mevzuata aykırı karar ittihaz etmesi. aynı zamanda bir 

hizmet kusuru işlemesi demektir. İyi kurulmuş, bünyesinde, teşkilatında, 

nizamlarında, personelinde, işleyişinde bir aksaklık ve bozukluk 

müşahade edilmeyen ideal bir idare pek tabiidir ki, mevzuata ve hukuka 

aykırı karar ittihaz etmez ... Kısaca bu takdirde idareye atıf ve izafesi 

mümkün bir hizmet kusurunun mevcudiyetini bir karine ve faraziye ola

rak kabul etmek gerekir. Bütün bu izahat, idarenin mevzuata, hukuka 

herhangi bir cihetten aykırı bir karardan dolayı. hizmet kusuru esasına is

tinaden mes'ul tutulabileceğini ve tutulması lazım geldiğini, sanırız ki is

pata yeter."129 

" ... belirli bir memura isnadı mümkün şahsi bir kusurun mevcudiye

ti tespit olunamadığı hallerde. idare tarafından ittihaz olunan bir kararın, 

mevzuata herhangi bir cihetten aykırılığından dolayı iptal edilmesi, idare

nin aynı zamanda hizmet kusuruna binaen sorumluluğunu gerektirmeli

dir. Hatta böyle hallerde, hadisede ayrıca bir hizmet kusurunun mevcu-

127 Esin. s. 261. Yazar. bu ağır hizmet kusuru hallerini de şu üç grupta toplamaktadır: 

- Yasruara (mevzuı:ııa) ve hukuk kurallarına aykırı işlem tesisi - Hizmetin kötü işlemesi 

- İdrui işlemlerin tesis ve yilrtittilmesindeki gecikmeler • Hizmetin geç işlemesi 

- Gerekli işlemin yapılmaması - Hizmetin işlememesi 

128 Yayla. s. 149. 

129 Sanca. İdrui Karnrdan Dolayı. s. 514. 
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diyetini ispata dahi lüzum olmadığını sanmaktayız." 130 

"Sakat işlemlerden dolayı idarenin mes'uliyeti için ağır hizmet kusu

runun varlığı gerekli olmadığı gibi, genellikle idarenin sorumlu tutul

masında alelade hizmet kusuru yeterli bir sebeptir. Ancak ifası güç ve 
olağanüstü ahval ve şerait içinde yapılan faaliyetlerden dolayı idarenin 

mes'uliyeti için ağır hizmet kusurunun mevcudiyeti aranır. Bu istisnalar 

dışında idarenin her hizmet kusuru, tazmin mükellefiyetini doğurur. Ve 

hatta bazı hallerde 'kusur karinesi' sorumluluğu için kafidir ... Sakat 

işlemlerinden dolayı idarenin mesul addedilmemesi, genellikle mazur 

görülebilecek hukuki ve maddi tavsif - takdir hatalarında, iptal edilen 

kararın sahih ve muteber şekilde tekrar yapılması mümkün (takdir yetki

si) veya zaruri olan (bağlı yetki) yahut karar araya girmeseydi dahi 

zararın başka sebepten husule geleceği hallerde kabul edilmektedir. 

Mesela şekil veya yetki cihetinden sakat bulunan bir işlem, usulüne uygun 

olarak aynı makam veya selahiyetli makam tarafından yeniden 

yapılabileceğine göre, ortada hukuka aykırı surette verilmiş bir zarar 

sözkonusu olmıyacağından, idare tazminata mahkum edilemez ... " 131 

"... idari kararların alınmasında takdir ve içtihat hatalarına 

düşülmesinin genellikle. idarenin sorumluluğunu gerektirmediği kabul 

edilmektedir. İdare. nazik maddi olguları değerlendirmede ve çetin, 

karmaşık mevzuat hükümlerini yorumlamada yanlış görüş ve düşüncelere 

kapılarak. sakat işlemler yaparsa; bunlar iptal edilmekle beraber tazmin 

borcu doğurmaz. Ancak. kıymet hükmü veya teknik ya da estetik 

değerlendirme içeren maddi olguların takdirinde hata edilmesi 

bağışlanabilirse de: hukuk kurallarının yorum ve uygulamasındaki isabet

sizlikler. idari sorumluluğu kaldıran bir sebep sayılmamalıdır. Gerçi, 

bugünün yoğun, karmaşık ve kötü yazılmış mevzuatı, eski bir deyimle 

'içtihada mütehammil ve müsait'dir. Lakin, kamu gücünün bu bozuk ve 

130 Özdemir. Hizmet Kusuru Teorisi. s. 87. 

131 Lfüfi Duran. "Mahkeme İçtihatlıın Kroniği". İHFM. C. XXXIII. S. 1-2. İstanbul. 1967. ss. 339 -
342. 
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aksak yanının sonuçları olan zararları ilgili bireylerin sırtına yüklemek 

doğru ve yerinde olmaz." t32 

" ... idare, sakat bir tasarruf ittihaz etmiş olmasından dolayı mutlaka 

kusurlu sayılmaz. Bu sebeple manevi bir tazminat gerekmez. Fakat, 

maddi bir zarar vaki olmuşsa, bunun hoş görülmesi de mümkün değildir. 

Manevi tazminat için ağır kusur şart olduğu halde, maddi tazminat için, 

maddi bir zararın varlığı yeter."133 

Görüldüğü üzere. bu konuda baskın görüş, şekil ve yetki unsur

larındaki sakatlıklar hariç; her iptal sebebinin idarenin hizmet kusuruna 

sebebiyet verdiği, dolayısiyle işlemden doğan bu zararın mutlak surette 

tazmini gerektiğidir. 

3. Kusursuz Sorumluluk Esasına Dayanılması 

Kusursuz sorumluluk ilkesinin idari eylemler kadar idari işlemler 

için de bir sorumluluk temeli olduğuna kuşku yoktur. Nitekim, öğretide 

de bu hususa işaret edildiği görülmektedir.134 Ancak, idari işlemlere 

ilişkin kusursuz sorumluluk konusunun, idare hukukunun en kapalı konu

larından birisi olduğuna da kuşku yoktur. Gerçekten. idari işlemlerin yol 

açtığı zararlardan dolayı idarenin hangi şartlarla kusursuz sorumluluk 

esasına göre sorumlu tutulabileceği, kusursuz sorumluluk kuram ve ilke

lerinden bu alanda hangilerinin geçerli olacağına ilişkin herhangi bir in

celeme ya da değerlendirmenin öğretide yapılmamış olduğu 

gözlenmektedir. 

Bu konuda yalnızca Esin'in yaptığı ikili ayırıma işaret etmek gerekli 

bulunmaktadır. Yazara göre, idari işlemlerden doğan kusursuz sorumlu

luk hallerinden ilkini, idari hasar (idari risk) kuramına göre sorumluluk 

132 Lutfi Duran. Tiirkiye İdaresinin Sorumluluğu. s. 38. 

133 Mukbil Özyörük. İdare Hukuku - İdari Yargı • Ders Notları. (Teksir). Ankara. 1977. s 
241. 

134 Ragıp Sanca, İdari Kaza, İstanbul. 1949, C. I.. ss. 231-249:· Duran. İdari işlemden Sorumluluk. 
s. 9; Özyörilk. s. 241. 
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teşkil edebilir. Bu halin gerçekleşmesi içinse, toplum yararına tesis edilen 

hukuka uygun bir işlemden herkes yararlanırken, belirli bir ya da birkaç 

kişinin özel ve olağandışı biçimde zarar görmesi gereklidir. İdari hasar 

kuramının temeli olan kamu külfetleri karşısında eşitlik, hakkaniyet ve 

nasafet ilkeleri, bu nitelikteki zararların ilgililer üzerinde bırakılmayarak 
topluma mal edilmesini gerekli kıldığından; idare hukuka uygun dav

ranmış olsa da tazmin yükümlülüğünden kurtulamaz. Yasalara ve hukuk 

kurallarına aykırılığı nedeniyle idarece geri alınan işlemler bu konuda 

örnek gösterilebilir. İdari hasar kuramına konu olabilen ikinci grup 

işlemleri ise, yasalara ve hukuk kurallarına aykırılığı nedeniyle iptali ge

reken, ancak bu aykırılığı hizmet kusuru derecesinde olmayan idari 

işlemler teşkil eder. bu nitelikteki bir işlemden doğan özel ve olağandışı 

zararın da, idari hasar sayılarak, anılan kuram gereğince idarece tazmini 
gerekli bulunmaktadır. 135 

İdari işlemden doğan kusursuz sorumluluk hallerinden ikincisini. se

bepsiz iktisap kuramına göre sorumluluk teşkil edebilir. İdari işlemler 

nedeniyle idare patrimuanında meydana gelen haksız ve nedensiz zengin

leşme, sebepsiz iktisap kuramına göre tazmin sorumluluğuna yol açar. 

Borçlar Kanununun 6 lnci maddesi hükmüne eşdeğer bir anlayışla; mute

ber olmayan veya amaçladığı şey gerçekleşmemiş olan ya da hukuki 

varlığı sona ermiş bulunan idari işlemlerin, idarenin sebepsiz iktisabına 

kaynak teşkil edeceği söylenebilir. Böyle bir işleme dayanarak kişilerden 

mal. para ya da hizmet edinen (iktisap eden) ve bu yoldan patrimuanında 

çoğalma meydana gelen idare. ilgilinin açacağı istirdat davası sonunda o 

şeyi olduğu gibi ya da para ödeyerek tazminle yükümlü tutulur. 

Kuşkusuz, bu halde idarenin tazmin borcu, patrimuanındaki çoğalma 
oranı ile sınırlıdır.136 

135 Esin. s. 294. 

136 Esin. s. 304. 
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D. SORUMLULUGU ORTADAN KALDIRAN SEBEPLER 

İdari işlemlerden doğan sorumluluğu ortadan kaldıran sebeplere 

ilişkin öğretide Esin'indışında ayrıntılı bir tasnif yapılmadığı 

görülmektedir. Yapılan bu ayırıma göre ise, bu sebepler başlıca altı grup

ta toplanabilir. Bunlar: 

- Tazmini gereken zarar bulunmaması. ı37 

- Zararın, zarar gören kişinin kendi eyleminden doğması. L38 

- Zararın, üçüncü kişilerin işlem ve eylemlerinden doğması, 139 

- Zararın zorlayıcı nedenlerden (mücbir sebeplerden) ileri gelme-
si, 140 

- Zararla idari işlem arasında nedensellik (illiyet) bağının olma
ması141 ve 

- İdare hukukuna özgü tazmin nedenlerinin bulunmamasıl42 

şeklinde sayılabilir. 

III. tDARİ EYLEMLERDEN DOGAN SORUMLULUK 

A. lDARİ EYLEM KAVRAMI 

Dar anlamıyla "idari eylem deyimi, idarenin kamu hukuku 

alanındaki maddi fiil ve hareketlerini anlatır. 143 İdare tarafından girişilen 

ya da gerçekleştirilen eylemler. çoğu kez alınan bir "karar", yapılan bir 

"işlem"in uygulanması yönünde olmakla beraber; bunlardan bağımsız ola

rak yaratılan bazı durumlarla ilgili "salt" veya "yalın" olarak nitelenen 

idari eylemler de sözkonusu olabilmektedir. Sözgelimi. idarenin bir 

137 Esin. ss. 355-361. 

138 Esin, ss. 362-366. 

139 Esin. ss. 366-368 

140 Esin. s. 369. 

141 Esin, ss. 369-370. 

142 Esin. ss. 370-392. 
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durum karşısında hareketsiz kalınası ya da eylemsizliği de tıpkı bir eylem 

gibi anlaşılınakta ve buna bağlı olarak sorumlu tutulabilmesi de mümkün 
bulunmaktadır. ı 44 

İdari eylemi. idarenin faaliyetleri sırasında gerek iradesi dışında 

gerçekleşen olaylar, gerekse bilerek ve isteyerek yapmış olduğu maddi 

fiiller ile hatta hareksiz kalınası sonucunda meydana gelen birtakım fiili 

durumlarl45 şeklinde tanımlayanlar olduğu gibi; hizmetin görülüşü 

sırasında ve yürütülen idari faaliyetle ilgili olarak, idarenin araç ve 

gereçlerinin işleyişi veya işlemeyişi ya da idarenin personelinin zarar ve

rici davranışı yüzünden doğan zararl46 şeklinde ifade edenler de bulun

maktadır. 

Daha genel bir tanımlamayla, bir kararın icrası mahiyetinde olan 

veya bir karara dayanan bir görevin yerine getirilmesi için yapılan fiili 

hareketler ile sorumluluk açısından şahsi kusur hali hariç, kamu 

görev !ilerinin zarar doğurucu hareketleri ya da kamu hizmeti araç ve 

gereçleriyle verilen zararlar birer idari eylem teşkil etmektedirler.147 

İdari eylemler iptal davasına konu oluşturamazlar ve yapıldıkları 

anda hukuki sonuçlarını doğurur. yapılmakla tükenirler. İrade. eylemler

de maddi (dış) yaşamda değişikilik yapmaya yönelmiştir. 148 

İdareninin sahip olduğu ve kamu hizmetlerinde kullandığı "taşınır ve 

taşınmaz mallar" ile " hayvanlar", geniş anlamda dahi işlem veya eylem 

olmadıkları halde. salt varlıkları ya da kendiliklerinden işleyişleri ile bi

rey !ere ve özel mülkiyete bir zarar verirlerse; hizmet kusuru ve daha 

çok kusursuz sorumluluk esasına göre idarenin tazmin borcuna yol 

açabilirler.149 Diğer bir deyişle, idarenin taşınır ve taşınmaz mal-

147 Mukbil Özyörük. İdare Hukuku -İdari Yargı- Ders Notları (Teksir). Ankara. 1977, s. 
240. 

148 Georges Dupuls. "Recherches sur le Regime J uridique de l'Acte Administr:ıtif Unilateral". Cours 
de Docturat. Polycopie. 1975-76. Paris. Sorbonne. s. 3. 

149 Lütfi Duran. Türkiye İdaresinin Sorumluluğu. s. 75. 
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"hayvanlarından"l50 doğan zararları da ''idari eylem" kavramı içinde 

düşünmek gerekir.151 

İdarenin tutumu, davranış, hareket, iş ve ameliye şeklinde beliren 

eylemleri, bazı hukuki etkiler taşır ve buna göre değerlendirilebilir. 

İdarenin eylemleri "mevzuat çerçevesinde" veya "dışında" olduğuna göre 

iki gruba ayrılır ve bunların hukuki rejimleri, gerek idare gerek personel 

bakımından tamamen farklıdır. Ayrıca, idari eylemlerin ilişkin olduğu 

kamu hizmet ve faaliyetlerinin türleri de, idarenin bunlardan doğabilecek 

mali sorumluluğu ile ilgili şartlan ve sonuçları belirler. 152 Öte yandan 

idari işlemlerin kamu görevlilerinin "yetki" alanlarına, idari eylemlerin 

ise "ödev" konularına ilişkin ve yönelik olduğuna da işaret etmek gere

kir.153 

İdare tarafından yapılan bazı eylemler kişi .bak ve hürriyetlerine açık 

ve haksiz bir müdahale teşkil eder ve bir zarara yol açarsa, bu klasik an

lamda bir idari eylem değil "idarenin haksız fiili" olur ve bu fiili yapan 

idare Borçlar Hukuku esaslarına göre sorumlu tutulur.154 İdare hukukun

da. idarenin haksız fiilini anlatmak için "fiili yol'' deyimi kullanılır. Fiili 

yol, idarenin hukuki hiçbir esasa dayanmaksızın. hizmet ve faaliyet 

alanına yabancı bir konuda eylem yapması demektir.155 

İdarenin yerine getirmiş olduğu etkinliklerden bireylerin mağdur 

edilmemeleri açısından geniş olarak yorumlanması gereken "idari eylem" 

150 D:ınL'}tay ve AYİM kararlan üzerinde yaptığımız ar:ışıınnada Danıştay'ın bir. A YİM'in iki kar:ınnın. 
idarenin hayvanlannın yol açtığı zararlara ilişkin olduğunu tesbil ettik. Sözkonusu kararlara üçüncü 
bölümde değinilecektir. 

151 Gözübüyük. s. 253. 

152 Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları. İstanbul. 1982. s. 383. 

153 Duran. İdare Huk"Uk"U. s. 381. 

154 A.L.G. Dutheillet de Lemonte. "İdarenin Haksız Fiil Dolayısiyle Mesuliyeti Konusunda Fransız 
Kamu Hukukundaki Gelişmeler", AÜHFD: çev. Süheyp Derbil. C. XVII. S. 1-4. Ankara, 1960, 
ss. 113-120: Kemal Galip Balkar. "İdari Fiillerle Hususi Hukuk Fiillerinin Benzerliğinden Doğan 
Teşhis Hatası ve Bundfilı Hasıl Olan Neticeler". AÜHFD, C. XIII. S. 3-4. Ankara. 1956. s. 102. 

155 Yayla. s. 142. 
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kavramının tesbitinde, uygulamada oldukça fazla güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. Gerçekten. kavram üzerinde fikir birliğine varılmış 

bir tanım olmadığı için mahkemeler arasında, hatta aynı mahkemenin 

çeşitli kararları arasında birbiriyle çelişen sonuçlar çıktığı 

gözlenmektedir. Bu konuda "idare işlevi"nin yerine getirilmesinde idari 

işlemlere ve usullere uyulmadan yapılan hareketlerin, ilke olarak idari 

eylem niteliğini taşıdığı ve idari yargının denetimine tabi tutulması gerek

tiği ileri sürülmüşse del56; bu ölçütün yüksek mahkemelerce isabetli ola

rak uygulandığı söylenemez. İdarenin hangi faaliyetinin idari eylem 

sayılacağına ilişkin bugün gerek Danış tay, gerek Yargıtay, gerekse 

Uyuşmazlık Mahkemesinin 157 çoğu kez birbiriyle çelişen kararlarının bu 

soruna bir çözüm getirdiğinden bahsetmek mümkün görülmemektedir. 

Yargıtayın 11.2.1959 tarihli ve 15/17 sayılı İçtihadı Birleştirme 

Kararında (RG. 11.5.1959, S. 10202.) ve genellikle soruna ilişkin uygula

malarında. ancak belirli bir idari kararın. hazan da aynca plan ve proje

sine ya da öngöriilen usullerine uygun olarak yerine getirilmesi yolunda 

yapılan ameliye, iş, davranış ve tutumların "idari eylem" niteliğine haiz 

olabileceği; bu esas ve koşullara aykırı etkinliklerin "haksız eylem" teşkil 

edeceği yolundaki adli yargının görev alanını genişletme eğilimi taşıyan 

kararlan, öğretide eleştiri konusu yapılmış; idari faaliyet ve hizmetlerin 

görülmesi sırasında yapılan hareket ve fiillerin çok sayıda ve çeşitli 

biçimlerde ortaya çıkabileceği. dolayısıyle bunların her birinin belli bir 

karar veya işlemle bağlantısını kurmak ve ilgili kural ve usullere uygun

luğunu saptamanın çoğu kez imkansız olduğu ifade edilmiştir.158 

Yargıtay'ın yeni göriişünü yansıtan kararlarında, uyuşmazlık konusu olan 

156 Lütfi Duran. "Y argıtay'ın K:ımu Hukukuna Değgin Son Kararlan Üzerine Mülahazalar - II". 
Amme İdaresi Dergisi. C. 18. S. 3. Ankara. 1985. s. 51. 

157 İdari eylem alanında 1970 yılına kadar olan Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının değerlendirilmesi 
için bkz. Adil Özkol. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Açısmdan İdari Yargımn 
Görev Alanı, AÜHF. Yay. No: 276. Ankara. 1970. ss. 89-94: aync:ı d3ha sonraki kararlar için 
bkz. İsmet Köker - İlhan Dinç, Uyuşmuzhk Mahkemesi Kararları. (Hukuk-Ceza 1961-
1987), Ankara. 1988. s. 278 ve 548. 

158 Duran. Yargıtay'ın Kamu Huk-ukuna Değgin Kararları, s. 49. 
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iş ve tesislerin niteliğine değil, bunları yapan ve işleten kuruluşların 

işlemlerinin tabi olduğu hukuki rejime bakılarak, yol açabilecekleri zarar

ların adli yargının denetimine gireceği sonucuna vanlmaktadır.159 

Danıştay 'ın da kendisine gelen ideri eylem konusundaki 

uyuşmazlıklarda, "eylemin plan ve projeye dayanmaması", kamu

laştırmasız el atma" gibi nedenlerle idari yargının görevli olmadığı 

şeklinde kararlar verdiği görülmektedir.160 

Uyuşmazlık Mahkemesinin son dönem kararlarında ise, özellikle 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının (KİT) , tekel 

halinde yürüttükleri kamu hizmetlerinin devamı esnasında üçüncü kişilere 

verilen zararlardan dolayı ortada bir idari eylemin varlığı nedeniyle idari 

yargının görevli olduğu16I , kamu hizmetinin kanun ve nizamlara uygun 

olmaması, başka bir anlatımla hatalı yapılması veya eksik yerine getiril

mesi nedeniyle zarara uğramış bulunan üçüncü kişilerle olan ilişkinin özel 

hukuk ilişkisi olarak kabulünün mümkün olmadığı~ KİT'lerin kamu hiz

metinin uygulanması sırasında verdikleri zararların bir idari eyleme yol 

açtığı ifade edilmektedir.162 

Yukarıdaki açıklama ve kararlardan da anlaşılacağı üzere, yerel ve 

üst mahkemeler "idari eylem"i belirlemede "kamu hizmetinin görülmesi 

sırasında meydana gelme", "kamu yasasının uygulanması", "plan ve pro-

159 Yrg. HGK. 21.9.1983 gün ve E. 1980/11-2721. K. 1983/823: Yrg. 4. HD .. 6.10.1983 gün ve E. 
1983/6976. K. 1983/8153 sayılı kararlan. 

160 Dnş. 10. D. 22.6.1983 gün ve E. 1983/1056. K. 1983/1635 sayılı karan. 

161 Burada hemen işaret etmek gerekir ki. Uyş. Mah. 18.3.1985 gün ve E. 1984/28. K. 1985n sayılı 
kararında, KİT'lerin eyleminden zarar gören kişinin. o l'lltUluşun görevlilerinden biri olması halinde 
idari yargının. kuruluş dışında 3. bir kişi olması halinde adli yargının görevli olduğu belirtilmişti. 
(RG. 25.6.1985, S. 18792) 

162 Uyş. Mıh.nin bu konudaki son kararlan şunlardır: 
- Uyş. Mah. 5.10.1987 gün ve E. 1987/24. K. 1987126-TEK - (RG. 18.12.1987. S. 19668) 
- Uyş. Mah. 5.7.1989 gün ve E. 1989/20, K. 1989/21 - DSİ - (RG. 9.10.1989. s. 20307) 
- Uyş. Mah. 5.7.1989 gün ve E. 1989/17. K. 1989/18 - DSİ - (RG. 9.10.1989. S. 20307) 
- Uyş. Mah. 21.5.1990 gün ve E. 1990/9. K. 1990/9 - KÖY H1Z. GN. MD. - (RG. 18.6.1990. 
s. 20552) 

- Uyş. Mah. 18.11.1991 gün ve E. 1991/42, K. 1991/43 -TEK - (RG. 13.1.1992. S. 21110) 
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jeye dayanma", "idari bir karan uygulama", "kamu kuruluşlarının yapım 

ve onarım sorumlululuğundan kaynaklanma", "beliren uslll ve yasalara 

göre hareket edip etmemeden kaynaklanma" gibi ölçütleri kullanmak

tadır. Herbiri farklı yorumlara açık olan bu kavramlardan yararlanırken, 

bazen de birden çok kavramın birarada aranması, aynı mahkemenin ka

rarlarında bile zaman içerisinde değişik sonuçların çıkmasına neden 

olmuştur. 

İdari eylemler konusunda diğer bir karmaşa da idare tarafından 

yapılan etkinliklerin "haksız fiil" ya da "idari eylem" kategorisinden han

gisine dahil edileceğidir. Benzer olaylarda bazen idari eylem, bazen de 

haksız eylem değerlendirmesi yapılabilmektedir. Bunun başlıca nedeni, 

idari eylem sayılmada kabul edilen ölçütlerden birçoğunun, aynı olayda 

aranır olmasıdır. Burada, daha çok idari eylemin belirli bir karara yani 

idari bir işleme dayanması, aynca etkinliğin usül ve esasa uygun olarak 

yerine getirilmesi aranmaktadır. Oysa yukarıda belirtildiği gibi, idari 

eylem idari bir işlemin uygulanması sırasında gerçekleşebileceği gibi, 

hiçbir idari işlem ve karara dayanmadan da herhangi bir kamu görevlisi 

tarafından da icra edilebilir. Dolayısiyle, idari faaliyetlerin yapılması 

sırasında idari işlem ve usullere uyulmadan yapılan hareketler de ilke 

olarak idari eylem niteliğini taşırlar.163 

İdari eylem kavramı üzerindeki açıklamalara son veımeden önce 

bir-iki hususa daha işaret etmek yararlı olacaktır: 

İdari eylemlerden doğan tam yargı davaları denildiğinde, normal 

olarak. kaynağında bir idari işlem bulunmayan. tam deyimi ile "saf', 

idari edim ve davranışlardan çıkan tazmin uyuşmazlıklarını anlamak ge

rekir. Öte yandan. idari eylemlerle idari işlemlerin nitelikleri arasında 

bir paralellik bulunduğu da görülmektedir. Gerçekten, idari işlemler gibi 

idari eylemler de; 

- İdareyi meydana getiren kamu birimlerince tesis edilirler, 

163 Duran. Ynrgıtay'ın Kamu Hukukuna Değgin Kararlan. s. 51. 
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- Tek yanlıdırlar, 

- Kamu hukuku kurallarına göre ve kamu gücüne dayanılarak 

oluşturulurlar, 

- Başka makam ve kişilerin onayına bağlı olmadan doğrudan 
doğruya uygulanabilirler, 

- Kişilerin hukuki durumlarını etkileyen hüküm ve sonuçlar 
doğururlar.164 

Görüldüğü üzere, idari eylemlerin de başta gelen niteliği, organik 

yönden "idarilik"tir. Yani. Devlet ve kamu tüzel kişileri veya bunların 

organlarınca yapılmış olmaktır. Ancak, uygulamada idare ile organik bir 

bağlantısı bulunmayan bazı eylemler de idari eylemler sayılmakta ve bun

lar "sosyal hasar" 165 kuramı uyarınca idarenin sorumluluğunu 

doğurmaktadır. I66 

B. İDARİ EYLEMLERE İLİŞKİN ESASLAR 

1. İdari Eylemler Yönünden Genel Sorumluluk Koşullan 

İdarenin hukuki sorumluluğundan söz edel?ilmek için maddi ve hu

kuki nitelikteki bazı şartların biraraya gelmesi gerekir. Bunlardan birinin 

yokluğu. sorumluluğun ortadan kalkması sonucunu doğurur. İdari sorum

luluğun esas itibariyle bir tazminat davası şeklinde kendisini göstermesi 

nedeniyle, tazmin teorisinin bütün esasları, gerek kusursuz gerekse kusura 

dayanan sorumluluk kuramları için de geçerlidir.167 

İdarenin işlem ve eylemlerinden ötürü sorumlu olabilmesi için ge

rekli olan genel şartlar, sorumluluğun aynı zamanda neye dayandığını da 

belirleyecektir. Diğer bir deyişle, tazminat borcunun ortaya çıkış sebeple-

164 Esin. 1. Kitap, s. 167. 

165 Sosyal hasru- kuramına ileride değinilecek1ir. 

166 Esin. s. 168. 

167 Onar (Ill), s. 1714. ; Metin Günday. İdare Hukuku Dersleri - ı. (Teksir), Ankara, 1990. s. 
257.; Esin, II. Kitıp. s. 212. 
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ri açıklanacaktır.168 

İdarenin gerek kusurlu ğerek kusursuz sorumluluğunun sözkonusu 

olabilmesi için şu üç koşulun birarada bulunması gerekir: 

- Bir zararın varlığı, 

- Zararı doğuran işlem ve eylemin idareye yüklenebilir olması 

(idari bir davranış), 

- Zarar ile idari olgu arasında illiyet bağının bulunması. 

Bu genel koşullara ilaveten, idari eylem ve işlemle ilgili hukuki 

şanların da varlığı, idarenin sorumluluğu için gereklidir. Bu da az sonra 

inceleneceği üzere, zarara yol açan idari eylem veya işlemin bir hizmet 

kusuru teşkil etmesi ya da kusursuz sorumluluk kuram ve ilkelerinin uy

gulanmasına elverişli olmasıdır. 169 

Genel sorumluluk koşullarını kısaca değerlendirmek gerekirse: 

Bir Zararın Varlığı: Bilindiği üzere. zarar deyimi bir hukuk 

süjesinin maddi veya manevi varlığında istemdışı olarak ortaya çıkan 

kayıp ve eksiklikleri anlatır. Sorumluluğun asıl amacı da uğranılan 

zararın tazminidir. Bu bakımdan, tazmin borcunun doğabilmesi için, her 

şeyden önce bir zararın doğmuş olması gerekir. 170 Zarardan kasıt ise, 

mal veya şahıs varlığında irade dışı meydana gelen eksilme olup, bu eksil

me idari eylemin meydana gelmesinden önceki ve sonraki durumlar 

arasında meydana gelen fark sonucu oluşur. 171 

Özel hukukta olduğu gibi. idari sorumluluk hukukunda da, salt zarar 

168 Eroğlu. s. 486. 

169 Esin. il. Kitap. s. 22: Eroğlu, s. 486. 

170 Atilla İnan , "Kamu Görevlilerinin Hukuka Aykın Davr.ınışlanndan Devlet ve Diğer Kamu Tüzel 

Kişilerinin Kusursuz Sorumluluğu". Danaştay Dergisi. Y - 11, s. 42-43. Ankara. 1982, s. 28; 

Semahaıtin Devrim. "Devletin ve Kamu Tüzel Kişilerinin . Kamu Görevlilerinin Hukuka Aykırı 
Eylemlerinden İdare Hukukundan Doğan ve Kusura Dayanmayan Sorumluluğu". Türkiye Noter

ler Birliği Dergisi. S. 24-25, Ankara. 1979, s. 42.: Günday. s. 258. 

L 71 Gözübüyük. Yönetsel Yargı. s. 287. 
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tehlikesi sorumluluğa yol açmaz. Keza. zarar vermeye teşebbüs de, tazmi

nat doğurucu nitelikte değildir. Çünkü. sorumluluk hukukunda amaç ce

zalandırmak değil, zararı karşılamak. tazmin etmektir. 112 

Zararın nitelikleri konusunda öğretide farklı yaklaşımlar olduğu 

gözlenmektedir. bu konuda, 

"-Ortada belli ve gerçek bir zarar bulunmalıdır, 

- Zarar özel olmalıdır. 

- Zarar maddi ya da manevi olabilir" 173 görüşünde olanlar bulun

duğu gibi; 

"-Zarar kesin olmalıdır, 

- Zarar özel bir karakter taşımalıdır, 

- Zarar olağandışı olmalıdır, 

- Zarar para ile değerlendirilmelidir, 

- Zarar, hukuken korunan bir duruma. bir hakka eksiklik, nok-

sanlık getirmelidir"I74 şeklinde ayırım yapanlar da bulurunaktadır.175 

Bu konuda yapılan başka bir tasnifte de, zararın; 

"- Gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceğinin kesin olması. 

- Özel nitelik taşımasıl76, 

172 Fikret Eren. Borçlar Hukuku C. il.. Genel Hükümler. Ankara 1986. s. 160. 

173 Gözübüyilk. Yönetsel Yargı. s. 287-290. 

174 Eroğlu. ss. 486-487. 

175 Aynca zararın mahiyeti ile ilgili benzer yaklaşımlar için bkz. Onar (Ill). ss. 1715-1718: Yenice -
Esin. s. 108. 

176 Herkesi içine alan. bir kamu külfeti biçiminde ortaya çıkan gene! nitelikteki zarnrl:ırdan ötüril idare
nin sorumlu tutulamayacağı anlamına gelen bu ilke. idarenin sunduğu edimlerden yararlanmanın 
olağan ve kaçınılmaz bir bedeli olup: tazmin borcunu doğuran zararın, belli bir veya birkaç kişiyi 
etkilemesi gerektiğini vurgulamaktıdır. Bkz. Esin. II. Kitap. s. 214; Duran. Türkiye İdaresinin. s. 
49. 
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- . Para ile takdir edilebilecek türden bulunması, 

-Tazminat isteyen kişi ile meşru bir ilişkisinin olması gerektiği" 177 

ifade edilmektedir. 

Zararı Doğuran Fiilin İdareye Yüklenebilmesi: Zarar 

doğuran tutum ve davranış, idare adına ya da idare tarafından yapılmış 

olmalıdır. ı 78 Diğer bir deyişle, idarenin sorumlu olabilmesi için, her 

şeyden önce ortada bir "idari davranış" bulunmalıdır. 179 Zarar doğurucu 

davranışın idareye bağlanması olanağı yoksa. idare, doğan zarardan so

rumlu olmaz. Daha açık bir anlatımla, zararın idareye yüklenmesi, ida

reye bağlanabilmesi için, idarenin zararlı eylem ve işlemlerinin yani ida

renin, zararın faili ve sorumlusu olması gerekir.180 

Bu "idari davranış" bir idari işlem biçiminde ortaya çıkabileceği 

gibi, bir idari işlemin uygulanması için girişilen ya da herhangi bir idari 

işleme dayanmayan bir idari eylem de olabilir. Ayrıca. zarar doğurucu 

idari davranış "icrai" olabileceği gibi "ihmali" de olabilir.181 

İdare dışındaki ve idare ile ilişkisi olmayan kişilerin verdikleri za
rarlar idareye bağlanamaz . Böyle olmakla beraber. kamu hizmetine 

gönüllü olarak da olsa katılanların verdikleri zararlar idareye 

bağlanabilir. kamu hizmeti. imtiyaz yolu ile özel hukuk kişilerince 

yürütülüyorsa, bunların verdikleri zararlar da idareye kural olarak 

bağlanamaz. Ancak. imtiyaz sahibinin "aczi" halinde idarenin sorumlu

luğu devam eder.182 

İlliyet (nedensellik) Bağı: İdari eylemler yönünden genel so

rumluluk koşullarının üçüncüsünü "illiyet bağı" teşkil etmektedir. 

177 Esin. il. Kitap. s. 214. 

178 GözübiJyük. Yönetsel Yargı. s. 286. 
179 Günday, s. 257. 

180 Eroğlu. s. 487: Onar, s. 1718. 

181 Günday, s. 257. 

182 Gözübüyük. Yönetsel Yargı, s. 286. 
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İdarenin zararı karşılama sorumluluğunun doğabilmesi için, zarar ile ida

renin davranışı (fiili) arasında bir illiyet bağının, diğer bir deyişle sebep 

sonuç ilişkisinin bulunması gerekir. İdari faaliyet, zararın gerçek nedeni

ni, illetini teşkil etmelidir.183 Bu bağın yokluğu idareyi sorumluluktan 

kurtarır. 

Zarar, idari bir davranışın sonucu olmayıp da, olayların normal 

akışı içinde beklenmeyen bir sonuç ise, nedensellik bağından söz edile

mez.184 Zarar ile zararı doğuran davranış arasında doğrudan doğruya bir 

ilişki bulunmalıdır; biri diğerinin uygun ve normal sonucu olmalıdır.185 

Ancak, öğretide illiyet bağına farklı bir yaklaşım gösterildiği de 

görülmektedir. Nitekim Düren, illiyet bağında bir sebep-sonuç ilişkisi 

aramamakta, zararın bir kamu hizmetiyle "bağlantısının" varlığını yeterli 

görmektedir. Yazara göre, zararı özel hukukta olduğu gibi, davranışın 

uygun ve normal sonucu gibi karşılama zorunluğu yoktur. Böyle bir 

yaklaşım Anayasa'nın öngördüğü ''Sosyal Hukuk Devleti" ilkesine daha 

uygun düşmektedir. "İdari davranış". "zarar" ve "zarann kamu hizmetiy

le bağlantısı koşullan bir arada mevcutsa, zarara uğrayan kimse Anaya

sa'nın 114/4maddesi 186 uyarınca, idareden kusuru olmasa bile tazminat 

talep edebilecektir.187 

İdare hukukunda da illiyet bağının ispatı zarar görene aittir. Ancak, 

ispat yükümlülüğü özel hukuktaki kadar ağır ve zor değildir.188 

Gerçekten, idari sorumluluğun doğumu için sadece zararın idareden 

geldiğini kanıtlamak gerekli olup~ çoğu kez davacının kanıt başlangıcı 

sayılabilecek ipuçlarını mahkemeye vermesi yeterli görülmektedir.189 

183 Esin. II. Kiıap. s. 22. 

184 Günday. s. 258. 
185 Gözilbüyük. Yönetsel Yargı. s. 287. 
186 Halen 1982 Anayasasının 125/son maddesi 

187 Düren. ss. 328-329. 
188 İnan. Knmu Görevlilerinin Sorumluluğu. s. 31. 

189 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 76. 
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Son olarak, "Sosyal Hasar" kuramının uygulanabildiği olaylarda, is

tisnai olarak, gerçek bir illiyet bağı bulunmadan da idarenin sorumlu tu

tulup tazminata hükmedilebileceğine işaret etmekle yetiniyoruz. 

2. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davalarına Özgü Bir 

Müessse: Ön Karar 

Doğrudan doğruya açılacak tam yargı davaları konusunda hukuku

muzdaki ilk pozitif düzenlemenin 3546 sayılı Devlet Şurası Kanunu ile 

yapıldığı görülmektedir. Söz konusu kanunda, idari eylemlere ilişkin tam 

yargı davalarının, "icraya ıttıla" tarihinden itibaren doksan gün içinde 

açılması gerektiği belirtilmekteydi. 1961 Anayasanın 114. maddesinde ge

tirilen idari işlemlerden dolayı açılacak davalarda süre aşımının yazılı bil

dirim tarihinden başlayışı kuralı ve ıttıla, yani öğrenmenin, idari eylem

lerden doğan davalarda uygulamada ne şekilde anlaşılması gerektiği 

hususunun önemli sorunlar çıkması nedeniyle; 1965 yılında kabul edilen 

521 Sayılı Danıştay Kanununun 72nci maddesiyle, kanun koyucu, idari 

eylemleri özel hukuktaki haksız fiillere benzeterek, Borçlar Kanunundaki 

bir yıllik zamanaşımına kıyasen, ilgililere eylemi öğrendikleri tarihten 

itibaren bir yıl içinde idareye başvurarak. uğradıkları zararın tazminini 

isteme olanağı tanımıştır. Böyle bir istek karşısında idare. olumlu veya 

olumsuz yönde bir cevap vermek zorunda kalacağından: anılan hükümle 

idari eylemler alanına "ön karar" kurumunun getirilmesi sağlanmıştır.190 

Söz konusu hükmün gerekçesinde " ... Bu usul. idari dava açmak için idari 

bir kararın verilmesi yolunda idare Hukukunda genel olarak kabul olunan 

esasa uygun düşmektedir. Öte yandan, idarenin tazminat istemini yerine 

getirmesi de varit olup, bu takdirde davaya mahal kalmamış olacaktır. 

Aynı zamanda, dava açılması için ferde doksan güne nispetle daha uzun 

bir süre verilmiş bulunmaktadır ... " denilmektedir .191 

Paralel bir düzenleme 4.7.1972 tarih ve 1602 sayılı AYİM Kanunu-

190 Gürsel Öngören. Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri. İstanbul. 1990. s. 82. 

191 H:ıkkı Müderrisoğlu. Danıştay Kanunu ve İlgili Mevzuat. Anknra. 1974. s. 408. 
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nun 43üncü maddesinde de yer almış; 521 sayılı Kanunu yürürlükten 

kaldıran 2577 sayılı Kanunun 13üncü maddesi ile de aynı kurum muhafa

za edilmiştir. 

Bu hüküm getirilirken~ bazı hallerde davaya gerek kalmadan idare

nin zararı ödeyebileceği düşüncesine dayanılmışsa dal92; hükmün işlerlik 

kabiliyetinin bulunmamaması açısından öğretide eleştirilmiştir. Konunun 

önemi dolayısiyle bu düşüncelerden kısa alıntılar yapmak yararlı ola

caktır: 

" ... idari eylemden dolayı tazminat talebiyle idareye başvurulması 

usulü, Türk Hukukunda pratik bir fayda ve olumlu sonuç sağlayamaz. 

Zira, Devlet ve kamu tüzel kişilerini borçlandırmaya yetkili olan makam

lar, idari teamül ve tatbikatımıza göre, tazminat taleplerini kabulden im

tina eder; kabule temayül etseler bile bütçelerinde bunu karşılayacak tah

sisat bulunmadığından, tahakkuk ve tediye ettiremez. Filhakika. kamu 

bütçelerinde bu kabil borçlar için sadece 'mahkeme masrafları' ve 

'geçmiş yıllar ilamlı borçları' bölümleri vardır ki, bu tahsisattan ancak 

hükme bağlanmış tazminat alacakları ödenebilir. Binaenaleyh, 

yürürlükteki mali mevzuat ve sistemimiz karşısında 521 sayılı Kanunla 

getirilen mukaddem karar usulü, idarenin tazminat isteğini yerine getir

mesi, davaya mahal kalmaması yönünden, maalesef, elverişli 

d ... ·ıa· .. 193 egı ır ... 

" ... idare tarafından bir zarara uğratıldığını beyan ile idareye bunun 

ödenmesini isteyerek başvuran kişinin zararı 1 O kuruş dahi olsa, idare 

uzlaşmaya, anlaşmaya ve bu tazminatı ödemeye yetkili değildir. Mesele, 

burada idareye bu tür talepler karşısında nasıl hareket edeceğini, tazminat 

talebinin istinat ettiği zararın vukuunu ne surette tahkik ve gerçek zarar 

miktarını nasıl tesbit edeceğini. bu tahkik ve tesbit sonucu nasıl bir usul 

izleyerek müzakerede bulunup bir anlaşmaya varacağını ve mutabık 

kalınacak meblağın ödenmesine kimin karar vereceğini tayin eden bir 

192 Esin. 1. Kitap. s. 404. 

193 Duran. İdari İşlemden Sorumluluk.. s. 24. 
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kanun yoktur. Bu nedenle. teorik bir faydaya. şu pratik durum karşısında 

katılamıyorum ... " 194 

Duran, daha sonraki bir monografik çalışmasında ise görüşlerinden 

farklı bir yaklaşım sergilemekte ve idarenin, bir yasal düzenleme ile dahi · 

olsa: idari yargı organının takdir etmek durumunda olduğu tazminatı ve

remeyeceğini ileri sünnektedir: 

" Türk Hukukunda idarenin sorumluluğu mevzuatla 

düzenlenmemiş ve genel olarak mahkeme içtihatlarına bırakılmıştır. Esa

sen, yasama organı bu konuda Anayasa ilke ve kuralları ile sınırlı olduğu 

için, öyle geniş ve serbest bir düzenleme yetkisi kullanabilecek durumda 

da değildir. Kanunların Anayasaya uygunluğunun yargı denetimine bağlı 

bulunduğu Türk Hukuk sisteminde, yasama yolu ile idarenin sorumsuz

luğu veya 'götürü tazminat' borcu ile yükümlülüğü esasının kabul edilme

si sözkonusu olamaz ... "195 

Yukarıdaki açıklamaları özetlersek. tam yargı davasında önkarar ile, 

kuramsal olarak. idare ile zarara uğrayan kişinin anlaşması, davayı tümü 

ile ortadan kaldınnası ya da dava konusunu oluşturan tazminat tutarının 

azaltılması imkanı sağlanmaktadır.196 Halen mevcut pozitif 

düzenlemelerle idare açısından bir uzlaşma ve tazmin yükümlülüğü altına 

girme yetkisi açıkça verilmemiş olmakla beraber; Duran'ın bu konudaki 

görüşlerine katılmıyor ve bu boşluğu dolduracak bir yasal düzenlemenin 

ne "götürü tazminat" mahiyetini taşıyacağını ne de Anayasaya aykırı 

düşeceğini kabul etmiyoruz. Kanımızca. böyle bir düzenleme, aksine, 

Anayasa'nın öngördüğü amaca uygun bir tasarruf mahiyetini taşıyacaktır. 

Konunun bir başka cephesine gelince: 

2577 Sayılı Kanunun 13 ve 1602 Sayılı Kanunun 43üncü maddeleri

ne göre, idari eylemlerden zarar gören kişilerin, eylemi yazılı bildirimi 

194 Ôzyôrük.s. 237. 

195 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 85. 

196 Gözübüyük. Yönetsel Yargı, s. 245: Onar (Ill). s. 1965. 
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üzerine veya başka yollarla öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve 

herhalde beş yıl içinde idareye başvurmaları gerekmektedir. Görüldüğü 

üzere, sorunun ağırlığı başvurma süresinin başlangıcını belirlemede top

lanmaktadır. Beş yıllık olağanüstü sürenin başlangıcı "eylem tarihi" ola

rak saptandığından, bu konuda bir tereddüde yer yoktur. Ancak, olağan 

başvurma süresi olan bir yıllık sürenin başlangıcı neye göre belirlenecek

tir? 

Sözkonusu yasal düzenlemeler, hem özü hem de düzenleniş biçimi ile 

bir yıllık başvurma süresinin idari eylemin ve bundan doğan zararlı sonu

cun (hak ihlalinin) öğrenildiği tarihten başlayacağını öngörmektedir. Ge

nellikle idari eylemin öğrenildiği tarihle zararın öğrenildiği tarih 

arasında uzun veya kısa bir zaman aralığı bulunabilir. İlgililerin belirli 

bir zarara uğradıklarını öğrendikleri tarih, gerek olayın niteliğinden, ge

rekse bazı olgu ve belirtilerden çıkarılabilir. Uygulamada. zarar türlerine 

göre bir ayırım yapılıp. buna göre hükme gidildiği görülmektedir.197 

Ölümle sonuçlanan olaylarda, idari eylem ve zararlı sonuç (ölüm) 

genellikle aynı anda öğrenilmiş olur. Tazminat hakkı sahibinin ölenle 

aynı şehirde oturmaması veya herhangi bir nedenle ondan uzak bulunması 

halinde dahi. bu durum pek değişmez. Belki böyle hallerde, eylemin 

öğrenildiği tarihle zararlı sonucun öğrenildiği tarih arasında çok kısa bir 

mesafe girebilir. tazminat hakkı sahibi aksini kanıtlamadıkça. bu süre 

uzun rutulamaz.198 

İdari eylemlerin sebep olabileceği hastalık, sakatlık vb. bedensel za

rarlar ise, genellikle kesin sağlık raporunun alındığı tarihte 199 öğrenilmiş 

sayılır. İlgilinin sağlık durumu bu tarihte belirlenmiş sayılacağından; 

daha önce zararın türü, derecesi ve miktarı kesinlikle tespit edilemez.200 

197 Yenice - Esin. s. 244. 

198 Yenice - Esin, s. 245. 

199 Üçüncü Bölümde değinileceği üzere. A YİM uygulaması. kesin Sağlık kurulu raporunun onay tarihi
ni esas almaktıdır. 

200 Yenice - Esin. s. 245. 
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Taşınır ve taşınmaz mallara gelebilecek zararlar yönünden sorun 

biraz daha karışıktır. Bu durumda zararı öğrenme yollan olayın nite

liğine ve zararın türüne göre değişir. İlgililerin zararı öğrendikleri tarihi 

belli kriterlere dayanarak tespit edebilme imkanı yoktur~ her olay için 

çeşitli belirtilere göre ayn bir değerlendirme yapmak gerekir.201 

Süresi içinde idareye başvurulmaması dava hakkının düşmesi sonu

cunu doğurur. 

C. SORUMLULUK SEBEPLERİ 

1. Kusurdan doğan Sorumluluk: Hizmet Kusuru 

a. Hukuka Aykırılık ve Kusur 

Hukuka aykırı bir işlem ya da eylem genel olarak idari bir kusur 

sayılır. Ancak. hukuka aykırılıktan doğan kusur, her zaman idarenin so

rumluluğunu getirınez.202 

Türk Devlet sorumluluğu sisteminde, "hukuka aykırılık" ve "kusur

luluk", hizmet kusuru kavramı içinde müştereken, hatta bir birine bağlı 

şekilde mütalaa edilir.203 

Hukuka aykırılık, hukuk düzeni ile bağdaşmayan. hukuk düzeninin 

koyduğu yasak ya da emirleri çiğneyen insan fıileri hakkında yürütülen 

bir değer yargısıdır. Hukuk düzeninin yapısı. birbirine bağlı bir normlar 

yığını olduğundan; hukuka aykırı fiilin. hukuk düzeninin bir veya birkaç 

normuna uymayan bir davranış olduğu. bu bakımdan hukuka aykırılığı . 

"norma aykırılık" olarak görmenin mümkün bulunduğu söylenebilir.204 

20 l Yenice - Esin. s. 246. 

202 Gözübüyük. Yönetsel Yargı. s. 267. 

203 Balta. Organl:ınndan Devletin Sorumluluğu. s. 106. 

204 11 Han Özay, İdari Yaptırımlar. tHF. Yay. No: 691. İstanbul, 1985. s. 71; aynca hukuka 
aykırılık bağı için daha kapsamlı bilgi için bkz. HalUk Tandoğan. "Huk-ukıı Aykırılık Bağı". So

rumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler 1. Sempozyumu, İHF. Yay. No: 623, İstanbul. 
1980. ss. 5-27: Fikret Eren. "Hukuka Aykırılık Bağı veya Normun Koruma Amacı Teorisi", 
Mahmut Koloğlu'ya 70. Yaş Armağanı. AÜHF. Yay. No: 367, Ankara. 1975. ss. 461-
491. 
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Bir kısım istisnalar bir kenara bırakılırsa, özel hukuk alanında so

rumluluğun temeli, bilindiği üzere "kusurluluk" ilkesidir. Özel hukuktaki 

kusurun hem hukuka aykırılık gibi "objektif' hem de dikkatsizlik, ihmal, 

kasıt gibi "subjektif' yönleri vardır.205 Özel hukuk alanındaki kusur, tüzel 

kişilerden oluşan idarenin sorumluluğunun dayanağı olarak kabul edile
mez.206 

Özel hukukta kural, kusur sorumluluğu; istisna ise kusursuz sorum

luluk olmakla beraber, günümüzde idare hukukunda durum özel hukukun 

tam aksidir. İdare hukukunda. başlangıçta idarenin sorumluluğunun tek 

nedeni kusur iken, günümüzde kusur sorumluluğun yanında. idarenin ku

sura dayanmadan da sorumlu tutulduğu haller giderek yaygınlaşmaktadır. 

Özel hukuk (Medeni Hukuk) ilkelerinin idarenin sorumluluğu konu

sunda uygulanması, idarenin sorumsuzluğu safhasından sorumluluğu saf

hasına geçilirken bir "atlama taşı " olarak kullanılmıştır. 

İdarenin zarar doğuran davranışının hukuka aykırılığını sorumluluk 

nedeni olarak yeterli kabul eden sistemi benimseyen ülkeler de bulunmak
tadır. 207 

b. Genel Olarak Hizmet Kusuru Kuramı 

Türk hukukuna Fransız hukukundan ithal edilen ve "faute de servi

ce" kavramının - bir uyarlaması olan "hizmet kusuru", bir yasa kavramı 

değildir. Bu yönüyle, devletin sorumluluğunu sağlama amacıyla içtihat 

tarafından yaratılan bir kavram ve kurum niteliği gösterir.208 Hizmet ku-

205 Bu konuda daha kapsamlı inceleme için bkz. Zahit lınre. "Hukuki Mesuliyetin Esası Üzerine Bazı 
Düşünceler". İHFM. C. XLV-XLVII. S.l-4. İstanbul. 1982. ss. 401-420: Osman Sabri 
Güven. "Kusur Kavramı ve Çeşitleri". Yargltay Dergisi. C.7. S.4. Ankara. 1981. ss.570-
586. 

206 Süheyp Derbil. İdare Hukuku. Ankam, 1959. s.219: Duran. Türkiye İdaresinin. s.11: Onar (il), 
s.1308. 

207 Kamusal güctin sorumluluğunda "sorumluluk nedeni" olarak hukuka aykırılık koşulunu benim
seyen ülkelerin İsviçre. Yunanistan. eski Yugoslavya ve eski Demokratik Almanya olduğuna işaret 
edilmektedir. Bkz. Ozansoy. Tarihsel ve Kuramsal. ss. 35-36. 

208 Duez. İdare Hukuku. s. 14: Oznnsoy. Tarihsel ve Kuramsal. s. 250. 
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suru kuramının ilk ortaya çıkışı, Fransız Uyuşmazlık Mahkemesinin 1873 

tarihli "Blanco" kararında görülür.209 Bu başlangıcı takiben gerek 

Uyuşmazlık Mahkemesi gerek Danıştay, Fransa'da "Devletin sorumlu ol

mayacağı" ilkesini ortadan kaldırırken. hizmet kusuru esasına 

dayanmışlardır. 

Fransız öğretisinde genel kabul gördüğü üzere, hizmet kusuru; hiz

metin normal işleyişi içerisinde idarenin bir veya birden çok görev !isine 

düşen; fakat, kişisel olarak onlara atfedilemeyen bir eksikliktir.210 

"Hizmet kusuru", bir açıdan hizmetin bünyesinde görülen kusuru, 

başka bir açıdan ise bu hizmeti yürüten idare tüzel kişiliğine atfolunan bir 

kusuru ifade etmektedir. Başka bir deyişle "hizmet kusuru" hem hizmet

teki kusuru hem de bu hizmeti yürüten idarenin kusuruna ilişkin bir 

deyimdir. Uk anlamda kullanılan "faute de servic" kamu personelinin hiz

met dolayısıyla veya hizmetle ilgili olarak işlemiş oldukları şahsi kusur

ları da kapsayan geniş bir anlam taşırken, ikinci anlamda kullanılan "faute 

de Service" terimi hizmet dolayısıyla işlenen şahsi kusurları dışına 

bırakan, "salt kişisel kusurun" zıddı olan, doğrudan doğruya idarenin so

rumluluğunu gerektiren daha dar ve teknik bir terimdir.211 

Türk Hukukunda "hizmet kusuru" terimi yerleşmiş bir terim olup 

hep bu sonuncu anlamında kullanılmaktadır. Terim birliği gayesiyle biz 

de "hizmet kusuru "nu kullanmayı uygun bulduk. Ancak belirtelim ki 

"hizmet kusuru" deyince, ileride ayrıntılı bir biçimde göreceğimiz, kamu 

personelinin hizmete ilişkin, hizmetten ayrılamayan kısaca "görevsel 

kusur"ları ile "salt kişisel kusur"ları dışında kalan kusurları kastetmek

teyiz. 

209 Charles E. Freedem:m. Modern Fransa'da Danıştay. Çev. Işık Göktan. Dnş. Yay. No:9. Anka
ra. 1971. ss.108-109: Ragıp Sanca. "Fransa'da Ajan ve Memurların Şahsi Kusurlanndan Devletin, 
İdarenin Mali Mesuliyeti Meselesi". İHFM. C.XV. S. 2-3. İstanbul. 1949, s.556. 

210 Jean Rivero. Droit administratif. Paris. D:ılloz. 1970. S.255. 

211 Ragıp Sanca. "Hizmet Kusuru ve Karakterleri", İHFM . C. XV, S. 4. İstanbul, 1949. s. 859: 
Ôzdemir. s. 21: Duran. Türkiye İdaresinin, s. 26. 
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İdarenin kusura dayalı sorumluluğunda tek kuram olan "hizmet ku

suru", genel anlamıyla bir kamu hizmetinin kuruluş ve işleyişindeki ak
saklık, eksiklik ve bozuklukları deyimler.212 Öğretide pek çok tanım ileri 

sürülmüş olmakla beraber. en geniş ve tatmin edici olanını Sarıca'nın 

tanımında görmekteyiz. Yazar. "hizmet kusuru"nu " ... İdarenin ifa ile 

mükellef olduğu herhangi bir amme hizmetinin ya kuruluşunda, tanzim 

ve tertibinde veya teşkilatında, bünyesinde personelinde yahut işleyişinde 

-gereken emir, direktif ve talimatın verilmemesi, nezaret, murakabe, 

teftişin icra olunması, hizmete tahsis olunan vasıtaların kifayetsiz. elve

rişsiz, kötü olması, icap eden tedbirlerin alınmaması. geç, vakitsiz hareket 

edilmesi, ilh ... şeklinde tecelli eden- bir takım aksaklık. aykırılık, bozuk

luk, intizamlık, eksiklik. sakatlık arzetmesidir. "213 şeklinde 

tanımlamaktadır. 

Yazar, özellikle bir "kamu hizmeti"nden yola çıkmakta ve bunun 

bağlı olduğu organizmayı da "idare" olarak göstermektedir. Diğer yan

dan, hizmet kusuru olarak adlandırılan olumsuzluk, aslında personelin 

davranışları sonucu oluştuğundan, kökeninde "beşeri" bir nitelik 

yaratırken, hizmet kusurunu belirleyen bu nitelik değildir. Şayet idarenin 

"kusur"undan sözediliyorsa. bunun nedeni. "idare örgüt ve faaliyetleri, ta 

baştan iyi düşünülüp planlanmadığı. teşkil ve tanzim edilmediği, veya 

gereği gibi ya da hiç yürütülmediği için, objektif olarak, yani belirli stan

dart ve ölçülere göre yanlış, eksik, yetersiz ve kötü sayıldığından" dır. 2ı4 

Burada İdarenin sorumluluğu, fonksiyonunu kusurlu bir davranışla ifa 

ettiğinden dolayı değil, fakat bu fonksiyondaki bir eksiklik (aksaklık)ten 

dolayıdır.215 T ANDOÖAN da, buradaki kusurun aslında "örgütlenmede 

212 Esin. il. Kitap. S. 27. 
213 Sarıca. Hizmet Kusuru. s. 858.; Hizmet kusuru üzerine yazılmış iki ayn inceleme için bkz. 

Kemal Galip Balkar, "Hizmet Kusuru". Adalet Dergisi. Y.46, s. 2. Ankara. 1955. ss. 95-
100; Kemal Galip Balkıır. "Hizmet Kusurunun Sınırlan". İHFM. C. XXVI. S. 1-4. İstanbul. 

1961. ss. 16-33. 

214 Duran. Türkiye İdaresinin. s.26. 

215 Ozansoy. Tarihsel ve Kuramsal. s. 254. 
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objektif özen eksikliği biçiminde kendini gösterdiğini" vurgulamak

tadır.216 

"Hizmet kusuru", kamu hizmetlerinin hukuki bünyesi ve bundan 

çıkan Devlet borcuyla açıklanabilir. Kamu hizmetlerinin, durumun ge

rekleri ve ihtiyaca göre en uygun bir biçimde devamlı ve istikrarlı bir 

tarzda kamuya sunulması ve kamunun bu hizmetlerden gereği gibi yarar

lanmasının sağlanması idarenin görevidir. İşte bu görevin yerine getiril

memesi hizmet kusuruna sebebiyet verir.217 

İdare tamamen tüzel kişilerden oluştuğundan idarenin kusuru aslında 

gerçek kişilerden oluşan organ ve ajanlarının kusurlarının so
nucudur. Ancak çoğu zaman buna sebep olan personelin belirlenmesi 

mümkün olmadığı gibi belirlenmiş olsa da bu kusurları "kişiselleştirmek" 

bazen doğru olmaz.218 Bu nedenle "hizmet kusuru", hizmetin bünyesinde 

kuruluşunda, işleyişinde gözlemlenen ve bu hizmeti yerine getiren perso

nele atfı mümkün olmayan, tamamen idare hukuku esaslarına göre bazı 

özellikler arzeden objektif kusur tipidir.219 

"Hizmet kusuru", özel hukuktaki istihdam edenlerin sorumlu

luğundan ayrı bir sorumluluktur. Hizmet kusurunda idarenin hizmete 

yönelik kusurlarından sorumluluğu asll ve doğrudan olmasına karşılık, is

tihdam edenlerin sorumluluğunda, istihdam edenin sorumluluğu dolaylı 

sorumluluktur (Borçlar Kanunu Madde 55). Bunun sonucu olarak da ida

renin, personelin seçiminde, yetiştirilmesinde, nezaretinde. gerekli tali

matların verilmesinde, hal ve maslahatın gerektirdiği bütün dikkat ve 

özeni göstermiş olması sebebini ileri sürerek sorumluluktan kurtulma 

216. HaJQk Tandoğan. Kusura Dayanmayan Sö;ıleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara. 
1981. s. 50. 

217 Eroğlu. s. 489. 

218 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 26. 

219 Özdemir. s. 23. 
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imkanı bulunmamaktadır.220 Böylece "hizmet kusuru" hizmetin yapı ve 

işleyişinden çıkan, organ ve personelin tamamen dışında, kendine özgü 

bir karakteri haizdir.221 

Bütün bu söylenenlerin ışığı altında, "hizmet kusuru"ndan söz ede
bilmek için iki unsurun gerekli olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Bunlardan 

birincisi, zarar doğuran idari faaliyetin bir kamu hizmetine 

bağlanabilmesi, diğeri ise, bu zararın, hizmetin kuruluş veya işleyişindeki 

eksiklik. aksaklık ve düzensizliklerden doğmuş olması gereğidir.222 

C. Hizmet Kusurunun Özellikleri 

Hizmet kusurunun özelliklerini ya da diğer bir deyişle, ayıncı ni

teliklerini beş ana başlık altında toplamak mümkündür. Bu özelliklere 

sırasıyla işaret etmek gerekirse: 

Hizmet Kusurunun Bağımsız Oluşu 

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, "hizmet kusuru "nda da sorumlu

luk kusura dayandırılmaktadır. Ancak buradaki kusur, anlam ve içeriği 

idare hukuku ilke ve esaslarına göre belirlenen kusur olup, özel hukukta

ki anlamından oldukça farklıdır. Başka bir açıdan ise "hizmet kusu

ru"ndaki kusur~ şahıslarda aranılan subjektif bir kusur olmayıp hizmetin 

kuruluş ve işleyişi gibi dış "Dünya"ya ilişkin objektif ve bağımsız bir ku

surdur.223 Yoksa, "hizmet kusuru" özel hukuktaki sorumluluk kural ve 

ilkelerinin idare hukukuna adapte edilmiş şekli değildir. "Hizmet kusuru" 

deyimindeki kusur kelimesi. idare hukukuna özgü bir noksanı belirtir.224 

220 Bilindiği üıere BK. 55'te istihdam edene kurtuluş beyyineleri tanınmış olup. eğer böyle bir zararın 

meydana gelmemesi için hal ve rn:ıslah::mn gerektirdiği bütün dikk:ıt ve özeni göstermiş veya hal 

ve maslahatın gerektirdiği bütün dikkat ve özeni göstennekle beraber. göstermiş olsaydı dahi 

ı.arann meydana gelmesini önleyemeyeceğini ispat ederek soruİnlul~tan kurtulmaktadır. 

221 Dur.ııı. Türkiye İdaresinin. s. 27. 

222 Onar (IIl}, S. 1694; Düren. s.287; Gözübüyük, Yönetsel Yargı. s.229; Yayla. s. 140: Esin, II. 

Kitap. s. 27: Günday. s. 243: Özyörük. s. 242. 

223 Özdemir, s. 84. 

224 Yayla. İdare Hukuku. s. 140. 
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Kısaca "hizmet kusuru "nun bağımsızlığı, bunun idare hukukuna 

özgü, "nevi şahsına münhasır, muhtar ve orjinal" bir kavram oluşunu 
ifade eder. 225 

"Hizmet kusuru" kuramına dayalı idarenin sorumluluğu ile, özel hu

kuktaki sorumluluğun dayanağı olan kusur sorumluluğu her ne kadar 

farklılıklar göstermekteyse de; son zamanlarda her iki sorumluluk 

kuramı arasında bir yakınlaşma görülmektedir. Örneğin, bugün artık 

idare mahkemeleri manevi tazminat taleplerini dahi kabul etmektedirler. 

Aynca, bazı olaylarda özel hukukta olduğu gibi kusur karinesi kabul edil

mektedir. "Hizmet kusuru" kuramıyla özel hukuk sorumluluk kuramı 

arasındaki bu yakınlaşma, "hizmet kusuru" kuramının mutlak anlamda 

bağımsız bir özellik taşımadığının ifadesi olarak da 

değerendirilınektedir. 226 

Hizmet Kusurunun Asli Bir Sorumluluk Sebebi Oluşu 

İdarenin hizmet kusuruna dayalı sorumluluğu, asli bir sorumluluk

tur; idare tüzel kişiliği doğrudan doğruya sorumlu tutulur. Diğer bir 

deyişle. hizmet kusurundan doğan sorumluluk, idarenin "kendi" sorumlu

luğudur; personelinin haksız fiilinden dolayı üstlendiği bir sorumluluk 

değildir.227 Yani, sorumluluğun önce personele yöneltilmesi, personelin 

ödeme kabiliyetinden yoksun bulunması halinde idareye başvurması 

sözkonusu değildir.228 Çünkü, kamu personelinin hukuki şahsiyeti ortada 

yoktur. "İdare teşebbüsü" içerisinde adeta kaybolmuştur. Personel, hiz

metin bütünleyici parçası (mütemmim cüz'ü) halindedir. Bu nedenledir 

ki, zarara uğrayan kimse, önce ajan aleyhine dava açmak, hatta ajanı da

vaya dahil etmek veya ödemeden aczini ispat e·tmek mecburiyetinde ol

maksızın, doğrudan doğruya idare aleyhine dava açabilir. Dolayısıyla, tek 

225 Sanca. Hizmet Kusuru. s. 859: Onar (Ill). s. 1695. 
226 Özdemir. s. 46: Zabunoğlu. s. 240: Ozansoy. Tarihsel ve Kuromsal. s. 256. 

227 Duez. s. 17: Duran. Türkiye İdaresinin. s. 27: Onar (III). s. 1696: Sanca. Hizmet Kusuru. ss. 858-
859: Zabunoğlu. s.240: Yayla. s. 141; Özdemir. ss. 35-36. 

228 Esin. II. Kitap. s. 29. 
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sorumlu vardır, o da idaredir.229 

Duran da, hizmet kusurunun bu niteliğinin, özel hukuktaki istihdam 

edenlerin sorumluluğuyla idarenin sorumluluğu arasındaki farkı ve ikin

cisinin özgünlüğünü doğurduğunu belirterek; ilkinde sorumluluğun "ga

rant" (zamin) sıfatıyla ve dolayısıyla olduğunu, diğerinde ise asli ve 

doğrudan doğruya olduğunu ifade ile ". .. idare. personelini seçmekte, 

yetiştinnekte ve gözetmekte gereken dikkat ve özeni gösterdiğini ispatlasa 

bile, bunların hizmet veya görev kusurlarından doğan zararları. 'idari 

kusur' sebebiyle ödeme yükümünden kurtulumaz ... " demektedir.230 

Aslında her "hizmet kusuru" sonuçta kanıu personelinin bir takım 

kusurlarına dayandırılabilir. Ancak, hizmet kusuruna dayalı olarak idare

nin sorumluluğuna gidildiğinde, hizmetin icrasında görülen aksaklık, bo

zukluk, sakatlık, kısaca kusurdan bahsedilirken, ayrıca bu kusuru işleyen 

personelin ismen tespitine gerek olmadığı gibi, "bu kusurun belirli bir 

personelin eseri olduğunu, ona raci olduğunu, onun şahsına atıf ve izafesi 

mümkün olduğunu ispata da gerek yoktur."231 

Hizmet kusurunun asll bir sorumluluk oluşu özelliği, kişiler 

açısından özel hukuk sorumluluğuna göre daha güçlü bir teminat sağlar. 

Çünkü. daha önce de belirttiğimiz gibi. "hizmet kusuru'' sayılan bir hal, 

kamu personelinin kusurundan doğmuş olsa da İdare, Borçlar Kanunu 55. 

maddede istihdam edenlere tanınmış olan "kurtuluş beyyinelerini" ileri 

sürerek sorumluluktan kurtulamaz.232 

Hizmet Kusurunun Anonim Oluşu 

Hizmet Kusurunun anonim oluşundan, "kusurun ismen belirli bir 

şahsa, tayin ve teşhis olunan bir personele atıf ve isnadına gerek olma-

229 Duez. s. 17. 

230 Duran. Türkiye tdnresinin. s. 27. 

231 Sarıca. Hizmet Kusuru. s.861. 

232 Onar (lII). S. 1967: Esin, il. Kitap. s. 30. 
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ması" anlaşılır.233 "Hizmet Kusuru", deyiminden de kolayca anlaşılacağı 

üzere belli, somut ajanların kusuruna dayalı bir sorumluluk değildir.234 

Kusur hizmetin bünyesinde kaynaşmış haldedir. 235 Diğer bir deyişle, 

kusur hizmetle öylesine kaynaşmıştır ki çoğu kez zararlı sonuca hizmeti 

görenlerden kimin sebep olduğunu bilmeye imkan yoktur. Zaten buna 
gerek de duyulmaz. Böyle olunca bir zarar doğurucu fiil ve davranışın 

olduğunu ve bunun da kamu hizmetinin kuruluş ve işleyişindeki 

düzensizlik, eksiklik, bozukluktan kaynaklandığını ispatlamak yeterli 

olup: bunun hangi personel tarafından gerçekleştirildiğini tespite gerek 

yoktur. Çünkü, hizmet kusuru nedeniyle yargılanan ve hakkında hüküm 

verilecek olan ajan değil hizmettir. 236 

Eğer, idare hakimi. çağımızın ortalama idarelerinde bulunması ge

reken bir düzeyi, idarenin zarara yol açan işlem veya eyleminde 

bulamıyorsa; idareyi bu yetersizlikten dolayı sorumlu tutabilecektir. 

Yayla'ya göre, bu yetersizliğin belirlenebilir, teşhis edilebilir bir faili ol

masa bile, bu durum hizmet kusurunun anonimliğini gösterir.237 

"Hizmet kusuru "nun anonim oluşu. personelin tayin ve tespitini ge

rektirmediğinden, idare, ajanının kusurunu ileri sürerek sorumluluktan 

kurtulamaz. Ajanın ismen belirlenmesi sonucu değiştirmez. Bu nedenle 

yargı organı idarenin "hizmet kusuru"na dayalı sorumluluğuna 

hükmederken, hukuksal bir değeri bulunmadığından ajanın isminden söz 

etmez; buna gerek duymaz.238 

Hizmet Kusurunun Genel Oluşu 

Hizmet kusurunun özelliklerinden biri de genel oluşudur. Yani "hiz-

233 Lutfi Duran. İdare Hukuku Meseleleri. İstanbul. 1964. s.166; Sanca. Hizmet Kusuru. s.860. 

234 Esin. II. Kitap, s. 30. 

235 Özdemir. s. 29. 

236 Onar (II). s. 1698. 

237 Yayla. s. 147. 

238 Özdemir. s. 30; Sanca. Hizmet Kusuru. s. 861; Balta. Organlarından Devletin Sorumluluğu. 

s. 116. 
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met kusuru" bütün kamu tüzel kişilerinin sorumluluğuna uygulanan bir 

sorumluluk esasıdır. Ayrıca, bütün idari eylem ye işlemlerden doğan za

rarlardan dolayı ilk olarak başvurulabilecek sorumluluk şeklidir. 

Öğretide, "hizmet kusuru"nun bütün kamu tüzel kişilerinin sorumlu

luğuna uygulanmasına, "uygulama alanı bakımından hizmet kusurunun 

genelliği"; idarenin sorumluluğunun ana kuralını ve genel kuramını teşkil 

etmesine ise maddi bakımdan hizmet kusurunun genelliği" denilmekte

dir. 239 

İdarenin sorumluluğuna hükmolunabilmesi için kural olarak bir hiz

met kusurunun varlığı gereklidir. Eğer hizmet kusuru yoksa idare de 

kural olarak sorumlu değildir.240 "Kural olarak" sorumlu olmaz; çünkü, 

"hizmet kusuru"nun yanında, ikincil sorumluluk esaslan da bulunmak

tadır. Dolayısıyla bir olayda eğer "hizmet kusuru" tespit edilebiliyorsa, 

idareyi sorumlu tutmak için başka esas aramaya gerek yoktur,241 

"Hizmet kusuru"nun genelliği maddi bakımdan olduğu gibi, uygula

ma alanı bakımından da hukukumuzda geçerli bir prensiptir.242 Ancak, 

öğretide, gerek 1961 Anayasasının 114. gerekse 1982 Anayasasının 125. 

maddeleri karşısında, maddi anlamda genellik niteliğini savunmanın 

mümkün olmadığını savunanlar da bulunmaktadır.243 

Hizmet Kusurunun Esneklik Niteliği 

Bu nitelik de, hizmet kusurunun varlığının her somut olayda, "hal ve 

vaziyetin icaplarına ve hususiyetlerine göre tesbit" edilmesini gösterir. 244 

Bazı koşullar altında idarenin kusuru sayılan bir eksiklik veya bozukluk, 

239 Onar(III), s. 1698: Özdemir. s. 27: Esin U. Kitap. s. 28. 

240 Duez. s. 54; Sarıca. Hizmet Kusuru. s. 887: Derbil. s. 250. 

241 Yayla. s. 48. 

242 Özdemir. s. 28. 

243 Ozansoy, Tarihsel ve Kuramsal. s. 260: 1961 Anayasası Açısından Onar (lll) .. S. 1698; Esin, II. 
Kitap. s. 28. 

244 Onar<IIn. s.1697. 
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başka koşullar altında "hoşgörülebilir" ve dolayısıyla tazmine neden ola

cak bir kusur olarak değerlendirilmeyebilir. SARICA, bu niteliği "ameli, 

müşahhas, ampirik, mürekkep, hadisevi, nisbi, elastiki, mütehavvil ve 

kaypak" gibi sıfatlarla açıklamaktadır.245 

Kusur, "hizmet kusuru"na dayalı sorumluluğun temelini 

oluşturmakla beraber. kamu hizmetinin kuruluş ve işleyişindeki her ak

saklık, düzensizlik, bozukluk, mutlaka idarenin sorumluluğunu gerektir

mez. 246 Sorumluluk için, çeşitli durum ve şartlara göre belirlenecek bir 

bozukluğun, aksaklığın varlığı aranır.247 İdari yargı organı her somut 

olayda kamu yaran, kamu hizmetinin gerekleri, işleyiş şartlan ve diğer 

özellikleri, zaman ve yer şartları, zararın niteliği gibi unsurları 

gözönünde bulundurarak tespit olunacak kusurun tazminatı gerektirip ge

rektirmeyeceğini tak.tir edecektir.248 

Özel hukuktaki kusur ile, hizmet kusurunda aranan kusur arasındaki 

farklılıklardan birini de belki bu durum oluşturur. Çünkü, özel hukuk 

alanında herhangi bir kusur, sorumluluğu gerektirirken. "hizmet kusu

ru"na dayalı idarenin sorumluluğunda ise hizmetin durumuna, maliyet ve 

bünyesine, şart ve zaruretlerine göre olayda belirli bir ağırlık derecesine 

ulaşmış249 kusur aranır.250 

d. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller 

"Yasama, hükümet etme ve yargılama olmayan tüm kamusal kurum 

ve işler" olarak tanımlayabileceğimiz25I idare, bir takım faaliyetlerde bu

lunur. İdarenin. Devletin yasama ve yürütme organlarının tespit ettiği 

245 Sanca. Hizmet Kusuru. s. 862. 

246 Duez. s. 22; Derbil. s. 250; Esin. il. Kitap, s. 31. 

247 Duez. s. 22. 

248 Esin, II. Kitıp. s. 30. 

249 Kusurun belli bir ağırlık derecesine ulaşmış olmasından. mutlaka "ağır kusur" şeklinde olması ge
rek1iği kastedilmemek1edir. 

250 Sarıca, Hizmet Kusuru. s. 862; ÖZdemir. s. 48. 
251 Duran, İdare Huk-uku. s. 2. 
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yönde ve çerçevede, toplumun düzenli ve uygarca yaşam sağlaması ve 

bunu sürdürmesi için kamu hukuku usullerine göre, devamlı bir şekilde 

yürüttüğü kamusal faaliyetlere idare faaliyetleri denir.252 

Esasen idarenin görevi, genel olarak kamu hizmetlerini görmekten 

ibaret olup, idare hukukunun konusunu da bu gibi faaliyetler teşkil et

mektedir.253 

Görev olan yerde yetkinin de oluşu ilkesi geregınce, idareye 

yürüttüğü faaliyetleri gerçekleştirme bakımından bir takım üstün yetkiler 

tanınmasının hukuki temelinde; idarenin kamu yararına gerçekleştirme, 

kamu yararına hizmet yapma görevi yatmaktadır. 254 

İdare üstlenmiş olduğu bu faaliyetleri yerine getirirken sayısız işlem 

ve eylemlerde bulunur. Bu nedenle idari faaliyetlerin sebebiyet veridiği 

zararlar da ya idari işlemlerden ya da idari eylemlerden ortaya çıkabilir. 

Bu açıdan idarenin sorumluluğu bu bölümde idari eylemler açısından ele 

alınıp incelenecektir. 

Gerek Fransız Danıştayı, gerek Türk Damştayı, hizmet kusurundan 

doğan sorumluluk hallerini, uygulama süreci içinde giderek artırmış ve 

yaygınlaştırmıştır. Bununla beraber, her iki idari yargı organının bu 

alandaki yaklaşımı, sözkosunu halleri üç ana başlık255 halinde toplamak

tadır: Hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi ve hizmetin hiç 

işlememesi. Bu ayırım, günümüz öğreti256 ve içtihatlarınca da benimsene

rek sürdürülmektedir. 

252 Duran, İdare Hukuku. s. 10. 

253 Aydın Tuncay, İdare Hukuku ve İdari Yargmın Bazı Sorunları. Ankara. 1972. s. 130: 
Sanca. İdari Kaza., s. 222. 

254 Yayla, s. 76. 

255 Hizmet kusurunun bu üçlü tasnifi ilk kez Duez tarafından ortaya atılmış ve daha sonra öğreti ve uy
gulrunada yerleşmiştir. Bkz. Sanca. Hizmet Kusuru. s. 887. 

256 Duran. Türkiye İdaresinin, s. 28; Özdemir. S. 50: Zabunoğlu, s. 50; Esin il. Kitap, s. 3 ı: Sanca. 
Hizmet Kusuru, 887: Derbil, s. 227: Gözübüyilk. Yönetsel Yargı. s. 265: Yayla. s. 142; Düren. s. 
288: Günday, s. 243. 
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Ancak, bu ayırımın kesin çizgilerini bulmak zordur. Örneğin zehir

lenen çocuğa zamanında ve gerekli serumu vermeyen idare hizmeti geç 

mi işlemiştir yoka hiç işlememiş midir? Aslında hizmetin geç işlemesi, 

çoğu hallerde aynı zamanda kötü işlemesi anlamını taşır. 257 Bu nedenle 

"hizmet kusuru"nun bu üçlü ayırımı eski önemini yitirmiş 

görünmektedir. Yani bir zarar doğurucu eylem veya işlemin bunlardan 

mutlaka birine girmesi gerektiği şeklindeki düşünce, bugün fazla bir 

önem taşımamaktadır. Bu üçlü ayırım hizmet kusurunun görünüm 

biçimlerine ilişkin sayılmalıdır; yoksa onu oluşturan elemanlar 
değildirler. 258 

Şimdi sırasıyla bu üçlü ayırıma kısaca temas edelim: 

Hizmetin Kötü İşlemesi 

Hizmet kusurunun en eski ve en geniş uygulama alanı bulan şekli, 

hizmetin kötü işlemesi halidir. Hizmetin kötü işlemesi, hizmetin gereği 

gibi yapılmamış olmasından kaynaklanan bir durumdur.259 Bu 

tanımlamayı, hizmetin beklenen özen, dikkat ve kalitede 

yapılmamasıdır260 şeklinde yapanlar da bulunmaktadır. 

Kamu hizmetlerinin çeşitliliği ve değişkenliği gözönüne alındığında, 

hizmetin kötü işlemesi halinin soyut olarak sınırlarını belirleyebilmenin, 

bu hali bir formüle bağlamanın imkansızlığı kolayca anlaşılır. Bu nedenle 

hizmetin kötü işleyip işlemediğini hizmetin niteliği , zaman ve yer şartlan, 

idarenin elindeki imkan ve araçlar. somut olayın niteliği ve bunun gibi 

durumları inceden inceye tahlil etmek, her olay için somut olarak bir 

yargıya varmakla mümkündür. Bu nedenle, idari yargı yeri her somut 

olayda. "hizmetin yöneldiği amaç "yönünden bir değerlendirme yapacak 

ve idarenin davranışı bu açıdan bir nitelemeye uğrayacaktır.261 

257 Yayla, ss. 142·143. 

258 Ozansoy, Tarihsel ve Kuramsal, s. 266. 

259 DerbiL s. 250. 

260 Zabunoğlu, s.245. 

261 Ozansoy, Tarihsel ve Kuramsal. s. 267. 
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Hizmetin kötü işlemesi, maddi bir kusurun sonucu olabileceği gibi, 

hukuki bir kusurun sonucu da olabilir. 262 Hizmetin kötü işlemesi halinin 

bir örneği olarak, idarenin ajanını seçme ve denetleme bakımından yeter

siz kalması gösterilebilir. Örneğin, idarenin "ehil personel istihdam etme

mesi", "ajanlarını yeterli bir şekilde eğitmemesi", "hizmet personeli 

üzerindeki kontrol ve denetiminin gereğince yapılmamış olması "hallerin
de, hizmetin kötü işlediği söylenebilir.263 

Hizmetin Geç İşlemesi 

İdarenin kamuya sunduğu hizmetin düzenli ve mevzuata uygun 

yapılması gerekli ise de, yeterli değildir. Bunun yanısıra, hizmetin belli 

bir çabukluk içinde ve zamanında yerine getirilmesi de, idare için bir 

yükümlülüktür. Bu bakımdan, hizmetin geç işlemesi şeklinde beliren hiz

met kusurunu, idarenin hizmetin gereklerine göre kendisinden beklenen 

ölçüde sürat ve çabukluğu göstermeyerek, ağır ve yavaş hareketi suretiyle 

bir zarara sebebiyet vermesi şeklinde tanımlamak mümkündür.264 Hizmet 

"gecikmeli" ifa edilmiş ve bundan da bir zarar doğmuşsa, idare bunu taz

min etmek zorundadır. Bununla birlikte, "gecikme" kavramı, uygulamada 

birtakım farklı değerlendirmeler yapılmasını da kaçınılmaz kılmaktadır. 

Bir hizmetin geç işleyip işlemediğini tespit işi bir hayli güçlük arze

der. Eğer mevzuat bir hizmetin görülmesi için belirli bir süre 

öngörmüşse bu taktirde hizmetin geç işlemiş olduğu sonucuna varmak pek 

güç olmasa gerek. Çünkü idare öngörülen süre içerisinde himeti yerine 

getirmemişse hizmetin geç işlemiş olduğu sonucuna varılır. Ancak, mev

zuatta hizmetin belirli bir sürede yerine getirilmesine ilişkin hükümlere 

pek sık raslanılmaz. Böyle durumlarda hizmetin geç işleyip işlemediğini 

tespit işi doğal olarak idare mahkemesinin takdirine bırakılmıştır. Yargı 

yeri hizmetin niteliğini, idarenin sahip olduğu imkan ve araçları; somut 

262 Ôzdemir. s. 56. 

263 Yayla. s. 150: Fransız Danıştay'ının hizmetin kötü işlemesine ilişkin kararlan için bkz. Xavier 
Delcios- Bertmnd Delcios. s. 1 1. 

264 Ôzdemir. s. 68. 
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olayın özelliklerini gözönünde bulwıdurarak idarenin gereken çabukluğu 

gösterip göstermediğini ortaya koyar. Fakat, her gecikme mutlaka idare

nin kusurunu ortaya koymaz. Arada geçen kısa ve zorunlu bir süre içinde 

ortaya çıkan zararlardan dolayı idareyi sorumlu tutmak doğru olmaz.265 

Çünkü. idare pozitif hukuk kurallarıyla bağlı olduğu gibi kamu yaran ve 

hizmet gereklerini de gözönünde tutmak ve bunları birlikte 

değerlendirmek durumundadır. Bu mecburiyet ise hizmetin işlemesinde 

bir gecikmeye yol açabilir. Diğer bir deyişle. idarenin işin niteliği ve du

rumun gereğine göre harekete geçebilmesi için, normal ve makul bir 

sürenin geçmesi gerekir. Böyle bir gecikme nedeniyle idareyi sorumlu 

tutmak pek doğru değildir.266 Nitekim Danıştay içtihatları da bu 

yöndedir. 

Öte yandan, hizmetin her geç işleyişinin mutlaka idareyi sorumlu 

tutmak anlamına gelmeyeceği de kuşkusuzdur. Bazı gecikmeler. idarenin 

dikkatli ve titiz olmasının bir sonucu ise kusur teşkil etmeyebilir.267 

Hizmet kusuru, idarenin üstlendiği hizmetlerin yerine getirilmesiyle 

ilgili bir kusur olduğundan; idarenin gönnekle yükümlü olmadığı hizmet

lere ilişkin gecikmeler nedeniyle sorumluluğu yoluna gidilemez. 268 

Hizmetin Hiç İşlememesi 

İdare, bir hizmeti görüp görmemekte ya yükümlü. görevli 

kılınmıştır ya da bu konuda bir takdir yetkisine sahiptir, Dolayısıyla. hiz

metin hiç işlememesinden söz edebilmek için, öncelikle bu konuda idare

nin yükümlü ve görevli olması gerekir. İdarenin görevli olmadığı bir ko

nuda hizmetin işlememesi sözkonusu olamaz.269 

265 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 29. 

266 Duran. Türkiye İdaresinin, s. 29: Duran. İdare Hukuku. s. 291: Esin. II. Kitap. s. 45. 

267 Yayla. s. 150. 
268 Esin. II. Kitap. s. 45: Aynca. Fransız Danıştay'ının bu hale ilişkin kararları için bkz. Xavier Delc

ros- Bertrand Delcros. s. 12. 

269 Duran. Türkiye İdaresinin, s. 30: Yenice-Esin. s. 90. 
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İdareye, hukuk kurallarınca bir takını hizmetlerin yerine getirilmesi 

konusunda bir zorunluluk getirilmişse; · bu durumda, idarenin "bağlı 

yetki" gereği, o hizmeti yerine getirmeme konusunda bir serbestisi yok

tur. İdarenin aksine davranışı hem hukuka aykırılığı hem de hizmet kusu
runu doğurur.270 

İdarenin bir hizmeti görüp görmeme konusunda takdir yetkisine 

sahip olduğu hallerde. kural olarak sorumlu olmaması gerekir. Bu konu

da bağlı yetkide olduğu gibi kesin bir kural koyma imkanı bulunmamak

tadır. Her somut olay için değişik etkenleri gözönünde tutarak idarenin 

harekete geçmesinin bir "hizmet kusuru" teşkil edip etmeyeceğini ortaya 

koymak idari yargı yerlerinin görevidir. 

Bir hizmetin yerine getirilmesi konusunda idareye takdir yetkisinin 

tanınması, idarenin sorumlu olmamasını gerektirmeyip, idari yargı 

organı tarafından hareketsizliğinin sonuçlarından sorumlu tutulabilir. 211 

Çünkü, unutmamak gerekir ki, idareye tanınan ~akdir yetkisi. keyfi hare

ket serbestisi olmayıp hizmetin daha iyi bir şekilde sunulmasını temin 

amacına yöneliktir. Bu itibarla. takdir yetkisi yargısal denetimin dışında 

da bırakılmamıştır.272 Takdir yetkisinin hukuka aykırı kullanıldığı mah

keme tarafından kabul edildiği takdirde: meydana gelen zararlardan ida

renin tazmin yükümü doğar.273 

Kamu hizmetinin "düzenlenmesi ve yürütülmesindeki aksaklıklar", 

"hizmetin gerektirdiği imkan ve vasıtaların bütün şartlarıyla birlikte yeri

ne getirilmesi ve her an hizmete hazır bulundurulması", "kamu hizmeti

nin görülmesi için gerekli teşkilatın kurulmaması: bu teşkilatın ayni. 

şahsi. mali imkan ve vasıtalarının hizmete hazır bulundurulmaması", hiz-

270 Esin. II. Kitap. s. 38; Ozonsoy. Tarihsel ve Kuramsal. s. 273. 

271 Duez. S. 27; Sanca. Hizmet Kusuru. s. 890. 

272 Takdir yetkisinin yargısal denetimi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Balta. İ<lııre Hukuku, s. 88; 
Tuncay. s. 140: Giritli-Aygürer. s. 46; Ennan Bayraktar. ''Takdir Yetkisi ve Yargı Yoluyla Deneti
mi". İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler-1, Dnş. Yay. No: 21. Ankara, 
1976, ss. 274-275; Başpınar. ss. 59-85. 

273 Dumn. Türkiye İdaresinin. s. 13. 
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metin hiç işlememesi hallerine yargı kararlarında gösterilen 
örneklerdir. 274 

Bu konuda değinilmesi gereken bir sorun da, Anayasanın "Sosyal ve 

ekonomik hakların sının" başlıklı 65. maddesi hükmünün, idarenin hiz

metinin hiç işlememesi konusunda nasıl bir etkisinin olacağıdır. 

Sözkonusu hüküm. 1961 Anayasasının 53. maddesinde de, benzer şekilde 

ifade edilmekteydi. Sözkonusu nonna göre, idarenin mali kaynaklarının 

elvermemesi nedeniyle yapamadığı, yerine getiremediği bir hizmet 

dolayısıyle, kural olarak, hizmetin işlememesine bağlı olarak idareyi so

rumlu tutmak doğru ve yerinde bir yaklaşım olmaz.275 Ancak, burada 

hemen ifade etmek gerekir ki, idarenin maddi imkan durumu, yalnızca iş 

programlarının düzenlenmesi konusunda takdir yetkisini kullanma 

açısından etkili olabilir. Bu nedenle de, yetki kullanılarak faaliyet alanına 

sokulan yer ve durumların idarenin sorumluluğunu etkilememesi gere

kir. 276 Bu nedenle idare, başlatmış olurluğu kamu hizmetini, sonradan 

imkansızlıklarını ileri sürerek bırakamaz. Aksi halde sorumluluktan kur

tulamaz. Diğer bir deyişle, idare, kanunla görevlendirildiği faaliyet ve 

hizmetlerde olsun, kendi iradesiyle yüklendiği hizmetlerde olsun; mali 

veya teknik imkansızlıkları nedeniyle hizmeti yerine getirmekten 
kaçınamaz. 211 

İdarenin hareketsiz kalmasanın veya hizmetin hiç işlememesinin hiç 

bir halde haklı görülmemesi gerekir. Çünkü, bir takım hizmetlerin yeri

ne getirilmesi bakımından verilen yetkilerin idare tarafından kul

lanılmaması veya takdir yetkisinin kamu yararına aykırı kullanılması su

retiyle hareketsiz kalışı, kanunsuzluk niteliğindedir. Kanunsuzluğu haklı 

kılacak bir mazeret olamaz. "Meğer ki çok olağanüstü bir hal. idarenin 

gerçekten harekete geçmesini imkansız kılsın. "278 

274 Yayla. s. 150: Fransız Danıştay'ının bu hale ilişkin kararları için bkz. Xavier Delcros-Bertrand 
Delcros. s.13. 

275 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 31: Yenice-Esin, s. 90. 

276 Duran. Türkiye İdnresinin. s. 32: Yenice-Esin, s. 90. 

277 Düren, S. 289: Duran, Türkiye İdaresinin. s. 33. 

278 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 34. 
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e. Hizmet Kusurunun Ağırlığı Sorunu 

Roma Hukukundan gelen klasik bir ayırımla kusur özel hukukta 

"kast" ve "ihmal" olarak ayırıma tabi tutulmakta; ihmal de kendi arasında 

ağır ihmal ve hafif ihmal olarak iki kısma aynlmaktadır.279 

Özel hukukta kusur sorumluluğunun doğumu açısından kusurun de~ 

recesinin önemi yoktur. Zarar ister kasten ister ağır ve hafif ihmal sonu

cu meydana gelmiş olsun, sorumluluğu gerektirir. Kusurun derecesi, taz

minatın miktarı açısından önemli olup "hakim, kusurun ağırlığına göre 

tazminat şeklini ve kapsamını tayin eder." (Borçlar Kanunu Md. 43/1). 

Yani tazminat miktarı, kusurun ağınğıyla orantılıdır. 

Öte yandan, idare hukuku ile özel hukukun sorumluluk anlayışı bir

birinden büyük ölçüde farklılıklar gösterdiğinden; özel hukukta zarara 

yol açan her kusurlu fiil, derecesi ne olursa olsun sorumluluğa yol 

açarken; idari hizmet ve faaliyetlerde görülen her türlü bozukluk ve ak

saklıklar mutlaka sorumluluğu gerektirmez. 

Fransız öğretisinde ve yargı kararlarında önceleri "Ağır kusur", 

"Açık kusur''. "Özel ağırlıklı kusur", "Olağandışı ağır kusur", "sorumlu

luk doğurmaya elverişli kusur" gibi gibi ayırımlara gidilmişse de280; daha 

sonra ağırlığı derece derece artan "basit hizmet kusuru" , "ağır kusur", 

"açık veya özel ağırlıklı kusur" ve "hile benzeri kusurlar" şeklinde dörtlü 

bir tasnif benimsenmiş281 ve nihayet son öğreti ve uygulamalarla "Basit 

kusur" ve "ağır kusur" şeklinde ikili bir ayırım kabul edilmiştir.282 

Türk öğretisinde de ağır kusur ve olağanüstü kusur konusunda 

tanımlamalar yapıldığı görülmektedir. Buna göre. hafif kusura nazaran 

daha yoğun bir kusuru ifade eden "ağır kusur", makul bir idarenin dahi 

aynı hal ve şartlarda işlemeyeceği bir kusur türüdür.283 "Olağanüstü 

279 Özel hukukta kusur. birbaşka açıdan. ağır kusur ve hafif k"USur olarak ayrılmaktadır. Ağır k"USurdan 
maksat. kast ve ağır ihmal; hafif kusur ise hafü ihmaldir. 

280 Paul Duez. La responsabilite' de la puissance publique "en dehors du contrat". Paris. Dal-
loz, 1938, s.40: Xavier Delcros-Bertrand Delcros. s. 18; Freedeman, s. 132. 

281 Xavier Delcros-Bertrnnd Delcros. s. 18. 
282 Xavier Delcros-Bertmnd Delcras, ss. 19-20. 
283 Özdemir. s. 112. 

73 



kusur" ise, aşikar derecede ağır ve çok önemli bir kusur olup; ancak, 

kötü bir idarenin işleyebileceği kusurdur.284 

Fransız idari yargı uygulamalarında, kamu hizmeti faaliyetinin 

türüne göre idarenin "ağır kusurunun" arandığı haller şunlardır: 

- İstisnai durumlar (Harp, isyan ve karışıklıklar) 

- Zor ve tehlikeli mücadele hizmeti, 

* Yangınla mücadele hizmeti, 

*Güvenlik (polis ve jandarma) hizmeti, 

* Sağlık hizmetleri, 

* Kamu maliyesi hizmetleri, 

* İdari vesayet halleri.285 

Türk Danıştayının ve A YİM'nin uygulamalarında ise, bu konuda 

kesin ölçütlerin konulamamış olduğu gözlenmekte; öğretide kolluk, sağlık 

ve savunma gibi hizmet ve faaliyetlerde idarenin kusurunun "ağır" olınası 

şartının aranabileceği ifade edilmektedir.286 

"Hizmet kusuru" kuramsal olarak belirtilen şekillerde derecelendiri

lebilirse de: uygulamada hangi kusurların ağır, hangilerinin hafif ya da 

basit olduğunu ortaya koymak son derece güçtür. 

İdarenin sorumlu tutulabilmesi için aranan kusurun belli bir 

ağırlıkta olması şartı: idarenin her an zarara sebep olma kork'llsu ve bunu 

tazmin tehdidi altında bulunarak hizmetleri gereği gibi yürütmekten 

kaçınmasına zemin hazırlayabileceği, her türlü kusurdan sorumlu 

olmanın mali bakımdan idareyi müşkül duruma sokacağı gibi 

284 Sanca. Hizmet Kusuru, s. 867; Özdemir. s. 102 ve 120. 

285 Söz.konusu hallere ilişkin Fransız Danıştayının kararlan için Bkz. Xavier Delcros·Bertrand Deleros. 
ss. 20-33. 

286 Yayin. s. 149. 
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düşüncelerle287 ve bunun yanısıra sorumsuzluk ilkesinden sorumluluğa 

geçilirken sorumluluğu belli ölçülerde kısıtlamak için başvurulan bir yol 

olarak düşünülmüş ve kabul edilmiştir.288 

Ancak, kusursuz sorumluluğun dahi genişletilmeye çalışıldığı 

günümüzde, ağır kusuru sorumluluğun bir şartı olarak ele almak doğru 

olmayacaktır.289 Böyle bir yaklaşım, Sasyal Devlet anlayışına da ters 

düşmektedir.290 Bu nedenle, idarenin sorumluluğu için kusurlu olması ye

terli sayılmalı; kusurun ağırlığına özel hukuktaki gibi tazminat miktarını 

etkileyen bir unsur olarak bakılmalıdır.291 Ancak, hizmetin özellikleri 

gözönünde bulundurulmak ve bu konuda genelleme yapmamak kaydıyla, 

bazı hizmetlerde "ağır kusur" koşulunun kabulü mümkün olabilir. 

Bu konuda son olarak. kusurun derecesini tespit bakımından 

gözönüne alınması gereken durumlara temas etmekte yarar bulunmak

tadır. Öğretide bu konuda öngörülen kriterler, madde başlıklarıyla şu 

şekildedir: 

- Hizmetin yürütülmesinde idarenin karşılaştığı güçlükler292, 

- Hizmetin sosyal önemi293, 

- Zarara uğrayan şahsın durumu294, 

- Zararın ihtimal derecesi, 

- İdarenin sahip olduğu imkan ve araçlar295, 

287 Onar (Ill), S. ı737: Esin. II. kitap. s. 47. 

288 Gözübüyük. Yöneısel Yargı. s. 263. 

289 Duran. Türkiye İdaresinin, s. 35; Gözübüyük, s. 264. 

290 Gözübüyük. s. 2Q4. 

291 Gözübüyilk. s. 264. 

292 Sanca, Hizmet Kusuru. s. 867. 
293 Ôzdemir, s. 100. 

294 Sanca. Hizmet Kusuru. s. 869: Özdemir. s. 103. 

295 Esin. II. Kitap, s. 48: Ôzdemir. s. 106: Sanca. Hizmet Kusuru. ss. 872-873. 
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- Hizmetin yerine getirilme zamanı ve yeri296. 

Sözkonusu kriterlerin de Türk idari yargı organlarınca tam 

anlamıyla ve sistemli bir şekilde uygulandığını söyleyebilmek mümkün 

görülmemektedir. 

2. Kusura Dayanmayan Sorumluluk: Kusursuz (Objektif) So
rumluluk 

a. Genel Olarak Kusursuz Sorumluluk Kavramı 

Kusur ilkesi XVIII. yüzyılın sonuna kadar özel hukukta. XX. yüzyıl 
başlarına kadar da idare hukukunda sorumluluğun tek kaynağı olmuştur. 

Geçen yüzyıldan itibaren, tazminat hukukunun dokusu "sosyal" bir nitelik 

kazanmaya başlamış; bu meyanda kusur ilkesi şiddetle eleştirilerek, zarar 

kusurlu bir davranıştan doğmasa dahi, toplumun zararı mağdurun 

üzerinde bırak.mamasının adil bir çözüm olacağı kanısı güçlenmeye 

başlamıştır.297 Kişinin, kusurlu olsun olmasın yaptığı kötülüğü tamir et

mesi gerektiği. kusur olmadan bir kimsenin fiiliyle diğerinin zarar 

görmesi halinde, bunu "mukadderat", "talih" gibi metafizik kavramlara 

atfederek, mağdurun omuzlarına yüklemenin, mantıki ve hukuki bir yönü 

bulunmadığı; bütün durumlarda fiilin mağdurdan ziyade faile ait olduğu 

gerekçeleriyle tartışılmıştır.298 Böylece. sonuçta kusur yoksa sorumlu

luğun olamayacağı şeklindeki klasik kusur kuramı yıkılarak, kusur olmasa 

da sorumluluğun doğabileceği görüşü egemen olmaya başlamış ve kusur

suz sorumluluk esaslan oıtaya atılmıştır. Diğer bir deyişle, tazminat hu

kukunda eskiden zarar verenden hareket edilirken, artık zarar gören ön 

plana alınmıştır. Tazminat hukuku, böylece sorumlu kılmaktan çok. 

zararı kar~ılamak anlamını taşımaya başlamıştır.299 

296 Özdemir, s. 105; Sanca. Hizmet Kusum. s. 105. 

297 Zahit İmre, Doktiriode ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri. İstanbul, 

1949. s. 44: Tandoğan, Kusura Dayanmayan. s. 12. 

298 Eren. Borçlar Hukuku, C.II, s. 9. 

299 Tandoğan, Kusura Dayanmayan. s. 13. 
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Öğretide, kusursuz sorumluluğun kabulünün, kusur sorumluluğunu 

öngören liberal hukuk devletinden "adalet ve hakkaniyet" düşüncesine 

dayanan sosyal hukuk devletine geçişin ve sosyal gelişmenin bir sonucu 

olduğu ileri sürülmüştür)OO 

Genel olarak kusursuz (objektif) sorumluluk, her türlü kusur fikrin

den arınmış bir sorumluluğu ifade eder. Bu sorumluluk şeklini anlatmak 

için çeşitli terimler kullanılmaktadır. Bu sorumluluğun sadece sebep

sonuç ilişkisine yani illiyet (nedensellik) bağına dayandığını belli etmek 

için "sebep sorumluluğu" denildiği gibi; neticenin yani zararın 

varlığından ve bunun tazmin edilmesinin öneminden hareketle "netice so

rumluluğu" da denilmektedir. Ayrıca, subjektif bir nitelik taşıyan kusur 

fikrinden tamamen arınmış olduğunu belirtmek için "objektif sorumlu

luk" olarak da adlandırılmaktadır.301 Kusursuz sorumluluğu, "hukuka 

aykırı fakat kusurlu olmayan bir fiil veya olay ya da durum ile başkasına 

zarar dokundurulduğunda. zararı tazmin yükümüdür" şeklinde 

tanımlayanlar da bulunmaktadır.302 

Hukuk süjesinin kişiliğine bağlı subjektif unsunları gerektirmeyen, 

kusur olmadığı halde sorumlu tutulmayı gerektiren kusursuz sorumluluk 

ilkesi303, idare hukukuna özel hukuktan geçmiş ve XIX. yüzyılın son

larına doğru belirginleşmeye başlamıştır.304 Kamu hukuku. kusura dayan

mayan bir sorumluluk ilkesini benimsemede, özel hukuka nazaran çok 

daha istekli ve esnek davranmıştır.305 

300 Kenan Tunçom:ığ. Borçlar Hukuku. Genel Hükümler. C. II. 5. Baskı. İstanbul. 1979. s.272: 
Eren. Borçlar Hukuku. C. II. s.9. 

301 Hüseyin Çelikkol. "İdarenin Objektif Sorumluluğu". İzmir Barosu Dergisi. Y .4 .. S.2. İzmir, 
1985. s. 14. 

302 Cengiz Koçhisarlıoğlu. "Objektif Sorumluluğun Genel Teorisi". Dicle Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi. s. 2., Diyarbakır. 1984 .. s. 175. 

303 Bahactin Kayışoğlu. "İdari Eylemlere İlişkin Sorumluluk Sebepleri". Ankara Barosu Dergisi, 

Y. 33. s.1976-2. s.178. 

304 Esin. II. Kitap. S.128. 

305 Duran. Türkiye İchlresinin. s. 47: Zabunoğlu. s. 260: Azrak. Sosyal Risk. ss.135-145. 
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Fransa' da kusursuz sorumluluk kuramının · ilk uygulamasının, 1895 

tarihli "Cames" kararı ile başladığı kabul edilmektedir. 306 Başlangıçta 

"risk" esasına dayanan bu kuram, sonradan genişletilerek fertlerin "kamu 

külfetleri önünde eşitliği "ilkesini de kapsamına dahil etti.307 Günümüzde 

her iki ilkeyi de kapsayan bu kuram, Fransız öğretisinde şu şekilde 

özetlenmektedir: 

" ... kusursuz sorumluluk ilkesi, kamu hukukumuzun eşitlikçi ol

mayan niteliğine içtihatla getirilmiş bir yumuşamadır. Bu kuram. idare

nin özel çıkarlarla çatışması halinde, mutlak surette üstünlüğünü sağlamak 

zorunda olduğu kamu yararının salt üstünlüğü ilkesi ile sosyal yaşantının 

gereği olarak normal yükümlülükleri aşması halinde, kamu gücüne atfe

dilen bütün zararları gidermeyi gerektiren kamu külfetleri önünde eşitlik 

ilkesi arasındaki denge noktasında bulunmaktadır. Bu kuram, içtihadın 

görünüşündeki istikrarsızlığının yanında. vatandaşlar arasındaki eşitliğin 

kamu gücünün bir kararı -yasa veya tüzük dolayısıyla sorumluluk- veya 

bayındırlık çalışmalarında olduğu gibi, ayrıcalıklardan ve istisnai 

araçlardan yararlanan idarenin, davranışlarıyla ihlfil edilmiş olması halin

de kusursuz sorumluluğa verilen yeri açıklamaktadır. Fakat. aynı zaman

da hizmeti veya kamu gücü faaliyetleriyle üçüncü kişiler veya kamu hiz

metinin yardımcıları için sözkonusu eşitliği . bozan özel bir tehlike -

risk- yaratması durumunda, kusursuz sorumluluğun yaygınlaşmasını da 

açıklam~tadır. Hareket noktası 1895 tarihli Cames kararı olan içtihadın 

geçici varış noktası ise, komşuluğun anormal tehlikesinin yarattığı zarar

lar ve gözetim evinden kaçan küçükler (C.E. 3 Jevrier 1956. Ministre de 

la Justice c/Trouillet) ile özgürlüğe alıştırıcı terapatik uygulamanın 

yapıldığı psikiyatri kuruluşlarından kaçan pansiyonerler (C.E. Juillet 

1967, Departement de la Moselle) tarafından verilen zararlar dolayısıyla 

kamu kuruluşlarının kusursuz sorumluluklarını açıklayan kararlardır. 

Esasen. içtihad tarafından, zorunlu aşılama faaliyetlerinin sonucu olan za-

306 Freedeman. s. 132. 

307 Xavier Delcros-Bertrand Delcros. s. 33. 
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rarlarla . ilgili olarak, sorumluluğun esasına yabancı değerlendirmelerle 

saf dışı bırakılan risk kuramı, bugün bu konuda bir hizmet kusurunun 

varlığını kanıtlama yükü mağdura düşmeyecek biçimde yasa tarafından 

düzenlenmiş bulunmaktadır. "308 

Fransa'daki bu gelişme, ülkemize çok geç yansımıştır. Türkiye'de 

kusursuz sorumluluk kuramının gerçek anlamda uygulanması, ancak 1961 

Anayasasını takip eden dönemde mümkün olabilmiştir. Gerçekten, 1961 

Anayasasının 114. maddesinin son fıkrasındaki "idare kendi eylem ve 

işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür" hükmü, idarenin ku

sursuz sorumluluğu ilkesini de içermekteydi.309 

Türk idari yargı öğretisinde kusursuz sorumluluğa atfedilen 

görüşlere gelince: 

Kusursuz sorumluluk, bir olayda "idari kusur" bulunmasa da, bazı 

kayıt ve şartlar altında, idarenin verdiği zararı ödemekle yükümlü 

sayılması3 IO olarak nitelendirilebileceği gibi; idareye veya ajanına 

yüklenilmesi mümkün olmayan bir sebepten dolayı, fertlerin bir zarara 

uğraması halinde idarenin bu zararın tazmini ile yükümlü olması anlamını 

da taşımaktadır. 

Hukuk Devletinin Sosyal Devlete doğru gelişme göstermesi idarenin 

sorumluluğunda da büyük değişimi beraberinde getirmiştir. " ... idarenin 

faaliyet alanının genişlemesi, bu faaliyette kullanılan teknolojinin ilerle

mesi. araçların çoğalması; idari teşkilatın kaımaşıklaşması; hürriyetçi or

tamda toplumsal ilişkilerin · artması, zarar veren olay ile idarenin kusuru 

arasında bağlantı kurulmasını veya bunun kanıtlanmasını güçlendirmiştir, 

Öte yandan, _belli kişilerin belirgin zararlarla karşılaşmaları halinde, bu 

zararları onların üzerlerinde bırakmamak gerektiği yolundaki _ sosyal 

308 Xavier Delcros-Bertr.ınd Delcros. ss. 33-34: risk esasına dayanan Fransız Danıştayı kararlan için. 

aynı yazarların bu eserinin 34-40. sayfalarına. krunu külfetleri önünde eşitlik ilkesine dayanan ka

rarlar için de eserin 41-45. sayfal:ınnıı bakınız. 

309 Çelikkol. s.15. 

310 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 47. 

79 



sine bakış açısını değiştirmiş ve idarenin, kusuru olmasa veya bu kusur 

kanıtlanamasa da bazı şartlara bağlı ve kusursuz olarak sorumluluğu ... " 
kabul edilmiştir.311 

b. Kusursuz Sorumluluğun Esasına llişkin Kuramlar 

Bugün Türk idare hukuku öğretisinde, kusursuz sorumluluğun 

dayandığı ilkeler konusunda bir birlik bulunmadığı, aksine birbirinden 

çok farklı görüşlerin ve değerlendinnelerin yapıldığı görülmekte; aynı 

şekilde Türk idari yargı manzumesinde yer alan yargı organlarının da, bu 

konuda istikrarlı bir tutum ve çizgi içerisinde olmadıkları 

gözlenmektedir. 

Sırasıyla, öğretide yapılan değerlendirmeleri ele aldığımızda şu 

karmaşık tablo ortaya çıkmaktadır: 

Onar312 ve Sanca313, kusursuz sorumluluğun "Hasar", "sebepsiz ilcti

sap", "Hakkaniyet-nasafet" ve "hukuki müsavat" esaslarına dayandığını, 

Derbi1314 ve Özyörük3I5, "idari risk" esasının kusursuz sorumlu

luğun başlıca ilkesi olduğunu, 

Duran316, "İmkan ve fırsat eşitliği"nin, söz konusu kuramın esasını 

teşkil ettiğini , 

Zabunoğlu317 ve Gözübüyük318, "Hasar" ve "kamu külfetleri 

karşısında eşitlik" ilkesinin kuramın esasını oluşturduğunu, 

311 Yayla. s. 151. 

312 Onar (fil). ss. 1709-1713. 

313 Sanca. İdari Kaza. ss. 222-223. 
314 Derbil. s. 233. 
315 Özyörük. s. 238. 

316 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 16. 

317 Zabunoğlu, s. 263. 
318 Gözübüyük. ss. 278~279. 
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Düren319, Ulusan320 ve Günday32I, "Tehlike" ve "Fedakarlığın denk

leştirilmesi" ilkesinin esas alınması gerektiğini, 

Eroğlu322, "Hasar", "sebepsiz iktisap" ve "sosyal hasar" esasına 

dayanılmasının lüzumlu olduğunu, 

Yayla323, "Tehlikelilik" ve "yükümlülüklerde eşitlik-hakkaniyet"e 

dayanılması gerektiğini, 

Esin324, "idari hasar", "sebepsizlik iktisap", "sosyal hasar" ve "kamu 

personelinin göreve ilişkin eylemlerinden doğan kusursuz sorumluluk 

"ayırımının esas alınması gerektiğini ileri sürmektedirler. 

Görüldüğü üzere, öğretide bu konuda bir birlik bulunmamaktadır. 

Danıştay'ın da, kusursuz sorumluluk kuramına dayanarak verdiği ka

rarlarda, "adalet", "hakkaniyet", "nasafet", ,;risk", "kamu külfetleri 

karşısında eşitlik" gibi ilkelere yer verdiği; hatta bazen bu ilkelerin hepsi

ni birarada kullanmak suretiylekusursuz sorumluluğa hükmettiği 

görülmektedir. Bazen de bu terimlerin hiçbirisine yer verilmeden 

doğrudan kusursuz sorumluluk ilkesine dayanılmaktadır,325 Öğretide, 

Danıştay'ın bu net olmayan tutumu eleştiri konusu yapılmış; Gözübüyük, 

Danıştay kararlarında kullanılan deyimlerin tutarsızlığını, kararlar 

yazılırken gerekçeden çok sonucun üzerinde durulmasından kaynak

landığını ifade etmiştir. 326 Duran ise, konu ile ilgili olarak, "Mahkeme 

içtihatlarının böylesine karışık ve karmaşık bir gelişme içinde olması, 

idari sorumluluğun temel unsurunun veya unsurlarının. yani ana 

319 Düren. ss. 311-325. 

320 Ulusan, s. 20. 

321 Gündny. ss. 254-257. 
322 Eroğlu. ss. 497-504. 
323 Yayla. ss. 151-154. 
324 Esin. II. Kitap, ss. 130-168. 
325 İleride inceleneceği üzere, bu konudaki A Y1M lmrnrlıınnda da bir istikrar olduğu söylenemez. 

326 Gözübüyük. Yönetsel Yargı. s.278. 
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kaynağının açıklığa kavuşturulmamış bulunması yüzündendir. Aynca ida

renin sorumluluğunu gerektiren hizmet kusuru, muhatara, kamu 

külfetleri önünde eşitlik, sebepsiz iktisap, hakkaniyet ve nasafet gibi se

beplerin, tazminata hükmedilebilmesi için varlığı zorunlu şartlardan biri 

değil de, sorumluluğun temeli imişçesine kabul edilmesi de, bulanıklığı ve 

kararsızlığı etkilemektedir. Oysa, idari sorumluluğun bütün sebeplerini 

kapsayan ve kaynağını teşkil eden temeli bir şey, gerçekleşme şartları 

arasında yer alan nedenler başka şeydir"327 diyerek, görüşlerini belirt

miştir. 

Yukarıda değinilen bu kusursuz sorumluluk ilkelerinden, üzerinde 

en çok uzlaşılan ikisine değinmekte yarar görülmektedir. 

Tehlikelilik Esası 

Öğretide risk (ya da hasar) kuramı olarak da adlandırılan "tehlikeli

lik" esası, genel olarak bazı faaliyetlerin, bünyesinde taşıdığı tehlikeler 

dolayısıyla kişilere zarar vermiş olması halinde; bu faaliyet sahiplerinin 

kusurlarına bakılmaksızın , zararın tazmin edilmesi düşüncesine 

dayanır.328 Tehlikeli faaliyet ile gerçekleşen zarar arasında illiyet bağı 

yeterli olup; aynca, kusura bakılmaz. 

İdare hukukunda ise tehlikelilik, idarenin tehlikeli faaliyet veya araç 

kullanmasından kaynaklanmaktadır.329 Gerçekten, idarenin bazı faaliyet

leri veya araçları, birtakım tehlikeleri bünyesinde taşır. Bu hallerde. ida

renin kullandığı araçlar ve yürüttüğü faaliyet, bir tehlikelilik 

gösteriyorsa, bu faaliyeten yararlanan idarenin, zarar görenlere, kusuru 

olmasa da tazminat ödemesi gerekecektir.330 

İdarenin tehlikelilik esasına göre sorumlu tutulabilmesi için; kamu 

327 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 8. 

328 İlhan Ulusan, "Tehlike Sorumluluğu Üstüne", Mukayeseli Hukuk Dergisi. Y.4 .• s.6. 
İstanbul. 1970. s.55; Eren. Borçlar Hukuku. C.11. s.14: Tandoğan. Kusura Dayanmayan, s. 
26. 

329 Yayln.s. 151. 

330 Yayla. s. 151. 
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yararını sağlamak için yürütülen kamusal faaliyetlerin veya bir kamu 

malının tehlikeli nitelik göstermesi331 nedeniyle ortaya çıkan zararın, 

mağdura nazaran diğerlerinden farklı, özel ve anormal bir özellik 

taşıması gerekir.332 İdarenin faaliyetleriyle zararlı sonuç arasında neden

sellik bağının bulunması yeterli olup aynca bir kusur aranmaz. İdare ku
sursuzluğunu ispat etmiş olsa da sorumluluktan kurtulamaz. Zaten ilkenin 

belirgin yani kusur kavramından tamamen soyutlanması ve objektif bir 

esasa dayanmasıdır. 

Öğretide, bazı hallerde, tehlikeli aracın kullanıcısı olan idare 

ajanının kusurunun bile, idarenin kusursuz sorumluluğuna engel olamaya

cağı ileri sürülmektedir. Aynı yazara göre, idarenin tehlikeli faaliyet

leri ile tehlikeli araç kullandığı alanlar çok çeşitlidir. Bazen, bir tehlikeyi 

önleme faaliyeti bile başka bir tehlikenin yaratılmasına veya göze 

alınmasına sebep olur. Tehlikeyi göze alarak faaliyette bulunanlar ise, bu 

tehlikenin sorumluluğunu da göze almış sayılırlar.333 

Yine öğretide Duran 334 ve Gözübüyük 335, hasar (risk) kuramının 

yalnızca tehlike taşıyan işlerde ve kamu hizmetleri alanında uygulanabile

ceğini; çünkü, hasar kuramının tehlikeli bir faaliyet ya da tesisatın varlığı 

gerektirdiğini savunmaktadırlar. 

Tehlikelilik esasında yapılan diğer bir ayırım, "mesleki risk (hasar)" 

ilkesidir. Bu ilke, esas olarak, kamu hizmetinde görevli idare ajanlarının 

görevleri sırasında ya da görev dolayısıyla uğradıkları zararlarda uygula

ma alanı bulmaktadır.336 Bu zararların doğmasında ne idarenin ne de za

rara uğrayan kamu görevlisinin kusuru vardır: zarar, yapılan görev sebe

biyle kaçınılmaz bir şekilde doğmuştur.337 

331 Ulusan. Fedakarlığın Denkleşnrilmesi. s. 2 ı. 

332 Onar (III). ss. 1711-1712. 

333 Yayla, s. 151. 

334 Duran. İdare Hukuku Meseleleri, s. 301. 

335 Gözübüy~ Yönetsel Yargı, s. 278. 

336 Esin. II. Kitap, S.148: Günday. s.255: Çelikkol. s.22. 

337 Kayışoğlu. s. 181. 
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Türk Danıştay'ı, idari hasar (risk) kuramını, Fransa'daki uygula

manın aksine, kamu hizmetine katılan tüm kamu personeline uygu

ladığından; bu konudaki Danıştay içtihatlarının zengin olduğu 

görülmektedir. Fransız uygulamasından ayrılan diğer bir farklılık da taz

minat miktarının saptanmasında ortaya çıkmaktadır. Gerçekten Türk 

Danıştay'ı, kamu görevlisinin idare hukuku ilkelerine göre saptanan 

zararının. kendisine özel kanunlar (5434, 1475, 2629, 2330 sayılı kanun

lar gibi) gereğince ödenen tazminattan daha fazla olduğunu gördüğünde, 

aradaki farkın tazminine hükmetmekte; aksi takdirde, tazminat isteminin 

daha önce karşılandığından bahisle davayı reddetmektedir. Böylece genel 

sorumluluk hukuku, özel kanunlarla düzenlenmiş sorumluluğu tamam

layıcı bir rol oynamaktadır. Fransa'da ise, verilecek tazminatın kanunlar

la düzenlendiği hallerde, Danış tay, ayrıca, tazminata 

hükmetmemektedir.338 

Öte yandan, Türk pazitif hukukunda mesleki risk (hasar) esasının 

dikkate alınarak, özellikli kamu hizmetlerinin sebep ve etkisiyle bu 

görevlerde zarara uğrayan kamu görevlilerinin kendilerine ya da 

yakınlara tazminat verilmesini öngören çeşitli kanunların çıkarılmış 

olduğu görülmektedir. Bu meyanda, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı ka

nununun 55, 56 ve 129. maddeleri, 506 sayılı SSK. kanununun 52. ve 65. 

maddeleri, 6831 sayılı Orman kanununun 7. maddesi, 2330 sayılı Nakdi 

Tazminat Kanununun 3. maddesi, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, 

Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanununun 13. maddesi, 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. maddesi hep mesleki risk 

esası dikkate alınarak kabul edilmiş hükümleri içermektedir.339 

Yükümlülüklerde Eşitlik-Hakkaniyet Esası 

Alman hukukunda "fedakarlığın denkleştirilmesi" ilkesi, Fransız hu

kukunda ise "kamu yükümleri karşısında eşitlik" olarak adlandırılan ve 

Türk öğretisi ile yargı kararlarında "Hakkaniyet-Nasafet" ilkesi olarak da 

338 Çelikkol, s. 23. 

339 Çelikkol. s. 23: Kayışoğlu. s. 181. 
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nitelendirilen bu ilke; idarenin hiçbir kusuru, tehlikeli bir faaliyeti veya 

araç kullanması sözkonusu olmaksızın, bazı şahısların diğerlerine nazaran 

özel ve olağandışı bir zarara uğramış olınası halinde, bu zararın tazmin 

edilmesi esasını ifade eder.340 

Çok geniş ve etkin yetkilerle donatılmış olan idarenin, kamu yararını 

sağlamak amacı ile giriştiği faaliyet ve hizmetlerde bireylere ve birey top

luluklarına zarar verme olasılığı fazla olduğu gibi; bunların özel 

çıkarlarını gözetmek kaygısı da yoktur. Bu itibarla, toplum yararına 

büyük ve önemli işler başarılırken, bireylerin tamamen feda edilmemesi 

gerekir. Bazı kayıt ve şartlarda onların Devlete ve Kamu tüzel kişilerine 

karşı kollanması ve korunması zorunludur. İşte, bu konudaki hukuki ko

ruma amacı da, bireylerin "kamu yükümleri önünde eşitliği" ilkesi olup; 

bu ilke ise, idarenin kusursuz sorumluluğunu gerektirir.341 

Yükümlülüklerde eşitlik veya hakkaniyet; kusursuz sorumluluğun 

"genel esası" olarak kabul edilebilir. Çünkü, idarenin kusuru sözkonusu 

değilse, tehlikeli bir faaliyet veya araç da kullanılmıyorsa, idarenin so

rumluluğuna gidebilmenin yolu, ancak, yükümlülüklerde eşitlik ya da, 

Danıştay'ın sık sık kullandığı terimlerle "Hakkaniyet ve nasafet" esasını 

uygulamakla mümkün olabilecektir.342 

Fransız öğretisinde , kamu gücünün gereksinimleri ile idarenin gider

lerinin ortaklaşa karşılanmasının kaçınılmaz olduğu, bu yükün bütün va

tandaşlar arasında güçlerine göre ve eşit olarak paylaşılması gerektiği 

ifade edilmektedir.343 

Yükümlülüklerde eşitlik veya hakkaniyet, iki taraflı uygulanabilen 

bir sorumluluk esasıdır. Diğer bir deyişle, bu esasla sadece zarar gören 

korunmaz: bazı hallerde, yükümlülüklerde eşitliğin gereği olarak idare de 

340 Ulusan. Fedakfu'lığın Denkleştirilmesi, s. 21; Yayla. s. 152; Günclay, s. 256: Gözübilyük. s. 279; 
Düren, s. 313. 

341 Devrim, Devletin Sorumluluğu. ss. 45-46. 

342 Yayla, s. 153. 

343 Xavier Delcros - Bertmnd Delcros. s. 4 ı. 
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korunur.344 

Yükümlülüklerde bütün yurttaşların eşit olduğu ilkesinin, idarenin 

sorumluluğun temeli olarak kabulü halinde, artık kusur prensibinin terke

dilmesi gerektiği; kusur unsurunun ancak, memurun kişisel sorumlu

luğunda muhafaza edilebileceği, mukayeseli" hukuktaki gelişmelere 

dayanılarak ileri sürülmüş345; aynı görüş, Duran tarafından da 

paylaşılarak, günümüzdeki genel eğilimin ve gelişmenin, idarenin kusur

suz sorumluluğu yönünde olduğu ifade edilmiştir,346 

c. Sosyal Hasar (Risk) İlkesi 

Çağımızın toplum yaşamı, özellikle özgürlükçü demokratik ortamda 

kamu düzenine ve bu düzen içinde yaşayanlara yönelik bazı tehlikeler 

içermektedir. Demokratik devletin, bu düzeni özgürlükleri yok etmeden 

korumak başlıca yükümlülüğü olduğundan; bazen salt bu nedenle meyda

na gelen toplumsal olayların önlenmesinde gecikilebilmektedir. Olağan 

zamanlarda yasaklanamayan özgürlük kullanımlarının öngörülemeyecek 

ve önlenemeyecek ani bir harekete dönüşmesi· nedeniyle. bu hareketin 

içinde olanların dışındaki üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı 

idareyi sorumlu tutmak, bugün öğretide varılan noktayı ifade etmekte
dir.347 

İşte, bu tür zararların. doğumunda hiçbir kusuru olmayan kişilerin 

omuzlarına yüklenmesinin adalete uygun düşmeyeceği fikri, kusursuz so

rumluk ilkesinin genişlemesine yol açmıştır.348 Diğer bir deyişle, modern 

yaşamın sosyal ve ekonomik koşullarının sonucu olarak ortaya çıkan ve 

özellikle kitle hareketlerinden doğan kargaşa ve saldırıların yol açtığı za-

344 Yayla. s. 154. 

345 Gürsoy, Sorumluluğa İlişkin Son Gelişmeler, s. 132-133. 
346 Duran, Türkiye İdaresinin. s. 47. 
347 Yayla. s. 152. Yazar. bu ilkeyi '"toplwnsal tehlikelilik veya risk.'' olarak ııdlandınnaktadır. 

348 Azrak. Sosyal Risk. ss. 136-137. 
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radarla, savaşlarda sivil halktan kişilerin uğradığı zararların, hiçbir ku

suru bulunmayan kişiler üzerinde bırakılmasının hakça bir davranış ola

mayacağı düşüncesi, "sosyal hasar (risk)" kuramının ortaya çıkmasına 
neden olmuştur.349 

Sosyal hasar (risk) ilkesine dayanan kusursuz sorumluluk, yukarıda 

temas edilen diğer kusursuz sorumluluk hallerinden farklıdır. Burada, 

idarenin personelinin davranışı ya da tehlike taşıyan tesislerinin 

yapısındaki bir neden değil; idareye yabancı kişilerin, toplulukların ey

lemleri sonucu bir zarar meydana gelmiştir. Bu özelliği itibariyle, zarar 

ile idari ey lem arasında bir illiyet bağının bulunmadığı tek kusursuz so
rumluluk hali budur.350 İdari eylem ile arasıncta illiyet bağının bulunma

ması sebebiyle, bu gibi zararların gerçekte idarenin sorumluluğunu 

doğurmayacağı, ancak zararın toplumsal bir faydanın korunması sonucu 

oluşması nedeniyle, idarece tazmininin gerektiği, Onar tarafından belirtil
mektedir.351 

Bu kuramın uygulamada toplumdaki tüm zararların Devletçe 

karşılanması anlamına gelebilecek olan bir nevi "kamusal sigorta"ya 

dönüşmemesi için, bazı sınırlamaların yapıldığı görülmektedir. Bu 

sınırlarmalardan biri, sosyal hasar kuramının uygulanabileceği olayların, 

toplumsal dayanışmayı etkileyen, onu artıran nitelikte olaylar olması ge

rekir. Bunlar öyle olaylardır ki, yarattıkları "tehlike" herkese yönelmiş 

olduğu halde, bundan zarar görenler sadece belli kişilerdir. Zarar 

görmeyen kişilerin de, toplumun birer ferdi olarak bu zararı paylaşması 

gerekmektedir. Ayrıca, üçüncü kişilerin yukarıda belirtilen nitelikteki 

olaylar sırasında meydana gelen zarar doğurucu eylemlerinden idarenin 

sorumlu tutulabilmesi için; bunları önlemek idarenin görevlerinden 

olduğu halde, kusuru olmaksızın önleyememiş veya daha büyük zararlara 

349 Çelikkol, s. 21. 

350 Azrak. Sosyal Risk. S. 137; Esin. il. Kitap, s. 155; Yenice-Esin. s. 105: Eroğlu. s. 504. 

351 On:ı.c (III), s. 1744. 
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yol açmamak için önlemekten kaçınmış olması gerekir.352 

Sosyal hasar (risk) kuramının uygulama alanı bakımından öğreti ve 

yargı kararlarında bir birlik bulunmadığı gözlenmektedir. 

Esin, Azrak'ın aksine sosyal risk kuramının yalnızca toplumsal olay

larda değil, münferit olaylarda da uygulama kabiliyetinin olduğunu, hatta 

kamu görevlilerinin mesleki risk dolayısiyle uğradı.klan kazaların (zarar

ların) da "sosyal risk" kavramı içinde düşünülmesi gerektiğini, özetle, 

idarenin veya idare ajanlarının eylemi ile zarar arasında illiyet bağı bu

lunmamakla beraber; hakkaniyet-nasafet kuralları ve kamu külfetleri 

karşısında eşitlik ilkesinin bu zararın kamu kasasından karşılanmasını ge

rektiriyorsa, olay ister toplumsal olsun, ister bireysel nitelik taşısın, uy

gulaması gereken kuramın sosyal hasar (sosyal risk) kuramı olduğunu 

ileri sürmektedir.353 

Yenice, toplumsal hareket sonucu doğan zararlarda, kusursuz so

rumluluk halinde dahi nedensellik bağı olması gerektiğini , Danıştay'ın 

uygulamasının da bu yönde olduğunu ve kusur karinesine yaklaşımın be

nimsendiğini, fırsat ve imkan eşitliğinden veya sosyal dayanışmadan hare

ket edilerek bu sonuca varmanın çok güç olduğunu, bu sorumluluğa 

Fransa ve Almanya'da olduğu gibi ancak yasal bir düzenleme ile gidilebi

leceğini ifade etmektedir.354 

Azrak ise, mesleki risk hallerinin dahi bu kapsam içinde mütalaa 

edilmesinin, sosyal risk kuramının uygulama alanını fazla genişletmeme 

yolundaki çabalara ters düşeceğini, kaldı ki bu iki kuramın dayandığı esas 

ve temellerinin de birbiriyle uyum içinde olmadığını, sosyal risk 

kuramında, zarar gören kişilerin hem idarenin hem de zarar verici eyle

min tamamiyle dışında kalan, yani eyleme aktif olarak katılmayan kişiler 

olduğunu; -diğer halde ise, idarenin görevini yerine getiren bir idare 

352 Az.rak, Sosyal Risk. ss. 139-140. 

353 Esin. Sorumluluk Huk'llkunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, Tartışmalar. ss. 249-250. 

354 Yenice. Sorumluluk Huk'11kunda Yeni Gelişmeler lII. Sempozyumu. Tartışmalar. ss. 256-257. 
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ajanının uğradığı zararın sözkonusu bulunduğunu. kusur karinesi esasının 

da bu kuramda yerinin olmadığını. öngörülen sınırlayıcı iki koşula uyul

mak kaydiyle, sosyal risk kuramının genişletilmeden aynen uygulanması 

gerektiğini belirtmektedir. 355 

Duran da, bugünkü sosyal yaşam koşulları gereği topluluk olay

larında saldıranlar dışında kalanların tümünün bu yüzden uğradıkları za

rarların, sosyal riskin kaçınılmaz bir sonucu olması dolayısiyle, kusursuz 

sorumluluk esasına göre idarece tazmini gerektiğini savunmaktadır.356 

Fransa ve Almanya'da yasa koyucunun, bu konuda çıkardıkları 

çeşitli kanunla ayaklanma, kargaşa ve harp olaylarını yukarıda belirtilen 

niteliklere sahip olay sayarak, bunlardan doğan zararların "sosyal hasar" 

kuramına göre Devletçe tazmini yoluna gittikleri görülmektedir. 357 

Onar'ın da bu ülkelerin uygulamasından esinlenerek sosyal hasar 

kuramının, isyan ve harp zararlarının tazmininde kullanıldığını ileri 

sürdüğü görülmektedir.358 

Ülkemizde ise, sosyal hasar ilkesine dayaµılarak kanunla yapılmış 

genel bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Yalnızca. 6-7 Eylül 

1955 tarihinde İstanbul'da ve lzmir'de meydana gelen toplumsal olaylar 

nedeniyle gerçek ve tüzel kişilerin uğradıkları zararların tazmini için 

28.2.1956 tarih ve 6684 sayılı Kanun kabul edilmiş; bu tarihten itibaren 

37 yıl sonra ise bu kez Şırnak ve Çukurca'da meydana gelen hasar ve tah

ribatın tazmini konusunda kabul edilen 28.8.1992 gün ve 3838 sayılı 

Kanun (RG. 5.9.1992, S. 21336), bu konuda ikinci yasal düzenlemeyi 

teşkil etmiştir.359 

355 Azrnk. Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu. Tartışmalar. ss. 265-268; 
Azrak. Sosyal Risk. s. 145. 

356 Duran. Türkiye İdaresinin. s. 46. 

357 Azrak. Sosyal Risk. ss. 142-143; ÇelikkoL s. 21; Xavier Delcros-Benr.ınd Delcros. s.41. 

358 Onar (Ill). s.1745. 

359 Anılan Kanunun 20. maddesi şu şekildedir: "Terörist faaliyetler dolayısiyle Şırnak ve Çukurca'da 
meydana gelen çatışmalar sebebiyle hasar gören ve truuibata uğrayan özel ve tüzel kişilere ait her 
türlü bina. tesis. iş yeri. ahır. samanlık ve altyapının gördüğü hasarın ve tahribatın giderilmesi için 
7269 sayılı ..• Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendinne usulleri aynen uygulanır ... " 
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Danıştay'ın sosyal hasar kuramına ilişkin yaklaşımına gelince: 

Danıştay'ın, kitle hareketlerinden doğan zararların tazmini konusun

da istikrar kazanmış bulunan ve günümüzde de uygulanan sorumluluk 

anlayışının, hizmet kusuru esasına dayalı olduğu 360; kitle hareketi niteliği 

taşımayan bireysel şiddet eylemlerinden doğan zararların ise, zararı mey

dana getiren bireysel şiddet olayını idarenin önceden bilerek veya bilmesi 

gerekerek önlem alınası beklenemeyeceğinden, olayda hizmet kusurunun 

bulunamayacağı, başka bir tazmin sebebinin ya da nedensellik bağınının 

bulunmadığı gerekçesiyle tazmini yoluna gidilmediği görülmektedir.361 

Bu konuda verilen kararların büyük çoğunluğunda sosyal hasar kuramına 

hiç temas edilmezken, son dönemde verilen üç kararda sosyal hasar 

kuramının işlendiği ve Danıştay'ın bu kurama verdiği anlamın dile geti

rildiği gözlenmektedir. 

Konu ile çok yakın ilgisi nedeniyle, bu kararlardan kısa bir alıntı 

yapmak yararlı olacaktır: 

" ... Davacının uğradığı zararın sosyal hasar kuramına göre tazmini 

gerekip gerekmeyeceğine gelince; Fransa ve Almanya'da genel nitelikteki 

yasal düzenlemelerle uygulamada bu kurama yer verilmiştir. Ülkemizde 

ise, belli sosyal olaylardan doğan zararların tazmininde yasa koyucu bu 

yola gitmiş; genel bir düzenleme yapılmamıştır. Doktrinde benimsenen 

görüşe göre, bir zararın sosyal hasar kuramına göre tazmin edilebilmesi 
için, bu zararın toplumsal bir ayaklanma, kargaşa veya harp nedeniyle 

meydana gelmiş bulunması; zarar doğuran olayı önlemek idarenin 

görev !erinden olmasına rağmen. idarenin kusuru olmaksızın bunu 
önleyememiş bulunması veya daha büyük zararlara sebebiyet vermemek 

için önlemekten bilerek kaçınİnası gerekir."362 

360 Bu konudaki örnekler ve Danıştay kararlan için bkz. Azrak. Sosyal Risk. s. 144: Duran. Türkiye 
İdaresinin. ss. 44-46. 

361 Çelikkol. ss. 23-24. 

362 Dnş. 12.D. 16.10.1980: E.1979/515. K. 1980/3730 (Dnş. Der .• Y.11, S.42-43, Ank:ıra. 1982, s. 
332); Dnş. 12. D. 10.2.1981; E. 1979/1567. K. 1981/203 (Dnş. Der .. Y.12, s.44-45, Ankara, 
1982, s.537); Dnş. 12.D.13.1.1982: E. 1979/4511. K.1982/26 (Yenice-Esin. ss.105-106). 
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Öğretide temas edilip incelenenler dışında bizim belirleyebildiğimiz 

konu ile ilgili Danıştay kararlarına satırbaşları ile temas etmek gerekirse; 

- 15-16 Haziran 1970 tarihinde bir kısım işçilerin Sendikalar Kanu

nunda yapılacak değişikliği öngören tasarıyı protesto etme ama

ciyle giriştikleri toplu eylem ve tahrip hareketleri sonucunda, 

davacıya ait fabrikada meydana gelen tahribat dolayısiyle 

uğranılan zararı, Danıştay; sözkonusu eylemin yapılacağının 

önceden basında yer almasına rağmen. önlenememesine dayalı 

hizmet kusurunu esas alarak tazmin yoluna gitmiş363 , 

- TÖB-DER'in Tokat'ta bir sinema binasında 15.2.1975 günü 

düzenlediği toplantı sonunda karşı görüş sahiplerince kitlesel 

eylem neticesinde davacının işyerinin tahrip edilmesinden kay

naklanan davada; olacağı önceden bilinen olaylar için gerekli ve 

yeterli tedbir almayan ve güvenlik kuvvetlerini etkin bir biçimde 

kullanmayan idarenin, can ve mal güvenliğini sağlama hizmetini 

kusurlu yürütmesinden dolayı doğan zararı, hizmet kusuru 

esasına göre ödemesi gerektiğine hükmedilmiş364, 

-TÔB-DER Anamur Şubesine 11..1.1977 tarihinde geceleyin bilin

meyen kişilerce yapılan saldırı sonucu lokalde meydana gelen 

maddi zararın tazmini ile ilgili davada~ toplumdaki tüm bireyle

rin davranışlarının idarece tek tek denetlenmesine olanak bulun

madığı gibi, bu kişilerin önceden bir ihbar veya olası bir durum

dan haberdar edilmek suretiyle, idarenin bilgisi dışında meydana 

gelecek zararlardan idarenin sorumlu tutulamayacağı belirtile

rek, davanın reddi yoluna gidilmiş365, 

363 Dnş. 12.D. 26.2.1974: E. 1971/402. K. 1974/511 (Dnş. Der., Y.5. S.16-ı7. Ankara. 1975. 
s.445). 

364 Dnş. 12.D. 17.6.976: E. 1975/2287. K.1976/1466 (Dnş. Der .. Y.7. S.24-25. Ankara. 1977, 
s.583). 

365 Dnş. 12. D. 21.6.1979: E. 1977/3205. K. 1979/2742 (Dnş. Der .. Y.10. S.36-37, An.kara, 1980, 
s.607). 

91 



- 19-20 Ocak 1976 günlerinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 

meydana gelen toplumsal olaylar sırasında bazı kalabalık ve 

saldırgan grupların tahribe dönüşen davranışları sonucu evi tah

rip ve yağma edilen davacının açtığı davada; halkın can ve mal 

güvenilğinin korunması şeklindeki kamu hizmetinin 

düzenlenmesinde ve işleyişindeki yetersizlik olarak ortaya çıkan 

hizmet kusuruna dayanılarak, davacının uğradığı maddi zararın 

ödettirilmesi yoluna gidilmiş366, 

- İstanbul DMMA öğretim üyesi olan davacının evinin önüne par

kettiği arabasına bilinmeyen kişilerce yerleştirilen patlayıcı mad

denin infilakı sonucu uğranılan maddi zarara ilişkin davada; 

zararın toplu değil, münferit bir olaydan kaynaklandığı, bu du

rumda davalı idarenin sözkonusu ey lemi önceden bilmesi ve 

önley ici kolluk görev ını yerine getirmesi 

düşünülemeyeceğinden. davacının otomobilinde meydana gelen 

zarar ile idarenin yürüttüğü kolluk görevi arasında nedensellik 

bağının bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar veril
miş367, 

- Ankara Belediyesine ait yolcu otobüsünün 31.5.1978 tarihinde 

Ulus-Etlik istikametinde seyir halind~yken, Yıldırım Beyazıt 

kavşağında kimlikleri belirsiz bir grupun taşlı saldırısı sonucun

da aracın camlarının kırılması nedeniyle uğranılan maddi zararla 

ilgili olarak Ankara Belediyesince İçişleri Bakanlığına karşı 

açılan tam yargı davasında: sosyal hasar kuramının uygulan

masını gerektirir koşulların bulunmadığı belirtilerek, davanın 

reddi yoluna gidilmiş368, 

366 Dnş. 12.D. 26.3.1979; E.1977/406. K. 1979/973 (Dnş. Der .. Y.10, S.36-37. Ankara. 1980. 
s.603). 

367 Dnş. 12. D. 9.11.1979; E. 1978/5370. K. 1979/4081 (Dnş. Der .. Y.10. S.38-39. Ankara. 1980. 
s.416). 

368 Dnş. 12. O. 16.10.1980; E. 1979/ 515. K. 1980/ 3730 (On.~. Der .. Y.11. S.42-43. Ankara. 1982, 
s332). 
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- İstanbul DMMA öğretim üyesi profesörün 5.12.1978 günü gece

sinde evinin kapısına bırakılan bombanın infilaki sonucu evde 

meydana gelen maddi zarara ilişkin açılan davada: Akademi 

Başkanlığınca önceden adı geçenin korunması için emniyet bi

rimlerine yazılı olarak başvurulmasına rağmen, koruyucu hiçbir 

özel önlem almayan idarenin davranışının ağır hizmet kusuruna 

sebebiyet verdiği belirtilerek, doğan zararın ödettirilmesine 

hükmedilmiş369, 

- Danıştay üyesi olan davacının evine 20.9.1978 günü geceleyin 

kimliği belirsiz kişilerce atılan patlayıcı maddenin evde yolaçtığı 

maddi zararın tazmini için açılan davada; doğan maddi zararla 

kolluk hizmeti veya davacının yapmakta olduğu kamu hizmeti 

arasında nedensellik bağının bulunmaması ve olayın niteliği itiba

riyle de sosyal hasar kuramının uygulanmasına elverişli olma

ması gerekçesiyle, dava reddedilmiştir.370 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, Danıştay kararlan ile 

sosyal hasar (risk) kuramı açısından öğreti arasında tam bir uyum ve pa

ralellik olduğunu söylemek güç görünmektedir. 

Konuya son vermeden önce temas edilmesi gereken son nokta, so

syal hasar (risk) kuramının yalnızca kitle hareketlerinde değil; faili bi

linmeyen münferit nitelikli anarşik olaylar37I ve siyasal saldırılar so

nucu doğan zararlara da uygularunası372 gerektiğidir. Öte yandan. bu 

kuramın uygulandığı olaylarda idarenin hizmet kusurunun bulunup 

bulunmadığının araştırılmasına gerek olmadığı gibi; aksi is

patlanabilen bir kusur karinesine başvurmak da, gerçekçilikten 

369 Dnş. 12. D. 18.5.1981: E. 1979/ 1729. K. 1981/ 1091 (Dnş. Der .• Y. 12. S.44-45. Ankara. 1982. 
s.539). 

370 Dnş. 12. D. 10.2.1981: E-1979/1567. K. 1981/203 (Dnş. Der .. Y. 12, S. 44-45. Ankara. 1982, s. 
537). 

371 Yenice-Esin. s.105. 

372 Azrak. Sosyal Risk. s.145. 
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uzak bir yaklaşım teşkil edecektir. 373 

Askeri hizmete ilişkin ve bir asker kişiye yönelmiş eylemlerden 

doğan tam yargı davaları hariç, diğer tam yargı tavalarının A YİM'nin 

görev alanı dışında kalınası nedeniyle: A YİM'de sosyal risk esasına dayalı 

bir davanın açılması ihtimali yoksa da, Esin'in bu kuram içinde gördüğü 

ajanın mesleki riskine ilişkin davaların tipik bir örneği olarak, 

Güneydoğu olaylarında terörist eylemi sonucu zarar gören asker kişilerin 

açtıkları davalar A YİM'de görülmekte ve kusursuz sorumluluk esasına 

dayanılarak doğan zararların tazminine hükmedilmektedir.374 

D. KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSURLU DAVRANIŞLARINA 

BAÖLANAN SORUMLULUK ESASI 

1. Kamu Görevlisinin Kusurlu Davranışlarından Doğan Sorumlu

luğun Hukukumuzdaki Yeri ve Pozitif Düzenlemeler (657 Sayılı 

DMK, Md. 13, 1982 Anayasası Md. 40/Il ve 129N) 

Toplum içinde genel ve ortak ihtiyaçların bireyler arasında işbölümü 

esasına dayanan bir yöntemle giderilmesi sözkonusu olduğunda, Devlet o 

alan ve konuya "müdahale" eder ve bu ihtiyacın "tatmin" edilmesini 

sağlar. İşte, Devletin bu etkinlik şekillerinden birisine de375 "kamu hizme

ti" teşkil eder. 376 İdare Hukukunda görev ve yetki kavramları birbirinden 

ayrılmaz bir bütün olduğundan ve yine Kamu Hukuku kurallarına göre 

yetki ancak Anayasa ve Kanunlardan alınabileceği için, bir kamu hizmeti

nin kurulması veya bir faaliyetin idareye görev olarak verilmesi hep ka

nunla olmak gerekir.377 

373 Azr.ık. s.145. 

374 Sözkonusu kararlam ilişkin kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme, tezin üçüncü bölümünde yer al

mak1adır. 

375 Devletin diğer iki etkinlik şekli: kamu yararına olan özel girişimlerin desteklenmesi ve koruyucu 
idari hizmet nitelğindeki kolluk faaliyetidir. 

376 ôzay. Günışığında Yönetim, s.110 

377 ôzay, s.117. 
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Kamu hizmeti ise, kural olarak kamu tüzel kişiliği 378 şeklinde 

teşkilatlanmış kurum ve kuuluşlar eliyle yürütülür. Birer soyut varlıklar 

olan kamu tüzel kişilerine hayat ve irade veren, onu harekete geçiren, bu 

suretle idare çarkını döndüren. idarenin "beşeri" unsuru olarak da ad

landırılan, idari personel veya kamu personelidir.379 Gerçekten, kamu 

hizmetlerini görmekle yükümlü olan idare, kendiliğinden hareket edebi

len gerçek bir kişi olmayıp, sadece tüzel bir kişidir. Bu nedenle 

sözkonusu hizmetler aslında idare adına gerçek kişiler. yani kamu perso
neli (görevlileri) tarafından yerine getirilirler. Yani, kamu hizmetlerini 

çekip çeviren kamu görevlileridir. 

İdarenin, tüzel kişilerden ibaret olması dolayısiyle, yolaçacağı zarar

lar, organ ve ajanlarının tutumu ve davranışları sonucu olarak da kabul 

edilebilir _380 Diğer bir deyişle, idare tüzel kişiliğinin gayesine hizmet 

etmek amaciyle olmak koşulu ile, kamu görevlileri tarafından yapılan her 

hareket, kural dışı ve sakat olsa bile. daima kamu tüzel kişisinin kendi ha

reketi sayılır vek amu tüzel kişisi bu hareketten doğrudan doğruya so

rumlu olur.381 

Kamu hizmetleri "ajan" denilen görevliler eliyle yürütüldüğüne 

göre, hizmet sırasında veya hizmetten ötürü meydana gelen zararları 

kimin ödemesi gerekecektir? Hizmeti yürüten ajanın mı. yosa hizmetin 

sahibi olan idare tüzel kişiliğinin mi 382? Şu halde, idari faaliyet ve hiz

metlerden veya hareketsizliklerden doğan zararların tazmininde, idare ile 

organ ve ajanlarının sorumluluğu bir sorun olarak orta yerde durmak-

378 Kamu hukuku tüzel kişileri. görevleri bakımından kamu gücünü temsil eden tüzel kişilerdir ve 

"kamu idareleri" ile "kamu kurumlan" olmak üzere iki grupta müıalila edilebilirler. Daha kapsamlı 
bilgi için bkz. Ergun Özsunny. Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler. İstanbul. 1978. s.35~ 

Mustafa Reşit Karahasan. Sorumluluk ve Tazminat Hukuku. C.L. İstanbul. 1989, ss. 481· 
487. 

379 ismet Giritli. Kamu Yönetimi, Teşkilatı ve Personeli. 7. Baskı. İstanbul. 1983. s.261. 

380 Lütfi Duran. "Türk Krunu Personelinin Mali Sorumluluğu". Tahsin Bekir Balta'ya Armağan. 

Ankara. 1974, s. 59. 

381 Guido Zarıobini. İdare Hukuku. C.I .. Çev. Atıf Akgüç-Sahir Ennan. İstanbul. 1945. s. 295. 

382 Yenice-Esin. s.315. 
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tadır.383 Bu sorun, mevcut pozitif düzenlemelere rağmen, halen öğreti ve 

yargı kararlarında tam anlamıyla bir çözüme kavuşturulmamıştır. 

Tanzimattan bu yana Fransız idari rejimini kendisine örnek almış 

olan Türkiye'de, 1965 yılında kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun yürürlüğe girişine kadar "sorumluluk sistemi" tam olarak uy

gulanmakta ve idare ile memur ve hizmetlilerinin ayn ayrı ya da birlikte 

sorumlu tutulabilceği kabul edilmekteydi. bu klasik anlayışa göre, "hiz

met kusurundan" dolayı idare, "kişisel kusur" halinde ise kamu 

görevlisinin sorumluluğu yoluna gidiliyordu,384 Ancak. bu kavramlar ve 

kurallar herhangi bir kanunda genel olarak öngörülüp, düzenlenmemişti. 

Öğreti ve yargı içtihatları zaman içerisinde bu uygulamayı kökleştirmişti. 

Kamu görevlilerinin "kişisel kusur"larından dolayı şahsen sorumlu 

tutulmaları esası, kaynağını her şeyden önce Teşkilatı Esasiye Kanununun 

94. maddesinden almaktaydı. Anayasa, "Kanuna muhalif olan umurda 

amire itaat memuru mesuliyetten kurtaramaz"385 hükmüyle, ajanın 

"kişisel kusur"larından dolayı kişisel sorumluluklarını zımnen ve genel 

bir prensip olarak kabul etmişti.386 Anayasa kanuna aykırı emre 

uymada personelin kişisel sorumluluğunu kabul ettiğine göre; ortada her

hangi bir emir yokken veya emir kanuna uygun olmakla beraber memu

run kötü bir niyet ve amaçla veya kin, garaz. husumet. düşmanlık, 

kıskançlık gibi hislerin etkisiyle hukuka, hizmet gerek ve şartlarına 

aykırılık teşkil etmesi halinin kişisel sorumluluğunu gerektirdiğini 

öncelikle kabul etmek gerektiği belirtilmekteydi.387 

383 Duran. Mali Sorumluluk. s. 59. 
384 Cahit Tutum. Türkiye'de Memur Güvenliği. Ankara. 1972. s.55; Duran, Mali Sorumluluk, 

s.61: Onar (III). s.1699: Duran. Türkiye İdaresinin. s.7; Şeref Gözübüyük. Amerika ve Tilrkiye'qe. 
s.92; GözübUyük, Yönetsel Yargı, s.269. 

385 Burhan Kuzu, Türk Anayasa Metinleri Ye İlgili Mevzuat. İstanbul. 1988. s.304. 
386 R::ıgıp Sanca. "İdare Ajan \'.e Memurlarının Şahsi Kusurlarından Dolayı Şahsen Mesul Tutulma

larının Hukuki Mesnetleri", İHFM. C. XV. s.l. İstanbul, 1949. s.36; Artukmaç. s. 437; 
Gözübüyük. Amerika ve Tilrkiye'de. s.92. 

387 Sanca. Ajan ve Memurların. s. 38. 
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Diğer taraftan 31.3.1926 tarih ve 788 sayılı Memurin Kanununun 

40. maddesi388 ve Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanununun 573 ve devamı 

maddelerinin, bu Anayasa hükmünü teyit eden nitelik taşıdıkları da 

öğretide ileri sürülmüştür. 389 Ayrıca Danıştay Kanununun 23/ A maddesi 

de yine "kişisel kusur"un yasal dayanak.lan arasında gösterilmiştir.390 

Bu dönemde gerek Danıştay gerekse Yargıtay ve Uyuşmazlık Mah

kemesi, idari sorumluluğun belirlenmesinde "hizmet kusuru-kişisel 

kusur" ayırımını esas almış; hizmet kusurundan dolayı idari yargıda ida

renin sorumluluğu, kişisel kusurlardan dolayı ise, adli yargıda kamu 

görevlilerinin kişisel sorumluluğu yoluna gidilmiştir. 

Türk hukukunda kamu personelinin mali ~orumluluğuna ilişkin bu 

içtihat kuralları yerleşmekte ve gelişmekte iken, kamu personeli reformu 

çerçevesinde kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12. ve 

13. maddelerinde, bir yandan uygulamaları perçinleyen, öte yandan ko
nuyu altüst eden yeni hükümler. getirilmiştir.391 657 sayılı DMK'nın 12. 

maddesi, 1965 yılına kadar uygulamada benimsenen ve geçerli olan bir il

keyi yasallaştırarak, sadece ''memurlar"ın görevleriyle ilgili olarak ida

reye verdikleri zararlardan ötürü Borçlar Kanununun haksız fiil esas

larına tabi olduklarını hükme bağlarken; 13. maddesi ise, bu konuda 

Alınan sisteminden esinlendiği ileri sürülerek, aynı kanunun 4. maddesin

de tanımlanan çeşitli kamu personelinin, "kamu hukukuna tabi görevlerle 

388 Söz konusu maddedeki hüküm şöyledir: "memur. emir ve talimatname ve nizamname ve kanun 
hükümlerine mugayir olarak herhangi bir makam veya amirden bir emir telakki edince onun 
ahkfuna mugayereıini kendi amirine bildirir. Amiri ısrar ederse _memur bütün mesuliyeti kendi ami
rine ait ve münhasır olduğunu tahriren bildirerek o emri infaz eder. Bu misillü emirlerin kanunen 
cürüm teşkil eden mevattan bulunmaması lazımdır. Aksi takdirde bu emri k:ıtiyyen infaz etmez ve 
daha yüksek makama.keyfiyeti bildinneye mecburdur." 

389 Sanca. Ajan ve Memurlann. s. 43: Artukmaç, s. 437. 

390 Danıştay Kanununun 23/ A maddesinde "İdari fiil ve karar" ibaresinin bulunduğu. oysa şahsi bir l..-u
surdan dolayı bir hakkın "muhtel" olması halinde ortada idari bir fiil olmadığı için, idari yargıda 
dava açma imkanının bulunmadığı ileri sürülmüştür. Bkz. Sanca. Ajan ve Memurların. s. 46; Ar

tukmaç, s. 438: Gözübilyük. Amerika ve Türkiye'de. s. 92. 

391 Duran. Mali Sorumluluk. s.62. 
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ilgili olarak" kişilere verdikleri zararlardan dolayı kendileri aleyhine 

değil, ilgili kurum aleyhine dava açılabileceğini, ancak kurumun genel 

hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkının saklı bulunduğunu be
lirtmekteydi. 392 

Öğretide ve uygulamada değişik anlamlara, çelişkili uygulamalara 

yol açan 13. madde hükmünün, 1965'ten önce benimsenmiş ve yerleşmiş 

olan idarenin "hizmet kusuru", personelin "kişisel kusuru" ayırımını 

bıraktığı; kamu hukukuna tabi görevlerle, yani kamu gücüne dayanan 

işlem ve eylemlerle ilgili olarak uğranılan zararların, yalnız ilgili kurum

dan talep ve dava edilebileceği. kişilerin hiçbir halde personele karşı taz

minat davası açamayacağı esasını getirdiği şeklindeki bir düşünce ve 

iddia, bazı mahkeme kararlarında etkili olmuştur. Ancak, bu çözüm ve 

uygulamanın 1961 Anayasası'nın kimi ilke ve kuralları ile Türk kamu hu

kuku sistemiyle bağdaşmaması nedeniyle; 1975'ten sonra öğretide ve 

içtihatlarda genellikle itibar görmediği gözlenmektedir. 393 

Bu konudaki baskın görüşte; eskiden oluduğu gibi kamu personelinin 

hizmetten ayrılabilen "kişisel kusurlarından" dolayı adliye mahkemeleri 

önünde "kişisel sorumlulukları" nedeniyle tazminat davasıyla 

karşılaşabilecekleri esası yeniden egemen olmuştur.394 Buna göre, 

sözkonusu hüküm, sorumluluk kurucu bir nitelik taşımayıp , kamu huku

kuna tabi görevlerle ilgili olarak zarara uğrayan şahısların tazminat dava

larında husumeti kime yönelteceklerini düzenleyen "usuli" bir hüküm 

olup395; kamu personelinin yalnızca işlem ve eylemlerinden ayrılamayan 

392 Llıtfi Durnn, "Türk Kanm Personelinin Mmi Sorumluluğu Sorunu". Amme İdaresi dergisi. C. 

17. S.2. Ankara. 1984. s.3. 

393 Duran. Mali Sorumluluk Sorunu. s.4. 

394 Duran. Mali Sorumluluk Sorunu. s.4. 

395 İbrahim Pınar. Açıklamalı-İçtihatlı Devlet Memurları Kanunu, C.I. Ankara. 1987, s. 49: 

Duran. TUrkiye İdaresinin. ss.6·7: Duran. Mali Sorumluluk, s.63; Ulusan. Fedakarlığın Denk

leştirilmesi. s.19: Tandoğan. Kusura Dayanmayan. s.95: Samahattin Devrim, "Kurumun Personele 

Rücu Hakkı". Danıştay Dergisi, Y.10, S.38-39. Ankara. 1980, s.17; İsmail Malkoç-Aytaç 

Malkoç, Memurlar ve Suçlar-Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Hukuki Sorumlu

lukları. Ankara. 1988, ss.623-624: Zabunoğlu. s.253: Oı.ansoy, Tarihsel ve Kuramsal. s.232. 
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"görev kusuru" ile verdiği zararlardan doğan tazminat davalarını kap

samına almaktadır. 

657 sayılı DMK'nun 13. maddesine 12.5.1982 tarih ve 2670 sayılı 

Kanunla bir fıkra eklenerek. 12. maddeyle bu maddede belirtilen zarar

ların nevi, miktarların tespiti. takibi, amirlerin sorumlulukları ve 

yapılacak işlemlerle diğer hususların, Başbakanlıkça düzenlenecek bir 

yönetmelikle belirleneceği hükmü getirilmiş; kanunda sözü edilen 

yönetmelikte bilahare yayınlarak yürürlüğe girmiştir.396 Anılan 

Yönetmelikte esas itibariyle devlet memurlarının 657 sayılı Kanunun 12. 

maddesine göre doğrudan idareye karşı sorumluluğu düzenlenmiş; Kanu

nun 13. maddesinde öngörülen kamu personelinin üçüncü kişilere karşı 

sorumluluğu konusunda ise, yönetmeliğin 11. maddesi ile "Memurların 

görevlerini kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gereken dikkat ve itina 

ile yapmaları sebebiyle, zarara uğrayan kişilerin zararları . başvurdukları 

mahkeme veya makamlarca verilen kararlar uyarınca ilgili kurumlarca 

karşılanır. Kurumların genel hükümlere göre sorumlu memurlara rücu 

hakkı saklıdır. " hükmü getirilmiştir. 

Görüldüğü üzere, 657 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrası, 

kamu personelinin üçüncü kişilere karşı sorumluluğuna ilişkin hükmü 

aynen bıraktığı halde; yürütme organı, değişiklikle eklenen ikinci fıkraya 

dayanarak çıkardığı yönetmelikte, sadece devlet memurlarının doğrudan 

idareye karşı sorumluluklarını düzenleyen 12. maddenin ikinci 

fıkrasındaki "kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik sonucu" nitelemelerini, 

dolaylı sorumluluk hallerine de yaymış bulunmaktadır. Bu suretle kamu 

personelinin dokunulıriazlığını genişletmeye ve güçlendinneye çalışıldığı 

anl~şılmaktadır.397 Diğer bir deyişle, bütün bu düzenlemelerin, devlet 

memurlarının özellikle üçüncü kişilere verdikleri zararlar nedeniyl~ taz-

396 Bkz. "Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti. Takibi, 
Amirlerin Sorumlulukları. Yapılacak Diğer İşlemler H~nda Yönetmelik". RG. 13.8.1983. 
S.18134. 

397 Duran. Mali Sorumluluk Sorunu. s. 11. 
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minat davalarına muhatap olmamalarının sağlanmasına yönelik olduğu 
düşünülebilir. 398 

657 sayılı Kanunun 13. maddesi, yalnız memurların görevleri 

dolayısiyle değil, kamu hukukuna tabi bütün görevler dolayısiyle geçerli 

olduğu için; maddede "Devlet memuru" yerine "personel" deyimi kul

lanılmıştır. 13. maddede geçen "personel" deyimi, aynı kanunun 4. mad

desinde sayılan dört istihdam şeklinden ibaret olup; bunlar "memurlar", 
"sözleşmeli personel", "geçici personel" ve "işçiler"dir.399 Bunların 

dışında yer alıp da kamu hukukuna bağlı bir görevi yerine getiren 

kişilerin400, ancak ileride incelenecek olan Anayasa'nın 129/5. maddesi 

kapsamında düşünülebilmesi ve bu şekilde idarenin sorumluluğu yoluna 

gidilebilmesi mümkündür.401 

Yukarıda çok kısa olarak değinildiği üzere, öğretide 657 sayılı 

DMK'nun 13. maddesi üzerinde çok yoğun bir tartışma ve 

değerlendirmenin yapıldığı, bugün dahi konu üzerinde tam bir 

uzlaşmanın sağlanamadığı gözlenmektedir. 

ONAR~ 13. maddenin kamu personelinin görevleriyle ilgili olmayan 

"kişisel kusur"lanndan dolayı adll yargıda haklarında dava açılmalarına 

engel olmadığına değindikten sonra 402, "hizmet kusuru" - "kişisel kusur" 

konusundaki klasik kıstaslara yer vermekte ve açıklamalarda bulunmak
tadır.403 

GİRİTLİ-BİLGEN, "hizmet kusuru" - "kişisel kusur" ayırımı ve 

kıstaslarını açıklayıp hangi hallerde "kişisel kusur" söz konusu olacağını 

398 Lôtfi duran. "Anayasa'nın 128. ve 129. Maddeleri Yönünden Krunu Görevlileri. Bakanların Duru-
mu" konulu Sair Güran'ın Tebliğinin Yorumu. Anayasa Yargısı·!. Ankara. 1984. s.208. 

399 Pınar. s. 55. 

400 Bu kamu görevlHerine tipik bir örnek olarak Bakanlar gösterilebilir. 

401 İlker Hasan Duman. "Kamu Görevlisinin Giderim Sorumluluğu". Yargıtay dergisi. C.14. S.1-
2. Anbra. 1988. s.95. 

402 Onar (ill). s. 1208. 

403 Onar Om. ss. 1699-1709. 
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belirttikten sonra, şahsi kusur hallerinde " ... adliye mahkemelerinde dava 

açılması gerekirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13. madde

sine göre gene idare aleyhine Danıştay'da dava açarak haklarının tazmini

ni isteyebilecekler(ini) ... " ifade etmekte, böylece 13. maddenin "hizmet 

kusuru" - "kişisel kusur" ayırımını ortadan kaldırdığı sonucuna varmak
tadır.404 

DURAN, " Devlet Memurları Kanununun 13. maddesi sadece 

kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilerin uğradığı zararların 

tazmini sonucunu öngörüp düzenlemekte; personelin görev !erin yerine 

getirilmesi niteliğinde olmayan yani hizmetten ayrılabilen tutum ve dav

ranışlarından çıkan zararları kapsamamaktadır. Bu itibarla kişiler kamu 

faaliyet ve hizmetlerinin görülmesi sırasında veya dolayısıyla uğradık.lan 

zararlardan ötürü esas itibarıyla ilgili kurum aleyhine dava açarak tazmi

nat isteyebilirler; fakat kamu görevlerinin yerine getirilmesi sayılmayan, 

gereği olmayan veya amacına yönelmeyen eylem ve kusurlardan idareyi 

sorumlu tutamazlar ve ancak bunları yapan personele karşı açabilirler. 

Çünkü personelin bu tür hareket ve hataları hizmetten ayrılabilen şahsi 

fiil ve kusur niteliğini taşır ve sadece kendilerinin kişisel sorumluluğunu 

gerektirir ... " diyerek, 13. maddenin "kişisel kusur"u kaldırmayıp, memu

ra teminat amacıyla "görevsel kusur" - "kişisel kusur" ayrımına yer 

verdiğini, bunlardan "görevsel kusur" hallerinde personele karşı dava 

açılamayacağını ifade etmektedir.405 Yazar, bir başka incelemesinde, 

sözkonusu yasal düzenleme ile, kamu personelinin Anayasa ilke ve kural

ları ile bağdaştırılması mümkün görülmeyecek bir koruma zırhı içine 

alındığını öne sümıekte406; nihayet, 1982 değişikliğinden sonra kaleme 

aldığı diğer incelemede, 657 sayılı Kanunun değişik 13. maddesi ile buna 

404 İsmet Giritli - Pertev Bilgen. İdari Kaza Ders Notları. İstanbul. 1966. ss.108-109. Anılan ya
ı.arlarla aynı görüş için bkz. Yaşar Karayalçın, "Siyasi İkticbr ve Yüksek Memurlar", Tercüman. 
6.11.1979. 

405 Duran. Mali Sorumluluk. ss.50-51: Duran. Damştay Kararları ve Yürütmenin Durdurul
ması. Ankara. 1966. s.110. 

406 Duran. Türkiye İdaresinin. s.3. 
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dayanılarak çıkartılan yönetmeliğin, memur ve kamu görevlilerine mali 

sorumluluk yönünden salt dokunulmazlık sağlamaya yönelik olduğunu, 

ancak, kamu personelinin kasten verdiği zarariardan ötürü de dokunul

mazlıkla korunmasına kadar varabilecek bir yetki tanındığını savunmanın 

kolay olmadığını belirtmektedir.407 

ÖZYÖRÜK'e göre, DMK.m.13; zarar görenlere, ödeme gücü olan 

bir hasım yaratmak, dolayısıyla idarenin sorumluluk alanını genişletmek 

yolundaki eğilimleri yansıtan bir maddedir. Yazara göre. "bu hüküm, 

memurun şahsi kusur alanını daraltıyor, buna karşılık idarenin sorumlu

luk alanını genişletiyor ve üçüncü şahıslan korumayı amaçlıyor.408 Me

murun şahsen sorumlu tutulacağı hallerin ortadan kalkmadığını fakat, da

raldığını ileri süren yazar, "memur, idareye atıf ve izafesi mümkün 

olmayan kararları veya fiilleriyle üçüncü şahıslara zarar vermişse 

DMK'nun 13. maddesinin himayesine giremez" demekte, ancak, bu 

madde himayesine giremeyecek olan kişisel kusur niteliğine epey dar bir 

anlam vermekte ve "memurun görevi ile hiçbir türlü bağlantısı olamaya

cak kararlardan ve fiillerden" sözetmektedir.409 

DMK m. 13'ün, kişisel kusuru ortadan kaldırır şekilde yorumlana

mayacağına dikkat çeken ZABUNOÔLU, hükmün ön~minin özellikle 

"kişisel kusurla hizmet kusurunun bir arada bulunması, hatta bu iki kusur 

nev'inin birbirinden ayırdedilemeyecek oranda iç içe girmesi" hallerinde 

ortaya çıktığı kanısındadır. Yazar. buna karşın. hükmün her halde memu

run sorumlu tutulamayacağı gibi bir "aşırılığa" varan içerik taşımadığını 

belirterek, görüşünü şöyle sürdürmektedir: "Unutulmamalıdır ki, gele

neksel ve bir bakıma değişmeyecek olan kişisel kusurundan dolayı bir 

zarar verenin bu zararı bizzat tazminle yükümlü tutulması yolundaki ev

rensel kuralı, yasal bir kural ile kaldırmak veya en azından kamusal ajan

lar için bu· ilkenin geçerli olmadığını ileri sürmek, kanımızca ola-

407 Duran. Mali Sorumluluk Sorunu, ss.11-12. 

408 Mukbil Özyörük. İdare Hukuku Dersleri -II. Sınıf Programı - (Teksir), Ankara. 1977. s.257. 

409 Özyörük. s.256. 
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naksızdır. "4 10 Anlaşıldığı kadarıyla yazar. memurun kişisel sorumluluk 

alanını daraltan yorumlara itibar etmemektedir.· 

GÔZÜBÜYÜK, 13. madde ile ilgili olarak, "maddenin sözlerine ve 

konuş amacına bakıldığında kişiler, ancak kamu görevlilerinin 

görevleriyle ilgili olmayan, tamamen hizmet dışında ya da hizmet içinde 

olmakla birlikte hizmetle bağdaşmayan kişisel kusurlardan doğan zarar

ların giderilmesi için kamu görevlilerine karşı adalet mahkemelerinde 

dava açabilecekler( ini)" ifade etmektedir. 411 

Yukarıda anılan görüşler dışında, m.13'e değişik bir yorum getiren

ler arasında, ESİN dikkati çekmektedir. Yazar; anılan hükmün. idarenin 

objektif sorumluluğu bakımında önem taşıdığını belirtmekte ve "anılan 

kanun hükmü, özel hukuktaki adam çalıŞtıranın (istihdam edenin) sorum

luluğuna benzer bir sorumluluk biçimi getirmektedir" görüşüyle, "13. 

madde hükmünün gerçek değeri kusursuz sorumluluk alanında belirmek
tedir"4 l2 demektedir. ESİN. anılan hükmün düzenlemesine kusursuz so

rumluluk kuramları arasında bağımsız bir yer vermekte ve "koşulları 

varsa, idari hasar ya da sebepsiz iktisap kuramına başvurmadan, anılan 

kanun hükmünü uygulamak gerekir"413 görüşünü ileri sürmektedir. 

YENİCE-ESİN ise. 13 . maddenin kişisel kusuru ortadan 

kaldırmadığını, " ... personelin, yürüttüğü görevin amacı ve gerekleriyle 

bağdaşmayan, bu nedenle de görevden ve hizmetten soyutlanması gereken 

subjektif tutum ve davranışlarından (kısaca, kişisel kusurundan) ötürü, es

kiden olduğu gibi yine kendisi(nin)" sorumlu olacağını belirtmektedir.4 14 

DMK m.13.ün getirdiği sistemi savunan BALTA; bu hükümle, o 

güne değin kamu görevlilerinin zarar doğuran davranışları konusunda 

410 Zabunoğlu. ss. 252-253. 

411 Gözübüyük. Yönetsel Yargı. s.270. 

412 Esin. II. Kitap, s. 164. 

413 Esin. II. Kitap, s. 165. 

414 Yenice-Esin. s. 322. 
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Türk hukukunda geçerli olan birlikte sorumluluk (kumulativ) sisteminin 

sona erdiğini ve "kanuni teminat" sistemine geçeldiğini belirtmektedir. 

Yazar, "İdare edilenlerin memur aleyhine hizmetle ilgili hususlardan 

ötürü tazminat davası açmalarına cevaz verilmesi aslında doğru değildi. 

Fakat bu, Fransız sistemindeki gibi dolaylı bir yolla sağlanamazdı."415 

diyerek, getirilen hükmü savunmaktadır. 

ULER, görev le ilgili olarak verilmiş bir zararın ödettirilmesi ıçın 

kamu görevlisine karşı adli yargıda dava açılamayacağını belirtirken416; 

DÜREN, DMK. 13. Maddesine rağmen kamu görevlilerinin "kişisel ku

surdan" dolayı kişisel sorumlulukları ilkesinin kalkmadığını ifade 
etmiştir.417 

Son olarak, KARAHASAN. sözkonusu hükmün sakıncalı ve anlamını 

aşan bir yoruma uğraması tehlikesine dikkat çekmekte ve 13. Maddenin 

uygulama alanının "en zorunlu durumlarla sınırlandırılma"sı gereğine 

değinerek, bu hüküm "özüne (ruhuna) göre dar bir yoruma bağlı tutul

malıdır" demektedir. Yazara göre, bu yasa hükmünün "lafzına" göre 

yapılacak yorumla, maddenin çok geniş bir alanı kapsamına aldığı sonu

cuna ulaşılır. Şöyle ki, görevlinin görev çevresiyle, görevsel ödevlerle, 

her ne çeşitten olursa olsun bir bağlantısı bulunan davranışlarının ya

rattığı sorumluluğu devletin karşılaması gerekir. Böylece, davranış kişisel 

kusur niteliğini taşısa bile, sorumlu devlettir. Maddenin sözü, zarara 

uğrayan kimsenin, kamu görevlisine karşı, kişisel kusur ilkesine göre 

dava açmak yetkisini kaldırır nitelikte gibi görünmektedir. Devletin so

rumluluğu, kamu görevlisinin yerini almaktadır.418 

Belirtilen görüşlerin büyük çoğunluğunu ayrı ayrı irdeleyip bunlar

dan bir sonuca varan OZANSOY da, her şeyden önce Türk kamu huku-

415 Tahsin Bekir Balta. İdare Hukuku Ders Nottan (Kısım II-İdari Yargı). Teksir. Ankara. 1968. 

ss.465-466. 

416 Yıldırım Uler. İdari Yargıda İptal Kararlarmın Sonuçlara. Ankara. 1970. s.139. 

417 Düren. s. 301. 

418 Mustafa Reşit Karabasan. Tazminat Davaları. Anknra. 1976. ss. 1026-1029. 
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kunda devlet adına faaliyette bulunan görevlilerin, bu faaliyetle ilgili hu

kuka aykırı davranışlarının, devletin kendi hukuka aykırı faaliyetleri 

olduğunu, bu çıkış noktasından hareketle hukuka aykırı davranan kamu 

görevlilerini üçüncü kişiler karşısında tazminat tehtidiyle "adam etme" 

yönteminin, kamusal sorumluluk olgusunda esas belirleyici olmasını ve 

sistemin omurgası haline getirilmesini benimsemediğini, bu bakımdan 

"görevle ilgili olan ve olmayan" ayırımını idare mahkemeleri yerine ad

liye mahkemelerinin yapmasının hiç kabul edilemeyeceğini ifade etmekte

dir. 419 Yazar, bir başka incelemesinde; 13. Madde hükmünün, davalı 

tarafı belirlemeye yönelik bir "usul noımu" olması dolayısiyle, "sorumlu

luk kurucu" bir norm olarak kabul edilemeyeceğini, öğreti ve içtihatlarda 

kabul gören "memurun devlete kanalize edilen sorumluluğu "düşüncesine 

katılmadığını, çünkü, personelin zarar doğurucu davranışının, "görev" ile 

bir bağlantı veya ilgiye sahip olması nedeniyle, haksız fiili aşan, onun an

layamayacağı ve dolayısiyle çözemeyeceği bir özel davranış biçimine se

bebiyet verdiğini, işte 657 sayılı DMK,nun 13. maddesi hükmünün (ve bu 

arada Anayasa'nın 40/II ve 129N. Md. hükümlerinin) görevlinin devlete 

"kanalize'' edildiği ileri sürülen zarar verici davranışın, yine de "idarilik" 

niteliğini yitirmediği yaklaşımıyla yorumlanması gerektiğini, Devlet'in 

görevlinin belirtilen nitelikteki zarar verici davranışının sonuçları 

karşılamayı kabul etmesinin nedeninin, "görevle ilgili" olduğu sürece, 

"kendisiyle de ilgili" olduğu gerçeğini görmesinden kaynaklandığını, aksi 

halde görev linin güvencesinin. hukuk dışılığa prim veren ve her türlü 

"haksız" davranışının devletin üstlendiği bir sistemin sözkonusu olabile

ceğini, böyle bir yorumun ise ne vatandaş güvencesiyle ne de hukuk dev

leti ilkesiyle bir ilgisinin olabileceğini ileri sürmektedir.420 

Görüldüğü üzere, öğretide baskın görüş; 13. maddenin, kamu perso

nelinin kişisel kusura dayalı sorumluluğunu kaldırmadığı, sadece Duran'ın 

deyimiyle "görevsel kusur" denilen kusurlarından dolayı, tazminat 

419 Oı.ansoy, Tarihsel ve Kuramsal. s.238. 

420 Cüneyt Ozansoy, "Türkiye İdaresinin Sorumluluğunda Kamu Hukuku Erozyonu", 1. Ulusal 
İdare Hukuku Kongresi, I. Kitap: İdari Yargı. Ankara. 1991. ss.79-81. 
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davasının sonradan kendisine rücu olunmak üzere idareye karşı 

açılabileceğini öngören bir usul normu olduğu yolundadır. 

Bu kapsamlı açıklamadan sonra, 1982 Anayasasının öngördüğü bu 

konudaki sisteme gelince: 

Kamu personelinin mali sorumluluğu konusu 1982 Anayasasıyla ilk 

kez anayasal bir kural olarak düzenlenmiştir. 

Anayasanın 40. maddesinin 2. fıkrasında "kişinin, resmi görevliler 

tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da kanuna göre, 

Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgiliye rücu hakkı 

saklıdır" hükmü yer alırken; 129/5'te "memurlar ve diğer kamu 

görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazmi

nat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği 

şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir" denilmekte

dir. 

Anayasamızın bu hükümleri de gerek öğreti ve gerek uygulamada 

Devlet Memurları Kanununun 13. maddesi gibi değişik görüşlere yol 

açmış, henüz aydınlığa kavuşmamıştır. 

Daha önce yasalarda yer alan ve çoğu kez içtihatların geliştirmesiyle 

gündemde olan bu konu, 1982 Anayasası ile düzenleme alanına girmiş ve 

bu konudaki tartışmalara yeni bir boyut eklemiş~ir. 

Konunun önemi nedeniyle, öncelikle her iki madde üzerinde kısa bir 

saptama ve irdeleme yapmak yararlı olacaktır: 

Gerek m. 40/2, gerek m. 129/5, 125. maddede yer alan genel 

hükümden farklı olarak, sorumluluk ve ödemenin kanunla 

düzenleneceğinden söz etmektedir. Gerçekten, m.40/2'deki ifade " ... ka

nuna göre, Devletçe tazmin edilir", m. l 29/5'teki ise, "... kanunun 

gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ... " biçimindedir. 

Anayasa'nın 125. maddesinin ilgili hükmünde zarar doğuran işlem 

ve eylemin süjesi "idare" iken, değindimiz iki hükümde bu kez "resmi 
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görevliler" (m.40/2) ve "memurlar ve kamu görevlileri" (m.129/5)nden 

sözedilmektedir. Yine m. 125/son'da işlem ve eylemlere ilişkin bir nitele

me yapılmazken, m. 40/2'de "haksız işlemler"de, m.129/5'te ise "kusur

lardan" doğan tazmin yükümü sözkonusudur. Dolayısıyla bu hükümlerde, 

idarenin değil, görevlilerin davranışlarının bir nitelendirilmesine gidil

miştir.421 

Yine her iki hüküm (m. 40/2 vem. 129/5), 125/son'da yer almayan 

bir kuruma değinmekte, "görevliye rücu" mekanizmasını getirmektedir. 

Yalnız, m.129/5'de "kendilerine rücu edilmek kaydıyla" ifadesinde, idare 

açısından bu bir zorunluluk olarak ortaya konurken; m.40/2'de "ilgili 

görevliye rücu hakkı saklı" tutulmuştur. 

Sorumluluk normları açısından bir değerlendirme ise, bu 

hükümlerin sorumluluk kurucu, maddi normlar sayılamayacağını ortaya 

koyuyor. Gerçekten, sözkonusu hükümler, sorumluluk koşullarını 

gösteren ve sorumluluğu kuranı niletikten ziyade, usuli nitelikte norm

lardır ve davalı tarafı belirlemeye yöneliktir.422 

1982 Anayasasının 40. ve 129. maddeleriyle getirilen düzenlemeye 

ilişkin öğretinin yaklaşımına gelince: 

Duran, 129/S'in memur ve kamu görevlilerinin gerek kamu hukuku, 

gerek özel hukuk esas ve usullerine göre yaptığı her türlü görev ve hiz

metlerden dolayı, zarara uğrayanların ancak kamu kurum ve kuru

luşlarını dava edebileceklerini ifade ettikten sonra, l29/5'in memur ve 

kamu görevlilerinin işlemiş oldukları kusurlar bakımından hiçbir 

ayırımda bulunmadan salt olarak kapsamına aldığı söylenebileceğini , 

ancak bu taktirde de Anayasanın 129/5 hükmünün. 137. madde ve 125/son 

fıkrasıyla bağdaştırmanın mümkün olamayacağını ileri sürmektedir. 

Diğer taraftan aynı yazar 129/5, 125 ve 137. maddelerin birbiriyle 

421 Ozansoy, Tarihsel ve Kuramsal. s.206. 
422 Ozansoy. Tarihsel ve Kuramsal. s.206: yazarın aynı düşüncedeki diğer incelemesi için bkz. 

Ozansoy. Sorumlulukta Erozyon. ss. 79-80. 
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çelişen ve çatışan ilkeler içerdiğini. bunları uyumlu bir şekilde yorum

layıp uygulamaya geçirmenin pek imkanı olmadığını sözlerine eklemekte

dir. 423 Yazara göre sözkonusu Anayasal hükümlerle, kanıu personelinin 

üçüncü kişilere karşı sorumsuzluğu yönünde bir sistem getirilmiş ve hu

kuka ayın davranan kamu görevlileri bir tür dokunulmazlık zırhına 

büründürülmüş; mali sorumluluk yönünden bir tür bağışıklığa 

kavuşturulmuşlardır. 424 

Esin-Yenice. 129/5'te yer alan kuralın, Devlet Memurları Kanunun 

13. maddesindeki gibi "görevsel kusur" - "kişisel kusur" ayırımını 

gözettiğini, 13. madde ile 129/5 arasında bir paralellik bulunduğunu, 13. 

madde gibi 129/S'inde "kişisel kusur"lardan · dolayı peronelin bizzat so

rumlu tululacağını gösterdiğini ileri süımektedir.425 

Gözübüyük, Anayasanın 129/5 hükmüyle, memurların üçüncü 

kişilere karşı sorumluluğu açısından "teminat sistemi "ni getirdiğini ifade 

ettikten sonra " ... Anayasanın bu kuralını salt olarak uygulamak kamu 

görevlilerinin yetkilerini kullanırken, kin, garaz. husumet gibi duygular 

altında hareket ederek, yetkilerinin kullanılması ile ilgisi olmayan, ağır ve 

hizmetten ayrılabilen 'kişisel kusur'larını 'kamu görevlilerinin yetkilerini 

kullanırken işledikleri kusurlardan' saymak, amacı aşan bir yaklaşım 

olur ... " diyerek Anayasanın 129/5 hükmünün ancak "görevsel kusur"lar 

bakımından etkili olabileceıği sonucuna vaımaktadır.426 

Özay, Anayasa'nın 129/5 maddesinde öngörülen kuralın mutlak 

olmayıp; idari yetkilerin kullanma alanı ile, diğer bir deyişle idari işlem 

ve eylem niteliğini kaybetmemiş davranışlarla sınırlı olduğunu, özellikle 

haksız eylemlerde (fiili yol) kamu görevlisinin Anayasa'nın bu 

güvencesinden yararlanma olanağı bulunmadığını, yerleşmiş yargıtay uy-

423 Duran. Mali Sorumluluk Sorunu. s.8. 13-14. 19. 

424 Lutfi Duran. Türkiye Yönetiminde Karmaşa. İstanbul. 1988. s.23: Durun. Yorum, s.208. 

425 Yenice-Esin. ss.321-322. 
426 A. Şeref Gözübüyilk. Yönetim Hukuku. 2. Bası. Ankara, 1988. s.117. 
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gulamasının da bu yönde olduğunu belirtmektedir.427 

Eren'e göre, Anayasa 40/II. ve 129N. maddeleriyle, o güne değin 

bu alanda duyulan sancıları tümüyle gideren net bir çözüm getirmiş ve 

ileri bir adım atmıştır. Yazara göre; 

"1982 Anayasası, 1961 Anayasasının aksine, devlet ve kamu idarele

rinin çalıştırdıkları memur ve diğer kamu görev !ilerinin görev !erini ye

rine getirirken üçüncü kişilere haksız bir işlem ve eylemle vermiş olduk

ları zarardan doğan sorumluluğu, açık bir şekilde düzenlemiştir. 

Anayasa, bu yeni düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 

13. maddesine rağmen uygulamada görülen tereddütleri de kesin olarak 

gidermek amacıyla mutlak 'idari güvence' ilkesini getiımiştir" 

Yine bu görüş sahibine göre, "Anayasanın 40/II ve 129N. maddele

ri. devletin (kamu idarelerinin) sorumluluğunun şartlarını düzenlemiş", 

devletin asli ve birinci derece sorumluluğu g~tirilirken, bu düzenleme 

içinde kamu görevlileri "sadece rücu sorumlusu" olarak yer almıştır.428 

Eren, memur ve diğer kamu görevlilerinin en ağır (kasdi) kişisel kusurla 

dahi üçüncü kişilere bir zarar vermiş olmaları halinde, sorumlunun ken

dileri değil; Devlet veya hizmetinde çalıştığı kamu idaresi olduğu sonucu

na varmaktadır.429 

Erkut'un da büyük ölçüde Eren'le aynı görüşü paylaştığı ve mevcut 

Anayasa düzenlemeleri (40/2. 129/5. Md.ler) karşısında. kamu 

görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan (kişisel 

kusur ve görev kusuru ayırımı yapmaksızın) doğan tazminat davalarının, 

idarenin kamu görev !ilerine rücu hakkı saklı kalmak üzere. ancak idare 

aleyhine açılabileceği düşüncesinde olduğu anlaşılınaktadır.430 

4Z'l Özay. Günı~ığında Yönetim. s.379. 

428 Eren. Borçlar Hukuku. C. II .• s.176. 

429 Eren. s.179. 

430 Celal Erkut. "l.Y.U.K. Çevresinde İdari Dava Türleri ve Bazı Usuli Değişiklikler". "İHFM, CLI. 
S.1-4. İstanbul. 1986. s.233. 
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Yayla'ya göre, m.129N'te yer alan "sorumluluk esası da, 125. mad

dedeki genel sorumluluğun bir devamıdır" ve "bir yandan görev le ilgili 

kusuru bulunan kamu görevlilerinin kanunla bile sorumsuz tutulmaları 

önlenmek istenmiş; bir yandan da. zarar görenlerin, ödeme gücü bulunan 

idareyi dava edebilmelerine imkan tanınmıştır"431 Yazar, m. 40/II'ye 

ilişkin olarak ise, ''böylece, Anayasa, bir kere daha, temel hak ve 

hürriyetlerin korunmasına önem verdiğini. haksız işlemden zarar 

görenlere kanunla tazminat verilmesini emrederek göstermektedir" 432 

görüşüne yer vermiştir. 

Akgüner, Anayasanın 129/5. hükmünün " ... bilinen ve uygulanan bir 

ilkeyi tekrar etmekte (olduğunu), bu ilkenin kullanılması için gerekli 

düzenlemenin kanun tarafından yapılmasını emret(tiğini) ... Devlet Me

murları Kanununun 13. maddesinde de ... bu doğrultuda bir takım 

düzenlemeler yapmış bulun(duğunu) ... " ileri sürerek 129/5 ile 13. mad

denin biribirine paralel hükümler olduğu görüşüne yer vermekte ve 13. 

maddenin ise kamu personeli için tam bir "yargı bağışıklığı" getirdiğini 

söyleyerek"433 Eren ile aşağı yukarı benzer görüşe katılmaktadır. 

Malkoç'larm bu konudaki düşüncesine göre; Anayasa'nın 129/5. 

maddesi hükmü ile, "memur ve kamu görev !isinin tazminat alacaklısına 

karşı sorumluluğu. diğer sorumlu olan devlete kanalize edilmiştir."434 Bu 

hükümle "idarenin kusursuz sorumluluğu ilkesine yeni bir düzenleme ge

tirilmiş"43S bulunmaktadır. 

Aşçıoğlu ise, 129/5. maddesiyle öngörülen ilkeyle, zarar görene 

karşı devletle birlikte müteselsil sorumlu olan memurun sorumluluğunun, 

devlete kanalize edildiği düşüncesindedir.436 Aynı yazar, A YİM. 20. Ku-

431 Yayla. s. 136 ve 138. 
432 Yayla. s. 137. 

433 Tayfun Akgüner. Kamu Personel Yönetimi.1stanbul. 1988. ss.107-110. 

434 İsmail Malkoç-Aytaç Malkoç, s.579. 

435 İsmail Malkoç-Aytaç Malkoç, s.582. 

436 Çetin Aşçıoğlu. "Memur Güvencesi Yeterli mi?", Milliyet. 28 Temmuz 1984. s.2. 

11 o 



ruluş Yıldönümü sempozyumunda ise; dünyanın hiçbir yerinde memurla

ra güvence sağlanması ya da korunmasına yönelik olmak üzere Anaya

sa'ya bu şekilde (Md. 129/5) geçmiş bir hüküm bulunmadığını belirt

miştir.437 

Ozansoy ise, çağdaş sorumluluk sistemlerinin, görev linin haksız fii

line dayalı kamusal sorumluluk çözümlerini çoktan geride bırakarak, ida

renin "asli" sorumluluğu ilkesine ulaşırken ve Türkiye idaresinin baştan 

beri "asli" olan sorumluluğunun, önce 657 sayılı DMK.nun 13 ve bilaha

re 1982 Anayasa'sının 40/ll ve 129N maddeleri hükümleri vesile edile

rek artık hukukumuzun bu alanda Alman sistemini benimsediği 

gereçesiyle "dolaylı-üstlenilmiş" bir sorumluluk olarak yorumlanması 

gerektiğine ilişkin görüş ve yaklaşımların yanlış olduğunu, 438 keza aynı 

şekilde hukuki sorumluluğu, cezai sorumluluk etkileriyle bir müeyyide 

mekanizması olarak görmenin de doğru sayılamayacağını439, Anayasa'nın 

40/II ve 129N. maddelerinin sorumluluk hukuku açısından "usul normu" 

niteliğinde bulunmasına rağmen, gerek Yargıtay'ın gerek öğretinin 

"maddi norm" niteliğindeki Anayasa'nın 125/son maddesine hiç 

değinmeden, anılan hükümleri "'devletin sorumluluğunu kuran" nitelikte 

değerlendirmelerinin doğru bir yaklaşım olmadığını ileri sünnektedir.440 

Kaneti'ye göre ise; Anayasa'nın 129N. maddesi sorumluluk kurucu 

bir maddi norm değildir. Bu durumda sorunun çözümü, "kamu 

görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlar" deyiminin yo

rumlanmasından geçmektedir. Anılan hükmün usul normu -niteliği esas 

alındığında; bu deyimin "kamu görev !ilerinin hizmet kusuru oluşturan 

eylemlerini" kapsadığı ve bu tür eylemler için davanın idareye karşı 

açılmasını öngördüğü sonucuna ulaşılması gerektiğini, hükmün bundan 

daha geniş biçimde yorumlanmasının, idarenin kendi eylem ve 

437 Çetin Aşçıoğlu. AYİM.'nin 20. Kuruluş Yılı Sempozyumu. Tartışmalar. 

438 Oz:ınsoy, Sorumlulukta Erozyon. s.73. 

439 Oz:ınsoy, Tarihsel ve Kurams:ıl. s.220. 

440 Ozansoy. Sorumlulukta Erozyon. ss.79-80. 
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işlemlerinden başka, memurun görev le bağlantı kurulabilen kusur

larından da sorumlu olduğu, Anayasa'nın 125/son maddesinin yanısıra 

129N. maddesinin de memuru korumak ve güvence vermek üzere, dev

lete ek bir sorumluluk yüklediğinin kabulü sonucunu doğuracağını, bu tür 

bir geniş yorumun ise, Anayasa koyucunun bu konudaki amacını aşar bir 

mahiyet arzedeceği için kabul edilemeyeceğini belirtmektedir. 441 

Görüldüğü üzere, öğretide konunun henüz çözüme kavuştuğundan 
~ 

sözetmek bir "ütopya"dan öteye gidemeyecektir. Duran'ın da temas ettiği 

üzere, Anayasa'nın 40/2 ve 129/5. maddelerinde çıkartılması öngörülen 

kanunların düzenlenmesi sırasında. sorunun demokratik toplum düzeni 

gereklerine uygun bir çözüme bağlanması gerekli ve mümkün bulunmak

tadır.442 Bu düzenleme aşamasında. Fransa'da son olarak kabul edilen 13 

Temmuz 1983 tarihli ve 83-634 sayılı kanun1a443 öngörülen, kamu 

ajanının görev yapmakta iken hizmetten ayrılabilen kişisel kusuru 

dışındaki "hizmet" veya "görev" kusurlarından dolayı açılacak davaların 

kuruma yöneltilmesine ilişkin sistemin dikkate alınması yararlı olabile
cektir.444 

Son olarak, Anayasa'nın 129/V. maddesinde temas edilen "diğer 

kamu görevlileri" arasına kimlerin gireceğine ilişkin Yargıtay'ın bir 
kararına işaret ederek, konuyu noktalamakta yatar görülmektedir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararına göre; "Kamu görevlisi 

deyimi, görevlinin bir kamu hizmetini yüklenmesi ve görev karşılığı dev

let bütçesinden maaş, ödenek, ücret vb. gibi her ne ad altında olursa 

olsun. görevliye bir maddi meblağın özgülenmesi iki ana ögesini içerir. 
Bakanların bu iki ana ögeyi tam olarak taşımaları, kamu görevlisi ola-

441 Selim Kaneti. "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusur
lardan Doğan Tazminat Davaları", İktisat ve Maliye Dergisi. Y.36. S.3. Ankara. 1989, 
ss.102-103. 

442 Duran. Mali Sorumluluk Sorunu. s.19. 

443 Actuallite Juridique Droit Administrntif. Avril 1984. No.4. Special Fonction Publique. 

444 Duran. Mali Sorumluluk Sorunu. s.20. 
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rak kabullerinin açık kanıtını oluşturur. "445 Bu kararla, siyasi bir kimliğe 

sahip olan bakanların, Anayasa'nın 129/5. maddesi anlamında kamu 

görevlisi olduğu belirtilerek "idari güvence" altına alındıkları ve sonuçta 

bunların işlem ve eylemlerinden doğan zararların her halükarda devlet 

tarafından karşılanması gerektiği ilkesi kabul edilmektedir. Ancak. bu 

gibi hallerde ilgiliye ödenen tazminat için bakana ne şekilde rücu edile

ceği hususunun boşlukta olduğu da açıktır.446 

2. Hizmet Kusuru lle Ajanın Kişisel Kusurunun Birleşmesi Ve Görev 

Kusuru 

Kural olarak, bir idari faaliyetten doğan zarar, hem bu faaliyeti 

yürüten ajanların kişisel kusuruna hem de hizmetin kuruluş ve 

işleyişindeki düzensizliğe bağlanamaz. Gerçekten, kişisel kusur; ajanların 

idare fonksiyonuna, kamu görevinin gerek ve koşullarına yabancı tutum 

ve davranışlarının anlatımı olduğuna göre; bunların yaptıkları işi bir yan

dan hizmete yabancı ve aykırı görürken, diğer yandan hizmete ilişkin say

mak uygun olmaz. Bu nedenle, uygulamada, kişisel kusurun bulunduğu 

yerde idareye ve hizmete yüklenebilecek bir kusurun sözkonusu olamaya

cağı genellikle kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bazen her ilci kusu

run biraraya geldiği ya da içiçe girdiği de görülmektedir.447 Yani, zarara 

sebebiyet veren olay , bir yandan ajana, diğer yandan da idareye 

yüklenebilmektedir. 448 

Bugün Türk pozitif hukuk düzenlemelerinde yalnız 1602 sayılı 

AYİM Kanununun 24. maddesi449 "Hizmet Ve Şahsi Kusurun Birleşmesi" 

445 Yrg. HGK. 14.9.1983: E. 1980/4-1714. K.1983/803 (Yargıtay.Kararlan dergisi. C.9. S.11, Anka
ra. 1983. ss.1582-1587 .) Konu ile ilgili kapsamlı bilgi için aynca bkz. Sait Güran. "Anayasa'nın 

128. ve 129. Maddeleri Yönünden Kamu Görevlileri. Bakanların Durumu". Anayasa Yargısı. 

Ankara. 1984. ss.193-200: Duran. Yorum: ss.401-212: Duman. s.94: 1961 Anayasa'sı dönemine 
ilişkin değerlendirme için bkz. Servet Armağan. 1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu , lHF. 
Yay. No: 551, lsranbul. 1978. ss.149-151. 

446 Güran, Bakanlıınn Durumu, s.199. 

447 Esin. Il. Kitap, s.55. 

448 Artukmaç, s.449. 

449 Anılan yasa hükmü ile ilgili aynnhlı inceleme ikinci bölümde .yapılacaktır. 
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başlığı altında bu kavrama yer vermekte; buna paralel bir hüküm, 

Danıştay Kanununda veya 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununda 
(İYUK) bulunmamaktadır.450 Doğaldır ki, sözkonusu kavram öğretide ve 

kimi yargı kararlarında geliştirilmiş ve işlenmiştir. 

Fransız öğretisinde ve yargısal uygulamasında kişisel kusur ile hiz

met kusurunun ayırım öğretisi olarak; 

- Maddeten göreve bağlı olmayan kusur, 

- Zarar verenin kastından ve kötü niyetinden doğan kusur, 

- Kişisel bir çıkar gözetilmesinden doğan kusur, 

- Bağışlanabilir veya hoşgörülebilir nitelikte olmayan ağır kusuı45 l 

gibi kimi kriterlerin geliştirildiği; idarenin sorumluluğu ile ajanın kişisel 

sorumluluğunun birleşmesi halinin de, "Hizmetle ilişkiden tümüyle yok

sun olmayan kişisel kusur" ve "hizmet dışında işlenen. ancak bir hizmet 

kusuru ile açıklanabilen kişisel kusur" olmak üzere iki ana başlık halinde 
işlendiği görülmektedir.452 

Fransız Danıştayının içtihadının, yazar Leon Blum'un bu konudaki 

düşüncesinde453 belirtilen anlamda, fakat ondan daha uzağa gitmeyen 

sınırlı bir alanda, yani idarenin vasıtalarının necien olduğu kazalarla ilgili 

alanda geliştiği, hizmetle olan "bağ''ın varlığı halinde, hizmetin sorumlu

luğunu doğuran kişisel bir kusurun varlığının kabul edildiği. bu kusurun 

hizmet dolayısiyle ve hizmetin gereksinmeleri için ayrılan bir araçla 

işlenen kusur şeklinde tanımlandığı anlaşılmaktadır.454 

450 Devrim. Sorumluluk İlkesinin Düşündürdükleri. s.682. 

451 Bu konudaki açıklama ve kanır örnekleri için bkz. Xavier Delcros-Bertrand Delcros. ss.89-91. 

452 Xavier Delcros-Bemand Delcros. ss.92-99. 

453 " ... Adli mahkemeler. kusurun kişisel bir karakter taşıması sebebiyle. klasik bir ayırıma göre me
mura değil; zayıflık tutl..11 ve kötülükleri ile insana bağlı olduğuna ve bu nedenle kamu hizmetinden 
ayrıldığına karar vereceklerdir. Bununla birlikte. hizmet içinde veya hizmet dolayısiyle işlenirse ve 
kusurun araç ve gereçleri suçlunun kullanımına hizmet tarafından teslim edilmişse: idari yargıç, 
hizmetin kusurdan ayrılmadığını söyleyebilecek ve söylemek zorunda olacaktır: .. " (Conclusion de 
M. Chardeau. Sous T.C. 25 mars 1957. Chilioux et lsaad Slimane. Dalloz 1957. 1.p. 395.) 

454 Xavier Delcros-Beı:tr.ınd Delcros, s.99; Freedeman. ss.133-135. 
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Türk öğretisinde ise Sanca455 ve Onar456, hizmet kusuru ile kişisel 

kusurun birleşmesi halinde hem görevli (ajan) hem de idarenin doğrudan 

doğruya ve birinci derecede müteselsilen sorumlu olduğunu, zarara 

uğrayan kişinin, dilerse tazminat davasını yalnız memura açabileceğini; 

dilerse de doğrudan idareyi dava edebileceğini ileri sürmektedir. 457 Ar

tukmaç ise, bu hal tarzının dışında zarar görenin fiilin tekliğine rağmen 

hem görevli hem de idare aleyhine aynı zamanda ve birbirinden bağımsız 

iki dava açabileceğini, ancak bunlardan birisinin tazminata mahkum edil

mesi halinde, diğeri hakkındaki davanın düşeceği kanaatindedir.458 

Esin459 ve Eroğlu460'nun, hizmet kusuru ile kişiel kusurun birlikte 

bulunması halini, "hizmet kusuru ile kişisel kusurun içiçe girmesi" ve 

"hizmet kusuru ile kişisel kusurun birarada -yan yana- bulunması" 

şeklinde ikili bir ayırıma tabi tuttukları görülmektedir. 

Yayla461 ve Günday462 ise, hizmet kusuru ile zarar verici işlem veya 

eyleme katılan kişilere (ajanlara) ait kusurların birleşmesi halinde dahi, 

öncelikle idarenin sorumlu tutulması gerektiğini, ancak bu hallerde 

"rücu" mekanizmasının da sonradan harekete geçirilmesi gerektiğini 

ifade etmektedir. 

Sorunun, öğretide son dönemdeki yansıması ise, karşımıza "Görev 
Kusuru" şeklinde çıkmaktadır. 

Türk idare hukuku öğretisinde "görev kusuru" kavramının 

geçmişinin eski olmadığı görülmektedir. Kavram, teknik anlamda L 970'1i 

455 Sarıca. İdari Kaz:ı. ss.219-224. 

456 Onar (Ill). s.1724. 

457 Giritli'de Onar ve Sanca ile aynı görüşü paylaşmaktadır. Bkz. Giritli, Kamu 
Yönetimi, s .322. 

458 Artukmaş, s .450. 

459 Esin, il. Kitap. ss. 55-59. 

460 Eroğlu. ss.490-492. 

461 Yayla, s .148 

462 Günday, ss.251-252. 
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yıllarda gündeme girmiş ve tartışmaya açılmışnr. 

Kavram, Türk hukukunda özellikle Duran tarafından kullanılmış ve 

geliştirilmiştir.463 Yazara göre "görev kusuru", personelin hizmetten 

ayrılamayan kişisel kusurları olarak ortaya çıkmaktadır. Personelin görev 

kusuru, geniş anlamda "kişisel kusur" sayılabilirse de; aslında hizmet ku

suru niteliği taşıyan mesleki ve ödevsel bir kusurdur. İdarenin sorumlu

luğunu gerektiren hizmet kusuru, görünüşte anonim nitelikte olmasına 

rağmen; gerçekte bir veya birkaç personelin yaptığı hizmetin ve ödevin 

kural ve gereklerine uyma yükümüne riayetsizliği biçiminde ve halinde 

ortaya çıkar. Ancak, personelin bu konudaki aykırı tutum ve davranışları 

mutlaka hizmet kusuru olmadığı gibi; hizmet kusuru kabul edilenlerin de 

mutlaka görev kusuru sayılmaları zorunlu değildir. Genellikle "orta ye

terlikte" bir personelin yapmayacağı veya yapmaması gereken eylemler, 

görev kusuru niteliğini taşırlar. Bunun dışındakiler, salt hizmet kusuru 

olarak değerlendirilmelidir. Personelin, hizmet dışında işlenen, ancak 

görevinden tamamen soyutlanmasını önleyen veya engelleyen "en hafif ve 

gevşek bir bağ ile hizmetle bağlantılı bulunan eylem ve kusurlar" dahi, 

görev kusuru olarak idari sorumluluğu gerektiren hizmet kusuru 

sayılmak gerekir. Dolayısiyle, kamu faaliyet ve hizmetlerinin ifası 

sırasında veya dolayısiyle personelin kişisel gibi görünen ancak aslında 

hizmet ve ödevlerinden ayrılamayan eylem ve kusurları, görevle ilgili 

olarak işlenen ''görev kusuru" niteliğinde hizmet kusuru addedildiğinden; 

zarar gören kişiler personeli değil, onları ç~lıştıran kurumları dava 
etmek durumundadırlar. Görev kusurunndan doğan tazminat borcunu 

karşılayan idarenin, sorumlu personele aynı oranda rücu hakkına sahip 

olduğu da kuşkusuzdur.464 Yazar, henüz bu görüşlerini netleştirmediği 

daha eski bir incelemesinde ise; ajana rücu sorunu bağlamında meseleyi 

ele alırken, şu saptamayı yapmaktadır: Memurların görev le ilgili kusur-

463 Yazar, daha eski bir çalışmasında. hizmet kusuru ile kişisel kusurun birleşmesi halinde. ajan ve ida
renin müteselsilen sorumlu olduğuna ilişkin öğretideki yaygın görü.jü savunmaktadır. Bkz. Duran. 
İdare Hukuku Meseleleri. ss.625-637. 

464 Duran. Mali Sorumluluk. ss.109-111. 
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lannın alelade kişisel kusur olmadığı, bir nevi meslek ve görev kusuru 

teşkil ettiği açık olduğundan, bunun adli yargının halledebileceği özel 
hukuk davası niteliğinde bulunmaması karşısında, kamu hukuku pro

sedürü içinde hükme bağlanması gerekir. Bu durum, hem zarar 

görenlerin karşılarında ödeme kabiliyeti olan idare tüzel kişilerini bulma
lannı, hem de kamu ajanlannının sorumluluk korkusu ile hareket ve dav

ranıştan kaçınmalarını, öte yandan mesleki kusurlarının da yaptırımsız 

bırakılmayarak dikkate sevkedilınelerini temin bakımından elverişli bu
lunmaktadır.465 

Güran ise, Duran'ın "Görev Kusuru" konusundaki düşüncelerini 
daha da geliştirmiştir. Yazara göre; kamu görev·lisinin işlem ve eylemle

rini, görevinden, yetkilerinden, hizmet araç ve gereçlerinden, resmi 

sıfatından tam ve mutlak surette "ayrılmış olanlar"la "olmayanlar" 

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Birinci halde, hukuki sorumluluğu 

gerektiren davranışta bulunan kamu görev !ileri tamamen özel ve kişisel 
kapasiteleri içinde hareket etmektedir. Hizmetle. görevle, kurumla, resmi 

kimlikleriyle doğrudan ya da dolaylı biçbir ilgi ve irtibat yoktur. Bu hal, 

kamu görev tisinin kişisel sorumluluğuna yol açan "kişisel kusur'' a sebe

bi yet verir.466 İkinci halde ise, sorumluluğun kaynağında, önce mevzuatın 

idare ajanına yüklediği bir görev, tanıdığı bir yetki. verdiği bir araç

gereç, sonra da o ajanın bunları hukuka uygun veya aykırı biçimde kul
lanmak olayı vardır. Ajan, keyfi, yanlı, kasıtlı. suç teşkil eder, görev ve 

yetki alanını aşar. idare işlevi dışına çıkar görünümde olan işlem veya 

eylem yaparken bile, bütün bunlara rağmen, ge.ne de resmi yetki, görev 

ve olanalanndan yararlanarak, onları kullanarak hareket ettiğinden; ken

disini görevinden. yetkisinden, idare'sinden tamamen tecrit ve tefrik edil

mesini önleyen veya engeleyen ve sırasında gayet hafif ve gevşek olabile

cek bir "bağ" ile irtibatlanmış durumdadır.467 

465 Duran. İdare Hukuku Meseleleri. ss.636-637. 

466 Sait Güran. "İdarenin Ve Ajanın Sorumluluğunun Belirlenmesine İlişkin DUşünceler", Danıştay 
Dergisi, Y.9, S.34-35, Ankara. 1979, s.58. 

467 Güran. Ajanın Sorumluluğu. s.59. 
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Güran'a göre, ajanın idari bir tasarruf yaparken mevzuatın, 

üstlendiği ödevin ve yürüttüğü hizmetin kural, usul ve gereklerine, artık 

hizmet kusurunun anonimliğinden çıkarak, ferden kendisine atıf ve izafe 

edilebilecek boyutlarda ve biçimde aykırı davranışları "Görev kusuru" 

kapsamı içinde değerlendirilir. Bunların hangi tutum ve davranışlar 

olacağı, her olayda sözkonusu kamu görevlisinin mevkiine, yeteneklerine, 

görevin türüne, mevcut hizmet koşullarına, idare hukukunun genel ve 

özel esaslarıyla tüm bu kural ve etmenler karşısında kendisinden neyin 

beklenmesi gerektiğine göre tartışılıp belirlenecektir. Bu 

değerlendirmenin ajan aleyhine sonuçlanması halinde, kamu görevlisi 

kişi, her noktası idare hukuku kuralları uyarınca ele alınıp çözümlenecek 

"Görev kusuru" nedeniyle ve zarara katkısı oranında, malen sorumlu tu

tulacaktır.468 Yazar, görev kusurundan doğan sorumluluğun yargılanması 

için bir "model" de önennekte ve kamu görevlisinin resmi kimliği ve ka

pasitesiyle eylem ve işlem yaptığı ya da resmi araç ve gereçleri kullandığı 

hallerde, idari tasarrufun yapımcısı olınası sıfatiyle mevcut görev kusu

rundan ötürü, kurumuyla birlikte idari mahkemeler önünde idare hukuku 

ilke ve kurallarına göre yargılanacağını belirterek; idare mahkemesinin 

sorumluluğu sabit görmesi halinde. ya tek başına kurumu ya da kurumla 

birlikte davalı ajanı da. katkıları ve sorumlulukları oranında paylaştırıp 

mahkum edeceğini ifade etmektedir.469 Danıştay'm geçmişte verdiği 

Onar/Konuralp470 ve Can/Çağlar47 l gibi kararların da bu görüşünü 

pekiştirdiğini belirten Güran, açılacak tam yargı davasının sadece kuruma 

yöneltilmesi halinde dahi, idari yargı merciinin ilgili ajanın görev ve 

yargılama kapsamına girdiğini belirlemesi halinde; bir ara kararıyla ajanı 

davaya ve yargılamaya taraf sıfatıyla dahil edebileceğini472 ileri 

468 Güran. Ajanın Sorumluluğu. s.60. 

469 Güren. Ajanın Sorumluluğu. s.61. 

470 Dnş. 8.D. 12.2.1963: E. 2867. K. 1192. 

471 Dnş. 12.D. 17.6.1968: E.2529. K.1400. 

472 Gi.lran. Ajanın Sorumluluğu. s.65. 
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sünnektedir. 473 

Yazar, bu görüşünü 1993 yılında düzenlenen bir sempozyum vesi

lesi ile sunduğu bildiride de aynen tekrarlam.akta ve idarenin A YİM 

önünde yargılandığı tamyargı davasına, davalı taraf olarak ajanın da ek

lenmesi kesin koşuluyla, Danıştay'ın Onar/Konuralp davasında ilk 

örneğini verdiği gibi, zararın her iki aktörünün birlikte yargılanıp so

rumlulukların "yüzdelendirildiği'' modelin. bugün de önerilmesinde hu

kuki ve pratik isabet bulunduğunu belirtmektedir.474 

Düren de görev kusurunun unsurlarını 657 sayılı kanunun 13. mad

desine göre saptamakta ve "görevsel kusur" un varlığı için, kamu 

görevlisinin zarar gören karşısında yükümlü olduğu bir kamu görevini 

ihlal etmesi ve bu ihlalin kamusal görevin yerine getirildiği sırada 

yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Yazara göre " ... görevsel kusur

dan doğan zarar ... organ ve personelin kamu görevinin ifası sırasında ve 

kamu görevinin gereği dolayısiyle ortay~ çıkan ve belli bir personele 

bağlanabilen zarardır ... "475 

Ozansoy ise, görev kusuruna şu tanımlamayı getirmektedir: "Görev 

kusuru; somut olarak kamu görevlilerinin kişisel kusurlarından kaynakla

nan bir davranışı içerse de, aslında idarenin kendi davranışı sayılması ge

reken ve dolayısıyla idarenin 'kendi sorumluluğunu' doğuran, hukuka ve 

göreve aykırılığı 'göreve ve idareye' ilişkin sayılmasını engellemeyen ku

surun, somut personelde kişiselleşen görünüm biçimidir. "476 

Yine öğretide Tandoğan477 ve Devrim'in478 görev kusuru esasını 

473 Yazar. AYİM 20. Kuruluş yılı sempozyumunda. bunun mevcut usul hükümleri çerçevesinde 

"davanın ih~" müessesesi yoluyla sağlanabileceğini belirtmektedir. 

474 Güren, Sorumluluğuo Yargılanması. s.18. 

475 Düren. ss.296-298. 

476 Ozonsoy, Tarihsel ve Kuramsal. s.285. 

477 Tandoğan. Kusura Dayanmayan. ss.92-93. 

478 Semahattin Devrim. "Devlet Memurlarının Kişilere Vermiş Oldukları Zararlar". Ankara Barosu 

Dergisi, Y.42. S.1985/1, ss.43-45. 
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benimseyerek değerlendirdikleri de görülmektedir. 

Kamu görevlilerinin kusurlu davranışlarına bağlanan sorumluluk 

esasına ilişkin yargı kararlarına ileride aynca işaret edilecek olmakla be

raber; Uyuşmazlık Mahkemesinin "Görev Kusuru"nu işlediği iki kararına 

işaret etmek yararlı olacaktır. Bu kararların ilkinde, konu ile ilgili kap

samlı sayılacak bir değerlendirmenin yapıldığı görülmektedir. Gerçekten, 

kararda kişisel kusur -görev kusuru ayırımına değinilmekte ve görev ku

suru ile ilgili şu saptama yapılmaktadır: 11 

••• Kişinin uğradığı zararla, za

rara sebebiyet veren kamu personelinin yürüttüğü görev arasında herhan

gi bir ilişki kurulabiliyorsa, ortada görevle ilgili bir durum var demektir 

ki bu husus öğretide 'görev kusuru' olarak tanımlanmaktadır. Bu tür dav

ranışlar, kamu personelinin hizmetten ayrılmayan kişisel kusurları olarak 
orta ya çıkmaktadır ... 114 79 

İkinci karar ise çok yeni tarihli olup konu hakkında ilk karardaki 
gibi ayrıntılı bir irdeleme ve tartışmaya girilmeksizin konunun şu şekilde 

çözüme kavuşturulduğu gözlenmektedir: 11 

••• Kurumlarıyla hizmet ilişisi 

içinde bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin, resmi sıfat, yetki ve 

olanaklarından yararlanarak gördükleri hizmet sırasında işledikleri 

'görev kusurlarından' dolayı, zarara uğrayanlar tarafından açılacak 

maddi ve manevi tazminat davalarında husumetin ilgili kuruma 

yöneltilmesi gerekir .. .''480 

Konuya son vermeden önce. görev kusurundan doğan sorwnluluğun 
şartları hususunda bir sentez yapmak gerekirse; bunu başlıca üç ana 

başlık altında incelemek mümkün olabilecektir: 

Birincisi. zarara memur veya diğer kamu görevlisinin sebebiyet 

vermiş olması koşuludur. Memurlar dışındaki diğer kamu görevlilerinin, 

ayrı personel rejimine tabi öğretim üyeleri, yargıçlar, askeri personel 

gibi görevlilerle, sözleşmeli personel ve Bakanlar ile Devletin siyasal 

479 Uyş. Mah. 10.7.1985: E. 1985/4, K.1985/14; Köker-Dinç, ss.381-387. 

480 Uyş. Mah. 19.3.1993; E.1993/6, K. 1993/5: RG. 26.4.1993. S.21563. 
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yapısında yer alan görevliler (Belediye Başkanı, Muhtar vb.) olduğu 

öğreti ve yargı kararlarında belirtilmektedir.481 

İkincisi, zararın kamu hukukundan doğan yetkinin kullanılmasından 

ortaya çıkmış olması koşuludur, Öğretide bu konuda yapılan bir 

değerlendirmede, zarar verici işlem veya eylemin "görev sırasında" ve 

"görev gereği" yapılmış olmasının gerektiği, bunu saptayacak olan 

ölçütün de kamu personelinin zarar verici davranışı ile görevin ifası 

arasında "gaye ilişkisinin"482 bulunması olduğu ifade edilmiştir.483 Bu ne

denle. kamu görevlisinin kamusal görevini yerine getirdiği sırada ' değil 

de, bu görevin yerine getirilmesi "vesilesiyle" verdiği zarar, artık görev 

kusuru esasına göre değil; kişisel kusur esasına göre değerlendirilir. 

Üçüncüsü, kusurlu fiil ve davranışın hizmete-göreve ilişkin olması 

koşuludur. Ancak, bu konuda katı bir yaklaşımdan kaçınmak, Anaya

sa'nın 129/5. maddesi hükmünün yorumuna daha uygun düşecektir. Bu 

nedenle, öğretideki baskın görüş dikkate alınarak, hizmetle ya da görevle 

en küçük bir noktada hafif ve gevşek bir bağın mevcudiyeti halinde dahi, 

sözkonusu zarar doğurucu fiil ve davranışların "görev kusuru" kap

samında mütalaa edilmesi gereklidir. 

3. Kamu Görevlisinin Doğrudan Sorumluluğunu Doğuran Kusurlu 

Davranışı: Kişisel (Şahsi) Kusur 

Kamu görevlisinin (ajanın) kişisel (şahsi) kusuru meselesi, çok uzun 

bir süredir Türk idari sorumluluk öğretisinde önemle işlenmiş ve henüz 

üzerinde tam bir uzlaşma sağlanamamış konulardan birisidir. Öğretinin 

yanısıra yargısal kararlarda da bu konuda bir birlik ve uzlaşma 

olduğundan sözedilemez. 

Fransız öğretisinde ve yargısal uygulamasında önceleri şahsi kusur-

481 Gilrnn. Bakanların Durumu, s.34. 

482 Gaye ilişkisi kavramı için bkz. Bilge Öztan. Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kav
ramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk. Ankara. 1970. s.122. 

483 Düren, s. 297. 
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hizmet kusuru ayırımı kesin bir şekilde yapılmakta ve kişisel kusurun 

varlığı halinde, yalnız ajanın sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun adalet 

mahkemelerince takdiri gerektiği kabul edilmekteydi.484 Bu dönemde 

devrin iki önemli kanun sözcüsü "Teissier" ve "Laferriere"nin kişisel 

kusur kavramına getirdikleri açıklamalar büyük önem taşımaktadır. 

1877'de, "Laumonier-Carriol" kararında Laferriere görev kusuru-kişisel 

kusur ayırımında şu ölçütü getirmekteydi: "... Zarar doğuran işlem 

kişilik dışıysa ve zayıflıkları, tutku ve dikkatsizlikleri ile insanı değil, 

fakat az ya da çok hata yapmış bir idareciyi, bir Devlet görevlisini ortaya 

koymakta ise, işlem idari kalır ve adli mahkemelere gönderilemez. Aksi

ne, özel hukuk kusurları veya fiili yol ve bir dikkatsizlik sebebiyle 
görevlinin kişiliği ortaya çıkarılıyorsa, o zaman göreve değil, görevliye 

atfedilebilir bir kusur sözkonusudur. Bu takdirde, işlem idari niteliğini 

kaybettiğinden adli yargının görevine engel olmaz ... "485 

1878'de "Feutry" davasında Teissier ise, meslektaşı Laferriere'in 

tanımlamasını daha da genişletmiştir: "... Şahsi kusur... bir insanın her 

bakımdan eksiklik ve zayıflığını, hissiyatına ait kuvvetli bir durumu veya 

basiretsizliğini gösteren şeydir. Ajanın şahsi karakteri. özel hukukun ku

surlarıyla, örneğin bir 'voi de fait ' ile açıklanmalıdır. Bu takdirde hata 

memurun görevine dahil, kendisine isnat edilir. Fiil, idari karakterini. 

kaybeder ve artık adli mahkemelerin yetkisi dışında değildir... şahsi 

kusur, ajanın kötü niyetine delalet eden bir şeydir. Eğer. zarar veren ta

sarruf gayri şahsi ise. görevinin yanlış, kusurlu, bilgisizce ya da ihmal su

retiyle icrası ise, eğer görevin yapılmasından kendisini ayırmıyorsa, 

başka bir deyişle, kusurlu bir teşkilattan veya bir hizmetin kötü 

işlemesinden ya da kötü icrasından meydana geliyorsa, tamamen bir idari 

kusurla karşı karşıya bulunuluyor demektir ... "48~ 

19 lOilu yıllara kadar kabul gören bu düşünceler ışığında, kişisel 

484 Lemoıhe. Fransız Sorumluluk Hukukunduki Gelişmeler. s . .l 16. 

485 Xavier Delcros-Bertrand Delcros, s.89. 

486 Freedeman. s.113. 
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kusur ve hizmet kusuru kavramları birbirinden ayrı değerlendirilir; biri

nin mevcudiyetinin diğerinin mali sorumluluğuna engel olduğu kararlarda 

ifade edilirdi.487 Butarihlerden itibaren öğretide özellikle "Jeze" ve "Du

guit" in488 düşünceleri ışığında Danıştay kararlarında değişim görülmüş; 

ajanın kişisel kusurunun kapsamı daraltılarak hizmet kusuru alanı giderek 

genişlemiş, hizmet kusuru ile kişisel kusurun beraberce ve birbirini 

dışlamadan bulunabileceği ve bunun yine de idari kusur niteliğini etkile

meyeceği kararlarda vurgulanmaya başlamıştır.489 

Günümüzde ise, Fransa'da 13 Temmuz 1983 tarihinde kabul edilen 

83-634 sayılı kanunla tüm kamu görevlilerinin, yasal yetkilerini usulüne 

uygun şekilde kullandıkları sırada işledikleri hizmet veya görev kusur

larından dolayı üçüncü kişilerin açacağı davalarda öncelikle kurumun so

rumlu olacağı esası getirilmiş; ancak kamu ajanının görev yaparken hiz

metten ayrılabilen "kişisel bir kusurunun" varlığı hali sözkonusu kanun 

kapsamı dışında bırakılmıştır. 490 Halen idari yargı uygulamasında ise 

"Maddeten göreve bağlı olmayan" bu kişisel kusur hallerinin şu üç ana 

başlık altında toplandığı görülmektedir: 

- Zarar verenin kastından ve kötüniyetinden doğan kusur, 

- Kişisel bir çıkar gözetilmesinden doğan kusur, 

Bağışlanabilir veya hoşgörülebilir nitelikte olmayan ağır 

kusur.491 

Türk öğretisinin konuya yaklaşımına gelince: 

487 Freedeman. s.133. 

488 Leon Duguit. sout Cour d1appel de Bordeaux. 19 juin 1917. Montpilie Sirey 1918. 2.p.l. 

489 Freedeman. s.113: X:ıvier Delcros-Bertr:ınd Delcros. s.88: Lemothe, s.116: GUrsoy. Sorumluluğa 
İlişkin Son Gelişmeler. s.76. 

490 Duran, Mali Sorumluluk Sorunu. s.19. 

491 Söksonusu kişisel kusur hallerine ilişkin Fransız Danıştayı kararlan için bkz. X:ıvier Delcros
Bertr.ınd Delcros. ss.89-91. 
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Bilindiği üzere, kamu personelinin hizmetin icrasıyla ilgili olarak 

kusurlu fiil ve davranışlarıyla üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlar, bir 

"görev kusuru" sonucu olabileceği gibi; Duran'ın ilk kez kavram olarak 

ortaya attığı492 "salt kişisel bir kusur" dan da kaynaklanabilir. Ancak, 

bu iki tür "kişisel kusur"un birbirinden tamamen farklı hukuki sonuçlar 
doğurduğu da bir gerçektir. 

"Salt kişisel kusur"un, "görev kusuru"ndan ve "hizmet kusur"undan 

ayrımı bir çok yönden önem arzetmektedir. Öyle ki yapılan ayırıma 

uygun olarak görevli yargı yeri değişebileceği gibi, yine bu ayırıma göre 

sorumluluğun süjesi belirlenecektir. 

"Eğer 'salt kişisel' kusur" varsa, dava kamu personeli aleyhine adli 

yargı yerlerinde açılacak; "hizmet kusuru" halinde tamamen idare sorum
lu olacak; "görev kusuru" durumunda ise, idare sorumlu olmakla bera

ber, kusuru oranında personeline rücu edebilecektir. Bu nedenle "salt 

kişisel kusur"u "hizmet kusuru"ndan ve "görev kusuru"ndan ayırıcı 

kıstasların ortaya konulması bir zorunluluktur. Ancak, hemen aşağıda 

değinilen öğretideki görüşler incelendiğinde, bu konuda herkesin katılıp, 

kabul ettiği bir kriterin henüz ortaya koyulamadığı anlaşılmaktadır. 

Sorunun, 657 sayılı DMK.'nun yürürlüğe girdiği 1965 yılından 

önceki dönemde yansımasına bakıldığında; baskın görüşün, kamu 

görevlilerinin salt kişisel kusurlarından dolayı idarenin, Borçlar Kanunu

nun 55. maddesinde yer alan istihdam edenin sorumluluğu esasına göre 

tazminle yükümlü olmadığı yönünde olduğu görülmektedir.493 

Bu dönemde, "salt kişisel kusur" anlamında kişisel ku~ura ilişkin 

çeşitli tanım denemelerinin yapıldığı gözlenmektedir. Bu tanımlamaların, 

kamu personelinin görevi sırasında veya görevi dolayısıyla işlemiş olduk

ları, ancak göreve ve hizmete tamamen aykırı .-yabancı· kusurlu fiil ve 

davranışlar anlamında yapıldığına işaret etmek isteriz. Yoksa, kamu 

492 Duran. Mali Sorumluluk. s.105. 

493 Onar (ili) s.1685; Sanca. İdari Kaza, s.638; Ödemir, s.40. 
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görev !isinin görevi, dışında veya görev ve hizmetle ilişkisi olmaksızın 

işlemiş olduğu kusurlar, esasen salt kişisel kusur teşkil edebileceklerinden; 

bu kavram içinde değerlendirilemeyecekleri tabiidir. 

Kişisel kusuru, " ... kamu görev !isinin idare adamı sıfatıyla değil, 

alelade bir şahıs olarak işlediği kusurlardır ... " şeklinde tanımlayanlar 

olduğu gibi,494 

" ... zararlı olay kamusal memurun cezai mesuliyetini de gerektirecek 

bir fiiline ilişkin ise veya kamu hizmetinin kusurlu işletilmesi şeklinde 

bile sayılamayacak derecede ilgili memurun kötü niyetini gösterir ma

hiyette ise, şahsi kusurun varlığına hükmetmek yerinde olur. .. " görüşünü 

taşıyanlar495 ve nihayet, 

" ... Şahsi kusur, ajan veya memurun haksız fiilinden başka bir şey 

değildir. Şu hale göre, ajan veya memurun şahsi fiilinden, şahsi kusurun

dan dolayı şahsen mesul olması ve bu sebeple şahsı aleyhine adalet mahke

mesinde, Borçlar Kanununun haksız fiillere dair olan hükümlerine uyula

rak. tazminat davası açılması lazımdır ... " tezini savunanlar da 

olmuştur.496 

1961 Anayasasından sonraki dönemde. özellikle 657 sayılı DMK.'nun 

kabulünden ( 1965) sonra, bu kavram üzerinde daha değişik nitelendirme

ler yapıldığı görülmektedir. Nitekim. bu konudaki "özgün" bir inceleme

sinde Duran'ın yaklaşımı şu şeklindedir: 

" ... personelin kişisel sorumluluğu. ancak ve açıkça ve kolayca hiz

metten ayrılabilen eylem ve kusurlarından ötürü gerçekleşmiş sayılabilir. 

Bu sorunun çözümü. gerçekte personelin 'idari kusur' kapsamına giren 

'görevsel kusuru' ile onun dışında kalan 'salt kişisel kusur'unun 

ayırdedilmesine bağlıdır ... kamu personeli, bilerek ve isteyerek yetkisini 

kötüye kullanır veya mevzuatta açık ve kesin olarak belirtilen görev ve 

494 Sanca. Ajan ve Memurlann. s. 35. 

495 Derbil. s.232. 

496 Artukmaç. s.439. 
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yetki konusunu ve sorunlarını aşar ya da idarenin işlev alanı dışına 

çıkarsa, şahsi fiil ve kusur işlemiş ve kişisel mesuliyetine yol açmış 
olur ... "497 

Güran ise, bir önceki başlık altında incelenen ayırımı yapmakta ve 

kişisel kusur-görev kusuru ilişkisini detaylı olarak irdelemektedir.498 

Duran'ın "salt kişisel kusur" kavramını benimseyen Tandoğan'a göre 

bu kusur türü, " ... personelin. açıkça ve kolayca hizmetten ayrılabilen ta

sarruf ve hataları" olarak kendini göstermektedir.499 

Öğretide bir grup yazarın da "hizmet içi-hizmet dışı" kişisel kusur 

ayırımı yaptığı görülmekte; ancak hangi hallerin hizmet içi salt kişisel 
. . 

kusur teşkil ettiği yönünde belirgin kriterler koymayıp, bu konudaki 

Danıştay uygulamasına atıfta bulunmakla yetindikleri görülmektedir.500 

Konunun diğer bir cephesi. 1961 Anayasası'nın 125 ve 1982 Anaya

sası'nın 137. maddesinde yer alan "Kanunsuz Emir" konusundaki nor

mun, kamu görevlilerinin "salt kişisel kusur"larına işaret eden ve sorum

luluk doğurucu bir mahiyet arzetmesidir. 

Gerçekten. Anayasanın 137. maddesinde "kamu hizmetlerinde her

hangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse(lerin) " ... hukuka aykırı 

emirleri yerine getirmek suretiyle ortaya çıkan hukuka aykırı işlem ve 

eylemlerinden doğan sorumluluğun kime ait olacağını göstermektedir. 

Buna göre, eğer hukuka aykırılık teşkil eden emir ancak "yazılı emir" 

şeklinde gerçekleşirse sorumluluk kamu personelinin üzerinden kalkar; 

aksi taktirde bundan bizzat kendisi sorumludur. 

Yine l37. maddenin 2. fıkrası. konusu suç teşkil eden emirlerin 

497 Duran. Mali Sorumluluk. s.106. 

498 Güran. Ajanın Sorumluluğu. s.58. Düren'de Gür.ın'ın görüşünü paylaşmakta. ancak daha önce ince
lenen "k:ımu görevinin yerine getirilmesi vesilesi" ve "gaye ilişkisi" kriterlerini göstermektedir. 
Bkz. Düren. ss.296-297. 

499 Tandoğan. Kusura Dayanmayan. s.93. 

500 Yayla. s. 143; GUnday. s.249: Karatepe. s.271. 
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hiçbir suretle yerine getirilmeyeceği, yerine getirenin sorumluluktan kur

tulamayacağı hükmüne yer vermektedir. Suç teşkil eden fiil aynı zamanda 

bir hukuki sorumluluk teşkil ediyorsa bundan ·idareyi sorumlu tutmaya 

maddenin açık hükmü karşısında imkan yoktur.501 

Sözkonusu Anayasal normun "salt kişisel kusur" ile olan ilişkisine ilk 

kez Duran tarafından işaret edildiği görülmektedir. Yazara göre, 125. 

(yeni Anayasa'nın 137.) madde "kamu personeli karşısında kişilere çok 

önemli ve etkili güvence sağlayan ve hukuka aykırı tutum ve davranışta 

bulunanları kişisel sorumluluğa bağlayan bir hükümdür." Bu yönü itiba

riyle de, personelin şahsi kusurları ile kişilere verdikleri zararlardan 

ötürü şahsen sorumlu olmaları ve tazmin borçlarını bizzat ödemeleri ge

rekir." Aksine düşünmek, yani bu gibi hallerde zararı idareye ödetmek, 

sonra da personele rücu hakkı tanımak, 125. madde ile güdülen doğrudan 

kişisel sorumluluğu kaldırmak demek olur ... "502 

Konu, Duran'ın bu incelemesinden sonra Anayasa Mahkemesinin bir 

kararıyla daha güncel hale gelmiştir. Gerçekten, anılan kararda Anaya

sa'nın 125. maddesi irdelenirken " ... böylece kamu hizmetlerinde herhan

gi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, kanuna ve hukuka aykırı 

işlem ve eylemlerinden şahsen sorumlu tutulmuştur ... " 503 şeklinde bir so

nuca varıldığı gözlenmiştir. 

Anayasa'nın 125, 137 ve 129/5. maddeleri birlikte 

değerlendirildiğinde; 129/5. maddenin evvelce incelendiği üzere, memur 

ve kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurla sınırlı 

501 Aruıyasa'nın 125. maddesinin yorumu ile getirilen kişisel kusur için bkz. Semahattin Devrim. 

"Anayasa'nın 125. Maddesi Üzerinde Bir İnceleme". Danı.ştay Dergisi, S.34-35. Ankara. 1979. 

ss.132-137: Aynca "emir" ve "kanunsuz emir" kavramları için bkz. Orhan Pirler. "Kamu Hizmetle

rinde Emir ve Uygulaması", Türk İdare Dergisi, Y.59, S.374. Ankara, 1987. ss.15-36; tıker 
Hasan Duman. "Kanunsuz Emir" Yargıtay Dergisi. S.1-2, Ocnk-Nisan 1987, ss.45-50; Bilfil 

Yüceer. Askerlikte Emir Müessesesi. Ankara. 1986. 

502 Duran, Mali Sorumluluk, s.97; aynı fikirde bkz. Devrim. 125. Maddenin İncelenmesi. s.58. 

503 Any. Mıh. 25.3.1975: E. 1974/42. K. 1975/62 (Any. Mah. Kararlar Dergisi. S.13, Ankara, 1976, 

ss.380-393.) 
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olduğu, "görev kusuru" dışında kalan personelin salt kişisel kusurlarının, 

idari işlem veya eylem olarak nitelendirilemeyeceği, "idarilik" nite

liğinden yoksun olan ve idareye bağlanamayan bu tür kusurlardan dolayı 

idarenin değil, salt kişisel kusurlu olduğu saptanan kamu görevlisinin 

kişisel sorumluluğun mevcut bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Diğer 

bir deyişle , Anayasa'nın 129/5. maddesi hükmünün, kamu görevlisinin 

"salt kişisel kusurları"nı da kapsadığı düşünülemez. 

Öte yandan, belirtilen Anayasa Mahkemesi kararında , "kişisel 

eylem" konusunda bir belirleme ve saptama yapıldığı da görülmektedir. 

Mahkemeye göre, "Kamu görevlilerinin. açıkça ve kolayca hizmetten 

ayrılabilen tasarruf ve hataları; kötü niyet ve amaçla ilgiliye zarar ver

mek veya kamu yaran dışında özel çıkarlar sağlamak için bilerek yani 

kasden yapılan işlem ve eylemlerle, bağışlanmayacak ölçüde ağır kusur 

oluşturan açık biçimde hukuka ayın eylem ve işlemlerden oluşur ... Kamu 

personeli bilerek ve isteyerek yetkisini kötüye kullanır veya mevzuatta 

açık ve kesin olarak belirlenmiş bulunan görev ve yetki alanını aşar ya da 

yönetimin işlev alanının dışına çıkarsa, kişisel eylem ve kusur işlemiş ve 

kendi sorumluluğuna yol açmış sayılmaktadır ... "504 

Sözkosunu kararda. kişisel kusurun hizmet veya görev le ilgili ve 

ilişkili olarak 011aya çıktığı kabul edilmekte; ancak, kişisel kusurun sap

tanması adliye mahkemesinin görevi içinde sayılmaktadır.sos 

"Salt kişisel kusur"lardan doğan sorumluluğa adll yargı yerlerinin 

bakması gerektiği bugün gerek öğreti gerekse uygulamada benimsenmiş 

bir ilkedir. 

Ancak "salt kişisel kusur"un tayin ve tespitini yapacak yargı yerinin 

adli yargı yerleri mi yoksa idari yargı yerleri mi olacağı konusu öğretide 

tartışmalıdır. 

504 Any. Malı. 25.3.1975: E.1974/42. K. 1975/62. 

505 Tekin Akıllıoğlu, "Anayasa Mahkemesine Göre Anayasa 114 Yorumu". Seha L. 
Meray'a Armağan. Ankara, 1981. s.25; Duman. Giderim Sorumluluğu. ss.96-97. 
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Bir görüşe göre506; adli yargı yerleri, fiilin "salt kişisel kusur" teşkil 

edip etmediğini serbestçe araştırmazlar. Diğer bir deyişle, fiilin "salt 

kişisel kusur'' mu, yoksa "hizmet kusuru" mu teşkil ettiğini, adli yargı 

yerleri bekletici sorun yaparak, sorunun çözümünü idar1 yargı yeri veya 

Uyuşmazlık Mahkemesinin konuyla ilgili kararına kadar talik etmek du

rumundadır. 

Diğer bir görüşe göre ise507 adll yargı yerleri, "salt kişisel kusur"u 

doğrudan doğruya tayin ve tespit edebilirler. Yani, "salt kişisel kusur"un 

tayini ve takdiri adli yargı yerleri için bir bekletici sorun teşkil etmez. 

"Salt kişisel kusur" teşkil eden fiil ve davranışların temelinde çoğu 

kez, başkalarına zarar verme, kişisel bir çıkar sağlama. kasten mevzuat 

hükümlerini ihlal etmek ve beneri gibi, hizmetle bağdaşması mümkün ol

mayan kötü amaçlar yatar. Bunların ise büyük çoğunluğunun suç ve/veya 

haksız fiil teşkil ettiğinde kuşku yoktur. sos Ancak, kanımızca, bu konuda

ki belirleyici kıstas. "görev kusuru" ilkesinin gözden uzak tutulmasından 

geçmektedir. 

Eğer adll yargı yeri fiil ve davranışın bir "görev kusuru" ya da "hiz

met kusuru" teşkil ettiği sonucu varırsa, davayı görev yönünden reddet

mesi gerekir. Adll yargı yerinin bu konudaki tavsifiyle idar1 yargı yeri

nin tavsifi arasında bir ihtilaf çıkarsa bu takdirde sorunun çözümü 

Uyuşmazlık Mahkemesine düşmektedir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi ise, başlangıçtan itibaren uzun bir süre 

506 Sıddık Sami On:.ır. "İdari Muamele ve Fiillerden Devletin Mali Mesuliyeti". İzmir Barosu Der
gisi. İzmir. 1936. s.226: Artukmaç, s.439. 

507 Ragıp Sarıca. "Şahsi Kusur ve Mesele-i Müstehire". İHFM. C.Xll. S.4. İstanbul. 1946. s.1055: 
Yenice-fu'in. ss.322-323: On:ır (IIl}. s.ı709. (On:ır'm bu eserinde eski fikrinden dönerek." ... şahsi 

kusurun tespit ve takdirine ... adliye mahkemesi yetkilidir ... " görüşünü belirttiği görülmektedir.) 

508 Nitekim. düzenlenen bir sempozyumda özel hukuka has bir kavram olan "haksız fiil" ile idare huku
ku terimi olan "kişisel kusur"un birbirinden tamamen farklı bir mahiyet göstennesi nedeniyle, 
ajanın kişisel kusuru dolayisiyle doğan eylemlere ilişkin yargı davalarında Danıştay'ın belirleyici 

rol oynaması gerektiği ileri sürülmüŞtür. Bkz. Cemil SaatçioğJu. Sorumluluk Hukukunda Yeni 
Gelişmeler ili. Sempozyumu. Tartışmalar, s.185. 
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klasik "hizmet kusuru-kişisel kusur" ayırımını uygulamış509; ancak, son 

yıllarda bu eğilimini "görev kusuru yönünde genişletmiş bulunmaktadır. 

Nitekim, devlet memuru statüsünde bulunan doktorun, kist zannederek 

davacının tek böbreğini ameliyatla almasından doğan tazminat 

uyuşmazlığında, Uyuşmazlık Mahkemesi, davanın idari yargının görev 

alanına girdiğini belirtirken "Kurumlarıyla hizmet ilişkisi içinde bulunan 

memur ve diğer kamu görevlilerinin resmi sıfat. yetki. görev ve olanak

larından yararlanmak ve onları kullanmak suretiyle ürettikleri hizmet 

sırasında işledikleri kusurlardan dolayı, üçüncü kişiler tarafından 

açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında, husumetin ilgili kuruma 

yöneltilmesi, bu nedenle de davaya birinci öncelikle idari yargı yerinde 

bakılması gerekir ... " gere~çesine dayanmıştır.510 Mahkemenin bu konu

daki son bir kararında da aynı husus vurgulanmış ve "görev kusuru"nun 

varlığı halinde, davanın görüm ve çözüm yerinin idari yargı olduğu be
lirtilmiştir. 511 

Yargıtay , Danıştay ve A YİM'nin konuya bakışı, üçüncü bölümde 

ay rıca irdeleneceğinden; bu başlık altında ş imdilik 

değerlendirilmeyecektir. 

Son olarak, ajanın "salt kişisel kusuru"nu belirlemede gözetilecek 

kriterlere temas etmek yararlı olacaktır. 

509 Uyuşmazlık Mahkemesinin 1970 yılına kadar olan bu konudaki kararlan ve değerlendirilmesi için 
bkz. Özkol. ss.89-112. 

510 Uyş. Mah. 14.10.1991: E.1991/28. K.1991/28 (RG. 26.11.1991. S.21063) 

511 Uyş. Mah. 19.3.1993: E.1993/6. K.1993/S (RG. 26.4.1993. S.21563) Mahkemenin son 10 yıllık 
dönemde "kişisel kuslll'" esasına dayalı olarak verdiği diğer kararlar kronolojik olar.ık şunlardır: 

- Uyş. Mah. 31.1.1983: E.1982/2. K.1983/14 (Köker-Dinç. s.245) 

- Uyş. Mah. 31.1.1983: E.1982/16. K.1983/17 (Köker-Dinç, s.250) 

- Uyş. Mah. 16.5.1983: E.1982/4. K. 1983/25 (Köker-Dinç, s.257) 

- Uyş. Mah.5.7.1989; E.1989/15. K. ı989/16 (RG. 9.10.1989, S.20307) 

- Uyş. Mah. 22.10.1990: E.1990/28,K.1990/28 (RG. 9.10.1990. S.20720) 

- Uyş. M:ıh. 8.7.1991: E.1991/23.K.1991/17 (RG. 20.10.1991, S.21027) 

- Uyş. Mah. 15.11.1993; E.1993/42.K.1993/41 (RG. 15.12.1993. S.21789) 
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Bu konuda öğretide kimi tasniflerin yapıldığı görülmekle512 beraber, 

konuyu dört ana başlık altında toplamak mümkündür: 

Zarar Verme Kastıyla Hareket Etme Kriteri 

Kamu personelinin zarara yol açan fiil ve davranışı kasten, yani 

zarar vermek niyet ve isteğiyle işlemiş olması halinde "salt kişisel 

kusur"un varlığı söz konusudur. 

Bu durum genellikle kamu personelinin düşmanlık, kişisel ihtiras, 

kendisine bir çıkar sağlama, siyası kin. nefret gibi subjektif nedenlerle 

ortaya çıkar. 

Kamu personelinin "ızrar" kastıyla hareket ettiği bu gibi hallerde, 

fiil ve davranışın hizmetin aşamalarından birini teşkil edip etmediği. hiz

metle ilgisi olup olmadığı hiç bir şekilde önem taşımaz.513 Yani, böyle bir 

durumun yalnızca varlığı, "salt kişisel kusur"a hükmetmek için yeterli

dir.5 14 Çünkü, bu niteliği haiz fiil ve davranışlar. kamu personeli 

sıfatıyla. kamu hizmeti amacıyla bağdaşmaz. Bu nedenle olayda kamu 

personelinin bu tür fiil ve davranışının tespiti halinde, başka bir kritere 

gitmeye gerek kalmaksızın "salt kişisel kusur"a hükmedilmektedir. Ancak 

512 Esin.- "Suç niteliğindeki eylemler". "yargı kar.ırlarına uymama". "kötü niyetle d:ıvmnma" ve ''ağır ve 
belirgin biçimde yeıki ve görev aşımı" ayırımını yapmakta (Bkz. Esin. I. Kir::ıp. s.118-144); 

Yenice-Esin. "Suç niteliğindeki eylemler". "kötil niyetle ~vranm::ı" ve "yetki veya görev gasbı 
niteliğindeki eylemler'' kriterlerini önermekte (Yenice-Esin. ss.324-340): 

Günclay. "Kamu personelinin suç niteliğindeki d:ıvranışl:ın". "yargı kararlarına uymama". 
"kamu görevlilerinin kötü niyetli davranması" ve "ağır kusur" hallerini kişısel kusur olarak belirt
mektedir. 

513 Onar (lll). s.1700. 

514 Onar (Ill). s.1700. Duran ise aksi görüştedir: " ... İdare Hukuku esaslan gereğince. amme hizmetleri
nin ifası ve idnri faaliyetlerin icrası esnasında ve dolayısıyla vaki zararlardan diğer şartlar da 
gerçekleşmişse. kamu tüzel kişileri sorumludur: amme ajanları. münhasıran vazife dışında ve idare 

vasıtalarını k'U.llanmad:ın ika ettikleri zararlardan mesuldürler. Bu kaide. :zararların doğmasıyla. amme 
ajanlarının kötü maksatları. ağır kusurlıın ve hatta suç teşkil eden fiilleri amil ve müessir olduğu 
hallerde de caridir ... amme ajanları. sadece amme hizmet ve faaliyetleriyle uzaktın ve yakından 
hiçbir ilgisi veya ilişiği bulunmayan. yani herhangi bir fertten sadır olabilecek fiil ve hareketlerden 
mütevellit zararlar için doğrudan do~uya sorumludurlar." Bkz. Duran. İdare Hukuku Meseleleri. 
s.627. 
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kamu personelinin "ruh hallerini ve gizli amaçlarını" ortaya koyma son 

derece güçtür. Bu nedenle böylesine içten olayların her zaman geçerli bir 

kriter olabileceği düşünülemez. Bu kriter kamu personelinin niyetinin 

dışa vurduğu, bazı belirtilerin böyle bir niyeti gösterdiği durumlarda 

geçerli olabilecek bir kriterdir.515 

Ağır Kusur Kriteri 

İlk defa Fransız Hukukçusu Houriou tarafından ileri süıiilmüş olan 

ve Türk Hukukunda Seviğ tarafından benimsemiş516 olan bu kritere göre, 

kamu personelinin zarara yol açan fiil ve davranışındaki kusuru "ağır" ise 

bu takdirde "salt kişisel kusur" teşkil eder. Dolayısıyla, bakılacak konu, 

kamu personelinin kusurunun ağır olup olmadığıdır. Ancak ağır kusurun 

ne olduğu, fikri ortaya atan Houriou tarafından geçiştirilmekte517 

böylelikle bir bilinmeyen başka bilinmeyenlerle açıklanmaya 

çalışılmaktadır. 

Oldukça kapalı bir kavram olan "ağır kusur"u kriter olarak almak, 

içinden çıkılmaz bir çok problemleri beraberinde getirir. Zaten çoğu 

zaman kamu personelinin kastını tespit edebilmenin güçlüğü bir yana, her 

ağır kusur mutlaka "salt kişisel kusur" teşkil etmeyebilir. Ayrıca, 

kuşkusuz "hizmet kusuru" ile "salt kişisel kusur" arasında "derece farkı 

değil nitelik farkı" vardır.518 Aksi takdirde ağır kusur sabit olunca kamu 

personeli otomatik olarak nasıl sorumlu oluyorsa, hafif kusurun sabit 

olması halinde kendiliğinden idarenin sorumluluğunun doğması gibi bir 

515 Yenice-Esin. s.340. 

516 Yazar "salt kişisel kusur"u "şahsi hata" olarak adlandırdıktan sonra bunu " ... memurların işlediği 
hatanın. şahsen takip edilmesini icapettirecek ve mümkün kılacak kadar ağırlaşmış halidir ... O 
zaman hata az çok yarulabilecek olan memurun harruıı olur. Memurun insanı ihtirasları ile ve ih
tiyatsızlıklanyla- tecelli eden insanın hatası olur. Memurun. kanun hükümlerini yerine getirme
meğe uğraşması. kanuna meydan okuması. hiç şüphesiz ki en büyük şahsi hatadır. Çünkü. bu tak

dirde fiil aşikar ve bsdi bir .kanunsuzluktur" şeklinde açıklay4lrnk. hizmet kusurundan ancak ağır 
k-usur halinde ayrılabileceğini zımmen ifade etmiştir. Bkz. Vedat R. Seviğ. K1Sa İdare Hukuku. 
Ankara. 1943. s.33. 

517 Özdemir. s.131. 

518 Özdemir. s.135. 
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sonuç çıkar ki bu durum idari sorumluluk esaslarıyla bağdaşmaz.519 

Görüldüğü üzere, hafif kusur-ağır kusur kriteri, "hizmet kusuru" ile 

"salt kişisel kusur"u ayınnada pek etkili bir kriter değildir.520 

Fiilin Suç Teşkil Etmesi Kriteri 

Bu kritere göre, kamu personelinin fiil ve davranışı suç teşkil 

ediyorsa "salt kişisel kusur", değilse "hizmet kusuru" veya şartlan varsa 

"görevsel kusur"dur. 

Bu görüşte olanlara göre. suç ile hizmet birbiriyle asla bağdaşmayan 

iki kavramdır, Bir suç hiçbir zaman "hizmet kusuru" teşkil etmez.521 

Dolayısıyla kamu personelinin suç sayılan fiil ve davranışları, fiil ve dav

ranışın idari olma niteliğini kaybetmesine yol açar. Bu nedenle suçtan 

dolayı ortaya çıkan zararların kamu personeli tarafından tazmin olunması 

gerekir. 

Ancak bu düşünce fazla tutunamamıştır. Fransız Uyuşmazlık Mahke

mesi "Thepaz" kararıyla bu düşünceyi yıkarak, kamu personeli tarafından 

görev sırasında ve göreviyle ilgili olarak işlenmiş olan suçun her 

halükarda "salt kişisel kusur" teşkil etmeyeceği görüşüne yer vermiştir. 

Bu karardan sonra artık geleneksel görüş olan suç varsa mutlaka "salt 

kişisel kusur" vardır görüşü yavaş yavaş terkedilmiş ve bazı hallerde 

(özellikle hizmetle yakın ilişki içinde bulunulan hallerde) "salt kişisel 

kusur" olmaktan çıkacağı düşüncesi hakim olmaya başlamıştır.522 

519 Sanca. İdari Kaza. s.414. 

520 Ağır Kusur kriterine yöneltilen eleştiriler konusunda bkz. Sanca. İdari Kaza. s.401. 

521 Ragıp Sanca. "İdare Ajan Ve Memurlarının Gördükleri Fonksiyon Sırasında "İşledikleri Suçlardan 
İdare Malen Mesul Tutulabilir mi?". İHFM. C.Xl. S.3-4. İstruıbu!. 1945, s.5. 

522 Sanca, Ajanın İşlediği Suçlar. ss.22-23. 
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Türk hukuk öğretisinde Bilge tarafından benimsenmiş olan523 suç 

kriteri. uygulamada da sık sık başvurulan bir kriter olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Ancak, "görev kusuru" kuramı ve uygulaması karşısında da bu krite

rin her zaman doğru sonuç verdiği söylenemez. Nitekim, ileride incelene

ceği üzere A YİM genellikle bu kritere itibar etmemiştir. Giderek 

günümüzde Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi de, bu kriteri mutlak 

şekilde yorumlaınamakta ve suçun görev ilişkisiyle mevcut bağı dikkate 

alınmaktadır. 

Hizmetten Ayrılabilir Kusur Kriteri · 

Bu kritere göre, kamu görevlisinin fiil ve davranışlarını hizmetten, 

görevden ayırmak mümkünse, kamu görevlisinin salt kişisel kusuru söz 

konusu· olup, bundan dolayı bizzat kendisi sorumlu olur. 

Kamu görevlisinin hizmetle ilgili olarak işlediği kusurları, "salt 

kişisel kusur" olarak saymaya imkan yoktur. Ancak, hangi hallerde hiz

metle ilişkili olduğunu ortaya koyabilmek için, kamu görevlisinin fiil ve 

davranışını maksat ve konu açılarından incelemek gerekir. Kamu 

görevlisi, fiil ve davranışıyla idari işleve uygun bir maksat mı yoksa 

aykırı bir maksat mı gütmüştür? Öte yandan. fiil ve davranış konu 

yönünden idare işlevine uygun mudur değil midir? İşte bu iki unsur 

yönünden yapılan inceleme sonucunda. fiil ve davranışın bu unsur

larından biri bakımından ortaya çıkacak aykırılık, fiil ve davranışın 

523 Bilge. Bakanl:mn hukuki durumları itibariyle memur olmadıklarını ancak hukuki sorumlulukları 
bakımındrul Bakanlarla diğer memurlar arasında bir ayırım yapmağa gerek olmadığını dile getirdik
ten sonra" ... hizmet kusuru ile şahsi kusuru birbirinden ayıracak miyar nedir'? .. Her şeyden önce 
şunu söylebiliriz ki bakanın fiil veya muamelesi cezai neticeler de doğunnakta ise kusurun şahsi 
olduğuna tereddüt edilemez. Çünkü ceza sorumlulunda kusurun şahsa veya idareye ait olduğu gibi 
bir tefrik yapılamaz. Bu durumda kusur tamamen şahsidir. Zira ceza hukukunda mesuliyetin şrulı 
failde cUrüm kastının bulunmasıdır. Böyle bir kastı idareye :ıtıf imkansızdır. O halde. Bakanın 
hukuki sorunu. cezai bir fiille bahis mevzuu olmakta ise burada kusurun idareye değil şahsa ait 
olduğunu kabul etmek ve şahsan Bakanın mesuliyeri cihetine gitmek gerekir." diyerek açıkça suç 
kriterini benimsemiştir. Bkz. Necip Bilğe. Bakanların Görev ve Sorumlulukları. Ankara, 

1946. s.41. 
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idarilik niteliğini ortadan kaldırır. Aksi takdirde. yani fiil ve davranış 

maksat ve konu açılarından hizmet ve fonksiyona uygunluk arzediyorsa 
sorumluluk idareye yüklenebilecektir. 

Türk Hukuk öğretisinde birçok yazar tarafından benimsenen524 ve 

Yüksek Mahkemelerce ayırımda kullanılan başlıca kriter olarak göze 

çarpan bu ölçüt, gerçekten ileri sürülen kriterlerden en elverişlisi ve 

gerek Anayasanın 129/5 hükmü. gerek Devlet memurları Kanununun 13. 

maddesi yorumuna daha uygundur. 

"Salt kişisel kusur" kavramı ile ilgili olarak öğreti ve yargı karar

larındaki bu gelişme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/4. 

maddesi hükmü ile de, yasal bazda yeniden güncellik kazanmıştır. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu, 28/4 hükmüyle, yargı kararlarının 

kasten yerine getirilmemesi durumunu, önemine binaen özel olarak "salt 

kişisel kusur" saymıştır. Kamu görevlisinin yargı kararlarınını "kasten" 

yerine getirmemmesi olgusunu başka hiçbir kritere başvurmaya gerek 

duymadan "salt kişisel kusur" olarak düzenlemiştir. Bu nedenle kamu 

görevlisinin böyle bir fiil ve davranışı kin, nefret, kişisel ihtiras, siyasi 

maksat gibi subjektif nedenlerin ürünü olmasa da, suç teşkil etmese de (ki 

yargı kararlarının yerine getirilmemesinin görevi kötüye kullanma suçu 

teşkil ettiği yargı kararlarında ifade edilmektedir) başlıbaşına bir "salt 

kişisel kusur"dur. Böyle bir fiil ve davranışın hizmetten ayrılabilen kusur 

teşkil edeceği yönünde kanun çürütülemiyecek ölçüde bir karine 

koymuştur. 

Sözkonusu hükmün, öğretide benimsenmiş, içtihatlarla hukuki 

yaşama girmiş bir kuralın yasal bir niteliğe bürünmüş olması dolayısiyle, 

idari yargı kararlarına beslenen güveni ve toplumsal huzuru pekiştiren 

bir mahiyette olduğunu belirtenlers2s olduğu gibi; kasten yargı kararma 

524 Duran. İdare Hukul..'11 Meseleleri. ss.627-628: Özdemir. s.157: Onar (IIl). s.1702: Kemal Galip Bal
kar. "Hizmer Kusuru-Şahsi Kusur Mefhumlarını Ayının Kıstaslar", Ankara Barosu Dergisi. 
S.4. Anknra. 1953. s.299. 

525 Yenice-Esin. s.608. 
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uymama halinin "görev dışı", bir fiil olması nedeniyle, sözkonusu 

hükmün Anayasa'ya aykırı olmadığı fikrinde olanlar526 ve bunun aksini 

ileri sürerek Anayasa'ya aykırı bir düzenleme şeklinde nitelendirenler 
de527 bulunmaktadır. Duran ise, sözkonusu hükmün kamu görevlilerinin 

yönetilenlere karşı kişisel sorumluluğu, daha doğrusu sorumsuzluğu 

doğrultusunda beliren eğilimi durduran ya da yavaşlatan bir düzenleme 

sayılamayacağı düşüncesindedir. 528 

İYUK. 28/4. maddesi hükmü, sorumlulu~un esasına değil. usule 

ilişkin bir kural görünümündedir. Bu hükmün, idari yargı yerlerince ve

rilen kararların (özellikle yürütmenin durdurulması kararlarının) yerine 

getirilmemesinden ya da geç yerine getirilmesinden dolayı görevliler 

aleyhine tazminat davası açılıp açılamayacağı konusundaki tartışmalara 

kesin olarak son vermiş ve Yargıtay içtihatlarıyla esasen yönünü alınış 

olan uygulamaya. pozitif hukuk alanında dayanak sağlamıştır.529 

Öğretide sözkonusu hükme karşı en yoğun eleştiriy i getiren Ozan

soy; hükmün belli başlı iki sorunu gündeme getirdiğini, ilkinin, İYUK 

Madde 28/4'ün Anayasa'nın 129/5. maddesi karşısında değerlendirilmesi 

olduğunu. her yasa gibi İYUK'un da Anayasa'ya "İstisna" getirme yete

neğinin sözkonusu olamayacağını. bu bakımdan . yargı kararlarına uyma

ma halini de "görev dışı" sayarak Anayasa dışına taşımanın mümkün bu

lunmadığını, Anayasa'nın Geçici 15. maddesi gereğince Anayasa'ya 

aykırılığı ileri süıiilmeyecek bir kanun olmasına rağmen. bu 4urumun 

ortada olan bir "aykırılığı" gönneye engel teşkil etmeyeceğini, öte yan

dan ikinci sorunun. görevlinin "kişisel kusuru" ile "haksız fiil" arasında 

bir eşitlik kurma çabası olduğunu, bu yöndeki çabanın fiilen idarilik nite

liğini saptayan değil, görevliyi cezalandırma amacına yönelik bir eğilimin 

sonucu olduğunu, bu şekilde kanm hukuku tekniğinin altüst edildiğini 

526 Y:ıyla. s.138. 

527 Ozansoy. I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi.!. Kirap. Tartışmalar. s.104 

528 Duran. Mali Sorumluluk Sorunu. s.18. 

529 Yenice-Esin, s.609. 
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ileri sürmektedir.530 

Diğer taraftan, yargı kararlarının kamu personeli tarafından kasten 

yerine getirilmemiş olması "salt kişisel kusur" teşkil etmekle beraber, ida

renin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Burada kanun, mütelsil bir so

rumluluk esasına yer vermiş olup, zarara uğrayan şahıs dilerse kamu per

sonelini, dilerse idareyi, dilerse de her ikisini birden dava edebilir. Bu 

durumu itibariyle yargı kararlarının yerine getirilmemesine dayalı "salt 

kişisel kusur"u, kamu personelinin "salt kişisel ·kusur"una rağmen idare

nin sorumluluğunun sözkonusu olduğu istisnai bir durum olarak 

gözönüne almak gerekir. 

4. Ajana Rücu Sorunu 

İdarenin sorumluluğunu gerektiren kusur veya fiilde memurun 

(kamu görevlisinin) ya da üçüncü şahsın tamamen veya kısmen ilgi ve 

iştiraki bulunduğu taktirde, idarenin ödediği tazminattan dolayı memura 

veya üçüncü şahsa rücu hakkının bulunması tabiidir.531 

Fransız idare hukuku uygulanmasında da, başlangıçta kamu 

görevlisinin "görev kusur"larından dolayı idareye karşı mali sorumluluğu 

kabul edilmemekte ve hizmet kusuruyla kişisel kusurun birleşmesi duru

munda, idarenin doğrudan sorumluluğu yoluna gidilerek, idarenin sonra

dan ajanına karşı müstakil bir rücu davası açmak durumunda olduğu 

kabul edilmekteydi. Ancak, 1951 tarihli "Laruelle" kararıyla kamu ajan

larının hizmetleri esnasında idareye verdikleri zararlardan dolayı re'sen 

ve doğrudan doğruya sorumlu oldukları kabul edilmiştir. 532 

Biınun için de idarenin görevli aleyhine ayrıca adliye mahkemesine 

başvurmasına gerek görülmemekte ve idare tarafından ajanın kişisel kusu

ruyla idareye yüklediği mali zararın ödettirilmesi için, tek yanlı "icrai" 

bir kararla ajanına rücu edebileceği, kamu görev !isinin bu karar aleyhine 

530 Ozonsoy. Tarihsel ve Kuramsal. ss335-338. 

531 Onar (ID). s.1757. 

532 Onar (ill), s.1706. 
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"adliye" değil, "idare mahkemesi"ne başvuru hakkının bulunduğu esası 

uygulanagelmektedir. Bunda, kişisel kusurun artık bir özel hukuk kusuru 

değil; kamu tüzel kişisi için zarar verici sorunları olan bir disiplin kusuru 
olarak kabul edilmesinin önemli rolü olınuştur.533 

Fransız Danıştayı'nın bu karan ve uygulaması Türk idari yargı 

öğretisi ve yargı kararlarını da etkilemiş ve Danıştay 1960'lı yılların 

başında verdiği "Konuralp" kararı534 ile sorunu Türk hukukuna 

taşımıştır. Karardan az sonra yayınlanan bir eserinde Duran, ajanın belli 

bir oranda kusurlu olduğuna işaret eden Danıştay kararını takiben, idare

nin sorumlu ajanına Adliye vasıtasiyle değil, re'sen idari-icrai kararlar 

tebliğ ederek kendisine düşen tazminat payını talep ve tahsil edebileceğini, 

rücu hakkına muhatap olan görev linin, bu tek yanlı icrai karara karşı 

süresi içinde idare mahkemesi nezdinde itirazda bulunabileceğini belirte

rek, bu yeni modeli şu şekilde değerlendirmektedir: " ... ajanla idare 

arasında hizmet kaide ve usullerinin uygulanmasında çıkan bu ihtilaf, adli 

kazanın rü'yet ve halledebilebileceği bir hususi hukuk davası olmayıp, 

amme hukuku dairesinde tetkik ve münaaşa edilerek hükme bağlanması 

mümkün ve lazım bir idari uyuşmazlıktır. Bu yeni esas ve usul, adliye ile 

idarenin ayrılığı prensiplerine uygun olduğu kadar, idari faaliyetlerden 

zarar görenlerin karşılarında idare tüzel kişileri gibi daima ödeme kabi

liyetini haiz birini bulmalarını, amme ajanlarının da sorumluluk korkusu 

ile hareket ve teşebbüsten kaçınmamalarını ve fakat mesleki kusurlarından 

dolayı müeyyidesiz bırakılmayarak dikkat ve teyakkuza sevkedilmelerini 

temin bakımından elverişlidir ... "535 

Sorun, 1965'ten itibaren 657 sayılı DMK.'nun 13. ve 1982 Anaya

sası'nın 129/V. maddeleri dolayısıyla güncelliğini devam ettirmiştir. 

Anayasanın anılan hükmü, "görevsel kusurdan" doğan tazminat dava-

533 Xavier Delcros-Bertrand Delcros. ss.100-104: Onar (IIn. s.1706 

534 Dnş. 8.D. 12.2.1963: E. 1962/2867. K.1963/1192. Bkz. Duran. İdare Hukuku Meseleleri, 
ss.188-191. 

535 Duran. İdare Huk"Uku Meseleleri. ss.636-637. 
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!arının kamu personeline rücu edilmek kaydıyla, idare aleyhine 

açılabileceğini söylerken, Devlet Memurları Kanununun 13. maddesi de 

idarenin sorumlu personele ıiicu hakkının saklı olduğunu ifade etmekte

dir. 

Devlet Memurları Kanununun 13. maddesinin 12 Mayıs 1982 tarih 

ve 2670 sayılı kanunla eklenen son fıkrasında ise; zararların tüıii, miktar

larını tespiti, takibi ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususların 

Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği söylenmektedir. 

13. maddenin bu son fıkrasında adı geçen yönetmelik 27.6.1983 tarih 

ve 83/6510 sayılı Yönetmelik olarak yüıiitme organı tarafından yürürlüğe 

konulmuştur. 536 

Türkiye'de 1982 Anayasası'nın bu konudaki (Md. 40/2, 129/5) 

düzenlemeleri öncesinde, "rücu" bir zorunluluk olarak göıiilmemiştir. 

657 sayılı Kanunun 13. maddesindeki Kurumun "genel hükümlere" göre 

sorumlu personele rücu hakkının saklı oluşuna ilişkin hüküm, idareye bu 

konuda bir takdir hakkı tanındığı şeklinde algılanmış; bu nedenle de 

kişisel kusur alanı genişletilmeye çalışılmış, dolayısiyle "idarilik" alanı 

daraltılmıştır. 537 

Öğretinin büyük bölümü. rücu hakkının kullanılmasında adli 

yargının görevli olduğunu ve haksız fiil esaslarına göre sözkonusu mah

kemelerin sorunu çözeceğini savunmaktadır. 538 Bu göıiişte. gerek 657 

sayılı Kanunun 12. ve 13. maddelerinin metin ve gerekçeleri. gerekse 13. 

maddede geçen "genel hükümler" ibaresinin büyük etkisi olmuştur. 

Bu görüşe nazaran daha az "revaç bulmuş", ancak kamu hukuku ilke-

536 Sözkonusu yönetmelikle ilgili ayrıntılı açıklamalar evvelce yapıldığından : yeniden bu konuya 
değinilmeyecektir. 

537 Oz:ınSoy. I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi. I. Kitap. Trutlşmalar. s.99. 

538 Onar (im. s.1757: Düren. s.305: Zabunoğlu. s.258: Tandoğan. Kusura Dayanmayan. ss. 107-112: 
Eren. Borçlar Hul..-uku. ss.185-186; Esin. il. Kitap. s.165: Karabasan. Tazminat Davaları. s.1028; 

Eroğlu. s.268: Balta. Organlarından Devletin Sorumluluğu, ss.12-13: Devrim. Personele Rücu, 
s.22: Duman. Giderim Sorumluluğu. s.99. 
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leri karşısında daha doğru göıiindüğüne inandığımız fikre göre ise; ıiicu 

sorununu çözmeye idari yargı yerleri yetkilidir. İdare, kendisini kişilere 

tazminat ödemek durumuna sokan personelin "görev kusuru" bulunup bu

lunmadığını, ta başta idare hukuku esaslarına göre belirleyeceğine göre; 

uyuşmazlık çıktığında, aynı soruna haksız fiil esaslarının uygulanacağını 

kabul etmek, büyük bir çelişki oluşturacaktır. 539 Çünkü, rücu davaları, 

salt idarenin ödemiş olduğu tazminatın geri alınması davası değil: idare 

ile personeli arasındaki iç çelişkiyi ve yükümleri belirleyen kurallar 

açısından, bu zarar doğurucu davranışın "sorgulanmasını" da kapsayan 

bir dava mahiyetindedir.540 Öte yandan. 1982 Anayasa'sının 123 (1961 

Anayasa'sının 112) ve 155. (1961 Anayasası'nın 140) maddeleri ile 

öngörülen "idari rejim" esası, kurumun perso~ele rücu hakkının genel 

hükümlere (haksız fiil kurallarına) göre çözümlerunesi düşüncesine engel 

teşkil etmekte olup; bu çözüm Türk Kamu hukuku sistemine aykırı 
düşmektedir. 54 ı 

Bu "yanlış" usulde adli yargı hakimi, idareyi ve işlemlerini denetle

miş olacağı gibi; uzmanlık alanı dışındaki davalara da bakmış ve ister iste

mez idari işlem ve eylemleri incelemeye tabi tutmuş olacaktır. Aynı za

manda, zarara yol açan fiil ve davranıştaki hizmet kusuru ile kamu 

görevlisinin kusurunun payı da adli yargı yerince belirlenmek durumunda 

kalınacaktır. Oysa, hizmet kusurunun kesin olarak belirlenmesinin idari 

yargı yerlerinin tekelinde olduğunda mevcut "idari rejim" karşısında 

kuşku yoktur. Şu halde. hizmet kusurunun derecesi ve kapsamı idari 

yargıda tespit edildiğine göre. rücu için ayrıca idari yargıya gitmedeki 

mantığı anlamak güçtür.542 

539 Duran. Mali Sorumluluk. ss.112-119: Gür::ın. Ajanın Sorumluluğu. s.63: Uler. s.140: Akgüner. 
s.110: Orhan Özdeş, "Danıştay Kararl:ırının Yerine Getirilmesi Zorunluluğu". Danıştay Dergi
si. Y.6. S.20-21, Ankara. 1976. s.40: Oz::ınsoy. Tarihsel ve Kuramsal. s.345: Ozansoy. 
Tartışmalar. ss.99-101. 

540 Ozansoy. Tarihsel ve Kuramsal, s.344. 

541 Aksi düşünce için bkz. Çetin Aşçıoğlu. AYİM.'nun 20. Kuruluş Yılı Sempozyumu. 
Tanışmalar. 

542 Uler. s.141. 

140 



Ancak, bu görüşü benimseyen yazarlar arasında rücu hakkının hangi 

ilkelere göre kullanılacağı konusunda farklı görüş ve yaklaşımlar olduğu 

da gözlenmektedir. 

Duran'a göre. "genel hükümler ancak idare hukuku ilke ve esasları 

olabilir. Kanun koyucunun kanıu personelinin asıl ve genel hukuk rejimi 

olan kamu hukuku ilke ve esaslarını bırakıp özel hukuk düzenini seçtiğini 

açık bir hükümle ifade etmediği sürece, atıfta bulunduğu genel 

hükümlerin idare hukuku ilke ve esasları olduğunu kabul zorunluluğu 

vardır.543 Bu durumda rücu mekanizması şu şekilde gerçekleşecektir: 

Öncelikle idare, sorumlu personele karşı rücu hakkını kullanmak için bir 
karar alacaktır. Böyle bir işlemin kurum ile personel arasındaki 

ilişkilerin kamu hukukuna tabi olması, bu nedenle tek taraflı iradesiyle 

personelini belirli statülere sokabilmesi nedeniyle, idari işlem olması ge

rekir. Bu idari-icrai işlem, kamu personelinin "görev kusuru" bulunduğu 

ve bundan dolayı da idareye belirli bir miktar tazminat borcu bulun

duğunu belirtir. İlgili kurumun personele tebliğ etmiş olduğu rücu 

kararına karşı, kamu görevlisinin süresi içerisinde idari yargı yerinde 

iptal davası açma hakkı vardır. Kurumun, rücu konusunda aldığı kararı, 

kendiliğinden icra edebilir.544 

Güran ise, önerdiği modelde, idare ile ajanını aynı davada sorumlu

luk esasına ortak etmektedir. Yazara göre, " ... hizmet kusuru ile birlikte 

kararla. ajanın 'görev kusuru'nun da söz konusu olduğu davalarda, hasım 

mevkiinde kurumla beraber, sorumlu ajan veya ajanlarda yer alacak; 

idare mahkemesi de, vereceği kararla sorumluluğu sabit gördüğünde. ya 

tek başına Kurumu ya da kurumla birlikte davah ajanı da katkılan ve so
rumlulukları oranında paylaştırıp mahkum edecektir."545 

Uler ise, rücu konusunda " ... idarenin sorumlu kamu görevlisine 
543 Duran. Mali Sorumluluk. s.111. 

544 Duran. Mali Sorumluluk. s.113: Onar aksi düşüncededir. Bkz. Onar (III}. ss.1707-1708. 

545 Gürnn. Ajanın Sorumluluğu. ss.61-65. Yazar. aynı model ve önerisinin bilimsel bir toplantıda tek
rarlamıştır. Bkz. Güran. Sorumluluğun Yargılanması. AYİM, 20. Kuruluş Yılı Sempozyumu. 
Aynı görüş ve yaklaşım için bkz. Ozansoy, Tarihsel ve Kuramsal. s.345. 
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dönüşünün tek yanı idari kararla olacağı doğrudur. Ancak bu, idarenin 

kendiliğinden (re'sen) memura dönüşü (rücuu) demek değildir ... burada 

sorumlu kamu görevlisine dönüş kendiliğinden değil, bir yargı kararına 

dayanılarak yapılmakta. yargı kararlarını uygulamakta görevli idare, bu 

kez, kendisi için uygulamaktadır." diyerek idarenin ıücuunun idari yargı 

yerlerinde göıülmesi gerektiği sonucuna varmaktadır.546 

Rücu hakkının kullanılması ile ilgili diğer bir sorun, bu hakkın kul

lanılmasının, yalnız kamu görevlisinin "ağır kusuru" bulunan hallerle 

sınırlı olup olmadığıdır. 

Esasen. 657 sayılı DMK.'nun 13. maddesinin gerekçesinde, Fransız 

idare hukuku ve Alman Devlet Memurları Kanunu örnek gösterilerek. 

rücunun içtihat yoluyla ağır kusur haline hasredilmesi dileği belirtilmek

tedir.547 

Duran, sözkonusu maddedeki "rücu hakkı saklıdır" deyiminden, bu 

konuda idareye takdir yetkisi tanınmış bulunduğunu. ilgili kurumun ancak 

"ağır kusuru" bulunan personele rücu etmek yoluna gidebileceğini 

söylemektedir. Ancak yazar, gerekçedeki bu dilek ve temenninin mahke

meleri bağlamasının sözkonusu olmadığını. rücu'da takdir yetkisini haiz 

makamın tayin ve tespitinin mahkeme içtihatları yerine kanunla açık ve 

seçik şekilde düzenlenmesi yoluna gidilerek çözümlenmesi gerektiğini de 

ilave etmektedir.548 

Düren'e göre ise" ... 13. madde rücuu, 12. madde aracılığıyla 'haksız 

fiil esaslarına göre' yapılmasını öngördüğü için kusurlu 'kast' ve 'ağır 

ihmal'den değil, 'hafif ihmal'den de sorumlu olacaktır. Her ne kadar 13. 

maddenin gerekçesinde, ' ... Alman Devlet Memurları Kanununun da 'ağır 

kusur' esasını benimsediğini belirtmek gerekir. Türkiye'deki içtihatların 

da bu yolla gelişmesi temenniye şayandır' demekte ise de; gerekçedeki bu 

546 Uler. ss.135-142. 

547 Tandoğan. Kusura Dayanmayan. s.111. 

548 Duran. Mali Sorumluluk. s.112: aynı görilş için bkz. Tandoğan. Kusura Dayunmayan. ss.112-113. 
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temenni, Borçlar Kanunu madde 41 karşısında gerçekleşeme

yecektir ... "549 

Eren, Alınan Anayasasının 34. maddesinin hafif ihmal halinde rücu 

imkanına yer vermediğini söyledikten sonra, Anayasamızın 40/Il ve 129/ 

V hükümlerinde, böyle bir sınırlama getirmemiş olduğunu fakat buna 

rağmen, Alınan Hukukundaki kuralın bizde de uygulanmasını tavsiye et
mektedir.550 

Akgüner de, idarenin kamu personeline rücu bakımından "ağır kusu

run" ~ranması gerektiği görüşündedir.551 

Son olarak, 657 sayılı Kanunun 13. Maddesi ve sanki bunu teyid eder 

izlenimini veren 1982 Anayasa'sının 40/2. maddesinin sözel yorumundan, 

idarenin sorumlu kamu görevlisine rücu kosunuda bir takdir hakkı 

olduğu kanaati uyanmaktaysa da; Anayasa'nın 129/5. maddesindeki " ... 

kendilerine rücu edilmek kaydıyla ... " şeklindeki açık hüküm karşısında, 

artık Türk hukukunda idarenin rücuu bir takdir yetkisi değil, "bağlı 

yetki" haline gelmiştir. 552 Bu konuda çok çarpıcı bir değerlendirmeyi, 

Danıştay' ın "Üruğ" kararında görmek mümkündür: 

" ... Öte yandan, Anayasa'nın 129. maddesine ve 657 say1lı Yasanın 

13. maddesine göre, idarenin, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken 

işledikleri kusurlardan dolayı ödemek zorunda kaldığı tazminatı, yasal 

yollara başvurarak sorumluluğu saptanan görevlilerden tahsil etmesi ge

rekmektedir. Olayda, davacı hakkındaki suçlamaların ortaya çıkışı 

aşamasındaki ve sonraki aşamada görevlilerin ağır kusurları sözkonusu 

olduğundan, hükmolunan tazminatı ödeyecek olan idarenin. sorumluluğu 

saptanan görevlilere yasal yollar çerçevesinde rücu etmesi Anayasa ve 

549 DUren. s.305. 

550 Eren. Borçlar Huk·uım. ss.185-186. 

551 Akgün er. s.11 1. 

552 Ozansoy, Tarihsel ve Kuramsal. s.341; Tanışmalar. s.99. 
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yasa hükmü gereği bulunmaktadır ... "553 

Anayasa'nın 40/2. maddesinde çıkartılması öngörülen "rücu "ya 

ilişkin kanunun, bugüne dek yürürlüge girmemesi bir eksiklik olmakla 

beraber554; yine de sorunun idari yargı çerçevesinde çözüme 

kavuşturulması gerektiğine ilişkin inancımızı koruyoruz. 

E. SORUMLULUÖU ORTADAN KALDIRAN SEBEPLER 

1. Genel Olarak 

İdarenin hukuki sorumluluğundan söz edebilmek için maddi ve hu

kuki nitelikteki bazı sebep ve şartların biraraya gelmesi gerekir. Bunlar

dan birinin yokluğu sorumluluğun tamamen ya da kısmen ortadan kalk

ması sorununu doğurur.555 Kuşkusuz bu sebep ve şartlar, evvelce 

incelenen "genel" nitelikteki sonımluluk şartlarının556 yanısıra idari yargı 

organınca ele alınıp değerlendirilecektir. 

Öte yandan, idarenin tazminle sorumlu tutulabilmesi, "hiz

met kusuru" ve "kusursuz sorumluluk" olarak iki grupta topla

nan sorumluluk kuramlarının. dava konusu idari eyleme uygu

lanabilme imkanının bulunuşu ile sınır lı~ır. Diğer bir deyişle, 

sorumluluğun doğumu için eylemin ya hizmet kusuru 

teşkil etmesi ya da kusursuz sorumluluk kuram ve il-

553 Dnş. 10. D. 20.4.1989: E. 1988/1042. K. 1989/857: Amme İdaresi Dergisi. C.22. S.2. Ankara. 
1989. s. 106. 

554 Bkz.6. Beşyıllık Kalkınma Planı Adalet Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu 2 Numaralı Ait Komi
syonu Başkanlığına Sunulan Askeri Yüksek İdüre Mahkemesi Temsilcileri Raporu 
(Yayınlanmamıştır). s.11. 

555 Esin. II. Kitap, s.212; Yenice-Esin. s.98: Gözübüyük, Yönetsel Yargı. s.291; Yayla, s.154: 
Giinday, s.259: Düran. s.331. 

556 Daha önce açıklandığı üzere bu genel sorumluluk şartlan: 

- Bir zararın varlığı. 

- Zarara yol açan eylemin idareye yüklenebilir olması, 

- Zararla eylem ar.ısında nedensellik (illiyet) bağının bulunmasından ibarettir. 
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keler inin uygulanmasına elverişli nitelikte olması gerekir .557 

Bu arada hemen işaret etmek gerekir ki, kamu görevlilerinin (ajan

larının) görev kusurları dışındaki "salt kişisel kusurları"ndan dolayı da 

idarenin sorumluluğu bulunmamakta; bu halin mevcudiyeti, idarenin so

rumluluğunu ortadan kaldırıcı bir sebep teşkil etmektedir. Bu bakımdan, 

önceden ayrıntılı olarak irdelenen bu "sebep", aşağıda ayrı bir başlık 

altında değerlendirilmeyecektir. 

Şimdi, sırasıyla idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplere 

değinmek gerekirse; bunların iki ana başlık altında toplanması 

mümkündür. 

- Tazmini gereken bir zararın bulunmaması, 

- Zararla idari eylem arasında nedensellik bağının kesilmiş 

sayıldığı haller. 

2. Tazmini Gereken Bir Zararın Bulunmaması 

İdarenin sorumluluğunun önkoşulu, idarenin ya da ajanlarının işlem 

veya eylemlerinin bir zarara sebebiyet veımesidir. Gerek özel hukukta 

gerekse idare hukukunda, kusurlu davranışın varlığına rağmen, ortada 

bir zarar yoksa. tazmin yükümlülüğünün bulunmadığı benimsenmektedir. 

Genel bir tanımlamaya göre zarar. daima mal varlığı ile ilgili eko

nomik yani parayla ifadesi mümkün bir değerlendiımeyi kapsar.558 

Diğer yönüyle zarar, bir hukuk süjesinin maddi veya manevi 

varlığında istemsiz olarak ortaya çıkan kayıp ve eksiklikleri anlatır.559 

Fransız öğretisinde, maddi zararı, " ... zarara uğrayanın fizik duygu

sunu etkileyen ve gözle görülmeyen zarardır. Kişilerin sahip oldukları 

557 Esin, II. Kitap. s.253. 

558 Selahattin Sulhi Tekinay (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop), Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler. 6. Bası. İstanbul. 1988. s.736. 

559 Esin. II. Kitap. s.213. 
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fizik varlıkları ile taşınır ve taşınmaz mallarına idari bir faaliyet 

dolayısiyle yapılan tecavüzler bu gruba girer ... " şeklinde; manevi zararı 

ise " ... manevi zarar, diğerlerinin aksine duygulara verilen zarar olarak 

tanımlanmalıdır .. "560 şeklinde nitelendirenler bulurunaktadır.561 

Tazmin borcunun doğabilmesi için, yalnız zararın varlığı yeterli 

değildir. Her şeyden önce zarar, kesin bir şekilde ortaya çıkmış, belirgin 

bir hale gelmiş olmalıdır. Diğer bir deyişle , zararın gerçek bir zarar 

olması gerekir. Davacı zararını kanıtlayamıyorsa, ortada tazmini gereken 

bir zarar da yok demektir.562 

Zarar henüz doğmamış olmakla beraber, doğma ihtimalinin bulun
ması sorumluluk için yeterli değildir. Ancak, henüz doğmamış olmakla 

beraber, ileride doğacağı kesin olarak bilin~bilen, diğer bir deyişle 

gerçekleşmesi kaçınılmaz, kesin gözle bakılan zararları "ihtimali" zarar

lardan ayırmak gerekir. Bu durumda zarar, ihtimal kavramından uzak

laşmıştır. Gerçekleşeceği muhakkak bir zararın da tazmine konu olacağı 

kabul edilmelidir. Ayrıca, gelecekte etkisini gösterecek olmakla beraber. 

miktarı belirli olmayan zararların varlığı kabul edilerek. tazminata konu 
yapılması mümkündür.563 

Öte yandan, idare hukuku yönünden, zarar "özel" bir nitelik 

taşımadıkça sorumluluktan söz edilemez. Herkesi içine alan, bir kamu 

külfeti biçiminde ortaya çıkan "genel" nitelikteki zararlardan ötürü, idare

nin sorumluluğunun olmadığı öğreti ve yargı kararlarında564 kabul edil

mektedir.565 

560 M. Georges. Le prejudice morul devunt les tribunuux administratifs. Dalloz 1948. 
s.105. 

561 Maddi ve manevi zararlar sonucu doğan tazminat davalarının kapsam ve uygulamasına tezin 
dördüncü bölümünde aynnııJı olar.ık yer verilmiştir. 

562 Yenice-Esin. s.99. 

563 Onar Cm. s.1716: Gözübüyük. Yönetsel Yargı. ss.288-289: Eroğlu. s.487: Esin. Il. Kitap, s.214. 

564 Kıbns Barış Hnrekôtında şehit düşen-sakatlanan askerlerin açlığı davalarda A YlM'in verdiği laırarlar, 
bunun tipik bir uygulamasıdır. Anılan kararlara üçüncü bölümde yer verilmekcedir. 

565 Esin. II. Kitap. s.214: Onar (IIl), S.1718: Gözübüyük. Yönetsel Yargı, s.289: Eroğlu, s.487. 
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Bu konudaki son bir değerlendirnıede, idarenin sorumluluğunu ge

rektiren, tazmin edilmesi mümkün bir zarardan söz edebilmek için, 
zararın; 

- Gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceğinden kesin olması, 

- Özel nitelik taşıması, 

- Para ile takdir edilebilecek türden bulunması, 

- Tazminat isteyen kişi ile meşru bir ilişkisinin bulunması gerektiği 
söylenebilir.566 

3. Zararla İdari Eylem Arasında Nedensellik Bağının Kesilmiş 

Sayıldığı Haller 

Bilindiği üzere nedensellik (illiyet) bağı, idari sorumluluğun asli bir 

şartını oluşturur. Bu nedenle, diğer bütün şartlar mevcut olsa da; bu 

bağın yokluğu halinde idarenin tazmin sorumluluğundan söz edilemez. 

Yaşamın olağan akışma ve genel yaşam tecrübelerine göre, eğer 

zarar doğurucu fiil ve davranış olmasaydı, o zararın meydana gelmeye

ceği kesin bir şekilde söylenebiliyorsa, zarar ile davranış arasında uygun 

bir illiyet bağının mevcut olduğu söylenebilir. Zarar ile idari fiil ve dav
ranış arasında bu anlamda bir bağın yokluğu, idarenin sorumluluğunu 

kural olarak kaldırır. Diğer bir deyişle, eğer zarara yol açan fiil ve dav

ranış, idareye "atıf ve izafe olunamıyorsa", yani zarar hizmet ve idare 
tüzel kişiliğine yabancı unsurlardan567 doğmuşsa. idarenin sorumluluğu 

yoluna gidilemez. 

a. Zararın, Zarar Gören Kişinin Kendi Eyleminden Doğması 

Zararın doğuşunda, çoğalmasında veya önlenememesinde idare 
yanında zarar görenin de birlikte (müterafik) kusuru varsa; bu durum 

ödenecek tazminat tutarını eksiltici bir neden olur. Zarar görenin eylemi-

566 Esin. II. Kitap. s.214. 

567 Esin. II. Ktiap. s.246. 
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nin, zararın doğmasında başlıca etken olduğu ~allerde ise; zararla idari 

faaliyet arasında nedensellik (illiyet) bağı kalmaz ve idare sorumluluktan 
kuıtulur.568 Bu durum, kusura dayalı sorumlulukta olduğu gibi, kusursuz 
sorumlulukta da sözkonusudur. 569 

Zarar gören kişiden kaynaklanan fiil ve davranışın idarenin sorum

luluğunu kaldırabilmesi için, zararın doğumunda esaslı bir rol oynaması, 

idarenin fiil ve davranışıyla zarar arasındaki nedensellik bağını tamamen 

kesecek bir nitelikte bulunması gerekir. Bu hallerin ve sebeplerin neler 

olacağı konusunda kesin ölçüt ve kriterler konulmasına imkan 

olmadığından; yargı kararlan ile sorun çözümlenmektedir.570 

b. Zararın Üçüncü Kişilerin Eyleminden Doğması 

Zarar doğuran eylemlerin asıl failleri bazı hallerde, tamamen idare

nin dışındadır. Öte yandan, idarece yürütülen faaliyete katılan kamu 

görevlilerinin bu faaliyet sırasında ve üçüncü kişilerin571 eylemi sonunda 

zarar görmesi de mümkündür. sn 

İdarenin sorumluluğunu kaldıran üçüncü kişiler. idareyle hiçbir hu

kuki ilişkisi olmayan kişiler ve kuruluşlardır. Ancak, zarara yol açan 

üçüncü kişiyle idare arasında hukuki bir bağ ya da ilişki sözkonusuysa, 

idarenin sorumluluğu devam eder. İdarenin gözetim ve denetemi altında 

bir kamu hizmetinin görülmesi halinde "müteahhit, imtiyaz sahibi" gibi 

kişilerin verdikleri zararlar, idare tüzel kişiliğine bağlanabilir.573 

Kusura dayanan sorumlulukta (hizmet kusurunda) üçüncü kişinin 

kusuru, ya idarenin sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırır ya da kusur 

568 Yenice-Esin, s.99: Duran. Türkiye İdaresinin. s.81. 

569 Onar (Ill), S.1721: Düren. s.333. 

570 Esin. II. Kitap, s.220; Gözübüyük. s.292. 

571 Özel· hukukta üçüncü kişilerin yolaçtığı zararların tazmini ile ilgili kapsamlı bir inceleme için bkz. 
HalQk Tandoğan. Üçüncü Şabsm Zararının Tazmini, Ankara. 1963. 

572 Yayla, ss.144-145. 

573 Yenice-Esin. s.101; Esin. il. Kitap. s.233. 
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ölçüsünde azaltır. Kusurun varsayıldığı durumlarda da durum aynıdır. 

Kusursuz sorumlulukta ise, üçüncü kişinin işe karışmış olması idareyi so

rumluluktan kurtarmaz ya da sorumluluğunu azaltmaz.574 

Zararın oluşumuna idari eylemin de katkısı olmuşsa, bu durumda 

idare ile üçüncü kişi birlikte sorumluluk süjesi olurlar. Böyle olaylarda; 

idare ya zararın oluşundaki payı oranında tazminat ödemekle yükümlü tu

tulmakta ya da üçüncü kişiye rücu hakkı saklı olmak üzere. zararın 

tümünden sorumlu sayılabilmektedir.575 

Üçüncü kişilerin eylemleri çok değişik şekillerde ortaya 

çıkabileceğinden; bu konuda da kesin ölçüler koymak mümkün değildir. 

Konu, idari yargı kararlan çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

C. Beklenmeyen (Umulmayan) Haller Ve Mücbir Sebepler 

Bütün hukuk sistemlerinde önemli bir rol oynayan "beklenmeyen 

(umulmayan) haller" ile "mücbir sebepler" kavramına, çeşitli pozitif 

düzenlemelerde yer verilmiş olmasına karşılık: kapsam ve içerikleri ile 

ayırıcı özellikleri konusunda herhangi bir açıklık bulunmamakta. öğretide 

de bu konuda bir birliğin olmadığı gözlenmektedir. 

Medeni Kanunda "herhangi bir suretle" (Md. 676); Borçlar Kanu

nunda "kazara" (Md. 383), "kazaen'' (Md. 204). "arıza" (Md. 274) kav

ramlarıyla ifade edilmek istenen beklenmeyen (umulmayan) hal deyimi, 

bilinmeyen bir nedenden doğan zararlı ve tesadüfi olayları anlatır. 576 Un

surları "öngöıülmezlik" ve "önlenemezlik"tir. 

İdarenin faaliyeti yürütülürken birdenbire ortaya çıkan, yeni 

öngöıülemeyen, fakat bilinse önlenebilir olan bir olayın meydana gelmesi, 

beklenmeyen hale sebebiyet verir.Diğer bir deyişyle, beklenmeyen haller; 

574 Gözübüyük. Yönetsel Yargı, s.294: Duran. Türkiye İdaresinin. s.80: Düren. s.333: Günday. s.260. 

575 Esin. II. Kitap, s.233. 

576 Çelikkol. s.18: Ahmet İyimaya. "Kaçınılmazlığın Sorumluluk Davasındaki İşlevi". Ankara Ba· 
rosu Dergisi. Y.46. S.1989/6, S.1009: Esin. II. Kitap, s.134: A. Pulat Gözübüyük. Mücbir 
Sebepler Ve Beklenmeyen Haller. Ankara. 1977. s.24. 
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idarenin kusurlu sorumluluğunu kaldıran, ancak kusursuz sorumlu

luğunun devamına engel olmayan, ani, umulmayan veya o sırada bilin
meyen olaylardır.577 Beklenmeyen haller de mücbir sebepler gibi idare

nin iradesi dışında gerçekleşmesine rağmen, fiil idarenin kendi içinden 

çıkıtğı için, idareye "atıf ve isnat kabiliyeti" devam etmektedir.578 Beklen

meyen haller hizmetin içinde ve hizm~tin işlemesine ilişkindir.579 

Örneğin, idareye ait bir aracın lastiğinin patlaması ya da elektrik kontağı 

veya nedeni belli olmayan bir patlama, beklenmeyen hale sebebiyet 
verir.580 

Mücbir sebep (zorlayıcı sebep) ise, genel anlamda sezilemeyen ve 

karşı konulamayan bir olay demektir. Bu kavram Borçlar Kanununun 

çeşitli maddelerinde (Md. 252, 293, 478. 481) "Mücbir sebep", "mücbir 

kuvvet" ve "esbabı mücbire"; 2577 sayılı İYUK.'nun 53 ve 1602 sayılı 

A YİM Kanunun 64. maddelerinde "zorlayıcı sebepler" deyimleri ile 

anlatılmaktadır.581 Türk hukukunun etkilendiği İsviçre özel hukuk 

öğretisi ve Federal Mahkeme içtihatlarında mücbir sebep: önceden 

görülemeyen, sorumlu kişinin işletmesi veya faaliyeti dışında kalan ve 

karşı koyulamayacak bir şiddette kendini gösteren olağanüstü bir olay 

olarak tanımlanmaktadır.582 

Genel olarak mücbir sebep, zararı idareye yüklenebilir olmaktan 

çıkaran zararla idari etkinlik (faaliyet) arasındaki illiyet bağını kesen et

kenlerin başında gelir. Zorlayıcı neden sayılan olaylar genellikle doğadan 

gelir. Deprem, yıldırım, taşkın, fırtına. kasırga, bora, toprak ve dağ kay

ması, çığ , sel. yağmur vb. gibi. Bunun yanında; harp, devrim 

(ihtilal), ayaklanma, ekonomik abluka. olağanüstü durumların yol açtığı 

577 Yayla. İdare Hukuku. s.155; Günday, s.259. 
578 Onar (III). s.80. 
579 Derbil. İdare Hukuku. s.235; Gözübüyük. Yönetsel Yargı, s.292. 

580 Gözübüyük. Yönetsel Yargı. s.292. 

581 A. Pulat Gözübüyük, s.24. 

582 Tandoğan. Kusura Dayanmayan. s.247; Fikret Eren. Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun 
İlliyet Bağı Teorisi, Ankara. 1975. s.176. 
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yağmacılık, çapulculuk gibi insan ve toplum olaylan ile Devletçe konul

muş hukuki yasaklar da zorlayıcı neden sayılır.583 

Bir danıştay kararında 584 mücbir sebep kavramının başlıca unsurları 

"kusursuzluk", "sezilemezlik", "karşı konulamazlık" ve "gerçeklik" 

şeklinde ifade edilmektedir. Mücbir sebebin unsurları sayılırken, 

Danıştay'ın, tanımda yer verdiği, fakat unsurları sıralamada adını 

anmadığı bir husus daha vardır: Olayın kökeninin "failin dışında" kalınası 

(Dışsallık unsuru). Yargı kararlarında ve bunları değerlendiren bilimsel 

çalışmalarda, mücbir sebebin kaza, tesadüfi olay veya "umulmayan hal" 

denilen ve zararla ilişkili faaliyetin içinden doğan olaylardan 

ayrılabilmesi için bu unsura başvurulmaktadır. Böyle bir ayırımın pratik 

yaran ise şu noktadadır: Kaza ve benzeri umulniayan hallerde, zarara yol 

açan olay, kökeni itibariyle sorumluluğu tartışılan hukuk kişisinin faa

liyeti içinde olduğundan; bu kişi, kusuru bulunmasa da objektif olarak so

rumlu tutulabilir. Oysa, mücbir sebebin varlığı kabul edildiğinde artık 

objektif sorumluluk da söz konusu olmaz. Çünkü olay, sorumlu tutulabi

lecek kişi ile zarar arasına etkin biçimde girmiş ve illiyet bağını ko

parmıştır. 585 

Mücbir sebebi teşkil edecek olaylar. idarenin elindeki araçlarla ya da 

herhangi bir güçle önlenemeyecek, karşı konulamayacak türdendir. 

Böylece "öngörülmezlik (sezilmemek)" ve "önlenemezlik (karşı konula

mamak)" mücbir sebebin ayırt edici unsurlarını teşkil etmektedir. 

Kuşkusuz, olayın kökeninin failin dışında olması gerektiğine işaret eden 

"dışsallık" unsuru da. bu ikiliyi tamamlayan üçüncü bir unsuru 

oluşturmaktadır. Öte yandan, "kusursuzluk" ve "gerçeklik" unsurları 

gözetildiğinde de aynı sonucu vurgulamak mümkündür. Gerçekten, idari 

583 Esin. II. Kitap, s.237. 

584 Dnş. 12. D. 18.6.1975: E. 1972/2721, K.1975/1343 (Amme İdaresi Dergisi. C.8. S.3. s.213.) 

585 Yıldızhan Yayla. "İdarenin Sorumluluğu Ve Mücbir Sebep". Sorumluluk Hukukunda Yeni 
Gelişmeler III. Sempozyumu, İP. Yay. No: 622. İstanbul. 1980. ss.47-48; benzer görüşler 

için bkz. Derbil. İdare Hukuku. ss. 235-237: Düren. ss.331-332; Günday, s.259: A. Şeref 

Gözübilyük. Yönetsel Yargı. s.291. 
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kusurdan ileri gelen bir olayı zorlayıcı sebeple (mücbir sebeple) 

açıklamak mümkün değildir. Yine zorlayıcı sebepten sözedebilmek için 

söz konusu olayın doğmuş, meydana gelmiş olması gerekir. Doğması 

beklenen veya doğacağı sanılan olaylar mücbir sebep iddiasına konu ola
maz.586 

"Mücbir sebep" ve "umulmayan hal", hizmet kusuruna dayalı so

rumlulukta idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırır. Çünkü, her iki kav

ram "öngörülememe" ve "önlenememe" özellikleri nedeniyle kusur ile 

bağdaşmazlar. Bunların bulunduğu kazalarda kusurdan söz edilemez. 

İdarenin kusursuz (objektif) sorumluluğunun kabul edildiği olaylarda ise 

durum farklıdır. Mücbir sebep "dışsallık" unsuru, yani kökeninin hizme

tin ve failin dışında olmak özelliği nedeniyle, zararla zarar doğurucu 

işlem veya ey lem arasındaki nedensellik bağını keser ve objektif sorumlu

luk alanında da sorumluluğu ortadan kaldırıcı bir rol oynar. Umulmayan 

halde ise, kazanın sebebi bilinemediğinden nedensellik bağının kesildiği 

de ispat edilememekte ve "nazari illiyet bağı"na dayanılarak idarenin ku

sursuz sorumluluğuna hükmedilmektedir.587 

Mücbir sebep üzerindeki bu tanımlama . ve açıklamalar, zaman 

içerisinde idari yargı organlarında ve öğretide farklı bir mahiyet ve 
anlam kazanmıştır. Gelişen teknoloji ve idarenin yükselen standardı,588 

mücbir sebep uygulamasının giderek azalmasına yol açmaktadır. Çünkü 

idare, güçlülüğü ölçüsünde sorumludur. İdarenin elindeki istatistikler, 

bilgiler, veriler, iletişim imkanları ve uzman personel. olaylardaki 

"öngörülemezlik" unsurunu giderek daraltmaktadır. Sözgelimi, yağış is

tatistikleri, aynı olayın daha önce yer ve zamanı belirlenebilir şekilde 

görüldüğünü belgeleyen kayıtlar öngörülmezliği sınırlayabilmektedir.589 

586 Yenice-Esin, s.102: Yayla, Mücbir Sebep, s.49; Onar (III}, s.1720. 

587 Çelikkol. s.19. 

588 Yazar, bir başka incelemesinde de. idarenin huk"Uki sorumluluk konusunda "üstün standartlı" olduğu 

yaklaşımının giderek ağır bastığını belirtmektedir. Bkz. Yıldızhan Yayla. "İdari Yargılamanın 

özelliği". Atatürk'üo 100. Doğum Yıhm Kutlama Sempozyumu. Ankara. 1981, s.139. 
589 Yayla.1dru"e Hukuku. s.156: Y:ıyla. Mücbir Sebep. ss.53-54. · 
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Öngörülmezlik gibi "önlenemezlik" bakımından da idarenin stan

dardı özel kişilerin çok üstündedir. Mesela. idare. bir faaliyete başlarken, 
bir tesis kurarken, bunun yerini seçmekte genellikle takdir yetkisine sa

hiptir. Ama, idarenin elindeki bilgi ve bulgulara rağmen, sözgelimi bir 

heyelan bölgesinden veya dere yatağına yakın bir noktadan karayolu 

geçirilmişse, yolun çökmesi halinde idare sorumlu tutulabilecektir. 

Çünkü, zarar veren tesisi, kaçınılması gereken bir yere yapmıştır. Bunun 

gibi, idare, teknik imkfuılan elveriğince tabii (doğal) olayları dahi engel

leyecek tedbirleri almalıdır. Bununla birlikte, idarenin standardını abart

mak, Devletin mali ve teknik imkanlarını aşan yükümlülükleri kamuya 

yüklemek olur. Danıştay da, alınacak tedbirlerin ekonomik ve mali 

yükünü gözönünde tutarak bu standardı uygulamaktadır.590 

Öğretide, idare hukukunda objektif sorumluluk hallerinin geliştiği, 

sosyal risk, hakkaniyet gibi "ekonomik ve sosyal adalet" ilkelerine dayalı 

sorumluluk teorilerinin "mücbir sebep sorumsuzluğunu" bile zorlamaya 

başladığı da ileri sürülmektedir. 59 ı 

Mücbir sebep konusunda işaret edilmesi gereken son bir nokta, bu 

kavramın nisbiliğidir. Bir olay, meydana geldiği yerin. koşulların ve 

zamanın özelliklerine göre mücbir sebep niteliğini alabilir veya almayabi

lir. Örneğin, bir deprem bölgesinde yer alan mahalde bir deprem olayı 

çoğu kez mücbir sebep sayılmayabilecektir. Aynı şekilde. isyan ve 

ihtilallerin sık sık vuku bulduğu bir yerde, söz konusu olaylar mücbir 

sebep niteliğini taşımayabilir.592 

Fransız öğretisi ve yargısının konuya bakışına gelince: 

Öğretide Maurice Hauriou'nun yaptığı ayırıma göre " ... Beklenme-

590 Yayla. İdare Hukuku. s.156: Yayla. Mücbir Sebep. ss.55-57. 

59 I Gilran. Tazminatın Saptanması, s.167. 

592 Düren. s.332. Mücbir sebep ve umulmayan hallerle ilgili Yayla'nın tebliğine ilişkin Kemal Tahir 
Gürsoy. İsmail Doğanay. Turgut Tan ve Yüksel Esin'in düşünce ve katkılan ile Yayla'nın bunlara 
cevabı için bkz. Sorumluluk Hukuk-unda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, Tartışmalar, 

ss.238-252; 26ı-265. 
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dik olay, işletmenin veya hizmetin kendi işleyişine bağlı olan, ancak insan

lar tarafından önceden görülemeyen durumdur. Örneğin, bir fabrikada 

ısıtma kazanının patlaması, bir madende grizu patlaması gibi. Mücbir 

sebep ise, önceden görülemeyen, kestirilemeyen olaydır. Dahası, işletme 

ve hizmetin dışında cereyan eden bir olaydır. Örneğin, deprem, sel, 

kasırga, iç savaş, yabancı istilası gibi... beklenmedik olay. bilinmeyen bir 

hizmet kusurudur ... 11593 

Fransız Danıştay'ının konu ile ilgili bazı örnek kararlarına kısaca 

temas etmek yararlı olacaktır: 

- · 31 Ocak 1969 tarihli "Debauchez" kararında; Tunus'taki bir 

köyün Fransız uçaklarınca 8 Ocak 1958 tarihinde bombalaması 

şeklinde gelişen eylemin, niteliği itibariyle Devletin sorumlu
luğunu doğurmaya elverişli olmayan askeri bir harekat 

oluşturduğu, bu nitelikte bir harekattan doğan zararın mağdura 

Dev let'ten tazminat isteme hakkı verebilmesi için. eğer bu hare
kattan ayrılabilen bir kusur mevcut değilse , yasa gücündeki bir 

metnin tazminatı öngörmesi gerektiğine işaret edilerek. tazminat 

istemi reddedilmiş,594 

- 10 Haziran 1964 tarihli "Sieur Bonnin c/Commune de Ravieres" 

kararında; 26-27 Temmuz 1962 gecesi saatte 85 km. süratle esen 
rüzgarın, meydandaki iki ağacın uç kısımlarının kurulmasına ve 

düşen dalların davacının aracını hasara uğratmasına sebebiyet ve

rilmesi şeklinde gelişin eylem nedeniyle " ... bir kamu yolunun 

kullanılması, onu kullananlar açısından normal oarak bazı tehli

keler içermekte ise de; bir ağacın veya bu ağacın bir kısmının 

mücbir sebep sayılacak bir atmosfer olayı olmaksızın ansızın 

devrilmesi, kamu yararına hizmet eden bir kamu yapıtını kulla

nanın sağladığı yararlara denk olmayan olağandışı bir tehlike ar-

593 Xavier Delcros-Bertmnd Delcros. s.61; aynı düşünce için bkz. Onar (Im, s .• 1720. 

594 Xavier Delcros-Benrand Delcros, s.58. 
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zettiğinden, ağacın kaza sırasındaki durumu ne olursa olsun, bu 

devrilme dolayısiyle maruz kalınan zararın ağacın sahibi olan 

kamu kuruluşu tarafından, kamu külfetleri önünde vatandaşların 

eşitliği" ilkesine göre tazmin edilmesi gerekeceği. .. "ne 
hükmedilmiş, 595 

- 28 Nisan 1967 tarihli "Lafont" kararında: yeni açılan otomobil 

yarış pisti civarına bir gün önce yağan kalın kar tabakasının, 

yarış öncesi bir çığ tehlikesi yaratıp yaratmayacağının yarış 

sabahı üstünkörü yapılan bir keşif ve kontrolle hatalı bir şekilde 

belirlenmesi sonucu. yarış esnasında düşen çığın yarışçılardan 

birisinin yaralanmasına yol açması şeklinde gelişen eylemin; 

güvenlik ve pist hizmetlerinin noksan işleyişine bağlı olduğu 

gerekçesiyle idarenin sorumluluğuna karar verilıniştir.596 

Görüldüğü üzere, sözkosunu kararlar Fransız idari yargısında 

mücbir sebepteki öngörülmezlik ve önlenemezlik unsurlarının giderek 

daraldığını ortaya koyacak mahiyettedir.597 

IV. YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASINDAN 

DOÖANHUKUKİSORUMLULUK 

A. GENEL OLARAK DEVLETİN YARGI FAALİYETİNDEN 

DOÖANSORUMLULUÖU 

Bilindiği üzere, kamu hukuku alanında işlemlerin organik 

ayırımı. bunların Anayasa'nın öngörmüş olduğu üç organdan 
hangisi tarafından yapılmış ise ona göre yapılmakta olup; yargı 

erki tarafından yapılanları "yargı işlemi" olarak nitelendirilir.598 

Ancak, yargı faaliyeti sırasında da "idari" nitelikli etkinlik ve işlemler 

yapılabileceğinden~ bir işlemin "yargısal" özellik taşıyıp taşımayacağı, 

595 Xavier Delcros-Bertrand Delcros. s.CıO. 

596 Xavier Delcros-Beımınd Delcros. s.60. 

597 Yayla. İdari Yargılamanın Özelliği. s.139. 

598 Ôzay. Gilnışığında Yönetim, s.185. 
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işlemin hangi "işlev" nedeniyle yapılmış bulunduğu ve yapılmasında 

izlenen yöntem dikkate alınarak belirlenebilir.599 

Anayasa'ca korunan hakim bağımsızlığı ve teminatı, yargı işlevini 
11özellikli11 bir kamu faaliyeti niteliğine dönüştürmüş; bu nedenle de 

sözkonusu faaliyetten dolayı Devletin sorumluluğu kural olarak benimsen

memiştir. 600 Diğer bir deyişle, Türk hukuk sisteminde yargısal kararlarla 

bu kararların uygulanmasından, yani yargı fonksiyonunun verdiği zarar

ların tazmini mümkün olmayıp; bu zararlar kamunun zararı olarak 

değerlendirilir. Yargı yeri ve yargıç, bu faaliyetten dolayı kural olarak 
sorumlu tutulamaz.601 Esasen, pazitif hukukta yargı fonksiyonunun 

"gereği veçhile" ifa edilmemesinden dolayı devletin sorumlu tutulacağına 

ilişkin herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.602 

Öğretinin ise, bu konuda iki ayrı düşünce etrafında toplandığı 

gözlenmektedir. İlk gruba giren yazarlara göre; hakimi 603 bir idare ajanı 

olarak nitelendirmek mümkün olmadığı gibi, hakimin verdiği kararın yol 

açtığı zarardan ötürü Devlet kural olarak sorumlu tutulamaz. Ne özel 
hukuktaki ne de idare hukukundaki sorumluluk sebeplerinin hakim 

açısından uygulanması düşünülemez. Hakim, yargı faaliyeti sırasında ka

nunda belirlenmiş ve kusur teşkil eden davranışları dolayısiyle 

kişilere bir zarar verirse, bunu bizzat kendisi tazmin edecektir. 

Yargı organı ile Devlet arasında, Devletin sorumluluğunu gerekti

recek. idare hukuku açısından bir hiyerarşik ilişki sözkonusu 

599 öz.ay. s.186. 

600 Yayla. İdare Hukuku. s.138. 

601 İlhan Özay. I. Ulusal İdare Hukuk'U Kongresi. l. Kitap. Tartışmalar. Ankara. 1990. s.170. 

602 Orhan özdeş, "Hakimlerin HW..'11ki Sorumluluğu ve Devlet", Danaştay Dergisi, Y.l. S.2. Anka

ra. 1971. s.17. 

603 Bu yazarlardan bir kısmının "savcı" ve "savcılık" kavramlarını "hfildın" kavramı içinde 

değerlendirmediği. anc:ık sonucu itibariyle bu faaliyetlerinde Devletin sorumluluğunu gerektinne
diğini ifade euiği görülmektedir. Bkz. Onar (IIl). s.1734; Münci özmen. "Haksız ve Kanunsuz 

Tutma Ayırımında Hukuk Devletinin Sorumluluğu ve Kişisel Sorumluluk". Ankara Barosu 

Dergisi. Y. 34 •• S.1977/ 5. s.848. 
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olmadığından; Devletin sorumluluğu yoktur.604 

Bu konuda farklı yaklaşım gösteren yazarlara göre ise; hakim, 

yargısal faaliyetini Devlet adına ve onun organı olarak yürüttüğüne göre, 

yargı organı olarak verdiği karar ile Devlet tüzel kişiliğinin iradesini be

lirtmiş ve bu suretle devleti bağlamıştır. Hakimin karan kusurlu ise, ku

surlu karardan zarar görenlere karşı Devlet de sorumludur ve bunun so

nucu olarak doğrudan doğruya dava edilebilecektir. Diğer bir deyişle, 

Devlet ikinci deredece sorumluluk süjesidir.605 

Yargı faaliyetinden devletin sorumlu tutulamayacağı kuralının huku

kumuzdaki tek istisnası 7.5.1964 gün ve 466 sayılı "Kanun Dışı Yakala

nan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesine Dair Kanun" olup, 

kanunda gösterilen durum ve şartlar dışında tutuklananlar ile kanuna 

uygun olarak tutuklanıp hakkında kovuşturmaya son verme, beraat veya 

ceza verilmesine gerek olmadığına dair karar verilenler ve ayrıca 

mahkumiyet hükmü olmakla beraber tutukluluk süreleri mahkumiyet 

süresinden fazla olanların uğramış oldukları zararlar Devlet tarafından 

karşılanmaktadır. Bu konudaki davalar Adli yargıda görülür. 

Öte yandan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 573-576. madde

lerinde, hakimin şahsen sorumlu olduğu haller606 düzenlenmiş; Ceza Mu

hakemeleri Usulü Kanunun çeşitli maddelerinde de (64, 77,146, 409) bazı 

604 Sarıc:ı. İdari Kaza. s.216: Artukmaç. s.470: On:ır (III). ss.1686-1689: Esin. II. Kitap. s.11: Giritli
Bilgen. s.104: Özdeş. Hak.imin Sorumluluğu. s.16: Karatepe. s.268: Balta. Organlarından Devletin 
Sorumluluğu. ss.119-120: Saim Üstündağ. Medeni Yargılama Hukuku. C.l. 3 Bası. 

tstanbul. 1984. s.96. 

605 Mustafa Reşit Belgesay. "Devletin Adli Fauliyetren Hukuki Mesuliyeti. "Adalet Dergisi. S.7; 

Ankara. 1960. ss.343-355: 1. H.Karafakih. "Hfildmlerin Verdikleri Kararlardan Dolayı Şahsen ve 
Devletin Dolayısiyle Hukuki Mesuliyeti". SBF Dergisi, S.3 , Ankara. 1956. s.46: Ahmet 
Kılıçoğlu, "Hfilcimlerin Huk-uki Sorumluluğu" . AÜHFD. C. XXX. S.1-4, Anlaıra. 1973, ss.231· 
267: Necmeddin M. Berkin, "Mahkeme Kararlannd:ın ve Yargısal Tasamıtlardan Devletin Sorumlu~ 
luğu" . İHFM. C. XLIII. S.1-4. İstanbul. 1979, ss.188-189; Necmeddin M. Berkin. Medeni 

Usul Hukuku Esasları, İstanbul, 1969, s.39. 

606 Menfaat karşılığı veya taraflardan birini ızrar maksadıyle hakkı yerine getinnekten imtina veya 

kanun hükümlerinin kasten yanlış uygulanması gibi. 
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yargı işlerinden dolayı Devlete tazmin borcu yükleyen hükümler ye
ralmıştır. Aynca, yargı faaliyetine yardımcı olan Tapu işleri. icra ve 

iflas işleri, nüfus kütüklerinin tutulması gibi idare faaliyetinden dolayı 

çeşitli yasal düzenlemelerle öngörülmüş sorumluluk halleri bulunmak
tadır.607 

Fransız öğreti ve uygulamasında da, kesin hüküm halini alan bir 
yargı karan dolayısıyle Devlet'e sorumluluk yüklenmesi kabul edilme
mekte; ancak, yargısal işlemler dışında kalan yargı hizmetinin neden 

olduğu zararlarda idarenin sorumlu olduğu benimsenmektedir. 608 Aynca, 
çeşitli yasal tasarruflarla kendilerine bazı konularda "yargısal" nitelikli 

karar alma yetkisi verilen kurulların aldıkları kararlar dolayısiyle 

uğranılan zararlardan da idarenin sorumlu tutulamayacağı belirtilmekte
dir. 609 

Türk yüksek yargı organlarının konuya ilişkin yaklaşımına gelince; 

A YİM'nin konu ile ilgili verdiği kararlarda kronolojik olarak şu 

şekilde bir gelişim gözlenmektedir: 

- Üste fiilen taaruz suçunu işlediği iddiasıyla hakkında dava 

açılması üzerine, iddianamedeki suç vasfı esas alınarak idarece açığa 

alınan davacının, yargılama esnasında suç vasfında yapılan değişiklik ne
deniyle açığının kaldırılmasından sonra: açığa alma işlemi nedeniyle 
açıkta iken mahrum kaldığı özlük haklarının idarece tazmini istemiyle 

açılan davada A YİM. " ... Davalı Bakanlık savcının iddianamesindeki 
kayıt ve şartlarla bağlıdır ve açığa alına konusundaki insiyatifi tamamen 

elinden alınmıştır. T. C. Anayasa'sına ve idare hukukunun genel ilkeleri

ne göre, idare, herhangi bir yargı organının bilerek veya yanılarak yasa

lara, yargılama usullerine aykırı davranması, yasaların özüne ve sözüne 
uymayan değerlendirme ve yorumlarda bulunması, maddi olaylan yanlış 

607 Yayla. İdare Hııkııku. s.139. 

008 Xavier Delcros-Bertrand Delcros, s.00. 

600 Bu konudaki açıklama ve Fransız Danıştayı karar örnekleri için bkz. Xavier Delcros-Bertrand Delc
ros, ss.58-59. 
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saptaması. bu suretle yasalara ve hukuka aykırı kararlar vermesi, verdiği 

kararların Yargıtay'ca bozulması, kısaca yargı işlemlerinin herhangi bir 

zarara sebebiyet vermesi halinde, idareye bu yüzden sorumluluk 

yüklenemez ... it gereçesiyle davayı reddetmiş6IO, 

- Bakaya suçundan Askeri Mahkemece verilen mahkfuniyet karan 

iizerine, 1076 sayılı Yedeksubay Kanununun ilgili hükümleri 

gereğince erbaş olarak askere sevkedilen, askerliği sırasında 

yaptığı yargılamanın yenilenmesi isteminin, erbaş olarak terhi

sinden bir ay sonra Askeri Yargıtay'ca kabul edilmesi üzerine 

aynı suçtan beraat eden davacının. bu işlem nedeniyle uğradığı 

maddi ve manevi zararların tazmini istemiyle açılan davada 

A YİM, it... Dava konusu olayda davalı idarenin rolü~ yargı 

organının kesinleşmiş yargısal tasarrufunun uygulanmasında, 

yasanın kendisine yüklediği ve başka türlü hareket etmesi 

mümkün olmayan bir bağlı yetkisinden ibarettir. Yargı 

organının davacının er olarak asker ·edilmesinde. davacının 

zararından dolayı idarenin kusuruna ya da kusursuz sorumluluk 

ilkelerine dayanılarak davalıdan tazminat istemi; zararı doğuran 

işlemin idareye yüklenebilir olmaması. kaynaktaki yargısal tasar

ruf dolayısıyla zararla idari işlem arasında illiyet bağı bulunma

ması nedenleriyle, yerinde bulunmamaktadır. .. " gerekçesiyle 

davanın reddi yoluna gitrniş,6ıı 

- Sıkıyönetim Savcısınca eski bir siyasi parti genel başkanı ve diğer 

kişiler hakkında düzenlenen iddianamede, parti genel başkanının 

çeşitli eserlerinden seçilen kelime ve cümlelerle yasa dışı 

düşünceleri benimsediği izlenimini yaratılmak suretiyle, manevi 

zarar uğradığından bahisle açılan manevi tazminat istemli davada 

AYİM, " ... Askeri hakinı ve savcıların yargı görevleri yanında 

610 AYİM. 3.D. 17.10.1978: E. 1977/12822. K. 1978/4314: AYİM. 3.D. 2.11.1978: E. 1978/980. K. 
1978/4336 ve AYİM. 3.D. 1.2.1979; E. 19781838. K. 1979n8 sayılı kararlan. 

611 AYİM. 1. D. 21.1 l. 1984; E. 1984/278. K. 1984/286. 
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asker olmalarından doğan idari görevleri de yer almakta; ancak, 

yargı görevini yerine getirirken Anayasa'nm öngördüğü şekilde 

tamamen bağımsız bulunmaktadırlar ... 353 sayılı Kanunun 114 

ve 115. maddelerinin açık metinleri, askeri savcının iddianame 

düzenlerken bağımsız olduğunu ve iddianame düzenlemenin 

yargı fonksiyonu dışında düşünülemeyeceğini göstermektedir. 

Sıkıyönetim askeri mahkemelerinin ve bu mahkeme askeri 

savcılarının yargı görevi yaptıkları da açık ve seçiktir. Bu ne

denle, askeri savcının iddianame düzenleme faaliyetini bir idari 

işlem veya eylem olarak telakki etmek mümkün değildir. Çünkü, 

iddianame düzenlenmesinde idarenin herhangi bir katkısı ve et

kisi olamayacağı gibi, bu faaliyet tamamen yargı fonksiyonu 

arasında bulunmaktadır. Esasen aksi görüşü düşünmenin, idare

nin yargı fonksiyonuna müdahale edebileceği sonucunu 

doğuracağı ve böyle bir kabulün Anayasa'nın esprisine aykırı 

olacağı da kuşkusuzdur ... "612 gerekçesiyle davanın görev 

yönünden reddine karar verilmiş,613 

- Usulsüz şikayet suçundan askeri mahkemede yargılanan, ancak 

bilahare yüklenen suçtan beraat eden davacının. görev mahallin

den (Erzincan), yargılamanın yapıldığı mahale (Ankara) gidiş

geliş yol masrafları ile tuttuğu avukat için yaptığı harcamanın 

davalı idareden hükmen tazmini istemi ile açılan davada A YİM. 

" ... davacının zarar uğramasında idarenin eylem ve işlemi 

olmadığı gibi, yargılama faaliyeti de idare adına 

yapılmamıştır. Oysa idarenin sorumluluğu için, idari faaliyetin 

612 AYİM. 2.D. 27.11.1985: E. 1985/207. K. 1985/210. 

613 Davacı. davayı önce doğrudan Askeri Savcı nezdinde hukuk mahkemesinde açmış; Yrg. 4.H.D.nin 
4.7.1983 gün ve 1983/5002-6694 sayılı karan ile davacıya husumet yöneltilemeyeceği ve davanın 
1602 sayılı kanunun 24. md. göre görev yönünden reddedilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine. 
A YİM'de bu davayı açnuşur. A Y1M kararında. askeri savcının iddiaruıme düzenlemesini adeta askeri 
görev kabul eden 4.H.D. karan da eleştirilmekte. ancak kanımızca yanlış bir sonuç 
değerlendinneyle -bu davada. davacının emekli subay olmasının asker kişi sıfatını krızanmasma ye
terli olmadığı gerekçesiyle- dava görev yönünden reddedilmektedir. 
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zararın gerçek nedenini teşkil etmesi gerekmektedir ... davacının 

yargılanması faaliyetine karışmayan ve kendi adına herhangi bir 

iş yapılmayan idareyi, davacının uğradığını iddia ettiği zararını 

karşılamak için tazminata mahkum etmek hukuken mümkün 

değildir ... yargı organlarının faaliyetlerinden dolayı idarenin so

rumlu tutulması olanaksızdır. Yargı görevinin ifası sırasında 

uğranıldığı iddia edilen zararın idareye yüklenmesinin yasal 

dayanağı bulunmamaktadır ... Sanıkların yaptıkları masraflar ile 

ödedikleri avukatlık ücretinin idarece ödenmesi isteminin Türk 

hukuk sisteminde yeri olmadığı gibi, böyle bir uygulama da bu

lunmamaktadır ... Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı gibi, olay

da idarenin sorumluluk koşulları yoktur ... " gerekçesiyle açılan 

dava reddedilmiş,614 

- Toplu gümrük kaçakçılığı ve geceleyin kilit kumak suretiyle 

hırsızlık suçlarını işlediği iddiasıyla önce gözaltına alınıp. bila

hare tutuklanan. uzun süren yargılaması sonunda her iki suçtan 

da zamanaşımı nedeniyle davanın ortadan kaldırılmasına karar 

verilen davacının; önce tutuklanıp sonra açığa alınması 

dolayısiyle dava sonuçlanana kadar uğradığı maddi-manevi za

rarlarının giderilmesi gerektiğinden bahisle açtığı iptal-tam 

yargı davasında A YİM, " ... davacının iddia ettiği maddi ve ma

nevi zararı varit olsa bile bu. ağır ceza mahkemesinde 

yargılanması , bu süreç içinde açığa alınması , tutuklanması, 

gözaltında kalmasından doğmaktadır. Ve koşulların varlığı ha

linde ancak adli yargı yerinde görülüp sonuçlandırılacak haksız 

tevkif tazminatı davasına konu olabilir. İdari eylem ve hele hele 

idari işlem olarak düşµnülmesi mümkün olmayan ceza 

yargılaması sebebiyle idarenin tazminat sorumluluğu da 

sözkonusu olmaz. Zira Anayasamız idareyi kendi ey lem ve 

işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlü tutmuştur. Bu 

itibarla, davacının maddi ve manevi tazminat istemi de uygun 

614 AYİM. l. O. 23.9.1986: E. l986n5. K. 1986/165. 
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<lir: 

görülmemiştir .. .'' gerekçesiyle red kararı vermiştir.615 

Danıştay'ın bu konuda belirleyebildiğimiz kararları ise şu mahiyette-

- Gider vergisi işinden dolayı Danıştay 7. Dairesince verilen 

kararın yasaya aykırı olduğu, bu durumun hizmet kusuru teşkil 

ettiği, dolayısiyle ödediği vergi ve cezanın faizi ile birlikte Dev

letçe Devletçe tazmini istemiyle açılan davada Danıştay. " ... 

davacının tazminat istemi, idarenin işlem ve eyleminden doğan 

bir zararın tazmini değil. yargı görevinin yerine getirilmesinden 

doğduğu iddia edilen bir zararın tazminine yönelik bir istem

dir ... Danıştay Dava Daireleri ile Dava Daireleri Kurulu; 

Anayasa'nm 7. maddesi kapsamında olup. Türk Milleti adına 

yargı yetkisini kullanarak hüküm veren bağımsız mahkeme olup, 

bu sıfatla verdiği kararlar kesindir ve kesin hükmün bütün hu

kuki sonuçlarını hasıl ederler; bilimsel deyimle hukuki gerçek 

sayılırlar. Anılan kararlara karşı ancak kanunla belli edilen 

kanun yollarına başvurulabilir. Bunun dışında davanın yeniden 

tekrarı sonucunu doğuracak şekilde üzerinde tartışma yapılamaz. 

Açıklanan bu nedenler karşısında, olayda kesin hüküm niteliğni 

haiz bulunan Danıştay 7. Daire kararlarının incelenerek Devletin 

tazminatla yükümlü tutulmasına olanak görülmediğinden ... " 
davanın reddine karar vemıiştir.616 

- " ... Tecavüzün önlenmesine ve tecavüz edilen bina kısmının 

yıktırılmasına ilişkin adli yargı kararının icrasına dayanan eylem 

sonucu uğranılan zararın idarece tazmin ettirilmesi istenilmekte 

olup, bu nedenle adli yargı kararı ve idareye tazmin ettirilmesi 

olanağı bulunmamaktadır ... "617 

615 AYİM. 1. D. 22.12.1992: E. 1992/224. K. 1992/1600. 

616 Dnş. Dava Drl. Krl. 26.12.1975; E. 1974/208. K. 1975/897 (Yasa Hukuk Dergisi. C.I, S.l, Anka

ra. 1978. s.143). 

617 Dnş. 6. D. 29.1.1980: E.1976/8388. K. 1980/198 (Dnş. Der .• Y.11. S. 40-41. Ankara, 1981. 
s.207.) 
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- " ... İl idare kurulunun yargısal nitelikteki karan (lüzum-u muha

keme) nedeniyle uğranılan manevi zararın tazmini için dava 

açılamaz ... "6 ı 8 

- " ... Hakkında açılan kamu davası sonucunda beraat ettiğinden ba

hisle savcılık tarafından aracına el konulması sonucu uğranılan 

zararın (aracın çalıştırılmaması nedeniyle kar mahrumiye

ti+gümrük ardiye parası) tazmini istemine yönelik davanın, 

savcılığın yargısal işlemi ve bunun icrasından doğan zararlar 

için Dev !etin mali sorumluluğuna hükmetme ve tazmin ettirme 

olanağı bulunmadığından. reddi gerekir ... "619 

Yargısal faaliyetlerinden ötürü hakim ve savcıların hukuki sorumlu

lukları konusunda Yargıtay'ın da çeşitli kararları olduğuna işaret ederek 

konuya son vermek istiyoruz. 620 

B. YARGI KARARLARININ BAGLAYICILIGI VE UYGULAN

MALARI GEREÖİ 

Yargı kararlarına uyulması "Hukuk Devleti"nin olduğu kadar, uygar 

bir toplum olmanın da temelidir. Anayasal sistemimizde. yargı karar

larına uyulması idare edenlerin takdirine veya beğenisine bağlı olmadığı 

gibi: iyi-kötü. beğenilen-beğenilmeyen kararlar gibi subjektif 

değerlendiımelerden soyutlanılarak, herkesce bu kararlara uyulması ge
reklidir.621 

618 Dnş. 5.D. 12.12.1985: E. L982/3117. K. l985/2638 (Dnş. Der. Y. 17. S.64-65. Anl..-a.ra. 1987. 
s.218.) 

619 Dn!). 10.D. 10.3.1988: E. 1986nss. K.1988/401 { Dnş. Der .. Y.19. S.72-73. Ankara. 1989. 
s.667.) 

620 Bu konuda belirleleyebildiğimiz son dönemdeki Yargıtay kararlan şunlardır: 

- Yr&. 4. H.D. 7.7. 23.1.1981. E. 1980/11956. K.1981/422 (Yasa Hukuk Dergisi. C.4. S.2. An

kam. 1981. s.24 1) 

- Yrg. 4.H.D. 7.7.1987. E. 1987/3386. K. 1987/5597 (YKD .. C.XIIl. S.10. Ankara. 1987, 
s.1488) 

- Yrg. HGK. 14.l.1987: E. 1986/1. K. 1987/ l (YKD .. C. XIII. S.6. Ankara. 1987, s.828) 

- Yrg. HGK. 20.2.1991: E.1990/4, K. 1991/1 (YKD .• C.XVII, S.6. Ankara, 1991, s.827) 

621 Metin Kır-.ıtlı. "Yürütmenin Durdurulması". SBF Dergisi. C.XXI. S.4. Ankara. 1967. s.194. 
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Adliye mahkemelerince verilen kararlan yerine getirme konusunda 

olduğu gibi, idareye karşı idari yargı organlarınca verilen kararlan yeri

ne getirecek ne savcılık ne de icra daireleri gibi gerektiğinde zor kullana

cak bir kamu kuruluşu yoktur. Dolayısiyle, idari yargı kararlarının yeri

ne getirilmesi. idarenin ve geniş anlamıyla Devletin hukuk devleti 

anlayışına kalınaktadır.622 

Her ne kadar öğretide, hukuk devleti açısından yargı kararlarının 

uygulanması ve uygulanmaması diye bir sorun olduğuna inanmanın güç 

olduğu ifade edilmekteyse de623; bu konudaki yargı kararları ve bilimsel 

incelemelerin çokluğu624 sorunun Türk hukukundaki güncelliğini koru-· 

duğunu gösterecek mahiyettedir. Ancak. sorunun yalnız ülkemize has 

olmadığı, idare hukukumuzun örnek alındığı Fransa'da da benzeri 

yaklaşımların bulunduğu anlaşılmaktadır. Türkiye'de olduğu gibi Fran

sa'da da yargı kararlarını uygulamayan idare daima eleştirilmiştir. Fakat, 

bu eleştiriyi yaparken insaflı olunması, uygulamamanın idarenin kötü 

niyetine dayalı olup olmadığı araştırılarak, sonucuna göre değerlendirme 

622 Ahmer Erdoğdu. "Yönetsel Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi", Danıştay Dergisi. Y.l. S.l. 
Ankara. 197 l. s.12. 

623 Ozansoy. Tarihsel Ve Kuramsal. s.333. 
624 Yaptığımız ara.~tırmada konu ile ilgili olarak belirleyebildiğimiz incelemeleri şu şekilde sıralamak 

mümkün: 
A. Şeref Gözübüyük. "lpcal İlamlarının İnfazı Ve Danışu:ıy'ın Tutumu". SBF Dergisi. C.XVI. 
S.2. Ankara. 1961. ss.119-126; A. Şeref Gözübüytik. "İpıal Davasının Sonuçları". Yavuz Aba
dan'a Armağan. Ankara. 1969. ss.329-339; Uğur Mumcu, "Türk Hukukunda İptal Kararlarının 
Yerine Getirilmesi Ve Sorumluluk". AÜHFD. C.XXVII. S.3-4. Ankara. 1970. ss.97-128; M. 
Emin Değer. "Yargı Yetkisi. İdari Yargı Ve Danıştay Kararlarının Uygulanması". Askeri Adalet 
Dergisi. S.58. Ankara. 1971. ss.11-22: Bahattin Kayışoğlu . "Danışu:ıy Kararlarının Yerine Geti
rilmesi". ~nkara Barosu Dergisi. Y .31. S.1974/4. ss.676-678: İhsan Olgun. "Danıştay Karar
larının İnfazı". Tahsin Bekir Balta'ya Armağan. Ankara. 1974. ss.453-458; Mehmet Ali 
Oğan. "Danıştay Kararlarının Uygulanması", Ankara Barosu Dergisi. Y.32. S.1975/1. ss.57-
60: Yılmaz Aliefendioğlu. "Danıştay Kararlarına Uyulması". Damştay Dergisi. Y.5. S.16-17. 
Ankara. 1975. ss.16-21: Muammer Aksoy, "Danıştay Kararlarına Saygı". Ankara Barosu Der
gisi. Y.34, S.1977-2. ss.315-320: Abbas Gökçe. "Danıştay Kararlan Uygulanmazsa", İstanbul 
Barosu Dergisi. C.51. S.1-2-3. fstmbul, 1977. ss.29-32; Ragıp Sanca. "Danıştay Kararlarının 
Yerine Getirilmesi". Daoıştay Kararları Ve Yürütmenin Durdurulması. (Derleme), An

kara. 1966. s.18. 
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yapılması gereğine de işaret olunmuştur. 625 

Fransa' da 28 Kasım 1953 tarihli bir kanuna göre idari yargı karar

larının uygulanması düzenlenmiş olup, idare, uygulamada fiili ve hukuki 

güçlük görürse Danıştay'a başvurup, nasıl uygulayacağını soruyordu. Bu 

kanun, gelişen ihtiyaçlara göre 30 Temmuz 1963'te değişti. 31 Aralık 

1987 tarihli bir kanunla da, her koşulda idari yargı kararlarını uygulama 

zorunluluğunu belirten hükümler getirildi.626 

Fransa'da idari yargı yerlerince verilen kararların idare tarafından 

yerine getirilmemesi halinde idarenin "sorumluluğu" tartışılmaz bir 

biçimde kabul edilirken: Fransız idari yargı sistemi içinde. idari yargı 

mercilerinin vermiş oldukları kararların yerine getirilmemesi dolayısiyle 

ve bu nedenle hakları ihlal edilenlerin şikayetleri üzerine harekete geçen 

bir komisyon bulunmaktadır. "İnceleme Ve Rapor Komisyonu" adı veri

len bu komisyon, Fransız Devlet Şurası (Conseil d'Etat) bünyesinde 

örgütlenmiştir. İdari yargı yerlerince verilen kararların uygulanmadığı 

konusunda adı geçen komisyona intikal eden başvurular konusunda 

yapılan istatistikler, bu konuda giderek artan bir başvuru temposunu or

ta ya koymaktadır.627 Bir örnek vermek gerekirse. 1963'te 24 olan 

başvuru sayısı l 975'te 89'a, l 978'de 204'e ve 1987'de de 660'a 

yükselmiştir. 628 

İdari yargı mercileri kararlarının uygulanması konusuna çok önem 

verilen Fransa'da, 1976 yılında hazırlanıp l980'de Parlamentoca kabul 

edilerek yürürlüğe konulan 80-539 sayılı yasa, özel hukuk alanında uygu

lanmakta olan parasal itaatsizlik cezasını idare hukuku alanına sokmuştur. 

Aynı yasa, yargı kararlarının Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince yeri-

625 Ahmet Şlikrü Özeren-Taci Bayhan. İdari Yargı Kararlarmm Uygulanması. Ankara. 1992. 
s.54. 

626 Sabri Coşkun. "İdari Yargıda Son Gelişmeler". 1. Ulusal İdare Hukuku Kongresi 1. Kitap: 
İdari Yargı. Ankara. 1991. ss.51-52. 

627 Execution des d~isions des juridictions administr:ıtives. in EDCE. No: 33. s.177. 

628 Etudes et Documents. 1988. No: 39. ss.l 11-137. 
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ne getirilmesine, aksi halde uygulanacak yaptırımlara ilişkin hükümler de 

içermektedir. Anılan yasanın son maddesinde. yasanın uygulama şekli, 

Danıştay'ın incelemesinden geçecek olan bir kararname (decret)ye 

bırakılmış olup, bu kararname 12 Mayıs 1981 tarihinde kabul edilerek, 

14 Mayıs 1981 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.629 

Fransa'da yargı kararının uygulanmamasının çeşitli nedenlere 

dayandırıldığı görülmektedir. bu meyanda, kararın niteliğinden doğan 

güçlükler, siyasi nedenler, uygulamamanın bir yasa hükmüne dayanması, 

yargı kararının kamu gücü kullanılmasının kamu düzeni için tehlike ya

nıttığı gerekçesiyle uygulanmaması gibi çeşitli sebepler sayılabilir.630 

Sorunun Türk pozitif hukukundaki yerine gelince: Mahkeme karar

larının yerine getirilmemesine ilişkin düzenleme yönünden 1961 Anaya

sa'sı ile 1982 Anayasa'sı arasında bir fark yoktur. Eski Anayasa'nın 132. 

maddesi son fıkrası gibi. yeni Anayasa'nm 138. maddesinin son 

fıkrasında da "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme karar

larına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 

hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmemesini geciktire

mez" denmiştir. Anılan Anayasal buyruk karşısında. idari yargı karar

larını olduğu gibi ve geciktirmeden yerine getirmenin idare için bir zo

runluk olduğu ortadadır. Hukuk devleti ilkesinin doğal bir gereği olan bu 

zorunluluğa uyulmaması idare tüzel kişiliğinin hukuki sorumluluğuna yol 

açacağı gibi, idare ajanlarının da hukuki ve cezai sorumluluklarını 

doğurur. 63 ı 

629 Ahmet. Şükril Özeren. "İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasıyla İlgili Bir Yasa Çevirisi". 
Danıştay Dergisi. Y.11. S.40-41. Ankara. 1981. ss.3-6: Ahmet Şükrü Özeren. "İdari Yargı Ka
rarlarının Uygulanmasıyla tlgili Bir Kararname Çevirisi", Danıştay Dergisi. Y.12. S.46-47, 
Ankara. 1982. s.3. 

630 Bu konudaki karar örnekleri için bkz. Xavier Delcros-Bertrand Delcros. ss.44-45: ôzeren-Bayhan. 
ss.54-68. 

631 Esin. 11. Kitap. s.398. 
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C. YÜRÜTMEN!N DURDURULMASI KARARLARININ YERİNE 

GETİRİLMESİ SORUNU 

"Yürütmenin durdurulması", idari yargılama usulüne özgü, iptal ta

valarına sıkı sıkıya bağlı bir kurumdur. Yürütmenin durdurulması, bir 

yandan iptal davalarında ilgililer için vazgeçilmez bir güvence 

oluştururken, diğer yandan idarenin yargısal denetiminde etkinlik 

sağlayıcı bir işlev görür; hukuka aykırı idari işlemi fazla zararlı olmadan 

askıya alır ve bu suretle işlemi durdururken, aynı zamanda kamuyu ve 

idareyi kollamış olur.632 

Yürütmenin durdurulması kararlarının yerine getirilmesi sorunu, 

1980 öncesinde Türk hukuk öğretisinde üzerinde en çok durulan konular

dan biri olmuş; çoğu kez siyasi iktidar ile Danıştay'ı karşı karşıya getir

miştir. 633 

Fransa uygulamasında ıse. Danıştay'ın eskidenberi sahip olduğu 

yürütmeyi durdurma yetkisi. 1953 reformuyla genel idari yargı mercile

ri haline getirilen idari mahkemelere de tanınmıştır. Ancak. bu mahke

melerin sahip olduğu yürütmeyi durdurma yetkisiyle. Danıştay'ın sahip 

olduğu yetki arasında kapsam ve şartlar bakımından bir takım farklar bu-

632 Yenice-Esin. s.575: Özay'a göre ise. yürütülebilirlik ve yürütme üzerinde :ısıl etkili olan kanunilik 
ve hukuka uygunluğu askıya alarak. idari işlemin uygulanmasını dava sonuna kadar etkileyen. 
yürütmenin dururulm:ıst kararıdır. Bkz. ÖZ<.ly. Günışığında Yönetim. s.185. 

633 Bu dönemde konuya ilişkin belirleyebildiğimiz bilimsel incelemeler şunlardır: Kır-.ıılı. Yürütmenin 
Durdurulm:ısı. ss.173-196: Muammer Oytan. Danıştay'da Görülen Dnvalurda Yürütmenin 
Durdurulması. Ankara. 1973: Bahaıtin Kayışoğlu. "Danışmy'da Yürüt menin Durdurulması". 
Ankara Barosu Dergisi. Y.31. S.1974 ss.1111-1114: İbrahim Özden Kaboğlu. "Yürütmenin 
Durdurulması", Ankara Barosu Dergisi. Y.33. S.1976-4. ss.639-658: Sami Akural. "İdari 
Yargıda Yürütmenin Durdurulması Ve Yürütmenin Durdurulması Kararlarmın Etki Ve Sonuçlan", 
İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili incelemeler·I. Dnş. Yay. No: 21. Ankara. 1976. 
ss.116-136: İsmail ffiıkkı Ülgen. "Danıştay'm Yargısal Kararları İnfaz Edilmelidir", Ankara Ba· 
rosu Dergisi. Y.34. S.1977-2. ss.306-314: "İdari Yargı Kararlarının Özellikle Yüliitmenin Dur
durulması Kiırarlannın Uygulanması Konusunda Tilrkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 
Görüşleri'', Danıştay Dergisi. Y.6. S.20-21. Ankara. 1977. ss.75-89: Orhan Özdeş. "İdari 
Yargıda Yilrütmenin Durdurulması Ve Niteliği". Danaştay Dergisi. Y.9. S.32-33, Ankara. 

1979. ss.3-21: Tahir Çağa. "Yürütmenin Durdurulmasına Dair". Sorunluluk Hukukunda 
Yeni Gelişmeler ııı. Sempozyumu. 1HF. Yay. No: 622. İstanbul. 1980. ss.27-43. 
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lunmaktadır. 634 İdare mahkemesinin yürütmenlıi durdurulması karan ve

rebilmesi için, başlangıçta "telafisi imkansız zarar", "ciddi bir sebebe 

dayalı olma'' ve "kamu yararı bulunma" kriterlerinin birlikte 

gerçekleşmesi aranırken635; uygulamada karışıklık yaratan bu düzenleme 

30 Temmuz 1963 tarihli kararname (decret)nin 26 Ağustos 1975 tarihli 

kararname ile değişik 54/4. maddesi ile bugünkü şeklini almış ve "işlemin 

iptali yönünde ciddi belirtiler bulunması" ve "telafisi güç hukuksal 

sonuçlar doğurma riski taşıma" gibi, daha objektif kriterler getirilmiştir. 

Mahkeme tarafından hükmedilmedikçe de, yapılan yargısal başvurular, 

idari işlemin yürütülmesini durdunnamaktadır. 636 Ancak, bu kuralın istis

naları da bulunmakta, tarihi eser sayılan taşınmazlar üzerindeki 

bayındırlık faaliyetlerine ilişkin alınan kararlara karşı açılan davalarla, 

iletişim Yüksek Konseyi'nin uyguladığı bazı yaptırımlara karşı açılan da

valarda, davanın açılması işlemin icrasını kendiliğinden durdurmak

tadır.637 

Öte yandan Fransız idare hakimine yürütmenin durdurulması konu

sunda verilen geniş takdir yetkisi nedeniyle. gereken şartların varlığı ha

linde dahi, yürütmenin durdurulması isteminin reddi mümkün bulunmak

tadır. 638 Bu konuda gösterilen titizlik ve hassasiy~t dolayısiyle, 

yürütmenin durdurulması kararı verilen uyuşmazlıklarda . . idari işlemin 

iptal edilmemesi pek sözkonusu olmamaktadır. 

Türk hukukuna dönüldüğünde; ileride bu konudaki yargı kararlarına 

da yer vereceğimiz üzere, 1980 öncesinde yürütmenin durdurulması karar

larının yerine getirilmesi konusunda idarenin bir zorunluluğu bulunmadığı, 

bu kararların iptal kararlarından farklı mahiyette olduğu yolundak.~ 

634 Georges Vedel. Droit Administratif. 3 eme edition. Paris, 1964. s.400. 

635 Bernard Scwarrz. Frencb Administrative Law Abd Tbe Common Law World. New 
York University Press. New York. 1954. ss.198-199. 

636 Michel Fromont. "Avrupa Topluluğuna Üye Devletlerde İdari Km"arlar Karşısında Bireylerin Geçici 
Olarak Korunması Sorunu", çev. Celal Erkut. İHİD. Y.7, S.1-3, İstanbul, 1986. s.50. 

637 Bemard Pacteau. Contentieux Administratif, Paris. 1989. s.237. 

638 Oliver Dugrip. Les Procedures d'Urgence devent les Juridiction Administratives. 

Paris. 1986 .• s.578. 
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kimi görüşlerin ve karşılaşılan sorunların ve ihtilafların artması nedeniy

le, 2577 sayılı İYUK'un 28 ve 1602 sayılı kanunun 63. maddeleri ile 

açıkça "yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre" 

idarenin engeç 60 gün içinde işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya 

mecbur olduğuna ilişkin hüküm getirilmiş ve sorun ''şimdilik" 

çözümlenmiştir. 

Bu açık yasal hükümler karşısında, idarenin, idari yargı organlarının 

vereceği yürütmenin durdurulması kararlarını yerine getirmek zorunda 

oldukları kuşkusuz olup; buna uymamanın hukuki yaptırımı, idarenin 

mali sorumluluğu, kamu görevlilerinin de kişisel hukuki ve cezai sorum

luluğudur.639 Ancak, yürütmenin durdurulması kararının yerine getiril

memesinden doğacak zararın, iptal davası sonuçlanana kadar açılacak bir 

tam yargı davası ile talep edilebileceği Danıştay kararlan ile kabul edil
mektedir. 640 

D. YARGI KARARLARININ GEÇ YERİNE GETİRİLMESİ YA 

DA HİÇ YERİNE GETİRİLMEMESİ 

İdari yargı yerlerince verilen kararların yerine getirilmesi, kural 

olarak davalı idareye düşen bir yükümdür. Sözkonusu kararların gerekle

rine göre idarece işlem veya eylem tesis edilmedikçe. verilen yargı karan 

davacı açısından pratik bir sonuç doğunnaz.641. Uyuşmazlığın eylemsel 

olarak son bulması için, uyuşmazlıkları çözen kararların gereklerinin ye

rine getirilmesi, bunların uygulanmaları da zorunludur. Uyuşmazlıkları 

çözmek görevini aynı zamanda bir yetki olarak benimsemiş olan Devlet, 

bu uyuşmazlıkların çözümü sonucunda verilen kararları uygulamak 

639 Kaboğlu. Yürütmenin Durdurulması. s.656; Akural. Yürütmenin Durdurulmasının Sonuçlan, 
s.126; Özdeş, Yürütmenin Durdurulmasının Niteliği. s.20; Çağa, Yürütmenin Durdurulması. s.41: 

Gözübüyük. Yönetsel Yarg~ s.413. 

640 Dnş. Dava Drl. Krl. 14.4.1978: E. 1975/383, K. 1978/286 (Dnş. Der., Y.9. S.32-33. Ankara, 

1979. s.317. 

641 Yenice-Esin. s.592; Aydın. H. Tuncay-Orhan Özdeş-Recep Başpınar. "İdari Yargılama Usulü", Yüz 
yal Boyunca Danıştay, 2. Bası: Ankara. 1986, s.612. 
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görevini de birlikte yüklenmiş demektir. 642 

Ancak, idare yargı kararlarına uymayı açık ya da üstü örtülü olarak 

reddeder, uygulama görevini geç ve kötü yapar ya da bir yargı kararının 

uygulanmasına yardım etmeyi reddeder ve uyarmalara rağmen. hukuka 

açıkça aykırı olan bu davranışında direnirse ne yapılacaktır.643? Bu soru

nun çözümü kısmen pozitf hukuk düzenlemeleri ile kısmen de yargı ka

rarlarıyla mümkün bulunmaktadır. 

Yürürlükten kalkan 521 sayılı Danıştay Kanunun 95. maddesinde 

olduğu gibi, 2577 sayılı İYUK'unda. tam yargı kararlarının yerine geti

rilmesini genel hükümlere644 bırakırken. iptal kararlarının uygulanması 

konusuna özel bir ağırlık vermiş; 1980 öncesinde sorun yaratan konuları 

büyük ölçüde çözüme kavuşturmuştur. Bu meyanda, yürütmenin durdu

rulması kararlarının da esas hakkındaki kararlarla aynı rejime tabi tutul

ması, her iki karar türü için de 60 günlük bir yerine getirme süresi 

tanınması, kararı kasten yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında 

doğrudan dava açılabileceğinin öngörülmesi gibi hususlar belirtilebilir. 

Bu denli ayrıntılı olmayan bir düzenleme de 1602 sayılı A YİM kanunun 

63. maddesi ile yapılmıştır. 

Ne eski 521 sayılı Danıştay Kanununda ne de 2577 sayılı 

İYUK'nunda, idari yargı kararlarına uyulmamasından ya da geç yerine 

getirilmesinden doğan sorumluluğun hukuki niteliği. koşulları ve ilkeleri 

yönünden bir açıklamaya rastlanmamaktadır. Uygulamada idari yargı or

ganlarının kararlarında, bu sorumluluğun genelde "hizmet kusuru" 

esasına dayandırıldığı göıiilmektedir. Diğer bir deyişle, idari sorumluluk 

genel kuramları ve bu meyanda "hizmet kusuru" kuramının ilkeleri, idari 

yargı kararlarının uygulanamasından doğan sorumluluk halinde de geçerli 

642 Uler. s.81. 

643 Uler. s.83. 

644 Tazminat kararım alan ilgililer. genel hükümler uyarınca icra cmirelerine başvurup. kararın yerine 
getirilmesini isteyebilirler. İcra ve iflas kanunun 32. 33 ve 39. maddeleri. bunlar hakkında da uygu· 
lıınır. 
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bulunmaktadır. 645 

1980 sonrası pozitif düzenlemeleri ile, idari yargı kararlarının yeri

ne getirilmesi konusunda, altmış günlük bir azami süre öngörülmüşse de; 

anılan hükmü, idareye altmış günün dolmasına kadar süren bir bekleme 

yetkisi tanındığı biçiminde yorumlamanın, gerek hükmün sözüne gerekse 
idari yargı yerlerince yürütmenin durdurulmasına ve esasa ilişkin olarak 

verilen kararların hukuksal sonuçlarına aykırı düşeceği açıktır. 646 

Kuşkusuz, bu hükmü "kararlar derhal yerine getirilir, ancak hazırlık 

muameleleri gerekiyorsa bunun en geç altmış gün içinde tamamlanması 

zorunludur" şeklinde yorumlayıp anlamak, hukuka uygun bir yaklaşım 
olacaktır.647 

Öte yandan, yasal düzenleme ile altmış günlük azami bir süre 

öngörüldüğüne göre; artık bunu aşan bir uygulamanın, kararın "geç yeri

ne getirilmesi" teşkil edeceği kuşkusuzdur. Bu bakımdan, gerek bu "geç" 

yerine getirilme, gerekse yargı karanmn hiç yerine getirilmemesi halleri, 

idare açısından sorumluluğu gerektirmektedir. Ancak, bu hallerde dahi. 

incelenen genel sorumluluk koşullarının gerçek.leşmiş olması gerekir. 

Yargı kararını yerine getirmek idarenin -görev ve yetkisi içinde 

olduğundan; uygulamama nedeniyle açılacak tazminat davasının muha

tabının da idare olacağı ortadadır. 648 Bu ana kural, 2577 sayılı İYUK'nun 

28/3 ve 1602 sayılı Kanunun 63. maddelerinde açıkça belirtilmektedir. 

Açılacak olan davanın konusu ise, yargı kararının uygulanmaması ya da 

geç uygulanması yüzünden uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini is

temi olacaktır. 

645 Özeren-Bayhan. s.125. 

646 Özay. Gümşığında Yönetim. s.468. 

647 Özay. s.469. 

648 Özeren-Baysan. s.377. Duran da. eski Danıştay Kanunun 15. maddesini değerlendirirken, bu yasal 
kurolla idare aleyhine bir "kusur kminesi" öngörüldüğiinü. dolayısiyle yargı kararını uygulamayan 

idarenin esas itibariyle kusurlu olduğunu ve ancak aksini ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtu

labileceğini ifade etmektedir. Bkz. Duran, Türkiye tdnresinin. s.~2. 
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Maddi tazminat, yargı kararının uygulanmaması ya da geç uygulan

ması nedeniyle ilgilinin mal varlığında meydana gelen eksilmeyi veya 

çoğalma imkanından yoksunluğu. kısacası maddi zararı karşılayacak oran

da olmalıdır. Dava konusu işlemden dolayı uğranılan maddi zarar, bu 

dava türüne konu teşkil etmez. Böyle bir davanın idari işlemden doğan so

rumluluk bölümünde açıklanan prosedüre uygun şekilde açılması gerekir. 

İlgili. lehine aldığı kararın yerine getirilmemesi, geç ya da yanlış yerine 

getirilmesi yüzünden gerçekleşen veya ileride gerçekleşecek olan maddi 

zararını, bu dava türü ile talep edilebilecektir.649 Manevi tazminat miktarı 

ise tamamen mahkemenin takdirine bağlıdır. Mahkeme bu takdirini kul

lanırken, verilen kararın niteliği, özellikle davacının sosyal ve kültürel 

durumu gibi hususları gözönüne almalıdır. 

2577 sayılı İYUK'nun 28 ve 1602 sayılı A YİM Kanununun 63. mad

delerinde, açılacak maddi ve manevi tazminat davasının süresi hakkında 

bir hüküm bulunmamakta. yalnızca bu kararların idarece yerine getiril

mesi konusunda altmış günlük bir süreden sözedilmektedir. Ancak, bu 

süre doğrudan idareye yöneliktir ve kararı uygulamakla ödevli olan ida

releri ilgilendirmektedir. Madde hükümlerine göre. lehine karar alan kişi 

önce altmış gün idarece bu kararın uygulanmasını. bozulan hukuki duru

munun düzeltilmesini bekleyecektir. Aslında. hukuka bağlı bir idarenin il

gililer başvurmasa dahi. karar gereğini en kısa sürede ve en doğru 

biçimde yerine getirmesi de gerekir. Bu süre geçtiği halde karar uygulan

mamışsa, ilgilinin idareye başvurarak kararın yerine getirilmesi isteminde 

bulunması gerekir.650 

Mevcut maddi hukuki gerçek bu olmakla beraber: bu başvurmanın 

süresi hakkında herhangi bir yasal hüküm bulunmamaktadır. Ancak. 

gerek Danıştay gerekse A YİM içtihatlarında bu· süre, ilama bağlı alacak

ların genel zamanaşımı süresi olan on yıl olarak kabul edilmektedir. 

Dolayısiyle, ilgili, altmış günlük sürenin geçmesinden itibaren on yıllık 

649 Yenice-Esin. s.607. 

650 ôzeren-Bnyhan. s.393: Yenice-Esin, s.604. 
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zamanaşımı süresi içinde idareye başvurarak, kararın yerine getirilmesini 

isteyebilecek: bu isteğin reddi üzerine de altmış gün içinde yargı kararının 

yerine getirilmemesinden doğan maddi ve manevi zararının tazmini için 

dava açabilecektir. 65 I 

Diğer taraftan, yargı kararının "geç uygulanması" nedeniyle kişilerin 

uğradıkları zarar konusunda Danıştay'ın; yargı kararı:11ın hiç yerine geti

rilmemesi hali gibi, ilgilinin 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunun 

ilgili hükümleri gereğince. doğan zararının tazmini için beş yıl içinde ida

reye başvuruda bulunabileceğini kabul eden farklı kararlan da bulunmak

tadır.652 

Yargı kararını "kasten" yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında 

doğrudan dava açılmasına ilişkin kuralla ilgili olarak "kişisel kusur" 

bölümünde ayrıntılı açıklamada bulunulduğundan; bu konuda tekrardan 

kaçınmdığımıza işaretle yetiniyoruz. 

E. SORUMLULUÖU ORTADAN KALDIRAN SEBEPLER 

İdari yargı kararlarına uyulmamasının mutlak anlamda hukuki so

rumluluk doğurduğu genellikle kabul edilmemektedir. Kararın hiç yerine 

getirilmemesinden ya da geç yerine getirilmesinden dolayı idarenin taz

minle yükümlü tutulabilmesi için, her şeyden önce genel sorumluluk 

şartlarının da bulunması gereklidir. Öğretide ve içtihatlarda bu konuda 

ikili bir ayırıma gidildiği gözlenmektedir.653 

- Ortada tazmini gereken bir zararın bulunmaması. 

- Kararı uygulamamanın maddi veya hukuki olanaksızlıktan ileri 

gelmesi. 

Yerleşik yargı uygulamalarında, ilgili kişinin kararın yerine getiril

memesi ya da geç yerine getirilmesi yüzünden bir zarara uğradığını ve bu 

651 Yenice-Esin. s.605; ôzeren-Bayhan. s.393. 

652 Dnş. S.D. 9.12.1987; E-K. 1098-1181 (Dnş. Der .• S.70-71. Ankara, 1988, s.281.) 

653 Esin. II. Kitap. s.429: Özeren-Bayhan. s.365. 
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zararın miktarını kanıtlamak zorunda olduğu, bu şartın gerçekleşmemesi 

halinde idarenin tazminle yükümlü tutulamayacağı kabul edilmektedir. 654 

İdarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran bir diğer neden de yargı 

kararına uymamanın maddi veya hukuki bir olanaksızlıktan ileri gelmiş 

olmasıdır. Ancak, bu kuralın geçerli olabilmesi için idarenin "iyi niyetli" 

olması gerekir. Diğer bir deyişle, idare olanaksızlığa kendisi yol 

açmamış, bilerek yaratmamış bulunmalıdır. Aksi halde. meydana gelen 

zararla idarenin tutum ve davranışı arasındaki doğacak olan illiyet bağı, 

idarenin sorumluluğuna yol açacaktır. Bir mevzuatın değişmesi, bir başka 

yargı kararının uygulanması zorunluluğu gibi haller, bu sebep içerisinde 

değerlendirilebilir. Esasen bu hallerde karan yerine getirmemek değil, 

"getirememek" halinden sözetmek daha doğrudur. Ayrıca. karan uygula

ma olanaksızlığı davacının ya da idare dışındaki gerçek veya tüzel 

kişilerin, makam veya örgütlerin tutum ve davranışlarından doğmuşsa, 

yine illiyet bağından ve dolayısiyle idarenin sorumluluğundan sözetmek 

mümkün görülmemektedir.655 

İdari yargı kararları da bu doğrultudadır.656 

654 Bu konudaki karar örnekleri için bkz. Esin. lI. Kitap. ss.429-432; ôzeren-Bayhan. ss.365-367. 
655 ôzeren-Bayhan, s.367: Esin. II. Kitap, s.432. 

656 Bu konudaki karar örnekleri için bkz. Esin. il. Kitap. ss.432-440: ôzeren-Baysan. ss.367-373. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN TAM YARGI 

DAVALARI AÇISINDAN GÖREVİ 

I. TAM YARGI DAVALARINDA ASKERİ YÜKSEK İDARE 

MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI 

A. GENEL OLARAK ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKE

MESİNİN YARGILAMA YETKİSİ VE 1961-1982 ANA YASA

LARINDA YER ALAN DÜZENLEME 

Öğretide kimi yazarlarca başlangıcı Osmanlı Devletindeki "Kubbealtı 

Meclisi"neı ya da Yeniçeri Ağasının başkanlığında toplanan "Ağa 

Divanı"na2 kadar götüıülen AYİM'nin yargılama yetkisi. 1961 Anaya

sası'nda 1971 yılında yapılan değişiklikle, 140'cı maddeye bir fıkra eklen

mek suretiyle kabul edilmiş ve 1982 Anayasası'nın 157'ci maddesi ile de 

bu yargılama yetkisi aynen devam ettirilmiştir.3 

1971 Anayasası'nın 140'ncı maddesine getirilen ve A YlM'ni 

düzenleyen ek fıkranın aceleye gelmesi, Anayasa değişikliği 

göıüşmelerinde sorunun enine boyuna tartışılması olanağı bulunmaması, 

beklenmeyen bazı sonuçları da beraberinde getirmiştir. Askerlerle ilgili 

idari eylem ve işlemlerin yargı denetimini yapma yetkisini veren 

sözkonusu hükmün içeriğinin geniş olması. sonradan 1602 sayılı A Y1M 

Kanunu kabul eden yasakoyucu da zor durumda bırakmış ve bu konuda 

1 Mustafa Çopur, İdari Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu. Tartışmalar. Dnş. Yay. No: 33. 
Anknra. 1982,s. 179. 

2 Ahmet Akgündüz. "Arşiv Belgeleri Işığında Şüray-ı Devlet'ten Daruştay'a İd<ıri Yargı Teşkilatı". n 
Ulusal İdare Hukuku Kongresi, İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri(I0-14 Mayıs 
1993). Ankara, 1994. s. 122. Yazarın bu görüşünün eleştirisi için bkz. Cüneyt Ozansoy. Kongre 

Genel Değerlendiımesi. aynı eser. s. 354. 

3 Erol Alpar. "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin Yargılama Yetkisi Ve Sınırlandırılması", Amme 

İdaresi Dergisi, C. 21. S.1. Anknra. 1988, s. 39. 
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belli kriterlerin kabulü ile kapsamı daraltma yoluna sevketmiştir.4 

Bu dönemde AYİM'de bakılacak davaların saptanmasında Anaya

sa'nın aradığı ölçüt, uyuşmazlığın asker kişilerle ilgili idari işlem ve ey

lemlerden doğmasıdır. Bu koşulun gerçekleşmesi halinde uyuşmazlık 

AYİM'de çözümlenecektir. Normun metninden normal olarak çıkarılacak 

sonuç budur. Bu sonucun ise, Anayasakoyucunun bu konudaki iradesi ile 

uyum içinde olduğunu söylemek güçtür.5 İşte bu "belirsizlik" ve 

"genişliği" gören yasakoyucu, kabul ettiği 4.7.1972 tarih ve 1602 sayılı 

AYİM Kanununun 20'nci maddesi ile, "asker kişileri ilgilendiren'' ve "as

keri hizmete ilişkin" idari işlem ve eylemlerin A YİM'in yargı denetimi 

kapsamında olduğunu belirterek, Anayasa'nın geniş olan l 40'ncı maddesi

ni sınırlandırmak durumunda kalmıştır. 

1982 Anayasası'nda ise, sorun bir ölçüde netleştirilmiş ve karmaşaya 

daha az yol açacak belli ilke ve kurallara yer verilmiştir. Anayasa'nın 

157'nci maddesinde yer alan bu düzenlemede, 1961 Anayasası'nın 140'ncı 

maddesinde yer almayan ancak 1602 sayılı Kanunla öngörülen "asker 

kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden 

doğan uyuşmazlıklar"ın AYİM'nin yargı denetimine tabi olduğu kuralı 

açıkca belirtilmiştir. Bunun yanısıra, iki önemli konuda değişiklik 

yapıldığıda gözlenmektedir. Bunlardan birincisi. "askeri olmayan makam

larca tesis edilmiş olsa bile" hükmüne yer verilmiş olmasıdır. 1602 sayılı 

4 Konu ile ilgili bpsamlı bilgi için bkz. Taner Candemir. "Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev 

Alanı". A YİM Dergisi. S. 7. Kitap l. Ankara. 1993. s. 9: Sercüıt Özgüldür. "Türk Hukukunda As

keri İdari Yargı" (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

1986), ss. 42-44; Seriliır Özgüldür. "Türk Hukukun® Askeri ldari Yargının Tarihi Gelişimi Üzerine 

Birlnceleme", Danıştay Dergisi. S. 6~-67. Ankam, 1987. s. 45: A Şeref Gözübüyük. "Askeri 

Yüksek liliıre Mahkemesi Ve Görevleri". Amme İdaresi Dergisi. C. 5. S. 3, Ankara 1972, s. 7: 
Alpar. AYİM'nin Yargılama Yetkisi. s. 40; Lütfi Duran, "Askeri İdarenin Yargısal Görev Ve Yetkisi· 

nin Sınırları" . Onar Armağanı. İHF. Yay. No: 530. İstanbul. 1977, s. 201; İlhan Toğrul. "Askeri 

İdari Yargının Genel Esasları Ve Yargılama Usulleri", Askeri Adalet Dergisi. Y.16. S. 64, Anka
ra. 1972. s. 15; Ahmet Kerse. "Anayasa Tadili Ve Danıştay", Cumhuriyet. 2.12.1971. s. 2. 

S Gözübüyük. Yönetsel Yargı. s. 53; Alpar. AYİMnin Yargılama Yetkisi, S. 40: Özgüldür. Askeri 

İdari Yargı. s. 43. 
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A YİM Kanununun 20'nci maddesinin ilk metninde buna yer verilmemiş 

olması nedeniyle, asker kişiler hakkında ve askeri hizmete ilişkin olmak 

üzere sivil makamlarca tesis edilen işlemlerden doğan uyuşmazlık.lan 

çözümleyecek yargı yerinin tayininde çıkan yargılama yetkisi 

uyuşmazlıkları gören Anayasa koyucunun, bu konuyu olumlu yönde 

Anayasal kurala bağladığı söylenebilir.6 İkinci değişiklik ise, askerlik 

yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda "asker kişi olma" şartının aran

mayacağı hükmünün getirilmiş olmasıdır. Bu hüküm gereği, sivil kişiler 

hakkında askere alınmadan önce veya terhisten sonra askerlik 

yükümlülüğünden kaynaklanan ve askeri makamlarca tesis edilen idari 

işlemlerden dolayı açılacak davalar da A YİM'nin yargılama yetkisi 

alanına girecektir. 7 

Öte yandan, pozitif Anayasa ve yasa düzenlemeleri ile A YİM'nin salt 

"yargılama yetkisi" ile donatılmasının hukuk devleti ve ideal hukuk ilkele

ri açısından yeterli olup olmadığı sorununun, günümüzde hala 

güncelliğini koruduğuna da işaret etmek isteriz. Gerçekten. bu konuda 

salt yazılı metinler bazında yapılacak bir değerlendirmenin değil, mahke

menin kararlarının "ölçüt" olarak ele alınarak sonuca gidilmesi gerek

tiğini, kararların irdelenmesinden yola çıkan bu ölçütün somut ve 

gerçekçi -bir değerlendirmenin yapılmasına olanak sağlayacağını belirten 

yazarlar8 olduğu gibi, kurumu (A YİM'ni) oluşturanların vatanseverlik ve 

özverileri ile hukuka duydukları inanç büyük bir takdirle karşılansa bile, 

sistemi sadece bu temel üzerine kurmanın yanlış olduğunu, "birkaç iyi 
adam"ın hukuk devletinin gerçek güvencesi olamayacağını,mahkeminin 

bağımsızlığı ile saygınlığını , üyelerinin tarafsızlık ve hukukun 

üstünlüğünü "nesnel, etkili, değişmez ve üstün" ilkelere dayalı kurallardan 

oluşan organik ve işlevsel güvencelere bağlamanın zorunlu bulunduğunu, 

6 Yenice - Esin. s. 433 

7 Alpar. AYİM'nin Yargılama Yetkisi. s. 42: Özgüldür. Askeri İdari Yargı. s. 183: Yenice - Esin. s. 
434. 

8 Güran. Sorumluluğun Yargılanması. s. ı. 
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bu konudaki anahtarın ise, dün karşılaşılan sorunlar ve bunlara öğretinin 

bulduğu çözümlerle, Anayasa Mahkemesinin bu konudaki yol gösterici 

içtihadı olduğunu ileri sürenler de9 bulunmaktadır. 

B.1602 SAYILI AYİM KANUNU ÇERÇEVESİNDE TAMYARGI 
DAVALARI 

1. Klasik Tam Yargı Davaları 

Tezin birinci bölümünde kapsamlı olarak incelenen ve idarenin so

rumluluğuna yol açan idari işlemden, idari ey lemden ve yargı karar

larının geç yerine getirilmesi ya da hiç yerine getirilmemesinden doğan 

tamyargı davaları; 1602 sayılı AYİM Kanununun 20, 21, 22, 23, 40, 42 

ve 43'ncü maddelerinde kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeler, 2577 sayılı İYUK hükümleri ile parelllik içindedir. 

Yalnız 1602 sayılı Kanunun ilk şeklinde tamyargı davaları tek başına 

ayrı bir dairede (A YİM 3.Dairesi)' görülürken; 2568 sayılı Kanun 

değişikliği ile idari eylemlerden doğan davalarda AYİM 2. Dairesi 
görevlendirilmekle beraber; dava konusu zarar AYİM 1. Dairesinin 

görev konularına giren bir işlemden kaynaklanmaktaysa, bu daire 

sözkonusu işlemlerden doğan tamyargı davasına bakmakla yükümlü bu
lunmaktadır. ıo Böylelikle, bir "işlem" dairesi olan !.Daire. uzmanlığı 

dışında olan "tamyargı davaları"na bakmak durumundadır. Kanımızca, 

doğru olmayan bu işbölümü, ileride 3. Daire kurulurken dikkate alınarak 

"uzmanlık" esasına göre yeniden belirlenmelidir. 

2. Asker Kişiler Hakkında Şahsi Kusur isnadiyle Açılacak Tamyargı 

Davaları 

a.1602 Sayılı Kanunun Halen Mülga 24/b Maddesi Hükmü ve Buna 

Yöneltilen Eleştiriler 

9 ll Han Özay, "Askeri Yüksek İdare Manhkemesinin Dünü. Bugünü. Yannı", Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesinin 20. Kuruluş Yllı Sempozyumu. Ankara. 31 Mart 1993 .. s. 38. 

10 1602 sk. Md. 22. 
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1975 yılında Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmeden önce, 1602 

sayılı AYİM Kanununun "Üçüncü Dairenin Görevleri" başlıklı 24'ncü 

maddesinin (b) fıkrasında, anılan dairenin "Askeri hizmetin ifası 

dolayısıyla askeri görevin kural ve gereklerine uyulmadığı iddia edilirek, 

üçüncü şahıslar tarafından asker kişiler aleyhine şahsi kusur isnadıyla 

açılacak tamyargı davalarına" da bakmakla görevli olduğu belirtilmektey

di. 

Bu madde ile ilgili gerekçede " ... şahsi kusur ve iddiasına müstenit 

olsa dahi, asker kişiler aleyhine açılacak davaların askeri hizmetle yakın 

ilişkisi nedeniyle, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülmesi esası be

nimsenmiştir. Burada görevin tayininde, davaların kişiliği ve askeri hiz

metlerden mütevellit oluşu kriter olarak alınmıştır." denilmektedir. ı ı 

Gerekçe ve madde metninden de görüleceği üzere; getirilen bu 

hükümle, "tamyargı" davalarına yeni bir kategori ilave ediliyor ve o güne 

dek adli yargının görev alanında olan bu davalar, A Y1M'nin görevi 

içerisine sokuluyordu. 

Sözkonusu madde yürülüğe girdikten sonra. gerek Anayasa Mahke

mesi iptal kararı öncesi, gerekse sonrasında öğretide konu ile ilgili çeşitli 

görüşlerin belirtildiği görülmektedir. 

Anılan karar öncesi Gözübüyük, Toğrul ve Duran'ın 24/b maddesi 

hükmünü şiddetle eleştirdiği dikkati çekmektedir. 

Gözübüyük, idari yargıda gerçek kişi aleyhine dava açmanın sistemle 

bağdaşmadığını , sivil idare ve siyasi makamlarda bulunanlar için de 

sözkonusu olan şahsi kusura dayalı tazminat davası açılması tehlikesinin, 

bu konudaki görevin asker kişiler için adli yargıdan alınarak A YİM'e ve

rilmesiyle bertaraf edilemeyeceğini, dolayısıyla endişe edilen hususun gi

derilmiş olmayacağını ileri sürerken 12; 

11 İlhan Toğrul. Askeri İdari Yargı, Gen. Kur. Yay •• Ankara. 1973. s. 91. 

12 Gözübüytik. AY1M ve Görevleri. ss. 11-12. 
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Mahkemenin kendi üyesi Toğrul, bir incelemesinde; bu hükümle 

A YİM'nin aynı zamanda, yargı yetkisi alanı Türkiye ve hatta bazen bütün 

dünya olabilecek bir Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemesi şeklinde 

görevlendirilmiş bulunduğunu. aslında bu davaların haksız fiillerden 

doğan alelade tazminat davaları olduğunu, bu sakat durumun en kısa za

manda yasama organlarınca yapılacak bir değişiklik veya A Y!M ya da 

Anayasa Mahkemesinin içtihadları ile düzeltileceğini ümit ettiğini belirt
mektel3; 

Duran, Türk hukukunda kamu faaliyet ve hizmetlerinin ifası 

sırasında meydana gelen zararlardan ötürü, kural olarak, idarenin sorum

luluğunun esas olduğunu, bu sorumluluğun ilgili kurumla personeli 

arasında bölüşümünün aynı yargı yerinde ve hukuk kurallarına göre 

yapılmasının zorunlu bulunduğunu, asker kişilerin gerek üçüncü 

şahıslara, gerek kurumlara karşı sorumluluklarının. 1602 sayılı Kanun 20 

ve24/b maddeleri ile adalet yargı mercilerinin görev alanından çıkarılıp, 

A YİM'nin yetkisine bırakılması nedeniyle, kamu personelinin mali so

rumluluğu rejiminde bir ayrıcalık ve "anomali"yaratıldığını, anılan 

madde ile hukukun genel prensiplerine ve tüm kamu hukuku sistemine 

açıkca ters düşen kurallar ve uygulamalar kabul edildiğini , bu hüküm 

çerçevesinde bundan böyle asker kişilerin üçüncü şahıslara ve devlete 

karşı mali sorumluluklarının. genel ve olağan hukuk rejimi çerçevesinde 

sözkonusu edilemeyeceğini iddia etmektedir.14 

Kıratlı'nın ise, sözkonusu madde hükmü ile A YİM'nin yetkisinin 

idari yargının yanısıra adli yargı alanına da intikal ettiği görüşünde 

olduğu anlaşılmaktadır. ıs 

Bu dönemde A YİM'nin maddeye verdiği anlam, birbirinin benzeri 

iki kararda şu şekilde ifade edilmektedir: 

" ... 1602 Sayılı Kanun 24'ncü maddesinin (b) bendinde yer alan 'askeri hizmetin ifası dolayısıyla. 

13 Toğrul. Askeri İdari Y:ırgının Genel Esaslan. s. 13. 
14 Duran. Mali Sorumluluk. ss. 118 - 120. 

15 Metin Kıratlı, Koruyucu İdari Hizmetler. Ankara. 1973. ss. 134-136 
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askeri hizmetin kural ve gereklerine uyulmadığı iddia edilerek asker kişiler aleyhine şahsi kusur isnadı ile 

üçüncü şahıslar tarafından açılaçak tamyargı davalan'na Askeri Yüksek Mahkemesinde bakılacağını 

öngören hükmü. ağırlık merkezi daha ziyade olağandışı ödevlerle görevlendirilen askerlerin hizmette k.-u

surlu olup olmadıklarını askeri açıdan değerlendirmiye matuf istisnai bir hükümdür ... " 16 

Öğretide büyük tepki çekmesine karşılık. 1602 sayılı Kanun 24/b 

maddesinin yürürlükte kaldığı üç yıllık dönem içerisinde, şahsi kusur 

isnadı ile asker kişiler aleyhine mahkemede yalnızca üç dava açıldığını, 

A YİM arşivinde yaptığımız araştırmada tespitettik. Diğer bir değişle, 

öğretide üzerinde çok tartışılmasına karşılık; sözkonusu hükmün uygula

mada asker kişilerce pek rağbet edilmeyen bir mahiyette algılındığı 

gözlenmektedir. Bunda, Silahlı Kuvvetlerin sıkı disiplini ve itaat duygu

larının, astların üst ve komutanlarını "şahsen" dava etmeleri düşüncesine, 

aldıkları aseri terbiye gereği pek yanaşmak istememelerinin etkili olduğu 

kanısındayım. 

Bu üç davadan ikisi, Anayasa Mahkemesi iptal kararından önce 

sonuçlandırılmış olup; ilkinde. jandarma eri olan davacının, tütün 

kaçakcılığı yapan şahsı yakalayıp götürürken yolda, yine jandarma eri 

olan arkadaşının dikkatsizlik ve tedbirsizliği sonucu tüfeğinin ateş alınası 

üzerine vurularak sakatlanması dolayısıyla, hem idare hem de bu er aley

hine açtığı davada A YİM, davacının jandarmanın "mülki" görevinin ifası 

sırasında uğradığı eylem nedeniyle kendisini görevsiz görerek, davanın 
görev yönünden reddine karar vermiştirl 7; ikincisinde ise. kıta 

çavuşunun kışla civarında yerde bulduğu ve askeri birliklerde bulun

mayan tipte bir fünyeyi kurcalarken meydana gelen patlamada sakatlanan 

erin hem idare hem de çavuş aleyhine açtığı davada A YİM. davalı 

çavuşun askeri hizmetin ifasına ilişkin olmayan ve askeri bir hizmetle il

gisi de bulunmayan şahsi kusura yönelik eylemin, 1602 sayılı Kanunun 

24/b maddesi hükmü dışında kalan bir kusur niteliğinde olduğu gerekce-

16 AYlM. 3. D. nin 6.11.1973 gün ve E. 1973/1908. K. 1973n21; 6.11.1973 gün ve E. 1973/1936. 
K. 1973n23 sayılı kararlan: Turgut Lüleci - Hulusi Özbakan. Askeri Yargı İle İlgili Kanunlar 

Ve İçtihatlar. C.V. Ankara. 1973, s. 1554/18-20. 

17 AYİM. 3. D. 21.5.1974: E. 1974/1914. K. 1974/1189. 
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siyle, hem çavuş hem de idare aleyhine açılan tamyargı davasının reddine 
karar vermiştir.ıs 

Bu konudaki üçüncü davada ise; üstü olan astsubayın taksirli fiili ile 

vurularak sakatlanan davacı erin idarenin yanısıra astsubay aleyhine 

açtığı dava, Anayasa Mahkemesinin 24/b maddeyi iptal eden kararı nede

niyle, astsubayın davalı ve hasım mevkiinden çıkarılması ile 

sonuçlanmıştır.19 

Anayasa Mahkemesinin sözkonusu yasa hükmünü iptal ettikten sonra; 

bu hukuki durumdan tam anlamıyla haberdar olmayan asker kişilerin 

şahsi kusur isnadı ile açtı.klan birkaç dava ise, görev yönünden reddedil
miştir. 20 

b. Anayasa Mahkemesi Kararı 

Öğretide 1602 Sayılı Kanun 24/b maddesine yöneltilen eleştiriler. 

kısa bir süre sonra uygulamaya da yansımış ve bir emekli hava korgene

ralinin orgeneralliğe terfi ettirilmeme işleminin iptali için Danıştay'da 

açtığı davayı kazanmasına rağmen, idarece bu kararın yerine getirilme

mesi nedeniyle Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Başbakan 

aleyhine adliye mahkemesinde açtığı manevi tazminat davasının, 1602 

sayılı Kanunun yürürlüğe girişi dolayısıyla Ankara 6. Asliye Hukuk Mah

kemesince davanın görüm ve çözümünün A YlM'ne ait olduğu 

gerekçesiyle görev yönünden reddedilmesi ve davacının temyizi üzerine 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesince davacının 1602 sayılı Kanun 24/b maddesi 

hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin iddiasını ciddi bulması 

üzerine, sözkonusu fıkranın iptali için Anayasa Mahkemesine 
başvurulmuştur. 21 

18 AY!M. 3. O. 14.6.1974: E. 1973/2574. K. 1974/1258. 

19 AY!M 3. D. 25.5.1976: E. 1973/2404. K. 1974/2948, 

20 AYİM. 3. D. nin 16.6.1977: E. 1977n613. K. 1977/9168: l.12.1977, E. 1977/12824, K. 1977/ 

13183~ 19.1.1978. E. 1978n9s. K. 1978/ 1934: 24.10.1978/978, K. 1978/4319: 29.3.1979. E. 
1978/949, K. 1979/161 Sayılı Kararlan. 

21 Yahya Kazım Zabunoğlu. "Askeri İdare Yargısı Ve Anayasa Mahkemesinin Bir Kaırarı Üzerine", An· 
kara Barosu Dergisi. Y. 34. S. 1-6, Ankara. 1977. s. 26 
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Anayasa Mahkemesi de, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bu 

başvurusunu22 kabul etmiş ve 1602 Sayılı Kanunun 24'ncü maddesinin (b) 

bendini iptal etmiştir.23 

Anayasa Mahkemesi, sözkonusu kararında; Danıştay'a verilmemiş br 

yargı yetkisinin, Askeri Yüksek İdare Mahkemesine başka bir yasa kuralı 

ile verilmesinin, Anayasanın temel yapısı ile bağdaşmayacağını, bunun da 

Anayasa'ya aykırılık sorununu doğurduğunu, bu hükmün Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesini bir adliye mahkemesi durumuna getirdiğini , 

böylelikle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin yetki alanının 

genişletilerek, özel hukuk alanında karar alabilen bir askeri mahkemeni

teliğine büründürüldüğünü, ayrıca idare hukuku ilkelerine göre, yargı 

mercilerinde temyiz davaları dışında, kişilere karşı dava açılması 

olanağının olmadığını. itiraz konusu kuralların bu temel ilkeyi bir kenara 

iterek, hukuk sistemine uymayan bir durum yarattığını. keza bu kuralın 

kamu personelinin mali sorumluluğu açısından ayrıcalıklı bir durum ya

rattığını .sonuç olarak; Anayasanın l 40'ncı maddesine son fıkra olarak ek

lenen hükmün 1602 sayılı kanuna yansıtılması sırasında, Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesinin görev ve yetkilerinin Anayasa'ya aykırı olarak 

genişletildiğini ifade ederek, sözkonusu hükmü Anayasa'ya aykırı bulmuş 

ve iptaline karar veımiştir.24 

Bu karardan sonra da öğretide çoğunluğu kararın lehinde. bir kısmı 

ise aleyhinde olan görüşler serdedilmiştir. 

Duran, askeri idari yargıyı konu alan bir incelemesinde; Anayasa 

Mahkemesinin sözkonusu kararının yerinde olduğunu, bu tür 

uyuşmazlıkların idari eylem ve işlem niteliği olmayan ya da bu niteliğini 

yitiren ve bu nedenle "şahsi kusur"lu sayılan görevlilerin kişisel eylem ve 

22 Yrg. 4.H.D. nin Anayasa'ya aykınlık iddiasının gerekçeleri için bkz. Özgüldür. Askeri İdari Yargı. 
ss. 83-84. 

23 Any. M:ıh. 25.3.1975 ıarih ve E. 1974/42. K. 1975/62: RG. 3.6.1975. S. 15254. 
24 Anayasa Mahkemesi Kararlan Dergisi. S. 13. Ankara. 1976. s. 392. 
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işlemlerinden doğması nedeniyle, Anayasa'nın 139'ncu maddesi 

çerçevesinde genel olarak adliye mahkamelerinin görev konusuna giren 

davalar olduğunu. esasen idari yargının varlık nedeni ve amacının, özel, 

gerçek ve tüzel kişilerin değil, kamu tüzel kişileri ile makamlarının eylem 

ve işlemlerini denetlemekten ibaret olduğunu, asker kişilerin "şahsi " ku

surlarından dolayı mali sorumluluklarının yargılanması hususunda. öteki 

yurttaşlardan ayn bir mercide ve biçimde yargılanmalarını öngören bir 

Anayasa kuralının olmadığını, Türkiye'de herkesin hukuki uyuşmazlıkları 

konusunda tek görevli merciin adliye mahkemeleri olduğunu, Anayasa 

sistemimizde siyasilerde dahil olmak üzere, bütün kamu yetkili ve 
görevlilerini "şahsi kusur"larından dolayı yargılamaya yalnız adalet mah

kemelerinin görevli olduğunu ifade etmiştir.25 

Zabunoğlu. Türkiye gibi idare yargısını kabul eden ve dolayısıyla 

idare rejimine bağlı olan ülkelerde, şahsi kusurdan dolayı "kişisel zarar 

irası'' iddiasıyla açılan davaların çözüm yerinin kesinlikle idare mahkeme

leri değil. adliye mahkemeleri olduğunu. Türk hukuk uygulamasında ve 

öğretisinde "şahsi kusur" ve "idari kusur- hizmet kusuru" gibi ayrımsal 

önemi üzerinde çok durulan kavramların kaynaklık ettiğini, yoğun ve 

gelişen bir uygulama ve öğreti ürünlerinin teşekkül ettiğini. oysa 1602 

Sayılı Kanun 24/b maddesindeki hükmün. hukukun ve Türkiye'de benim

senen sistemin bir evrensel ilkesini ve tüm gelişim ve birikimi inkar 

etmek pahasına, şahsi kusurdan dolayı tazminat davalarını askeri idare 

yargısına bıraktığını. bu bakımdan Anayasa Mahkemesi iptal kararının 

yerinde olduğunu belirtmiştir.26 

Öte yandan. sözkonusu kararın isabetli olmadığı. 1602 Sayılı Kanu

nun 24/b maddesi ile Türk idare yargı sistemine giren bu dava türünün 

Anayasa'ya aykırı bir yönünün bulurimadığına ilişkin görüşlerinde ileri 

süıüldüğü görülmektedir. 

25 Duran. askeri İdarenin Y:ırgısal Görevi. ss. 224-225. 

26 Z:ıbunoğlu. Askeri İdare Yargısı. s. 33. 
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Bu görüş sahiplerinden Güran'a göre " ... kamu görevlisinin görev 

kusuru nedeniyle tamyargı davasında davalı kesimde yer alınası, idari 

dava teorisine tamamen yabancı. reddedilmiş değil; aksine Türk idari 

yargısında yeri olan. uygulamanın. gereksinimlerin, içtinat ve yasaların 

gerektiğince tanıdığı bir haldir. Bugünkü çerçevenin içtinat veya yasa yo

luyla genişletilmesi, Anayasa ya da Türk idare hukukunun temel ilkeleriy

le felsefesine ters düşmeyeceği gibi. Anayasa Mahkemesinin daha önce 

aksi yönde karar vermiş olması da hukuki bir engel değildir. .. "27 

Güran, bu görüşünü A YİM'nin 20. Kuruluş Yılı Sempozyumunda 

sunduğu bildirisinde de tekrarlamakta ve "görev kusuru" kuramından ha

reketle, ajan ve idarenin birlikte yargılanıp, sorumlulukların 

yüzdelendirildiği modelin. bugün için dahi hukuki ve pratik faydası bu

lunduğunu savunmaktadır .28 

Devrim'in de bu konuda Güran'la fikir birliği içinde olduğu 

görülmektedir. 29 

c.Benzer Bir Tasarı 

12 Eylül 1980'den sonra, AYİM Kanununda yapılması düşünülen 

değişiklik ile 24'ncü maddenin (b) fıkrası hükmünden biraz farklı ma

hiyette olmak üzere, yeni bir düzenleme teklif edilmiştir.30 

Milli Güvenlik Konseyi Milli Savunma Komisyonunun 1602 Sayılı 

Kanunun 24'ncü maddesine ilişkin teklifi şu şekilde idi: 

"Hizmet Ve Şahsi Kusurun Birleşmesi 

Madde 24- Askeri hizmetle ilgili olarak uğranılan zararlardan ötürü, 

zararla personelin yürüttüğü görev arasında herhangi bir noktadan ilişki 

27 Sait Güran. "İdnrenin Ve Ajanın Sorumluluğunun Belirlenmesine İlişkin Düşünceler". Sorumluluk 

Hukukunda Yeni Gelişmeler II. Sempozyumu. lHF. Yay. No: 630. İstanbul. 1981. s. 192. 

28 Güran. Sorumlulu~un Yargılanması. s. 18. 

29 Devrim. Memurların Verdiği Zararlar. s. 46. 

30 Askeri Yüksek İdare M:ıhkemesinin K:.ıldınlması Hakkında Kanun Tasarısı Ve Milli Savunma Ko
misyonu Raporu (1/256). Milli Güvenlik Konseyi Sıra Sayısı: 310. s. 2-15. 
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kurulabiliyorsa, bu görevleri yerine getirmek durumunda olan personel 

aleyhine tazminat davası açılabilir. Ancak yargılama sırasında dava konu

su edilen zararın doğmasında ağır görev kusuru bulunduğu saptanan 

personele bir ara kararı ile dava dilekçesinin ve idarenin savunmasının 

birer örneği gönderilerek, otuz gün içinde savunmasını vermesi bildirilir. 

Mahkemece davanın esastan kabul edilmesi halinde, zararın 

doğmasında idarenin hizmet kusuru, personelin ise ağır görev kusu

ru yönünden sorumluluk oranlarına göre, davacıya gerekiyorsa, 

müteselsilen tazminat ödemelerine karar verilir. "31 

Maddenin gerekçesinde ise şu görüşlere yer verilmekteydi: 

" ... personelin idari hizmet maksadıyla veya bu düşünce ile yaptığı 

eylem ve işlemlerden dolayı açılacak tamyargı davalarının, hizmetin sahi

bi olan idareye yöneltilmesi ve personelin davacı tarafından hiçbir suretle 

dava edilmemesi esası getirilmiştir. Ancak, kamu gücünün kötüye kul

lanılmasını önlemek için, gerektiğinde mahkemece işlem veya eylemi 

yapan personel davaya dahil edilecek ve tazminatla yükümlü tutulabile
cektir. "32 

Sözkonusu yasa tasarısı Milli Güvenlik Konseyinde çetin tartışmalara 

da sebep olmuştur. 

Milli Güvenlik Konseyi Milli Savunma Komisyonundan bir üye 

tasarıyı savunurken " bizim bu maddemize göre, evvela tasarrufu yapan 

asker kişiler aleyhine katiyen dava açılamayacak. Devlet aleyhine dava 

açılır; yani, şahıs davalısını seçemeyecek; onun davalısı devlettir. 'Filan

dan zarar gördüm' diye -çünkü kötü maksatla hareket etmiştir- gidiyor, 

hukuk mahkemesinde kişi aleyhine dava açıyor, mübaşiri bağırtıyor kori

dorda. Bunu önledik; dava açmayacak.Şayet ağır hizmet kusuru varsa, bu 

tasarruf kötü maksatla yapılmışsa, suç niteliğinde ise, o vakit mahkeme 

bunu takdir etsin, ilgiliyi çağırsın, 'sizin de burada kusurunuz var' desin. 

31 MGK. S. Sayısı 310. s.10. 

32 MGK. Milli Savunma Komisyonu Raporu. MGK. S. Sayısı 310. s.4. 
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Bir açık kapı da bırakılmak zarureti vardır, keyfiliği önlemek için getiril

miştir. Bukonu doktrinde de savunulan bir konudur; tebliğler veril
miştir ... bu fikir savunulmuştur. Evvela şahıs, hukuk mehkemesine gi

diyor; devlet aleyhine açılan davada, idari mahkemede görülüyor. 'Ne 

kadar hizmet kusuru, hangi oranda hizmet kusuru; hangi oranda şahsi 

kusur?', bunlar birbirine girift. Danıştay diyor ki 'devletin kusuru burada 

%2Stir, zararın %25'ini veriyorum size'. Adalet mahkemesi de diyor ki 

'Hayır, %80'i devletindir; %20'si de şahsındır'. Çelişkiler doğuruyordu. 

Yüksek dereceli memur genellikle, bunlar. Acaba şahsi kusuru var mıdır 

burada? Hizmet kural ve gereklerine uyarak mı hareket etmiş~ir? Ne 

ölçüde etmiştir? Bunu ancak idare ile memuru yargılayan mahkeme bile

bilir ve idare mahkemesine verilmesi kuralının getirilmesinin, bugünkü 

Anayasa'ya aykırı olmayacağı da savunulmuştur ... "33 şeklinde açıklamada 

bulunmuş; ancak Milli Savunma Komisyonu Başkanı 34 ve Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreterinin35 aksi yöndeki görüşleri üzerine, bu konudaki 

tasarı yasalaşamamıştır. 

33 Bkz. Komisyon üyesi Mustafa Şahin'in konuşması: Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi. C.5. 
87. Birleşim. 24 Aralık 1981. ss.464-465. 

34 Komisyon Başkanı Muzaffer Başkaynak: " ... bu ideal madde Silahlı Kuvvetler açısından sakıncalannı 
da beraber getirir. Bunu bilmekte yar.ır var. Mesela: Silahlı Kuvvetler herhangi bir kişiyi emekli 

yaptı ... Emekli edilme işleminin iptali için dava açacak ve mahkeme. emeklilik işlemini ağır kusurla 
o kişi yaptı diye. o kişiyi dahi çağırarak. onu da yargılayacak. onu da mahkfım edecek. Bu çok tehlike
li bence ... Danıştay dahi buna cesaret edememiş bugün ... Belki bugün Yüksek İdare Mahkemesi bu 
yola gitmez: ama. ileri taıihte her zaman gidebilir. bu kapı açık çünkü. 'Ben, ağır kusur gördüm' der. 
Kuvvet Komutanını veyahut da Bakanı ifade etmeyeyim. ama her zaman götürebilir ... Şimdi şu. 
Danıştay'ınkinden daha ileri bir hüküm ... Aslında. sayın Şahin'in ifade ettiği gibi çok ideal. Tabii 
insaiıın kafası ona çok uygun: ama yüreği bir türlü razı olmuyor. Çünkü biz bunu buraya koyarsak. 

Danıştaya da koymak durumundayız ... ": MOK. Tutanak Dergisi. C.5. 87. Birleşim. 24 Aralık 1981. 
ss.465467. 

35 MGK. Genel Sekreteri Orgeneral Necdet Üruğ: " ... Bizim Danıştay'da kaçındığımız şey, burada 
başımıza geliyor: İdarenin yerine Askeri Yüksek İdare Mahkemesini koyuyoruz. Yani bizdeki tabiri. 
ile. komutanlığın yerine geçiyor: Ağır kusur işledi mi. işlemedi mi? O ağır suçun işlenip 

işlenmediğine ancak komutan karar verir. Şartları komutan bilir. Hangi şart içinde o emri venniştir 
veyahut yapmıştır'! Bunu idare mahkemesi takdir edemez ... "; MGK. Tutanak Dergisi. C.5, 87. 
Birleşim. 24 Aralık 1981, s.465. 
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Tasarının aksi yöndeki görüşlere katılan konsey üyesi bir komutan 

ile konsey başkanı da; sökonusu hükmün, komutanları ileride mahkemeye 

düşme tedirginliği içine sokacağını ve ellerini kollarını bağlayabiliceğini, 

bu bakımdan "rücu" mekanizmasının sorunu çözmede yeterli olduğunu 

belirtmiş36; sonunda Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin bir 

değişiklik önergesi kabul edilerek, AYİM Kanununun bugünde yürürlükte 

olan 24'ncü maddesi oylanarak kabul edilmiştir.37 

Sözkonusu yeni hüküm şu şekildedir: 

"Hizmet Ve Şahsi Kusurun Birleşmesi 

Madde 24- Kişiler, askeri görevlerle ilgili olara uğradıkları zarardan 

ötürü, bu göevleri yerine getiren personel aleyhine değil, sadece bu mah

kemede ilgili kurum aleyhine tazminat davası açabilirler. Kurumun genel 

hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. "38 

Böylelikle, öğretide Güran tarafından savunulan ve bizim de iştirak 

ettiğimiz bir yargılama modeli yasalaşma aşamasının kapısından dönerek, 

şimdilik hukuk tarihi için bir malzeme kıymetinden ileriye gidememiştir. 

Öteyandan, "Hizmet Ve Şahsi Kusurun Birleşmesi" başlığını taşıyan 

1602 Saytlı Kanun değişik 24'ncü maddesi hükmüne parelel bir hükmün, 

Danıştay Kanununda ve İYUK'da karşılığının olmadığına; buna karşılık 

2577 sayılı İYUK'nun 28'nci maddeside belirtilen, yargı kararlarını kas

ten yerine getirmeyen ajan aleyhinde adli yargıda dava açılmasına imkan 

sağlayan seçimlik hükmün, 1602 sayılı AYlM Kanunu 63'ncü maddesinde 

öngörülmediğine işaret etmek isteriz.39 

36 Bkz. MGK. üyesi Nurettin Ersin ile MGK. Başkanı Kenan Evren'in açıklamaları: MGK. Tutanak 
Dergisi. C.5, 87. Birleşim. 24 Aralık 1981. ss.467-468. 

37 MGK. Tutanak Dergisi. C.5. 87. Birleşim. 24 Aralık 1981. s.468. 

38 25.12.1981 tarih ve 2568 sayılı Kanunla değişik maddeb. 

39 Devrim. Sorumluluk İlkesinin Düşündürdükleri. s.682. 
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Duran, 1602 sayılı Kanun değişik 24 ve 63'ncü maddelerinin birlikte 

değerlendirilmesinden; askeri personelin gerek 11 görev kusuru 11

, gerek 

"kişisel kusunı
11

ndan dolayı. şahıslar aleyhinde Adliye Mahkemelerinde 

tazminat davası açılmasının önlenerek, bütün bu ek ve değişik yeni 

hükümlerin, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın konuya ilişkin içtihat ve 

uygulamalarına karşı tepki niteliğini taşıdığını ve bunları etkisiz ve 

geçersiz kılmaya yönelik olduğunun40 anlaşıldığını ileri sürmektedir.41 

Ancak. uygulamada 1602 sayılı Kanun yeni 24'ncü maddesinin asker 

kişiler için, görevle ilgili zararlarda adliye mahkemelerine 

başvurulamayacağına ilişki görüşe Adli yargının pek itibar etmediğini, 

klasik kişisel kusur anlayışını devam ettirerek, "görev kusuru" halinde 

dahi çoğukez kendisini görevli kabul ettiği görülmektedir.42 

40 Duran. Mali Sorumluluk Sorunu. s. 8 ve 18. 

41 Duran'ın, asker kişiler aleyhine Adliye mahkemelerine gidilmesinin önlenmek istendiğine ilişkin 
görüşü: 2568 sayılı Kanunun Konseyde görüşülmesi sırasında Milli Savunma Komisyonu Başkanı 
Muzaffer Başkaynak'ın " ... bu mahkemede deyince. şimdi adliyeye de giımez. önlenmiş oldu ... " 
şeklindeki açıklamaları ile teyid edilmektedir. Bkz. MGK Tutanak Dergisi. C.5. 87. Birleşim. 24 
Aralık 1981, s.468. 

42 Bu konuda çok çarpıcı bir karar Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde hükme bağlanmıştır. Davaya konu 
olay da. DzKK.lığı emrinde sivil memur (mühendis) olarak görev yapan davacı hakkında sicil amirleri 
olan albay ve amiral tarafından teskiye varakasının menfi şekilde düzenlenmesi üzerine. davacı. 
Dz.KK.lığınca bir başka ile utandırılmış: davacının teskiye varakasının iptali için A YİM'de açtığı dava. 
varakanın subjektif nedenlere dayalı olarak düzelendiği gerekçesiyle iptalle sonuçlanmış. bu karar son
rasında davacı. sicil amirleri olan albay ve tuğamiral hakkında şahsi kusum dayanarak adliye mahkeme
sinde tazminat davası açmıştır. Davaya bakan Asliye Hukuk Mahkemesi. ortada bir "görev kusuru" 
olduğu gerekçesiyle davayı husumet yönünden reddetmiş. ancak Yargıtay. aşağıdaki gerekçesiyle 
hük.ınü bozmuşıur: 

"Dava. sicil amiri olan davalıların teskiye varakasının ahlak ve yeterlikle ilgili 12. ve 4. sütunlarının 
kasten gerçeğe aykırı şekilde doldurulması nedeniyle başka yere tayin edilmekten doğan maddi ve ma
nevi zararın tazmini istemidir. Mahkeme. davalıların eylemini Ayanasa'nın 1:?9. maddesinin 5. fıkrası 
kapsamında görerek davanın husumet yönünden reddine karar vermiştir. Oysa davacı hakkındaki ıes
kiye varakasının davahlar tarafından kasten gerçeklere aykırı doldurulduğu Askeri Yüksek İdare Mahke
mesinin 19.6.1984 gün. 1984/174 karar sayılı karan ile sabittir. Kasıt. kin. garez gibi memurların ve 
kamu personelinin şahsi kusurdan kaynaklanan eylem ve davranışları. gerek Anayasa'nm 129. madde
sinin 5. fıkrası. gerekse 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunun 24. maddesi kapsamına 
dahil değildir. Mahkemenin. bu maddi ve hukuki olguları gözönünde tutmaksızın davanın reddine karar 
vermesinde isabet bulunmamaktadır. Mahkemece yapılacak iş, ilgili teskiye varakası da getirtilmek 
suretiyle tazminatın kapsamını belirlemek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir ... "; Yrg. 4. 
H.D. 18.3.1986. E. 1986/487. K. 1986/2499; Turgut Uygur. Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Ka-

189 



II. GÖREV ALANINI BELİRLEYEN KRİTERLER 

Anayasa'nın 157 ve 1602 sayılı A YİM Kanununun 20'nci maddeleri

ne göre; bir idari eylemden doğan tamyargı davasının A YİM'nin 

görevine girebilmesi için, eylemin "asker kişileri ilgilendirmesi" ve "as

keri hizmete ilişkin olması" koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekli 

bulunmaktadır. 

A. İDARİ EYLEMİN ASKER KİŞİLERLE İLGİLİ OLMASI 

İdari eylemin asker kişiyi ilgilendirmesi, açılan bir davaya 

A YİM'nin bakabilmesinin ilk koşuludur. "İlgi" kelimesinin kaypak ve 

geniş bir anlamı vardır. Biryandan, kime hitap ederse etsin asker kişilerce 

yapılan tüm idari eylemleri kapsarken; diğer taraftan hangi makam 

tarafından yapılırsa yapılsın, asker kişileri hedef alan idari eylemleri de 

anlatır.43 

Bir idari eylemin asker kişiyi ilgilendirmesi koşuluna, davacının 

asker kişi olması veya idari eylemin asker kişilerce tesis edilmiş olması ya 

da idari eylemin bir asker kişiye yönelmiş bulunması anlamının verilmesi 

mümkündür.44 

Uyuşmazlık Mahkemesinin A YİM'ne ilişkin ilk dönemdeki karar

larından birisinde, asker kişiyi ilgilendirme şartına, "davacının asker kişi 

olması" anlamının verildiği görülmektedir.45 

nunu. Genel Hükümler. C-L Ankara. 1990. s.465. 

Sözkonusu bozma kararından sonm. mahal mahkemesi davalı albay ile tuğamirali müştereken ve 
müteselsilen beş milyon lira manevi tazminata mahkum etmiş ve bu karar Yrg. 4. H.D.nin 26.5.1992 
gün ve E.1991/2999. K. 1992n047 sayılı kararı ile onanmıştır. (Karar yayınlanmamış olup. 

tarafımızdan temin edilmiştir.) 

Karnra konu kusurun "salt kişisel kusur" değil. bir "görev kusuru" olduğu ise kuşkusuzdur. Sicil 
düzenleme yetkisi Silahlı Kuvvetlerde bütün askeri amirlere tanınmış olup: A YİM'nin bir sicilin 
"sübjektir' olduğu nedeniyle iptaline karar vermesi. bu sicili veren amirin salt kişisel kusurlu 
sayılmasını asla gerektirmez. Burada. Yargıray'ın görev alanını genişletme temayülünde olduğu 

gözlenmektedir. 

43 Duran. Askeri İdarenin Yargısal Görevi. s.205. 

44 Candemir. s.21; Alpar. AYİM'nin Yargılama Yetkisi. s.46. 

45 Uyş. Mah. 24.12.1975: E.1975/65. K. 1975/242 (RG. 17.10.1976, S.15737). 
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A YİM'de ilk dönem kararlarında aynı görüş doğrultusunda hareket 

etmiş ve davacının asker kişi olmasını aramıştır.46 

Bu dönemde Danıştay'ın da, idari eylemi yapan kişinin sıfatını dikka

te aldığı, asker kişinin yaptığı eylemden zarar gören kimse asker sıfatını 

taşımasa dahi, davada A YİM'nin görevli olduğuna hükmettiği 

gözlenmektedir.47 

Ancak, daha sonralan A YİM'nin eylemin yöneldiği kişinin de asker 

kişi olmasını arayarak verdiği görevden red kararlarının oluşturduğu 

görev uyuşmazlıklarının tümünde, Uyuşmazlık Mahkemesi48 1602 sayılı 

Kanunun gerekçesinin de etkisinde kalarak, asker kişileri ilgilendirme 

koşulunu, eylemin bir asker kişiye yönelik olması biçiminde anlamış ve 

bu davalarda Danıştay'ın görevli olduğunu kararlaştırmıştır.49 

Öğretide Esin de, Uyuşmazlık Mahkemesi kararları doğrultusunda 

konunun çözüme kavuşturulması fikrini savunmuştur.50 

Anayasa Mahkemesi de, bir kararında "asker kişilerle ilgili" deyimi

nin, asker kişilerin yararlarını bozan veya onların haklarına zarar veren 

anlamını taşıdığına işaret etmiştir.s ı 

Askeri nitelikteki idari eylemleri, idarenin askeri kural, gerek ve 

çerçevesinde yürüttüğü askeri hizmet sırasındaki bir hareket, bir tutum 

veya meydana getirilen bir olay şeklinde tanımlayan Candemir; 

A YİM'nin askeri hizmetin yerine getirilmesi sırasında verilen zararlar 

nedeniyle açılacak tamyargı davalarında görevli olduğunu. zarar görenin 

sivil veya asker oluşunun durumu etkilememesi gerektiğini başlangıçta sa-

46 AYİM. 3.D. 15.2.1973. E.1973/87. K.1973n21 (Lüleci-Ôzbakan. C.5. S.1536 ve 1554/ 18-20) 

47 Dnş. 12.D. 29.12.1973: E. 1973/2798. K.1973/3660. (Esin. 1. Kitap. ss.201-204) 

48 Uyş. Mah. 18.12.1974: E.1974/1152. K.1974/1830 (RG. 12.6.1975. S.15263): Uyş. Mah. 
20.10.1976: E.1976/27. K.1976/61 (RG. 12.7.1977, S.15994); Uyş. Mah. 24.12.1975: E. 1975/67, 

K. 1975/244. 

49 Candemir. s.23. 

50 Esin. 1. Kitap, 207. 
51 Any. Mah. 25.3.1975: E. 1974/42. K.1975/62; Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, S.13. Ankara. 

1976. s.391. 
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vunurken52; sonra bu görüşünü değiştirmiş ve eylemin bir asker kişiye 

yönelmesi, zarar verici etkilerini bir asker kişinin beden veya mal varlığı 

sahasında meydana getirmesi anlamına geleceğini ileri sürmüştür.53 Bu 

görüşün halen A YİM' ce benimsendiğine ve Uyuşmazlık Mahkemesinin de 

aynı düşüncede olduğuna işaret etmek isteriz. 

Öteyandan, bu ölçüyü, asker kişilerin yararını bozan veya onlara 

maddi ya da manevi zarar veren eylem şeklinde açıklamak da 

mümkündür. 

1. İdari Eylemin Askeri Şahıs Veya Makamlar Tarafından Yapılması 

Öğretide önceleri, herhangi bir uyuşmazlıkta A YİM'nin görevli ola

bilmesi için idari eylemin asker kişileri ilgilendirmesi ve askere hizmete 

ilişkin olması yanında, "askeri makamlarca" yapılması gerektiği, bu şartın 

doğal olarak var olduğu , ancak içtihatlarla doğrulanması gerektiği ileri 

sürülmüşse de54; A YİM içtihatlarının bu yönde gelişmediği 

görülmektedir. 

İdari eylemin asker kişilerce yapılması uygulamada en çok rastlanan 

durum olmakla beraber, üçüncü kişilerin eylemlerinden doğan kimi dava

larda da A YİM kendisini görevli saymaktadır. Örneğin. jandarma erleri

nin şoför kursuna gönderilmesi amacıyla kiralanan sivil otobüste görevli 

olarak seyahat ederken, bu aracın karayolunda bir başka sivil araçla 

çarpışması sonucu ölen erin yakınlarının açtığı davada A YİM kendisini 

görevli görmüş55; ertesi gün yapılacak bir spor müsabakasına hazırlık 

maksadıyla birlik dışındaki yolda koşu antrenmanı yaparken bir sivil 

52 Taner Candemir. "Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı" . Damştay Dergisi. S.28-29. 

Ankara. l 978. s.31. 

53 Candemir. AYİM'in Görevi-11. s.24: aynı görüş için bkz. Mustafa Şahin. "Kişi Yönünden Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı". Danıştay Dergisi. Y.8, S.30-31. Ankara. 1978. s.44. 

54 Gözübüyük. A YİM ve Görevleri. s.8. 

55 AYİM. 2.D. 25.5.1988; E.1986/175. K.1988/139 (AYİM Dergisi, S.7. Kitap 2. ss.1023-1026) 
Aynca. hırsızlık suçundan gıyabi tutuklu kişilerin yakalanması için. funiri olduğu müfrezeyle kanun 
k:ıçaklnn :ırasında.ki silahla ç:ıtışmada vurularak ölen astsubayın yakınlarının açtığı dava, Uyuşmazlık 
Mahkemesinin bu yöndeki kararı üzerine AYİM'ce sonuçJandınimıştır. Bkz. AY!M. 3.D. 21.9.1976: 

E. ı976n9o, K.1976/5182. 
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aracın çarpması sonuçu ölen erin davası da aynı şekilde kabul edil
miştir.56 İleride ayrı bir başlık altında incelenecek olan "Terörist eylem

leri" dolayısıyla açılan tüm davalarda da A YİM kendisini görevli 

saymıştır. 

Görüldüğü üzere A YİM. idari eylemin askeri şahıs veya makamlar

tarafından yapılıp yapılmamasını tek başına ölçüt olarak almamakta; eyle

min askeri hizmete ilişkin olması ve asker kişinin yararını bozup, ona 

zarar vermiş olmasını esas almaktadır. 

2. İdari Eylemin Asker Kişiyi Doğrudan Etkilemesi 

İdari eyleme maruz kalan asker kişinin, bundan dolayı mal 
varlığında doğrudan bir azalma olması, ya da yaralanma ve ölüm gibi 

vücut bütünlüğünün ihlal edilmesi veya bir manevi zarara uğraması halin

de; eylemin askeri hizmete ilişkin olması koşulunun da varlığı şartıyla, 

dava A YİM'de açılacaktır. Ancak, asker kişinin yakınlarının bu idari 

eylem nedeniyle bir zarara uğramaları halinde sorun nasıl çözülecektir? 

Bu durumda idari eylem asker kişi ile ilgili mi sayılacaktır? 

A YlM'nin bu konudaki kararlarına sırasıyla gözatıldığında; 

Oğlu askeri aracın çarpması sonucu ölen astsubayın açtığı tamyargı 

davasında A YİM, eylemin ölen çocuğun babasının askerlik sıfatı ile hiçbir 

ilişkisinin bulunmadığı ve çocuğun askeri aracın ça!Pması nedeniyle 
ölmesi sonucu davacı astsubayın, zarar gören herhangi bir sivil vatan

daştan farklı bir durumunun olmadığı gerekçesiyle davanın göre:v 

yönünden reddine karar vermiş57; 

Oğlu Kıbrıs-Gime Astsubay Orduevi yüzme havuzunda boğularak 

ölen astsubayın açtığı davada AYİM, önce 1602 sayılı Kanun 20'nci mad-

56 AYİM. 2.D.-22.2.1989: E.1988/120. K.1989/53 (AYİM Dergisi, S.7. Kitap 2. ss.1035-1038.) 

Daha eski tarihli bir karara konu olayda da: kışla dışındaki eğitim sahasından birliğe dönmekte olan 
askeri kıt'anın üzerine ehliyetsiz sivil sürücünün aracıyla girmesi sonucu vefat eden bir erin 
yakınlarının açtığı davada. AYİM davayı esastan sonuçlandırmıştır. Bkz. A Y1M. 3.D. 18.5.1976: 

E.1975/397. K.1976/2561. 

57 AYİM. 3.D. 18.3.1975: E. 1975/395. K. 1975/589. 
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desinin asker kişileri açıkca belirlediği görüşünden hareketle, zarar gören 

kişinin (çocuğun) sivil kişi olması gerekçesiyle, oyçokluğuyla davanın 

görev yönünden reddine karar vermiş58; ancak, karar düzeltme 

aşamasında bu görüşünden dönerek kararı kaldırmış ve Türk Silahlı Kuv

vetleri lç Hizmet Kanunu ile Yönetmeliği hükümlerine göre, sosyal hiz

metlerden yararlanan, askerlik icaplarına, emir ve talimatlara harfiyen 

uymak zorunda olan, asker kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş, 

çocuk, ana-baba gibi kişilerin, sosyal hizmetlerden yararlandıkları sırada 

uğrayacakları zarar üzerine açacakları tazminat davalarında "asker kişi" 

gibi mütalaa edilmesi ve 1602 sayılı Kanunun asker kişileri belirten 

20'nci maddenin bu şekilde yorumlanıp genişletilmesi gerektiği belirtile

rek, dava esastan sonuclandırılmış59; 

Oğulları, lojmanlar bölgesi civarında çöp bidonlarında buldukları 

merminin infilakı sonucu ölen iki astsubayın açtığı tamyargı davasında 

A YİM, kendisini görevli görerek, davayı esastan karara bağlamış60; 

Subay lojmanlarında mayın çekici traktörden düşerek sakatlanan 

subay çocuğu ile ana ve babasının açtıkları tamyargı davasında; davalı 

idarenin görev itirazı A YİM'ce reddedilmiş6ı; 

Eşi, askeri hastanedeki yanlış tedavi (kontrol testi sırasında şeker ye

rine sodyum oksalat içirilmesi) sonucu ölen subayın, bu nedenle açtığı da

vada A YİM, ilk incelemede görev itirazı üzerine oyçokluğu ile davada 

kendisini görevli saymış62; ancak, heyet değişikliği sonucu, ey lemin bir 

asker kişiye yönelmesi koşulunun davada gerçekleşmediği gerekçesiyle, 

bu kez yine oyçokluğuyla davayı görev yönünden reddetmiş63; 

Oğlu, lojmanlar bölgesine kalorifer borularının havalandırma 

58 AYIM. 3.D. 12.7.1977: E. 1977/8078. K. 1977/9487. 

59 AYlM. 3.D. 12.9.1978; E.1977/9667. K.1978/4264 (Lüleci-Özbakan. C.5. s.1554-127) 

60 AYİM. 2.D. 9.9.1982: E. 1982/341. K.1982/552: AYİM. 2.D. 12.1.1983: E.1982(340. K.1983/20. 

61 AYİM. 2.R. 11.11.1987. E.1987/208. K.1987/171 (AYİM Dergisi. S.7. Kitap 1. ss.111-112) 

62 A YİM. 2.D. 27.4.1988. E.1988/33. 

63 AYİM. 2.D. 29.9.1988: E.1988/33, K.1988/223 (AYİM Dergisi. S.7. Kitap l. ss.117-121) 
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bacasından içeri düşerek yaralanan subayın açtığı davada A YİM, idari ey

lemin yöneldiği kişinin asker kişi olmaması nedeniyle, davanın görev 
yönünden reddine karar vermiş. 64; 

Çocukları askeri kreşte iken burada görevli işçi statüsündeki bir 

kişinin birkaç kez tecavüzüne uğrayan Türk silahlı kuvvetlerinde çalışan 

sivil memur ana-babanın açtığı tam yargı davasında A YİM; gerek tecavüz 

edilen çocuğun asker kişi olmaması, gerekse ırza tecavüz eyleminin Milli 

Savunma Bakanlığına bağlı bir kreşte meydana gelmesi ile diğer Ba

kanlıkların bünyesinde bulunan kreşlerde meydana gelmesi arasında, 

uyuşmazlığın çözümü bakımından bir farklılık olmaması, dolayısiyle ey

lemin askeri hizmete ilişkinlik unsurunu da taşımaması nedeniyle, oy 

çokluğuyla davanın görev yönünden reddini hükme bağlamıştır.65 

Bu konuda enteresan bir karar ise; askeri hizmet sırasında uğradığı 

kaza sonucu sakatlanarak erkeklik gücünü tamaman kaybeden erin, eşi ile 

birlikte açtığı tamyargı davasıdır. Bu davada A YİM, manevi tazminatın 

yalnız doğrudan zarar görene ödenip, yansıma yoluyla zarar gören 

"yakınlara" verilmesinin mümkün olmamasına rağmen; görev nedeniyle 

uğradığı kaza sonucu erkeklik gücünü kaybedecek şeklide sakatlanan 

davacının eşinin, doğrudan zarar gören kişi konumunda olduğunu kabul 

ederek; davacı ere ve karısına ayrı ayrı manevi tazminata hükmetmiştir.66 

Görüldüğü üzere, idari eylemin asker kişiyi etkilemesi konusunda 

A YİM'nin içtihatları farklılık göstermekle beraber; son yedi-sekiz senelik 

uygulamanın asker kişilerin yakınlarının "asker kişi" kabul edilmemesi 

yönünde olduğu görülmektedir. Ancak, biz de 63 ve 65 numaralı dip not-

. larında belirtilen kararların muhalefet şerhleri ile 59 ve 61 numaralı dip

notlarında belirtilen karar gerekçelerinde belirtilen düşüncelere aynen 

iştirak ediyor ve İç Hizmet Kanunu ile Yönetmeliğinin ilgili hükümleri 

uyarınca aile reisi olan asker kişiye tabi olan ve askerlik gereklerine 

64 AYİM. 2.D. 8.11.1989: E. 1989/346. K.1989/303. 

65 AYİM. 2.D. 27.10.1993: E. 1993/495. K.1993/486. 

66 AYİM. 2.D. 3.5.1989: E.1987/46. K.1989/138. (AYİM Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.914-917. 

195 



uymak zorunda bulunan, eş, çocuk, ana-baba gibi bakmakla yükümlü ol

dukları yakınlarının, sosyal hizmet ve kolaylık tesislerinden yararlanırken 

uğradıkları zararlar dolayısiyle "asker kişi" olarak değerlendirilmesi ge

rektiğini düşünüyoruz. 

3. Davacının Asker Kişi Veya Onun Mirasçısı Olması 

A YİM'de dava açanlar genelde 1602 sayılı Kanunun 20. maddesinde 

belirtilen asker kişilerdir. Ancak, idari eylemler sonucu ölen asker 

kişilerin yakınlarının durumu, A YİM'nin ilk yıllarında değişik bir uygu

lamaya başvurmasına yol açmıştır. Gerçekten, bu davacılar "sivil kişiler" 

olduğundan, A YİM, davacının asker kişi olması koşuluna bir yumuşama 

getirmiş ve "halefiyet" kavramına başvurmuştur. Bazı kararlarda "halef', 

"asker kişinin halefi"67 kavramlarına yer verilirken; kimi kararlarda da 

"muris ve muin "68 deyimlerine dayanılmıştır. Bu sözlerle asker kişi yeri

ne dava açma hakkı olan kişilerin ifade edilmek istendiği anlaşılmaktaysa 

da; bu söz ve kavramların kastedilen anlamı vermeye yeterli olmadığı 

açıktır. 

Ancak, halefiyet kavramının konu ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 

Öncelikle belirtelim ki, halefiyet69 ile miras hukukunda külli halefiyet 

kastedilse bile, bu kararlarda sözü edilen eylemden doğan tam yargı dava

larının tümü destekten yoksun kalına tazminatı ve ölümden doğan manevi 

tazminat davaları olduğundan ve bu tür davalarda tazminat talep edebil

mek için mirasçılık sıfatı aranmadığından, mirasçılar dışında kalan sivil 

d~vacılar için konuya yine bir açıklama getirilememiş olmaktadır.70 

Kaldı ki en genel tanımı ile halefiyet, bir kimsenin yerine bir 

67 A YİM. 3.D. 6.l l.J973; E. 1973/1908. K.1973/721 (Lüleci-Özbakan. C.5. s.1554/18-20). 
Uyuşmazlık Mahkemesinin bu yöndeki bir karan için bkz. 18.5.1974, E. 1974/479. K.1974/1354; 

RG. 10.11.1974. S.15058. 

68 AYİM. 3.D.2.7.1974: E.1974/48. K.1974/1469: AY1M. 3.D. 2.6.1977; E. 1976/469, K. 1977/ 
8784. (Lüleci-Özbakan. C.5. s.1554/56 ve 1554/l 10.) 

69 Halefiyet kavramı konusunda daha kapsamlı bilgi için bkz. Ahmet Kıhçoğlu. Kanuni Halefiyet. 
Ankara. 1979. s.7 ve 22. 

70 Candemir. A YİM'in Görevi-il. s.23. 
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başkasının geçmesini ifade etmektedir. Oysa destekten yoksun kalına taz

minatı talep edenveya ölüm nedeni ile manevi tazminat isteyen kimse, 

ölen kimsenin yerine geçen, o kişiden kendisine intikal eden bir hakkı 

kullanan kişi değildir. Destekten yoksun kalanlar veya manevi tazminat is

teyenler bizzat kendi kişiliklerinden doğan bir hakkı kullanmaktadırlar. 

Bu hal tazminat isteme hakkının, haksız eylemden doğrudan zarar görene 

ait olması kuralının bir istisnası olarak belirir. Bir eylemden dolaylı ola

rak zarar gören kişiler kural olarak tazminat isteyemezler. Ancak destek

ten yoksun kalan kişinin maddi zararı ile ölüm halinde ölenin aile bireyle

rinin isteyebileceği manevi tazminat bu kuralın istisnası olmakta ve 

tazminat isteyen kişinin bizzat kendine ait olan bir hak biçiminde ortaya 
çıkmaktadır. 7 I 

Görülüyor ki halefiyet kavramı konuyu açıklamaya yetmemekte ve 

idari eylemler açısından asker kişiyi ilgilendirme koşuluna davacının 

asker kişi olınası anlamı verilince, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, sade

ce yaralanmış veya sakat kalmış asker kişilerin dava açabilecekleri bir 

mahkeme durumuna girmektedir. Zira ölümle sonuçlanan idari eylemler 

nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edenlerin bu istemleri ölenden 

geçen bir hakka dayanmamakta, bizzat bu davacıların kendi hakları olarak 

belirmektedir. Davacının asker kişi olmasının kabulü halinde, sivil olan 

bu kişiler Askeri Yüksek İdari Mahkemesinde dava açamayacaklardır.72 

Şu halde, A YİM'nin kararlarında belirtilen halefiyetle, Borçlar ve 

miras hukukunda sözü edilen halefiyet birbirinden tamamen farklı bulun

duğu; anılan kararlarda değinilen halefiyetin, idari eylemin ilgilendirdiği 

asker kişi dışında kalmakla beraber, bizzat ya da bir vekil tarafından dava 

açmaya hakkı olan diğer kişileri ifade eden bir kavram olarak 

değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bunlar; destekten yoksun kalanlar, 

maddi zarara uğrayanlar ve manevi tazminat isteme hakkı bulunan 

kişilerdir. 73 

71 Tandoğan. Üçüncü Şahsın. ss.1-9. 

72 Candemir. A YİM'in Görevi-II. s.23. 

73 Bu konudaki kapsamlı açıklama dördüncü bölümde yapılacru.tır. 
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Bedeni ve ruhi bir zarara uğrayan kişinin dava açma hakkı şahsa 

bağlı haklardan olduğu için; zarara uğrayan asker kişi dava açmamışsa, 

bu hakkın zarara uğrayan asker kişinin ölümünden sonra mirasçılar 

tarafından kullanılması mümkün değildir.74 Ancak, bu kişi sağlığında tam 

yargı davası açmış ve dava sonuçlanmadan vefat etmiş ise; maddi-manevi 

tazminat istemi ile ilgili davayı takip hakkı mirasçılarına geçer.75 

Bu konudaki ilginç bir dava da, askeri bir uçağın, askeri lojmanlar 

bölgesinde bir subaya ait özel aracı hasara uğratması nedeniyle sigorta 

şirketinin (tüzel kişinin) A YİM'de açmış olduğu tam yargı davasıdır. 

Dava konusu olayda davacı sigorta şirketi, araçta meydana gelen hasari il

gili subaya ödemiş ve ödediği bu bedelin rücuen tazmini için AYİM'de 

dava açmıştır. A YİM, önce uçak kazasında otomobili hasara uğrayan 

subayın askerlik sıfatıyla eylem arasında bir ilişki olmaması ve bu konuda 

zarar gören herhangi bir sivil vatandaştan farklı konumda bulunmaması 

gerekçesine dayanarak, davayı görev yönünden reddedtmiş76; 

ancak, Uyuşmazlık Mahkemesinin" ... olayda oluşa sebebiyet veren askeri 

bir uçak bulunmasına göre, ortada askeri bir hizmetin bulunduğu 

kuşkusuzdur. Bundan başka. otosu hasara uğrayan kişi yine asker bir 

kişidir. Bu asker kişi hasar parasını davacı sigorta şirketinden almış ve bu 

yönden davacı sigorta asker kişiye akdi durumdan halef olmuş bulunmak

tadır ... " gerekçesine dayanarak A YİM'i görevli kılmasın üzerine, dava 

esastan incelenmiştir.78 

Candemir, idari eylemin bir tesadüf sonucu asker kişiye yönelmesi 

halinde, davanın A YİM'nin görevine girmemesi gerektiğini belirterek79, 

74 AYİM. 3.D. 5.2.1980; E.1980/27, K.1980/42 (Lüleci-Özbakan. s.1554/16 
75 AYİM. 3.D.27.12.1979; E. 1978/961. K.1979/493 (Lüleci-ÖZbakan. C.5. s.1554nı): AYİM. 2.D. 

8.11.1989: E. 1987/9. K.1989/314. 
76 AYİM 3.D. 21.5.1974: E.1974/1924. K.1974/1191. 
77 Uyş. Mah. 18.12.1974: E. 1974/1166. K.1974/1825 (RG. 2.7.1975. S.15283.) 
78 AYIM. 3.D. 18.5.1976: E.1976/1463. K.1976(2577. 
79 Candemir. A YİM'in Görevi-il. s.25. 
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Uyuşmazlık Mahkemesinin sözkonusu kararını eleştirmektedir. so 

4. Asker Kişi Kavramı 

İdari eylemin asker kişiyi ilgilendirmesi koşulunun ayırıcı unsur

larından birisi de "asker kişi" kavramıdır. 

1602 sayılı A YİM Kanununun 20. maddesinin 2. fıkrasında asker 

kişilerin kimler olduğu teker teker sayılmak suretiyle belirtilmiştir. Buna 

göre, "Bu kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat. Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan, subay, aske

ri memur, astsubay, askeri öğrenci, uzman çavuş, uzman jandarma çavuş, 

erbaş ve erler ile sivil memurlardır." 

1602 sayılı Kanunun 20. maddesi dışında, askeri nitelikli diğer ka

nunlarda da "asker kişi" tanımlamaları yapıldığı görülmektedir.81 A Y1M, 

bir içtihadında, 353 sayılı Kanunun asker kişi saydığı askeri yargı organ

larınca tutuklanmış sivil kişilerin 1602 sayılı Kanunun uygulamasında 

asker kişi sayılamayacaklarını belirtmiştir.82 

1602 sayılı Kanunun 20/2. maddesinde dikkat çeken bir husus, sivil 

unsur olarak sadece "sivil memurlar"ın sayılıp "işçiler"e yer verilmeme

sidir. Nitekim, askeri dikimevinde işçi statüsünde çalışan kişinin asansör 

boşluğuna düşerek ölmesi eyleminden83 ve jandarma Ana Tamir Fabri

kasında işçi olan davacının geçirdiği işkazasından kaynaklanan 84 tam 

yargı davalarında A YİM, işçilerin 1602 sayılı Kanunun 20. maddesinde 

80 Ancak. bir başka tesadüfi eylem. Milli Savunma Bakanlığında sivil memure olan desteğin. Ankara'da 
şehir içinde karşıdan karşıya geçerken. o esnada yolda seyir halinde olan bir askeri aracın çarpması so· 

nucu ölümü üzerine cereyan etmiş ve müteveffa memur~nin kocasının açtığı tam yargı davası 

AYlM'ce görülerek sonuçlandınlmıştır. Bkz. AYİM. 3.D. 6.7.1976: E.1975/665. K.1976/3885 sayılı 
kararı. 

81 1683 sayılı Askeri Ceza Kanununun 3 .. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 

Usulü Kanununun 10 .. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunun l. ve 926 sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri Personel Kmlununun 1. maddelerinde de asker kişilerin kimler olduğu belirtilmel..-ıe

dir. 

82 AYİM. Drl. KM. 25.1.1974: E.1974/259. K.1974/80 (Lüleci-Özbakan. C.5. s.1494/10.) 

83 AYİM. 2.0. 18.9.1985: E. 1985/211. K.1985/132. 

84 AYlM. 2.D. 18.11.1987: E. 1987/214. K.1987/176. 
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sayılan asker kişiler arasında yer almadıkları gerekçesiyle, görev 

yönünden red kararları venniş; askeri lojmanlarda "kapıcı" statüsünde 

görev yapan kişinin, evini su basması sonucu uğradığı maddi zarar 

dolayısiyle açtığı tamyargı davası da, davacının asker kişi sıfatını 

taşımayan "sivil kişi" olması nedeniyle, görev yönünden reddedilmiştir.85 

20. maddede sayılan asker kişiler arasında yer alan "erbaş ve 

erler" den, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10. maddesi uyarınca. ihtiyaç 

fazlası olan ve bedel ödemek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında 

görev yaparak askerlik hizmetlerini yerine getireceklerin, bu görevleri 

esnasında uğradıkları idari eylemler konusunda görevli mahkeme sorunu 

üzerinde durmak gerekir. 

Hizmet fazlası olan erin, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü emrinde 

askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken, boya ve badana yaptığı binada 

kullandığı şohbenden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek 

ölümünden dolayı, yakınlarının açtığı tamyargı davasında A YİM, ölen 

kişinin "asker kişi" sayılamayacağı ve yapılan işin de bir askeri hizmet ol

maması nedeniyle, davanın görev yönünden reddine karar vermiş86; 

ancak, Uyuşmazlık Mahkemesinin bir başka görev uyuşmazlığında bu ko

numdaki kişilerin "asker kişi" sayılmaları gerektiğine işaret edilmesi 

üzerine87, yine ihtiyaç fazlası olup Milli Eğitim Bakanlığı emrinde 

görevlendirilen erin. bu kurumda iken sobanın patlaması sonucu 

ölümünden dolayı yakınlarının açtığı tam yargı davasında; davacının 

asker kişi olmakla beraber, idari eylemin askeri hizmete ilişkin bulunma

ması nedeniyle davanın A YİM'nin görev alanı dışında olduğu belirtilerek, 

dava yine de görev yönünden reddedilrniştir.88 

Yine 1111 sayılı kanun gereğince askerlik yükümlülüklerini Milli 

85 AYİM. 2.D. 30.9.1992: E. 1992/591, K.1992/607. 

86 AYIM. 2.D. 15.6.1988: E.1988/65. K.1988/151. 

87 Uyş. Mah. 25.12.1989: E. 1989/35. K.1989/36 (RG. 22.1.1990. S.20410.) 

88 AYIM. 2.D. 17.1.1990: E. 1989/296. K.1990/17. 
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Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda "er öğretmen" olarak yerine getiren 

kişiler de, tam yargı davalarında "asker kişi" olarak değerlendirilmek

tedirler. 89 

1602 sayılı Kanunun 20. maddesinin ikinci fıkrasında .asker kişiler 

sayılırken, "Bu kanunun uygulamasında asker kişiden maksat; Türk Si

lahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan ... " iba

resine yer verilmiştir. Öğretide, Duran; hizmetten ayrılmış olan askerle

rin artık bu sıfatı taşıyamayacaklarına göre, bunların genel ve kural 

olarak asker kişiler arasında gösterilmesinin mümkün olmadığını ileri 

sürerken90, Zabunoğlu; asker kişinin, askerlik görevi ile fiilen ve huku

ken yükümlü bulunan kişiler olması gerektiğini, ülkemizde belirli şartlara 

ve bazı niteliklere göre tüm erkeklerin askerlik yükümlülüğü altında 

olduğunu, askerlik hizmetinin yapılmasından sonra hizmetle fiili, organik 

ve hukuki ilişkinin kesildiğini, o şahsa artık "eski asker", "emekli asker" 

olarak bakmak gerektiğini, ömür boyu bir kişinin asker olarak 

değerlendirilemeyeceğini, aksi halde asker kaçakları ile askerlik 

yükümlülüğü yaşı gelmemiş olanlar dışında tüm Türle erkeklerini asker 

saymak gerektiğini, bunun ise geniş ve haksız bir eşitsizlik yaratacağını 

belirtmektedir. 9 1 

Kuşkusuz, anılan hüküm öğretide belirtildiği şekilde· yorumlanamaz 

ve A YİM uygulaması da bu yönde değildir. Burada önemli olan, kanunda 

sayılan asker kişilerden görevli oldukları sırada veya görevleri sebebiyle 

askeri hizmete ilişkin bir eyleme maruz kalmaları halinde, görevden 

ayrılsalar dahi sözkonusu eylem ya da işlemi dava konusu yapmaları ha

linde, A YİM'nin davaya bakmaya görevli olduğudur. Yoksa, davacının 

emekli ya da görevden ayrılmış "asker kişi" statüsünün ve sıfatının önem 

taşımadığı durumlar, genel idari yargının görevi içerisinde olacaktır. 

89 özellikle idari işlemden doğan bu tür davalarda birkaç örnek için bkz. AYİM. 2.D. 25.12.1991; E. 

1991/644. K.1991/480: AYİM. 2.D. 4.3.1992: E. 1992/127. K. 1992/126: AYİM. 2.D. 16.6.1993: 

E. 1992/570. K.1993/275 sayılı kararlan. 

90 Duran. Askeri İdarenin Yargısal Görevi, s.207. 

91 Zabunoğlu. Askeri İdare Yargısı. s.32. 
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Nitekim, A YİM, kıt'ada idare ajanının (asker arkadaşının) taksirli 

fiili sonucu vurularak sakatlanan, ancak sonradan terhis edilen erin, sivil 

yaşamında bu yaralanmaya bağlı nedenle ölümü üzerine, yakınlarının 

açtığı davada kendisini görevli görmüş92; askerlik görevinin ifası 

sırasında bir gözünden sakatlanan, ancak tamamen tedavi edilmeden terhis 

edilen erin, sivil yaşamında rahatsızlığını tedavi ettirmek için sağlık kuru

luşlarında yaptığı masraflarının tazminine ilişkin davayı da esastan 

sonuçlandırmıştır. 93 

Emekli subay olan davacının, sıkıyönetim savcılığınca kendi 

hakkında düzenlenen iddianame ile şahsiyet haklarının ihlal edildiğinden 

bahisle açtığı manevi tazminat istemli tamyargı davasında da A YİM, bu 

dava açısından davacının 1602 sayılı Kanunun 20. maddesi kapsamında 

"asker kişi" sayılamayacağını belirterek, davanın görev yönünden reddine 

karar vermiştir.94 

Yedek askeri personelle ilgili bir kararında ise A YİM, evvelce as

kerlik yükümlülüğünü tamamlayıp terhis edilen, ancak seferberlik ve de

neme tatbikatı ve yedek yersonel eğitimi için yeniden silah altına alınan 

kişinin, bu eğitim esnasında ölümü nedeniyle yakınlarının açtığı davayı da 

sonuçlandırmıştır. 95 

1602 sayılı Kanunun 20. maddesinde sayılan asker kişiler arasında 

olan "askeri öğrenciler" konusunda A YlM'de açılan dava sayısının az 

olduğu görülmektedir. Nitekim, Hava Harp Okulu öğrencisi olan kişinin 

eğitim uçuşu yaptığı sırada bir başka askeri uçakla havada çarpışması so

nucu ölümü nedeniyle yakınlarının açtığı tam yargı davası96; Kara Harp 

Okulu öğrencisi olan davacının Menteş kampında elbombası atışı sırasında 

92 AYİM. 2.D. 5.12.1991: E. 1991/280. K.1991/405. 

93 AYİM. 2.D. 10.5.1989: E. 1989/53. K.1989/137 (AYİM Dergisi, S.7, Kitap 2. ss.888-890.) 

94 AYİM. 2.D. 11.1985/207. K.1985/210 (AYİM Dergisi. S.7. Kitap I. ss.91-94.) 

95 AYİM. 2.D. 3.6.1987; E. 1987/13. K. 1987/84. 

96 AYİM. 3.D. 17.9.1974: E. 1974/514, K. 1974/1486. 
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patlayan bir bomba parçasının gozune isabet ederek sakatlanması 

dolayısiyle açmış olduğu tazminat davası97 ve Silahlı Kuvvetler Mızıka 

Astsubay Hazırlama Okulu öğrencisi olan desteğin, okulda çıkan yangın 

sonucu ölümü nedeniyle yakınlarının açtığı dava98 esastan görülerek 

sonuçlandınlmıştır. 

Y ukanda dört başlık altında incelenen durumlar dışında A YİM, idari 

eylemin "asker kişilerle ilgili olması" koşulu gerçekleşmediğinden; 

davanın görev yönünden reddine karar vermektedir. Bu konuda kronolo

jik olarak çeşitli örnekler vermek gerekirse; 

Birlik atışları sonrasında arazide kalan patlamamış roket mermisinin 

sivil şahsın kurcalaması sonucu infilakı 99, sonbahar tatbikatında askeri 

birliklerce sivil şahsın 83 ton kuru otunun yanmasına yol açılması 100, 

tankın sivil çocuğu ezmesi ıoı, askeri aracın sivil kişinin aracına çarpması 

sonucu araçta maddi zarara yol açması 102, askeri birliklerin atışlı tatbikat 

sırasında sivil kişinin sebze bahçesine verdiği zarart03, nöbetçinin açtığı 

ateş sonucu sivil şahsın vurulması 104, askeri uçağın meskfuı mahale 

düşmesi sonucu sivil kişilerin ölümüne yol açılması ıos , askeri aracın ka

ra yolunda sivil araçla çarpışması sonucu sivil araçtaki sivil şahsın 

ölümüne sebebiyet verilmesil06, çoban olan çocuğun iki köy arasındaki ih

tilafın halli için gelen jandarma müfrezesinden atılan mermi ile ölümü 107, 

sonbahar tatbikatı sırasında atış sahasında kalan patlamamış top mermile

rinin sivil şahsın küçük ve büyükbaş hayvanlarının telef olmasına yol 

97 AYlM. 3.D. 7.1.1975: E.1974/2722. K.1975/128. 

98 AY1M. 2 .. 20.5.1993; E. 1992/214. K.1993/232. 

99 AYİM. 3.D. 15.2.1973: E. 1973/87.K.1973/43. 

100 AYİM. 3.D. 26.1.1974: E. 1973/2568. K.1974/36 

101 A YlM. 3.D. 3.4.1974: E.1974/102. K. 1974/580. 

102 AYİM. 3.D. 25.6.1974: E.1974/2004. K.1974/1308. 

103 AYİM. 3.D.17.9.1974: E. 1974/1972, K.1974/1499 .. 

104 AY1M. 3.D. 17.9.1974; E.1974/2020, K.1974/1537. 

105 AYİM. 3.D. 19.12.1974; E.1974/2038, K.1974/2351. 

106 A YİM. 3.D. 2.12.1975: E.1975/492. K.1975/2259. 

107 AYİM. 3.D. 1.4.1975: E. 1975/409, K. 1975/597. 
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açmasıl08, tarlasında çalışmakta iken komando tugayından atılan bir mer

minin isabeti sonucu sivil kişinin vurulması 109, sivil kişinin sıkıyönetim 

görevlisi asker kişi tarafından vurularak öldürülmesilıo, askeri timin 

ihtarına rağmen durmayan bir taksiye açılan ateş sonucu hedeftensapan 

bir merminin, civardan geçmekte olan belediye otobüsündeki sivil şahsa 

isabet ederek sakatlanmasına yol açması 111, askerlik şubesi önündeki 

nöbetçinin taksirli davranışı sonucu silahtan çıkan merminin sivil şahsın 

ölümüne sebebiyet vermesi 112, polis karakolunda bekleme odasında bulu

nan sivil kişinin, karakola gelen askeri asayiş kuvvetlerinde görevli 

asteğmenin taksirli fiili sonucu vurulması ı 13, şehir içinde devriye gezen 

inzibat erinin taksirli fiili sonucu sivil şahsın ölümü 114, birlikçe yapılan 

atışlarda bir top mermisinin sivil şahsın arazisine düşerek ekili buğdayın 

yanmasına sebebiyet vermesi115, askeri birliklerin yaptığı uçaksavar 

eğitim atışı sırasında izli mermilerin sivil kişinin arazisindeki ekin ve 

ağaçlan yakması 116, birlikçe yapılan atışlar sırasında bir lav mermisinin 

poligon civarındaki köyde bulunan bir eve isabet ederek sivil şahsı sakat

laması 117, askeri birlikçe yapılan atış sırasında yoldan geçmekte olan sivil 

kişinin yaralanmasıll8, köyün tarlalarından biçilen ve tarlada bir müddet 

dinlendirilen otun köye getirilip at arabasından yere atıldığı sırada, 

otların altında gizli kalmış ve askeri birliklerce yapılan atışlardan kalan 

bir merminin infılaki sonucu sivil kişinin ölümüll9, iki köy arasındaki 

mera ihtilafı üzerine görevlendirilen jandarma subayının mera üzerindeki 

108 AYİM. 3.D. 2.5.1975: E.1975/663. K.1975/903. 
109 AYİM. 3.D. 29.11.1979 E.1979/406. K. 1979/438. 
110 AYİM. 3.D. 23.9.1980: E.1980/159. K.1980/187. 
lll AYİM. 3.D. 2.7.1981: E.1981/114. K.1981/115. 
112 AYİM. 2.D.15.9.1982: E. 1982/483. K.1982/556. 
113 AYlM. 2.D. 28.12.1983: E.1983/597. K.1983n06. 
114 AY1M. 2.D. 6.6.1984: E. 1984/217.K.1984/104. 
115 A YİM. 2.D. 10.10.1984: E.1984/262. K.1984/167. 
116 A YİM. 2.D. 9.10.1985: E.1985/232. K.1985/155. 
117 AY1M. 2.D. 4.12.1985: E.1985/257. K.1985/193. 
118 A YİM. 2.D. 26.5.1986: E. 1986/200. K, 1986/152. 
119 A YİM. 2.D. 24.6.1987: E.1987/124. K.1987/85. 

204 



su kanalını yıkması ve ağaçlan sökmesi nedeniyle sivil kişilerin uğradığı 

zararı20, sorgulama sırasında sivil şahıs olan kardeşinin jandarma karakol 

komutanı tarafından işkenceyle öldürüldüğüne dair sivil kişinin manevi 

tazminat istemi ı21, Bozcaada civarında yasak askeri bölgede balık avlar

ken yakalanması ve balıklarına elkonulması nedeniyle sivil kişinin 

uğradığı zararl22, satın alma komisyonunca ihale edilen malzemenin tek

nik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle reddi üzerine sivil tüzel 

kişinin (şirketin) bu nedenle uğradığı maddi zarar 123, tankın sivil kişinin 

özel aracına çarpması nedeniyle sebebiyet verilen hasar bedelil24, askeri 

birlikçe yapılan tatbikat sırasında, asker kişilerin sivil şahsın ağılında 

yaktıkları ateşi söndürmemeleri nedeniyle çıkan yangın sonucu ağılın ta

mamen yanmasından doğan maddi zararl25, sınıra yakın bölgede 450 adet 

koyununa askeri birlikçe el konularak erata yedirilmesi nedeniyle sivil 

şahsın uğradığı zararI26, evinin bahçesinde çamaşır yıkayan sivil kadının 

yukarıdan geçen bir askeri uçaktan düşen bombanın patlaması sonucu sa

katlanmas ı 127 hallerinde A YİM, davalarda asker kişiyi ilgilendirme koşulu 

olmadığından, görev yönünden red kararları vermiştir. 

B. İDARİ EYLEMİN ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN OLMASI 

l. Genel Olarak 

Asker kişileri ilgilendiren idari eylemlerin A YİM'de görülebilmesi 

için, eylemin askeri hizmete ilişkin olması da gerekir. 1602 sayılı Kanu

nun 20. maddesine koyulan "askeri hizmete ilişkin" olma koşulu ile kanun 

koyucu, vatandaş asker kişi ile kamu görevlisi asker kişiyi birbirind~IJ 

120 AYİM. 2.D. 10.7.1991: EA.1991/314. K.1991/249. 

121 AYİM. 2.D. 22.1.1992: E. 1992/56. K.1992/22. 

122 AYİM. 2.D. 3.6.1992: E. 19921297. E.1992/358. 

123 AY1M. 2.D. 8.7.1992; E.1992/418. K.19921503. 

124 AYİM. 2.D. 16.9.19921654. K.19921529. 

125 AYİM. 2.D. 1.11.1992: E. 1992n22. K.1992/896. 

126 AYİM. 2.D. 16.6.1993: E. 1993/277. K.1993/285. 

127 AYİM. 2.D. 30.6.1993: E. 1993/310. K.1993/306. 

205 



ayırmak istemiş; asker kişinin görevi sebebiyle muhatap olacağı idari ey

lemler sebebiyle doğacak uyuşmazlıkların A YİM'de çözülmesini iste
miştir. 128 

Bir idari eylemin askeri hizmete ilişkin olup olmadığının anlaşılması 

her zaman kolay olmamaktadır. Ancak, çoğu zaman eylemin askeri ma

kamlarca yapılmış olması, askeri hizmete ilişkin sayılması için yeterli 

sayılmaktadır.129 Bu konuda, askeri makamların mevzuat çerçevesinde 

yarattıkları eylemlerin, tümü ile askeri hizmetin gereği olduğu, askeri 

makamların askeri hizmetler dışında yasal açıdan başkaca kamusal 

görevlerinin düşünülemeyeceği de ileri sürülmüştür.130 

A YİM'nin pekçok kararına dayanak teşkil etmiş olan diğer bir 

görüşe göre; silahlı Kuvvetler bu görevlerini askeri kural, gerek ve gele

nekler içerisinde yerine getirir. Görevin yerine getirilmesi sırasındaki bir 

hareket, bir olay, bir tutum olarak tanımlanan idari eylemlerin tümü, bu 

nedenle askeri hizmete ilişkin eylemlerdir.131 

2. Askeri Hizmet Kavramı 

Öğretide, A YİM'nin görev konusuna giren "askeri hizmete ilişkin 

idari eylemler"in, askeri kesimde yapılan askeri nitelikteki olağan ve 

günlük faaliyet ve hizmetlerde oluşan veya oluşturulan maddi ve hukuki 

tasarruflar olduğu ileri sürülmüş132; bir başka yazarca da 133, askeri hiz

metin "dar anlamda askeri hizmet" ve "geniş anlamda askeri hizmet" 

128 Şahin. Kişi Yönünden A YİM. s.44. 

129 Alpar. AYİM'in Yargılama Yetkisi, s.47. 

130 Şahin. Kişi Yönünden AYİM. s.45. 

131 Candemir AYİM'in Görevi-il, s.16. 

132 Duran. Askeri İdarenin Yargısal Görevi, s.214. 

133 Sezai Aydınalp. "Askeri Yüksek 1dare Mahkemesinin Görev Alanı Sorunu", A YİM Dergisi, S.8. 
(baskıda) 
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olmak üzere iki ana başlık altında incelenebileceği savunulmuştur.134 

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 2. 6, 7, 12, 

35 ve 36ncı maddeleri ile Askeri Ceza Kanununun 12nci maddesi dikkate 

alınarak bir tanım denemesi yapmak gerekirse; Türk yurdunu ve Anayasa 

ile tayin edilen Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak maksadı ile, 

harp sanatını öğrenmek ve öğretmek, bu amaç çerçevesinde kuruluş ve te

sisleri oluşturmakla görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sayılan 

bu görev !erini yerine getirebilmesi için kanun, tüzük, yönetmelik gibi 

mevzuatta belirtilen işler ile, aynı mevzuatın uygulayıcılara takdir hakkı 

tanıdığı hallerde, askeri amirlerin bu takdir yetkisi içinde kalarak verdik

leri emirlerle yaptırdığı işler "askeri hizmet" teşkil eder. 

Duran, askeri hizmetin, bunu yapan organ, makam veya görev !ilerin 

değil; faaliyetin kendisinin yani maddi ve fonksiyonel niteliğinin 

gözönünde tutularak belirlenmesi gerektiğini öne sürmekte ve askeri 

makam ve görevlilerin yaptığı her eylemin askeri nitelikte olmayıp bun

ların bir kısmının, genel idari yargının görevine giren "sırf idari eylem

ler" olduğunu belirtmektedir.135 Yazara göre, askeri makam ve kişilerin 

aktif ve pasif süjeler olarak karıştıkları "Milli güvenlik", "sıkıyönetim", 

"MİT" gibi, esas itibariyle sivil nitelikteki kuruluşların faaliyet ve hizmet

lerinde yapılan idari eylemlerin yargı denetimi A Y!M'nin görev alanına 

girmemekte; keza Bakanlar Kurulu veya valilerin çağrısı üzerine 

güvenlik hizmetlerine katılan askeri birliklerin ve komutanların, aynı 

şekilde sivil yönetimde görevlendirilen asker kişilerin eylemleri de genel 

idari yargının yetki alanına dahil bulunmaktadır.136 

Duran'ın görüşlerini benimsemeyen Candemir'e göre ıse; asker 

kişilerin vatan savunması ile doğrudan ilgisi olmayan ve özel kanunlar 

gereğince yerine getirilen görevler sırasındaki eylemlerden zarar 

134 Yazara göre dar anlamda askeri hizmet: Devletin sivil sektöründe bulunmayan sadece Silahlı Kuv
vetlerde ve Silahlı Kuvvetlerin bünyesinden kaynaklanan hizmetlerdir. Bunun dışındaki diğer tüm hiz

metler ise. geniş anlamda askeri hizmetlerdir. 

135 Duran. Askeri İdru'enin Yargısal Görevi. ss.211-212. 

136 Duran. Askeri İdarenin Yargısal Görevi. ss.214-215. 

207 



görmeleri halinde açılacak tam yargı davalarının A YİM'de görüleceğini 

kabul etmek gerekir. Sıkıyönetim Kanunu uyarınca yerme getirilen 

görevler de aynı niteliktedir.137 

Aynı yazar, Anayasa'nın 157 ve 1602 sayılı Kanunun 20nci maddele

rinde yer alan "askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile" 

şeklindeki ibarenin; MİT ve Milli Güvenlik Kurulu gibi kuruluşlarda 

görevli Silahlı Kuvvetler mensuplarının, idari eylem teşkil eden dav

ranışlarının bir asker kişiye zarar vermesi halinde açılacak davalarda 

görev konusuna açıklık getirdiği kanaatindedir.138 

A YİM'nin kararları da genellikle bu son görüş çerçevesinde 

gelişmiştir. 

MİT teşkilatında görevlendirilen erin, burada arkadaşının taksirli 

fiili sonucu vurularak ölmesi nedeniyle, yakınlarının açtığı davada A Y!M, 

buradaki hizmetin askeri hizmet olarak değerlendirilmesi gerektiğini be

lirterek, kendisini görevli saymışl39; askerliğini MİT Artvin Bölge 

Müdürlüğünde yapan erin. bu kuruma ait aracın devrilmesi soncu 

ölmesinden kaynaklanan tazminat davasında, aynı gerekçelerle davayı 

esastan sonuçlandırmışl40; yine MİT Bölge Müdürlüğünde askerlik hizme

tini yerine getiren erin, nöbetçi memurun taksirli fiili soncu vurularak 

ölmesi nedeniyle açılan tam yargı davasında da, kendisini görevli görerek 

tazminata hükmetmiştir.141 

Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde trafik kontrol görevi yaparken 

sivil bir aracın çarpması sonucu sakatlanan erin açtığı davada A YİM, 

davalı idare ve Başkanunsözcülüğünün görevsizlik iddialarını kabul etme

miş ve davayı görevi içerisinde görerek sonuçlandırmış 142; sıkıyönetim 

137 Candemir. AYİM'in Görevi~II. s.27. 
138 Candemir. AYİM'in Görevi-IL s.27. 
139 AYİM. 3.D. 7.6.1977: E. 1974/2331. K.1977/8782. 
140 AYİM. 3.D. 23.9.1980: E.1979/382. K.1980/193. 
141 A YİM. 2.D. 23.1.1983: E.1982/820, K.1983/188. 
142 Ancak, eylemin 3. şahsın kusurundan meydana geldiği gerekçesiyle davanın reddine karar veril

miştir. 
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devriye hizmeti esnasında asker arkadaşının taksirli fiili sonucu vuralarak 

sakatlanan erin açtığı tam yargı davasını da esastan kabul ederek, tazmina

ta hükmetmiştir. 143 

Askeri İnzibat görevi ifa eden asker kişilerle ilgili A YİM karar

larında ise, bu konuda tam bir birlik olmadığı gözlenmektedir. Nitekim, 

şehir içinde devriye görevi yapan inzibat erine sivil bir aracın çarpması 

sonucu ölümünden kaynaklanan davada, bu görevin bir "askeri hizmet" 

değil, "emniyet ve asayiş hizmeti" olduğu belirtilerek, davanın görev 

yönünden reddine karar verilmiş 144; çarşıda nöbetini bitiren inzibat eri

nin, nöbet sonrası gelen askeri araca binmek üzere iken arkadan gelen bir 

sivil aracın çarpması sonucu ölümü sonrası açılan tam yargı davasında, 

olayın tamamen sivil araç şoförünün kusuru soncu meydana geldiği belir

tilerek, dava görev yönünden değil, esastan reddedilmişl45 ; aynı şekilde 

İstanbul'da devriye gezen inzibat erine ehliyetsiz sivil şoförün kullandığı 

araçla çarpıp ölümüne yol açmasında, idarenin sorumluluğunun bulun

madığı belirtilerek, dava esas yönünden reddedilmişl46; Kıbrıs'ta trafik 

görevi yapan inzibat erinin bu görev esnasında sivil bir aracın çarpması 

sonucu ölümü nedeniyle açılan davada ise, bu kez mahkeme kendisini 

görevli sayarak, kusursuz sorumluluk esasına göre tazminata 

hükmetmişl47; motorlu devriye inzibat ekip komutanı asteğmenin, devriye 

görevi esnasında bilinmeyen kişilerce açılan ateş sonucu vurularak sakat

lanması nedeniyle açtığı davada, aynı şekilde görev yönü kabul edilerek, 

tazminat verilmiş148; NATO müşterek tatbikatında NATO kuvvetlerine ait 

askeri araçlara yol vermek amaciyle trafik inzibat eri olarak 

görevlendirilen ere. sivil bir aracın çarpması sonucu sakatlanması nede

niyle açılan tazminat davasında, mahkemenin görevli olduğu kabul edile-

143 AYİM. 2.D. 23.2.1983: E. 1983/365. K.1983/189. 
144 AYİM. 3.0. 11.6.1974: E. 1974/1988, K.1974/1235. 
145 AYİM. 3.D. 13.5.1975: E. 1973/577, K.1975/970. 
146 AY1M. 3.D. 23.3.1976: E. 1976n88. K. 1976/428. 
147 AYİM. 3.D. 17.10.1978; E. 1977/9513. K.1978/4321. 
148 AYİM. 2.D. 23.6.1982: E. 1982/394. K. 1982/495. 
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rek, davacının uğradığı zararın davalı idareye ödettirilmesine karar veril
miştir.149 

Görüldüğü üzere, son dönem kararlarının, ifa edilen bu hizmetin 

"askeri hizmet" olarak kabulü yönünde olduğu anlaşılmakta olup; 

kanımızca bu yaklaşım isabetli bulunmaktadır. 

A YİM'nin, sosyal tesisler ile moral faaliyetleri nedeniyle doğan ey

lemleri, askeri hizmet açısından değerlendirdiği enteresan kararlar da bu

lunmaktadır. 

A YİM, Kayseri Orduevinde kaldığı odada banyodaki şohbenden ze

hirlenerek ölen tümgeneralin yakınlarının açtığı tamyargı davasında; İç 

Hizmet Kanununun 99ncu maddesi gereğince orduev !erinin kurulup, 

işletilmesinin bir askeri hizmet olduğunu belirterek, davayı esastan kabul 

edip tazminata hükmetmişISO; yine orduevinde asansör boşluğuna düşerek 

ölen erin davasında aynı şekilde davanın kabulüne karar vermiş 151; bu 

olaya çok benzeyen bir davada da, bu kez askeri hastanede bir erin 

asansör kapısını açtığında, asansörün yerinde olmaması nedeniyle asansör 

boşluğuna düşerek ölmesinde tazmin karan vermiştir.152 

Başka bir yere atanan birlik komutanına sivil restoranda verilen 

yemek sonrası, personeli ev ine götüren askeri aracın yaptığı kaza sonucu 

astsubayın ölmesi şeklinde cereyan eden olayda astsubayın yakınlarının 

açtığı davada A YİM, ortada askeri bir hizmetin bulunmayışına dayanmış; 

ve idareye ait ödevler esnasında yer almayan bir olaydan ötürü idarenin 

tazmin sorumluluğunun bulunmadığını belirterek, oy çokluğuyla tazminat 

istemini reddetmiş153; Tümen komutanının orduevinde düzenlediği kok

teylde gitar çalmakla görevli olan erin, mikrofondaki elektrik kaçağından 

ceryana kapılarak ölmesi sonucu açılan davada ise, orduevinde düzenlenen 

149 AYİM. 2.0. 190.7.1991: E. 1990/34. K.1991/254. 

150 AYİM. 3.D. 21.l.1975: E. 1973/2290. K.1975/160. 

151 AYİM. 3.0. 17.1.1980: E.1979/179, K.1980/25. 

152 AYİM. 2.0. 24.12.1986: E.1986/IU. K.1986/156. 

153 AYlM. 3.0. 12.l.1976: E.1974/2011. K.1976/13. 
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bu moral faaliyeti "askeri hizmet'' kapsamında değerlendirilerek. ölen 

erin yakınlarına tazminat verilmesi yoluna gidilmiştir.154 

Bu konuda çarpıcı bir başka davada, Valiliğin istemi üzerine orman 

yangınını söndürmede görevlendirilen askeri birlikten bir erin yanarak 

ölümü nedeniyle, yakınlarının açtığı tam yargı davasında A YİM, bu hiz

metin askeri bir hizmet olduğunu belirterek tazminata hükmetmiş 155, 

hudut takımının odun ihtiyacı için müsadeli olarak ormanda ağaç kesimi 

yapılırken, kesilen bir ağacın üzerine düşmesi sonucu ölen erin davasında 

da, sözkonusu faaliyet "askeri hizmet" kabul edilerek dava esastan kabul 

edilmiştir.156 

Nihayet bu konudaki son bir örnek davada. tabur komutanının em

riyle lise binasının boya badana ~şlerinde çalışırken merdivenden düşerek 

sakatlanan erin açtığı tam yargı davasında A YİM, bir askeri hizmetin 

varlığından hareketle, tazminata hükmetmiştir. 157 

3. hişkin Olmak Kavramı 

İdari eylemin askeri hizmetle olan bağı, 1602 sayılı Kanunda "askeri 

hizmete ilişkin" sözleriyle ifade edilmiştir. 

İdari eylemin askeri hizmete ilişkin olması demek, o eylemin kanun

ların ve nizamların Türk Silahlı Kuvvetlerine tanıdığı yetki ve görevlerin 

yerine getirilmesi maksadına yönelik olması anlamını taşımaktadır. Diğer 

bir deyişle, "ilişkin olmak", idari eylem açısından, askeri hizmet 

yürütülürken meydana gelen sonuçla bu eylem arasındaki bağlılığı ifade 

eder. 

A YİM'nin görev alanını belirleyen kriterler konusuna son vermeden 

önce bu hususta yapılmış derli-toplu bir açıklamaya yer vermek yararlı 

olacaktır: 

154 AYİM. 3.D. 10.2.1976; E.1974/1771, K.1976/242. 

155 AYİM. 2.D. 23.9.1987; E.1986nı, K. 1987/147. (AYİM Dergisi. S.7, Kitap 2. ss.1004-1006.) 

156 A YİM. 2.D. 3.7.1986; E. 1985/209, K.1986/86. 

157 AYİM. 2.D. 5.12.1984: E. 1984/280, K.1984/233 (AYİM Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.967-969.) 
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"İdari eylemin asker kişiyi ilgilendirmesi, eylemin bir asker kişiye 
yönelmesi, zarar verici etkilerini bir asker kişininin beden veya mal
varlığı sahasında meydana getirmesidir. 

Eylemin askeri hizmete ilişkin olması koşuluyla; eylemin asker 

kişilerce oluşturulması veya bir askeri hizmetin yerine getirilmesi 
sırasında oluşması ifade edilmektedir. Askari hizmet, vatan savunmasına 
ilişkin faaliyetler olabileceği gibi, kanunlarla Silahlı Kuvvetlere verilen 

görevlerin yerine getirilmesi sırasındaki faaliyetler de olabilir. 

Askeri nitelikteki idari eylemi, askeri kural, gerek ve gelenekler 

çerçevesinde yürütülen askeri hizmet sırasındaki bir hareket, bir tutum 

veya meydana gelen ya da getirilen bir olay olarak tanımlamak 
mümkündür. Eğer bu tür bir olayın zarar verici etkileri bir asker kişinin 
beden veya malvarlığı sahasında meydana gelir, başka bir anlatımla askeri 

nitelikteki idari eylem bir asker kişiye yönelmiş olur ise; o asker kişinin 
olayın bütünlüğü içindeki tutum ve davranışları da askerlik mesleği 
açısından değerlendirileceğinden; dava askeri idari yargıda 

çözümlenecektir." 158 

III.ÖZEL KANUNLARDAN VE ULUSLARARASI 

SÖZLEŞMELERDEN DOGAN VE GÖREVİ ETKİLEYEN 

DURUMLAR 

A. JANDARMA PERSONELİ 

Bilindiği üzere. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kara, Deniz ve Hava 

olmak üzere üç kuvvet komutanlığı bulunmaktadır. 211 sayılı TSK İç 

Hizmet Kanununun lnci maddesinde, jandarma ayn bir kuvvet olarak be
lirtilmemiş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde yer aldığına işaret 

edilmiştir. 

Jandarma, esas itibariyle kırsal yörelerde idari ve adli zabıta (kolluk) 

158 6. Beşyıllık Kalkınma Planı Adalet Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu İki No'lu Alt Komisyonu 

Başkanlığına Sunulan Askeri Yüksek !dnre Mahkemesi Temsilcileri Raporu (Yayınlanmamıştır). s.8. 
Bu görüşleri kapsayan bir karar için bkz. AYİM. 2.D. l 1.11.1987; E.1987/208. K. 1987/171 (A YİM 
Dergisi. S.7. Kitap I. s.108). 
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görevi yapan güvenlik kuvvetleridir. Genelkurmay başkanlığının otorite, 

gözetim ve denetimi altında yetiştirilmekle beraber; barışta, Jandarma 

Genel Komutanlığı aracılığıyla İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev 

yapar. Savaş halinde, jandarma birlikleri Genelkurmay Başkanlığının 

emir ve komutası altına girer. 159 

Anayasa Mahkemesinin bir kararındal60, jandarma; " ... mülki 

görev !erinden dolayı İçişleri Bakanlığına, silah ve mühimmatın 

sağlanması yönünden Milli Savunma Bakanlığına, askeri eğitim ve 

öğretim yönünden de Genelkurmay Başkanlığına bağlı, yerel örgütü 

bakımından o yerin en büyük mülkiye memurunun buyruğu altında, gi

derleri kendi bütçesi ile sağlanan askeri ve silahlı bir inzibat kuvveti

dir ... ti şeklinde tanımlanmıştır.160 

İşte, polis gibi ayn bir kolluk kuvveti olduğu kuşkusuz olan jandar

manın; gerek kolluk faaliyeti sırasında kendisinin ya da üçüncü kişilerin, 

gerekse özel özel kanununda belirtilen adli ve askeri görevlerin ifası 

sırasında yine kendisinin ya da üçüncü kişilerin uğrayacakları eylemler

de 161 görevli mahkeme sorunu öğreti ve uygulamayı sürekli meşgul 

etmiştir . 162 

Sorun,- jandarmanın yürüttüğü hizmet ve faaliyetlerin iki yönlü bir 

nitelik taşımasından kaynaklanmaktadır. Jandarma, hem bir askeri 

teşkilat, hem de kolluk örgütüdür.163 Gerek 1706 sayılı Jandarma Kanu

nunda, gerek bu kanunu yürürlükten kaldıran 10.3.1983 tarih ve 2803 

sayılı Jandarma Teşkilat Görev Ve Yetkileri Hakkındaki Kanunda, jandar
manın ti askeri", ti adli" ve "mülki" olmak üzere üç tür görevi bulunduğu 

159 Duran. Askeri İdarenin Yargısal Görevi. s.215. 

160 Any. Mah. 13.12.1977; E.1977/11. K.1977/133 (RG. 10.5.1978. S.16283) 

161 Kolluk faaliyetlerinde maksat unsuru ve burada karşılaşılabilecek hul"Uka aykınlıklann. kamu 
yönetiminin işleyişi ile ilişkili "idari eylemler" oldukları ve olayına göre. hizmet kusuru ya da kusur
suz sorumluluk esasına göre idarenin sorumluluğw1u gerektirebileceği öğretide belirtilmektedir. Bkz. 
h Han Özay. "İdari Kolluk Eylemlerinde Amaç". İHFM. C.XLV-XLVII. S.1-4. İstanbul. 1982, 

s.318. 

162 Yenice-Esin. s.437. 

163 Yenice-Esin. s.437. 
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vurgulanmıştır. Jandarmanın mülki görevleri; emniyet ve asayiş ile 

kamu düzenini sağlamak, korumak, kollamak, kaçakçılığı men, takip ve 

soruşturmak, ceza infaz kurumları ve tutukev !erinin dış korumasını yap

mak; adli görevleri; işlenen suçlara ilişkin adli hizmetleri yerine getir

mek; askeri görevi ise; öğretim, eğitim, askeri kanun ve nizamlarda 

öngörülen görevler ile Genelkurmay Başkanlığınca verilecek hizmetlerin 

bütünüdür. 2803 sayılı kanunun 4ncü maddesinde belirtildiği üzere, jan

darmanın mülki, adli ve kolluk görevlerini yerine getirirken bağlı olduğu 

makam İçişleri Bakanlığıdır. Diğer bir deyişle, jandarma teşkilatınca 

yürütülen kolluk hizmetleri, askeri hiyerarşi dışında, mülki idare adına ve 

onun emirleri uyarınca yerine getirilen bir nitelik taşımaktadır.164 

Jandarmanın kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklarına 

Danıştay'ın uzun süre, yargılama yetkisi dışında görmek suretiyle bak
madığı, keza A YİM'nin de bu nitelikteki uyuşmazlıkları kurulduğu tarih

ten itibaren yargılama yetkisi dışında görerek görev yönünden red karar

ları verdiği 165, Uyuşmazlık Mahkemesininin ise, bu tür davaların hemen 

hepsinde Danıştay'ı görevli kıldığı görülmektedir. 

164 Candemir. AYtM'in Görevi-il. s.28: AJpar. AYlM'in Yargılama Yetkisi. s.48. 

165 A YlMin bu dönemdeki kararlarını konularına göre şu şekilde sıralamak mümkündür: 

- Jandarma erinin cezaevi nöbetçisi iken uğradığı eylem mülki görevine ilişkin olduğundan. dava 
AYİM'nin dışındadır. (AYİM. 3.D. 26.1.1974: E. 1973/2159. K.1974/45: AYİM. 3.D. 17.9.1974: E. 
1974/1989. K.1974/1492: A YİM. 3.D. 3. 12.1974: E. 1974/3011. K.1974/2030) 

- Telefon hatlarının onarımı jandarmanın mülki görevi içinde olup. davada A YİM görevli değildir. 
(AYİM. 3.D. 5.3.1974. E.1973/2226. K. 1974/136. Ancak. yüksek mahkeme Uyuşmazlık Mahkeme
sinin bu konudaki k:ınınndan sonra içtihadını değişıinniş ve bu faaliyeti askeri hizmet olarak kabul 
etmiştir. Bu yöndeki kararlar için bkz. AY1M. 3.D. 4.11.1975: E.1973/2226. K.1975/1831: AYİM. 
3.D. 29.6.1976: E. 1976/298. K.1976/3863) 

- Kaçakçılığın men ve takibi sırasında uğranılan eylemler. jandarmanın mülki görevine dahil olup. 
AYİM görevsizdir. (AYİM. 3.D. l l.6.1974: E.1974/1973. K.1974/1234: AYİM. 3.D. 19.7.1974; 
E.1974/2084. K.1974/1466) 

- Bir ihzar müzekkeresinin infazı amaciyle köye giden jandanna erinin. dönüşte ayağının kayarak 
düşmesi sonucu uğradığı eylem. adli görevinin ifası sırasında olduğundan. A YİM'in görev alanı 

dışındadır. (AYİM. 3.D. 2.7.1974: E. 1974/2044. K. 1974/1315) 

- Bir arama katarının ifası için gittiği köy dönüşü aunın tökezlemesi sonucu yere düşerek ölen 
jandarma erinin maruz kaldığı eylem. mülki görevinin ifası sırasında bulunduğundan. A YlM görevli 
değildir. (AYİM. 3.D. 2.7.1974: E. 1974/2015. K. 1974/1314.) 
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A YİM, başlangıçta jandarmanın ifa ettiği hizmetin sadece "dış 

görünümden" etkilenmiş ve görev alanını daraltıcı bir yorum biçimi izle

mişken; zaman içerisinde bu görüşünü bırakmış ve jandarma mensup

larının etkilendikleri idari eylemlerin ··askeri açıdan değerlendirilecek" 

herhangi bir yönü bulunmakta ise, bu eylemlerden doğan davaları incele

meye başlamıştır. Öğretide de, bir jandarma mensubunun o anda adli 

veya mülki bir görev yapmakta oluşu esas alınarak bu görevler sırasında 

meydana gelen eylemlerden doğan davaların genel idari yargıda 

görüleceğini söylemenin. bir güvenlik ve kolluk kuvveti olan jandarmanın 

"askeri" bir güç oluşunu görmezden gelmek demek olduğu, ilk bakışta 

hizmetin dıştan görünüşünün onu kolluk hizmeti olarak nitelendirilmesine 

elverişli görülebileceği, ancak anılan kolluk kuvvetinin kuruluşu, 

düzenlenişi ve işleyişi gibi "askeri" özelliklerin gözönüne alınması halin

de, bu hizmetin yürütülmesi sırasında yapılan ideri eylemlerden doğan 

uyuşmazlıkların A YtM•de görülmesi gerektiği ileri sürülmüştür.166 

Buna karşılık, jandarmanın eğitim, disiplin, özlük işlemleri gibi 

asker kişi niteliğine sıkı sıkıya bağlı olan faaliyetlerden doğan eyemler 

dışındaki görevleri yönünden genel idari yargının görevli olduğunu savu

nanlar da bulunmaktadır.167 

Bu dönem içerisinde Uyuşmazlık Mahkemesinin zaman zaman bu as

keri özellikleri dikkate alıp jandarmanın askeri yapısına ve Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesininin kuruluş amacına uygun kararlar verdiği de 

görülmektedir. Bir telefon hattının onarımı sırasında direkten düşerek 

sakat kalan jandarma erinin açtığı davada askeri bir eğitim olan muhabere 

eğitimi ile ilgili değerlendirmeler yapılacağından 168; bir jandarma erinin 

mayınlı sahada mayına basması ve mayının patlaması nedeniyle sakat kal

ması üzerine açtığı davada da, mayınlı ·sahada hareket etme yeteneğinin 

her şeyden önce bu yöndeki askeri eğitimin gözönünde tutulmasını gerek-

166 Candemir. AYİM'in Görevi-il. s.29. Aksi görüş için bkz. Alpar. AYİM'in Yargılama Yetkisi. s.49. 

167 Duran. Askeri İdarenin Yargısal Görevi. s.218; Yenice-Esin. s.439. 

168 Uyş. Mah. 25.6.1975; E. 1974n29. K.1975/167 (RG. 19.7.1976. S.15651) 
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tireceğinden söz ederekl69, davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 

bakılmasını kararlaştırmış, bu kişilerin o anda mülki bir görev yapmakta 

olmalarına, bu husus tartışma konusu yapılmasına rağmen önem verme

miştir.110 

A YlM'nin ikinci dönem kararlarında ise daha esnek bir yaklaşım 

olduğu gözlenmektedir. Bu meyanda, cezaevi nöbetinde arkadaşının tak

sirli fiili soncu vurularak ölen jandarma erinin davasında, olayda silahın 

kullanılmasının askeri görev teşkil ettiği belirtilerek esasa girilmiş 171; 

suçlularla giriştiği silahlı çatışmada vurularak ölen jandarma astsubayının 

yakınlarının açtığı davada, bir asker kaçağını yakalama görevininin ifası 

sırasında yolda karşılaşılan silahlı kişilerle müsademe olayında jandar

manın mülki görevi ile askeri görevinin içiçe girdiği gerekçesiyle, tazmi

nata hükmedilmiş ın; köy devriyesi esnasında arkadaşının taksirli fiili so

nucu vurularak ölen jandarma erinin davasında, görevin adli ve kolluk 

görevi olmasına karşılık, eratın silah konusunda eğitilip, yetiştirilmesinin 

askeri bir görev olması dolayısiyle davada A YİM'nin görevli olduğu be

lirtilerek idarenin sorumluluğu yoluna gidilmiş 173; kolluk görevinin yeri

ne getirilmesi sırasında cereyan eden trafik kazalarından doğan eylemler

del74, askeri araçların bakım, onarım ve kullanımı ile şoförlerinin 

yetiştirilmesi ve istihdamlarının askeri hizmet olduğu belirtilerek, açılan 

davalar esastan görülmüş 175; hatta mahkum nakline mahsus cezaevi ara

basıyla görevli olarak giderken karayolunda aracın devrilmesi sonucu sa

katlanan jandamıa astsubayının açtığı dava da görev yönünden kabul edi

lerek karara bağlanmış 176; sınırda kaçakçılarla yapılan silahlı çatışmada 

169 Uyş. Mah. 25.6.1975/45. K.1975/146 (RG. 19.7. 1976. S.15651) 
170 Candemir. A YİM'in Görevi-il. s.30. 

171 AYİM. 3.D. 17.1.1980; E. 1979/24. K. 1980/18: AYİM. 2.D. 27.1.1993/39. K. 1993/98 . 
. ·. 

172 AYİM. 3.D. 13.5.ı980; E. 1980/117. K.1980/138. 

173 AYİM. 3.D. 15.1.1981: E. 1980/67. K.1981/16. 

174 İlk dönemde ise bu tür eylemlerde. jandarmanın mülki görevi gerekçe gösterilerek açılan davalar red
dedilmiştir. Bkz. AYİM. 3.D. 21.1.1975: E. 1974/3276. K. 1975/157 sayılı lmmrı. 

175 AYİM. 3.D. 21.5.1981; E. 1980/180. K. 1981/93: AYİM. 2.D. 12.6.1985: E.1985/5. K.1985/ 
113. 

176 AYİM. 2.D. 27.5.1992: E. 1992/55. K.1992/302. 
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vurularak ölen jandarma erinin yakınlarının açtığı davada tazminata 

hükmedilmişl77; yol devriyesi görevi sırasında sivil bir aracın çarpması 

sonucu sakatlanan jandarma erinin davasında idarenin sorumluluğu yolu

na gidilmiştir. 178 

Görüldüğü üzere, sözkonusu kararlarda, uğranılan eylemin "askeri 

açıdan değerlendirilecek" bir yönünün olması halinde, A YİM'nin kendisi

ni görevli gördüğü anlaşılmaktadır. Ancak, bu bağın hiç kurulamadığı 

hallerde de, görev yönünden red kararlan verilmektedir. Örneğin, kaçak 

orman envali nakleden araca binen jandarme erinin, aracın freninin patla

ması nedeniyle yaptığı kaza sonucu ölümü sonrası yakınlarının açtığı da
vada, "mülki görev" esasına dayanılarak görevsizlik kararı verilmiş 179; 

yol üzerindeki. trafik kazasının adli soruşturmasını yaptığı esnada, bir 

başka sivil aracın çarpması sonucu vefat eden jandarma astsubayının 

davasında, meydana gelen eylemin jandarmanın adli görevinin ifası ma

hiyetinde olduğu belirtilerek, görev yönünden red kararı verilmiş 180; bu 

konudaki son bir davada da seçim sandığını köyden getirmekle 

görevlendirilen jandarma erinin, yolda ayağının kayarak uçurumdan aşağı 

düşüp sakatlanması nedeniyle açtığı tam yargı davasında; eylemin jandar

manın "mülki" görevinin ifası sırasında vuku bulduğu belirtilerek dava 

görev yönünden reddedilmiştir. ı 8 ı 

Bu konuda son olarak Uyuşmazlık Mahkemesinin bir kararına işaret 

etmek yararlı olacaktır. Anılan karara konu olayda, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde Taşdelen Jandarma karakolunda görev yapan jandarma eri, 

bölücü PKK .örgütü mensuplarının baskını sonucu şehit düşmüş; 

yakınlarının Edime İdare Mahkemesinde açtıkları tam yargı davasında 
anılan mahkeme, yapılan görev itirazı üzerine, olayın jandannanın mülki 

görevi sırasında meydana· geldiğini belirterek "görevsizlik" kararı 

177 AYİM 2.D. 7.4.1982: E. l982/193. K.1982/357. 

178 AY1M. 2.D. 21.3.1990: E. 1988/289. K.1990/98. 

179 A YİM. 2.D. 5.7.1989: E. 1989/200. K .. 1989/205. 

180 AYİM. 2.D. 27.1.1993; E. 1993/39, K.1993/98. 

181 AYİM. 2.D. 22.12.1993: E. 1993/399, K.1993/673. 

217 



vermiş, A YİM Başsavcılığının uyuşmazlık çıkannası üzerine Uyuşmazlık 

Mahkemesi şu gerekçe ile AY!M'ni görevli bulmuşturl82: 

" ... Olağanüstü hal bölgesindeki jandarma birliklerinin iç güvenlikle 

ilgili olarak mülki (kolluk) görevinin yanısıra, yurt bütünlüğünün ve sınır 

güvenliğinin korunması, Güneydoğu Anadolu olağanüstü hal bölgesinde 

bölücü terör örgütüyle mücadele çerçevesinde, diğer güvenlik kuvvetle

riyle birlikte güvenlik operasyonlarına katıldıkları bilinmektedir ... Ülke 

savunmasında, ülke bütünlüğünün veya sınır güvenliğinin korunmasında 

ve bu bağlamda bölücü terörle mücadelede, jandaımanın da dahil olduğu 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu yöndeki bütün faaliyetlerinin askeri nitelik

te olduğu kuşkusuzdur. Bu faaliyetlerin ... Olağanüstü Hal Bölge Valisinin 

ve Jandarma Asayiş Komutanlığının emir ve komutasında ve askeri ma

kamların plan ve prensiplerine uyularak yapıldığı da gözönüne 

alındığında; Olağanüstü Hal Bölgesindeki jan~armanın bölücü terörle 

mücadeledeki rolünün askeri nitelikte olduğu sonucuna varılmakta, bu 

olaylardan jandarmanın mülki (kolluk), görevi ile askeri görevinin iç içe 

girdiği görülmektedir. Bu itibarla, asker kişinin askeri görev sırasında 

ölümü nedeniyle yakınlarının tazminat isteklerine ilişkin davanın, askeri 

görevin özellikleri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu da as

keri idari yargının ihtisas konusu olduğundan, davanın çözümü Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesinin görevine girmektedir ... " 183 

B. SAHİL GÜVENLİK KOMUT ANLIGI PERSONELİ 

Jandarma Genel Komutanlığının statüsüne benzer bir statüyü Sahil 

Güvenlik Komutanlığında görmek mümkündür. Bu komutanlığın kuruluş 

amacı 9.7.1982 tarih ve 2692. Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu-

182 Esasen. bu uyuşmazlık öncesinde de sayıları yüzü bulan davada A YİM. jandannanın Güneydoğu 
olaylan sırasında uğradığı eylemleri hep "askeri görevi" içinde mütalaa ederek sonuçlandınnıştır. Bu 
tür kararlara üç örnek olarak bkz. AYİM. 2.D. 29.4.1992; E. 1991/344. K.1992/250: AYİM. 2.D. 
8.12.1993: E? 1993/433/ K.1993/629: AYİM. 2.D. 26.1.1994: E. 1993/451, K.1994/146. 

183 Uyş. Mah. 13.12.1993: E.1993/44. K.1993/48 (RG. 21.1.1994. S.21825) 
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nun184 lnci maddesinde açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre amaç, " ... 

bütün sahillerimiz, karasularımız ile iç sularımız olan Mannara Denizi, 

İstanbul ve Çanakkale Boğazlan, liman ve körfezlerimizin korunması, 

güvenliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca 

hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde, bu hak ve yetkilerin 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının genel sorumluluğu dışında kalanlarının 

kullanılması, deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi. izlenmesi ve 

suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılınası ... "dır. 

Anılan Kanunun 2nci maddesine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içinde, barışta görev ve hizmet 

yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı olup; savaş halinde Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığının emrine girmektedir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri, 2692 sayılı Kanunun 4ncü 

maddesinde belirtilmiştir. Maddede sıralanan "idari" ve "adli" görevler, 

daha kapsamlı olarak, bu kanuna dayanılarak çıkartılan tüzüğün 1-5nci 

maddelerinde sayılmıştır. Öte yandan, anılan komutanlığın bir askeri bir

lik olmasından doğan "askeri" görevlerinin bulunduğu da kuşkusuzdur. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının askeri hizmet dışındaki "idari" ve 

"adli" görevlerinden doğan eylemler dolayısiyle asker kişilerce A YİM'de 

açılacak davalarda da, jandarmanın durumu gibi eylemin askeri açıdan 

değerlendirilebilecek herhangi bir yönü mevcutsa; davanın esastan 

sonuçlandırılması, aksi halde yani eylem salt idari ya da adli göreve 

ilişkin bir faaliyet sırasında vuku bulduysa, genel idari yargının görevli 

olması gerektiği kanısındayız.185 

C. NATO SÖZLEŞMESİ VE YABANCI ASKERİ ŞAHISLAR 

Askeri hizmete ilişkin eylemin Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir faa

liyetinden doğması asıl olmakla beraber; içinde bulunduğumuz savunma 

184 RG. 13.7.1982. S.17753. Aync:ı bu kanuna dayanılarak çıkartılan "Sahil Güvenlik Komutanlığının 
İdari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzük" için bkz. RG.7.8.1985. S.18835. 

185 Bugüne dek sözkonusu mahiyette bir tam yargı davasının A YİM'de açılmadığını belirlemiş bulu
nuyoruz. 
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sistemine mensup yabancı askerlerin görevleri sırasında verdikleri zarar

ların tazmini istemiyle açılan davalar da, birer tam yargı davası niteliğini 
taşımaktadırlar.186 

Öğretide, uluslararası bir sözleşmede aksi öngörülmemişse, yabancı 

makamlar. uluslararası kuruluşlar ve bunlara bağlı personelin verdiği za

rarlardan Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin sorumlu tutulamayacağı 

belirtilınektel87; Fransız Danıştayı da, diğer devletlerle yapılan ve yasama 

organınca onanarak iç hukuk düzenine dahil edilen anlaşmalardan doğan 

zararlardan dolayı devletin sorumlu olduğuna hükmetmektedir.188 

Türkiye'nin 1952 yılında düzenlenen bir protokolle Kuzey Atlantik 

Andlaşmasına katılması ve bu protokolün 5882 Sayılı Kanunla onaylan

masından sonra, NATO'ya üye ülkeler arasında doğabilecek bazı 

uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla bazı sözleşmeler imzalamıştır. Bun

lar arasında en önemlisi, 10.3.1954 tarih ve 6375 sayılı kanunla onayla

nan "Kuzey Atlentik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Kuvvetle

rin Statüsüne Dair Sözleşme"dir.189 

Sözkonusu sözleşmeye göre, ülkemizde bulunan şahısları üç gruba 

ayırmak gerekir. Birinci grup, gönderen devletin kara, hava ve deniz 

kuvveti personeli; ikinci grup, bu personele refakat eden ve gönderen 

tarafın ordusunun hizmetinde olup, kabul eden devletin uyruğunda ol

mayan veya o ülkede ikamet etmeyen kişileri (sivil unsurlar); üçüncü 

grup ise; bu iki grubun eşi, çocukları gibi yakınlarını ifade eder.190 

Sözleşme, sayılanlardan ilk iki grubu teşkil eden "kuvvet mensupları" ve 

"sivil unsurlar"ın ceza hukuku ve idare hukuku açısından sorumluluk-

186 Candemir. A YİM'in Görevi-il. s.29. 

187 Onar (lII). s.1722. 

188 Xavier Oelcros-.Bertrand Delcros. s.42. 

189 Sözkonusu andlaşma ve sözleşme için bkz. Kuzey Atlantik Andlaşması Ve Buna Bağla 
Anlaşmalar. Genell.."Urmay Yay. 1988: (NATO/SOFA) Kuvvetler Statüsü Sözleşmesine 

Göre Ceza YargJSı Ve Tazminat İşlemleri. Gencllmrmay Yay .• Ankara. 1991. 

190 Sulhi Dönmezer-Sahir Ennan. Nazari Ve Tatbiki Ceza Hukuku. C.1. İstanbul. 1987, s.274. 
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lannı belirlemiştir. Bu şahısların yakınlarını oluşturan üçüncü grubun ey

lemleri ile, herhangi bir vatandaşın resmi sıfatı sözkonusu olmaksızın, or

taya koyduğu eylemler arasında bir fark sözkonusu değildir. 

Sözleşmenin Vill. maddesi 5. bendinde, taraf ülke askerlerinden bi

rinin resmi görevini yerine getirmesi sırasındaki herhangi bir fiil veya 

ihmalinden meydana gelen tazminat taleplerinde; "kabul eden devletin 

kendi silahlı kuvvetlerinin faaliyetinden mütevellit tazminat taleplerine 

müteallik kanun ve nizamlara tevfikan muameleye konulur, tetkik ve intaç 

edilir" hükmü yer aldığından, Nato'ya mensup asker kişilerin bir Türk 

asker kişisine karşı bu türden bir ey lemi söz konusu olduğunuda, bu 

eylem askeri hizmete ilişkin idari eylem sayılacak, açılacak idari dava As

keri Yüksek İdare Mahkemesinde görülecektir.191 Nitekim Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesi, bir gece önce siren ile uyandırılmasına sinirlenen Ame

rikalı er tarafından yaralanıp sakat kalan bir Türk erinin açtığı davayı in

celeyip esastan karara bağlamıştır.192 Uyuşmazlık Mahkemesi de; Nato'da 

görevli Amerikalı bir üstçavuşun yönetimindeki Nato'ya ait askeri aracın 

devrilmesi sonunda yaralanan Türk erinin açtığı tam yargı davasına bak

mak görevinin Askeri Yüksek İdare Mahkemesine ait olduğunu karar
laştırmıştır.193 

A Y1M'nin yeni bir kararında da, Amerikan tesisinde görevli Ameri

ka'lı astsubayın kullandığı askeri aracın yaptığı kazada, araçta muhafız 

olarak görevli Türk erinin sakatlanması nedeniyle açılan tam yargı 

davasında A YİM kendisini görevli görmüştürl94 

Danıştay da konu ile ilgili eski bir kararında, 6375 sayılı Kanunun 

kabulünden önce, devletin bu konuda sorumluluğunu düzenleyen bir 

hüküm bulunmadığından, 29.7.1953 tarihinde Nato Amerikan Kuvvetleri

ne mensup bir çavuşun sivil olan davacıya motosikletle çarparak sakatla-

191 Candemir. AYİM'in Görevi-il. s.29. 

192 AYİM. 3.D. 1.4.1980: E.1978/958. K.1980/91. 

193 Uyş. Malı. 8.3.1973: E.1970/57, K.1973/69 (RG. 6.3.1974. S.14819) 

194 A YİM. 2.D. 7.2.1990; E. 1990/64. K. 1990/65. 
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masına sebebiyet vermesinde, tazminata hükmedilemeyeceğine karar 
vermiştir.195 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, normal olarak Nato mensuplarının 

göreve ilişkin eylemlerinin zarar görenlerin asker kişi değil de, sivil 

kişiler olması halinde, davanın genel idari yargJda görülmesi gerekirken; 

Yargıtay'ın bu hususu kendi görevinde gördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim, 

Yargıtay kararına konu o.layda; davacıların desteği sivil şahsa İzmir Nato 

karargahında görevli bir çavuşun kullandığı resmi araç çarpmış ve 

müteveffanın yakınları davayı idari yargıda değil, maddi ve manevi taz

minat istemli olarak adli yargıda açmışlardır. Milli Savunma Bakanlığının 

davalı mevkiinde olduğu bu davada yerel mahkemenin verdiği hüküm, 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onanmış ve onama kararında, "Kuvvetlerin 

Statüsüne Dair Sözleşme"nin VIII. maddesi 5. fıkras ı ayrıntılı olarak in

celenerek. idarenin sorumluluğu bu hükme dayandırılmıştır. l 96 

İçerik yönünden doyurucu olmakla beraber, idari yargıyı değil adli 

yargıyı görevli kabul eden bu karara, sonucu itibariyle katılmadığımızı 

belirtmek isteriz. 

NATO/SOFA Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi dışında, Türkiye'nin 

değişik ülkelerle- yaptığı askeri nitelikli ikili Anlaşmalarda da, asker 

kişilerin yol açacakları zararlara ilişkin hükümlerin yer aldığı 

görülmektedir.197 Ancak, henüz bu anlaşmalara ilişkin A YİM'de açılmış 

herhangi bir tam yargı davası yoktur. 

D. ASKERİ TATBİKATLARDAN DOÖAN ZARARLAR 

SEBEBİYLE SORUMLULUK HALLERİ 

l. Yurt İçinde Yapılan Milli Veya Müşterek Tatbikatlar 

195 Dnş. 12.D. 23.5.1968: E.1968/909, K.1968/1221 (Danaştay 12. Daire Kararları, 1. Kitap. 
CJI. Ankara. 1976. s.276.) 

196 Yrg. 4. HD. 1.10.1990: E. 1989/11409. K.1990n024 (YKD. C.16. S.12. Ankara. 1990. s.1775.) 

197 Bkz. Baknnlar Kurulunun 20.4.°1992 tarih ve 92/2976 sayılı karan ile onaylanan "Türkiye Cumhu· 
riyeti Hükümeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Eğitim İşbirliği 

Anlaşması"nın V. maddesi ve alt başlıkları (RG. 3.6.1992. S.21247) 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık faaliyetlerinin en 

önemlilerinin başında, yurt içinde ya da uluslararası alanlarda icra edilen 

milli ya da müşterek tatbikatlar gelmektedir. 

Hemen hemen periyodik ve planlı olan ve çoğu kez "sonbahar tatbi

katı", "kış tatbikatı", "Deniz Kurdu" vs. isimler altında milli ve "Ka

rarlılık Gösterisi-Display Determination-" vs. ad altında NATO kapsamlı 

olarak yapılan bu tatbikatlarda, gerek kişilerin kendilerinin gerekse özel 

ve tüzel kişilere ait menkul ve gaynmenkul malların zarar görmesi 

mümkün ve çoğu kez kaçınılmazdır. Öte yandan, askeri tatbikat dışında 

tüm askeri kıt'alarca "atışlar" dolayısiyle de aynı zararların doğabileceği 

kuşkusuzdur. 

İdari rejim esas alınarak yapılacak bir gözlemde, bu tür faaliyetler 

esnasında doğan zararlara yol açan "davranış" ya da "etkinliğin" bir idari 

eylem olduğu sonucuna varmak gerekir. Ancak, gerek pozitif hukuk 

düzenlemeleri, gerekse yargı kararları bu gözlemi doğrular mahiyette 

değildir. 

Soruna pozitif hukukun öngördüğü çözüm, 7.6.1939 tarih ve 3634 

sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 57-63. maddelerinde 

düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Askeri tatbikatlar ve sahipli arazide yapılan atışların yol açtığı zarar

lar ile atışlar nedeniyle taşınmaz maliklerinin taşınmazlarını kullanama

malarından doğan zararların giderilmesi istemiyle açılan davaları Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesi, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanu

nuna dayanarak ve anılan Kanunun görevli yargı yerini adli yargı 

olduğunu belirttiği görüşüyle reddetmektedir.198 Danıştay'ın da aynı 

198 Bir kısmına bu bölümün (II) no'lu alt başlığında yer verdiğimiz bu kararlardan son döneme ilişkin 
olanlar şunlardır: 

- AYİM. 2.D. 10.10.1984/262, K.1984/167. 

- AYİM. 2.D. 19.12.1984/313. K.1984/251. 

- AYlM. 2.D. 27.12.1984: E.1984/319. K.1984/254. 

- AYİM. 2.D. 9.10.1985: E. 1985/232. K.1985/155. 

- AYİM. 2.D. 11.11.1992: E. 1992n22. K.1992/896. 
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görüşte olduğu anlaşılmakta 199, Uyuşmazlık Mahkemesi de yine aynı 

görüşle bu davaların adli yargıda görülmesine karar vermektedir. 200 

Öğretide, özel hukuk yazarlarınca bir "tehlike sorumluiuğunu" 

düzenlediği öne süıülen201 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanu

nunun, Devletin bu konudaki sorumluluğunu adli yargının çözümüne 

bırakan 62. ve 63. maddelerinin; 1961 Anayasası'nın yürürlüğe girmesin

den sonra, idari rejimin Anayasal bir nitelik kazanmasıyla birlikte Anaya

sa'ya aykırı düştüğü, keza 1982 Anayasası'nın 125. maddesi karşısında da, 

bu hükümlerin Anayasa'ya aykırılık durumlarının devam ettiği, bu tür 

davaların niteliğine göre genel idari yargıda ya da askeri idari yargıda 

görülmesi gerektiği ileri sürülmektedir.202 Ancak, halen Yargıtay'ın aske

ri tatbikatlardan doğan zararlara ilişkin davalara bakmaya devam ettiği 

görülmektedir.203 Yargıtay'ın, askeri bir tatbikat söz konusu olmaksızın, 

ana tamir fabrikasında revizyona tabi tutulan tankın deneme atışı sırasında 

sivil şahsın ekili ürününün zarar görmesi dolayısiyle adli yargıda açılan 

davada. 3634 sayılı Kanunun uygulanmayacağı. davaya bakmanın genel 

idari yargının görevine girdiğine ilişkin enteresan ve sonucu itibariyle 

doğru bulduğumuz kararlan da bulunmaktadır.204 

Öğretide, askeri tatbikat ve atışlar nedeniyle bir zarara sebebiyet 

veren fiil ve davranışların "idari eylem" teşkil ettiği görüşü baskın bulun

maktadır. 205 

199 Dnş. 12.D. 7.6.1977. E.1977/1282. K.1977/1486. 

200 Uyş. Mah. 18.12.1974: E.1974n44. K.1974/1836 (Köker-Dinç. s.79): Uyş. Muh. 25.1.1978: 

E.1977/22. K.1978/3 (Dnş. Der .. Y.9. S.32-33. Ankara. 1979. s.882); Uyş. Mah. 10.5.1978: 
E.1978/ll. K.1978/5 (Y:ıs:ı Hukuk Dergisi. C.l. sS.7. Ankara. 1978. s.1308): Uyş. Mah. 
10.6.1985: E.198sn. K.1985/12 (Köker-Dnş .. ss.378-380) 

201 HaIUk Tandoğan. "Tehlike Sorumluluğu Kavramı Ve Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının 
Düzenlenmesi Sorunu". Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler il. Se,mpozyumu. 1HF. 
Yay. No: 630. İstanbul. 1981. ss.31-32. 

202 Candemir. A YİM'in Görevi-il. s.33. 

203 Yrg. 4. HD. 16.9.1991; E.1991/6703. K.199ln658 (Y.KD .. C.17. S.11. Ankara. 1.991, s.1645.) 

204 Yrg. 4. HD. 23.10.1985: E. 1985/6780. K.1985/8559 (Uygur. Borçlar Kanunu, C.I. s.452.) 

205 Duran. Askeri İdarenin Yargısal Görevi. s.223: Candemir. A YİM'in Görevi-II. s.33; Sezai 
Aydınalp. "Devletin Askeri Manevra ve Atışlardan Doğan Zararlar Nedeniyle Hukuki Sorumluluğu" . 

Ankara Barosu Dergisi. Y.50, S.1993/4. s.578. 
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Ülkemizde icra edilen ve bugünkü durumda yalnızca müşterek 

NATO tatbikatı olarak karşımıza çıkan askeri tatbikatlarda doğabilecek 

zararlar; "NATO Sözleşmesi ve Yabancı Askeri Şahıslar" alt başlığı 

altında yukarıda incelenen bölümde değinilen "Kuzey Atlantik 

Andlaşmasına Taraf Devleter Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair 

Sözleşme (NATO/SOFA)"nin206 ilgili hükümlerine göre, belli bir pro

sedüre göre tazmin edilmektedir. 

Anılan Sözleşmenin Vill. maddesi tazminatla ilgilidir. Aynı madde

nin 5. fıkrası, " ... üçüncü şahıslara hasar ve zarar iras eden diğer herhan

gi bir fiil, ihmal veya hadiseden mütevellit tazminat talepleri kabul eden 

devletçe aşağıdaki hükümler dairesinde muameleye konulacaktır" 

hükmünü, (a) bendi ise "Tazminat talepleri kabul eden devletin kendi Si

lahlı Kuvvetlerinin faaliyetinden mütevellit tazminat taleplerine müteallik 

kanun ve nizamlara tevfikan muameleye konulur, tetkik ve intaç edilir" 

hükmünü taşımaktadır. Bu hükümler karşısında Nato ülkeleri askeri bir

liklerinin Türkiye'de yaptıkları manevra ve atışlarda meydana getirdikle

ri zararlardan dolayı milli hukuk kuralları aynen uygulanacaktır. Dava 

Türk devleti Milli Savunma Bakanlığı aleyhine açılacaktır. Sulhen 

ödemede bir hakem tayini suretiyle olay, kusur ve zarar durumları tesbit 

olunmaktadır. Zarara neden olan Nato ülkesi Silahlı Kuvvetleri olayda ta

mamen kendisi kusurlu olsa dahi, zararın sadece % 75'ini ödemekte, 
kalan % 25'ini yerel ülkenin devleti ödemektedir.207 

2. Uluslararası Alanlarda Yapılan Tatbikatlar 

Türk askeri kuvvetlerinin uluslararası alanlarda yaptığı müşterek tat

bikatlardan doğan zararların ne şekilde tazmin edileceği sorunu, ilk kez 

"Sanıtoga-Muavenet" olayı ile Türk hukµkunun gündemine ginniştir. 

Hatırlanacağı üzere, 25 Eylül 1992-8 Ekim 1992 tarihleri arasında 

Akdeniz ve Ege Denizinde icra edilmekte olan "NATO Kararlılık 

206 Düstur. llI. Tenip, C.35. s.1660: RG. 20.3.1954, S.8663. 

2CJ7 Aydınalp. s.575. Bu konuda daha kapsamlı bilgi için bkz. Tatbikatlarda Meydana Gelen 
Hasar Ve Zararların Tesbiti İle İlgili Dökümao, Genelkunnay Yay.. Ank:ıra, 1989. 
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Gösterisi 1992 Tatbikatı" (Display Determination-92) sırasında 1 Ekim 

1992 gecesi saat 23.13 sıralarında A.B.D'lerine ait "USS Saratoğa" Uçak 

Gemisinden atılan iki adet Sea Sparrow güdümlü mermisinin isabet etmesi 

sonucu, Türk savaş gemisi "TCG Muavenet" muhribinde yangın ve infilak 
meydana gelmiş; içlerinde gemi komutanının da bulunduğu toplam beş 

Deniz Kuvvetleri mensubu şehit olmuş, on sekiz personel de muhtelif 

şekilde yaralanmıştır. 208 

Olay Ege Denizinin uluslararası sularında cereyan etmiş; olayı taki

ben Türk ve Amerikan taraflarınca ayrı ayrı yapılan soruşturmaların 

yanısıra, ltalya'da teşkil ettirilen bir müşterek komisyon da olayla ilgili 
bir rapor hazırlamıştır. 

Olayın tez konumuz açısından önemi, bu haksız eylem nedeniyle za

rara uğrayan Türk askeri personelinin zararının ne şekilde karşılanacağı, 

A YİM'nin bu konuda görevli olup olmadığı yönündedir. 

Cereyan eden görüşmelerde A.B.D. tarafı, olayın NATO/SOFA 

(Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Sözleşme) kapsamına girdiğini, bu nedenle 
Türk Hükümetine tazminat verilmesi yükümlülüğü olmadığını, ancak ölen 

ve yaralananların münferit tazminat talebi hakkı bulunduğunu savunmak

ta; Türkiye· ise, Olayın Ege'nin uluslararası sularında meydana gelmiş 

olması karşısında, Nato ülkelerinin topraklarındaki faaliyetleri kapsayan 

NATO/SOFA Anlaşmasının uygulanamayac.ağını, bu nedenle Devletin de 

tazminat hakkı bulunduğu tezini ileri sürmektedir. 

19 Haziran 1951 tarihli NATO/SOFA Anlaşmasının giriş bölümünün 
2 ve 4. paragrafları ile, I/1-(a) ve I/1-(e) maddesi hükümleri incelen

diğinde, bu andlaşmanın münhasıran bir başka taraf Devletin ülkesinde 

(territory) bulunan kuvvetin, sivil unsur ve bunların yakınlarının o ülke 

içindeki statülerini kapsadığı; dolayısıyla. hasar ve zarar ya da ceza yargı 

yetkisi konularını düzenleyen VII-VIII. maddeleri hükümlerinin bu olay

da tatbik kabiliyetinin bulunmadığı; dolayısiyle konunun milletlerarası 

208 Deniz Kuvvetleri Dergisi. TCG Muavenet Özel Sayısı, S.555. Ankara. 1992. ss.8-9. 
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hukukun genel kuralları çerçevesinde incelenip değerlendirilmesi ve 

sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Esasen, Statü Sözleşmeleri, bir Devlet Silahlı Kuvvetlerinin birbaşka 

Devletin ülkesinde konuşlandırılmasındaki hukuksal statüsünü belirlemek

tedir.209 

Uluslararası hukuka göre, Devletin her uluslararası haksız fiili (in

temational wrong), onu tazmin borcunu doğurmaktadır. Devletin ulusla

rarası haksız fiili, uluslararası bir yükümlülüğün, Devlete uluslararası 

planda atfedilen bir eylem veya ihmalle ihlfil edilmesidir. Bu haksız fiil, 

bir sözleşmeden doğan yükümlülüğün ihlfil edilmesi şeklinde, nispeten 

küçük ihlaller olabileceği gibi; yabancı Devletlere karşı işlenen önemli 

cürümler de olabilir. Bu meyanda bir Devletin Silahlı Kuvvetlerinin bir 

üyesinin, resmi görevinin ifası sırasında yapmış olduğu tüm eylemler, 

aksi kanıtlanıncaya kadar Devlete atfedilir210. Sözkonusu kişilerin zarar 

verici eylemlerini görevleri sırasında ya da üstlerinin yanında veya em

rinde ifa etmeleri halinde, genellikle sorumlu tutulmaktadırlar.2 11 

Öte yandan Milletlerarası örf ve adet hukukunun temel bir kuralını 

yansıtan, 29 Nisan 1958 tarihli Açık Denizler Sözleşmesinin 8. maddesin

de de açıklandığı üzere, savaş gemileri, açık denizlerde tamamen ve 

münhasıran bayrak Devletinin hukukuna tabidirler. Olay, açık deniz 

alanında (uluslararası sularda) ABD.'ne ait bir savaş gemisi tarafından bir 

Türk savaş gemisine yöneltilen haksız bir fiil sonucu meydana 

geldiğinden; bu haksız fiilden doğan her türlü zararın "Bayrak Konunu

na" göre ABD. tarafından tazmini, makul bir çözüm yolu olarak 

209 Tbe Status of U.S. Forces in foreign Countries. reprinted from "You and the Law Over
seas". Armed Forces Infonnation Service. Department of Defense, DOD GEN-37. Oct. 30. 1975. 
s.2,3,20. 

210 Oppenheim's International Law. Vol. ı. part I. s.503. 

211 Oppenheim's. s.546. 
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görülmektedir.212 

Bu durumda, füze saldırısı sonucu zarar görenlerin (ölenlerin 

yakınlan ve yaralananlar) tazminat taleplerinin şu yollardan birisi ile 

talep edilmesi mümkün bulunmaktadır: 

- Diplomatik Himaye: Milletlerarası hukuka göre, bu kişilerin 

veya yetkili vekilleri tarafından T.C. Dışişleri Bakanlığına yetki 

verilmesi ve isteklerinin Dışişleri Bakanlığınca da uygun 

görülmesi halinde; bunların hak ve menfaatlerinin T.C. Devleti 

tarafından diplomatik görüşmeler yoluyla takibi ve 

sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.213 Muavenet gemisi

nin zarar gören personelinden hiçkimse, kendilerine 

önerilmesine rağmen bu yola başvurmamıştır. 

Zarar görenlerin doğrudan ABD. yetkili mercilerine 

başvurmaları ya da doğrudan yetkili mahkemede dava açmaları: 

İnceleme konusu olayda gemi personelinin tamamı (301 kişi) 

bu yola başvurmuş; bunlardan şehit teğmenin eşi kendisine ABD. 

Deniz Bakanlığının önerdiği 325 bin ABD. dolarını tazminat ola

rak kabul ettiğinden dava açmamış2I4; diğer tüm personel bir 

ABD. avukatlık bürosuna vekalet vererek, dava açma yolunu ter

cih etmiştir. 

Ancak, şehitlerden ikisinin yakınları ayrıca AYİM'de dava açma yo

lunu da kullanmış olduğundan, A YİM'in bu konudaki yaklaşımı belli ol

mamakla beraber; ileride üçüncü bölümde yer verilen "çatma'dan doğan 

sorumluluk" bahsinde AYİM'in verdiği karar incelenecek olursa; Meltem 

212 Konu ile ilgili başlıca ABD. Kanunları: "the Federal Tort Claims Act-28 U.S.C. 1346 (b) "(Haksız 
Fiile Dayalı Tazminat Talepleri Hakkında Kanun); "The Military Claims Act-10 U.S.C. 2733" (Aske

ri Tazminat Talepleri Hakkında Kanun); "the Foreign Claims Act-10 U.S.C. 2734" (Yabancıl.ann Taz
minat Talepleri Hakkında Kanun) "Maritime Claims Act" (Admirality Act. Public Vessels Act)'den 
ibarettir. 

213 Henkin. Louis et.al .. International Law, Cıses and Materials. second edition. Americruı Case
book Series. West Publishing Company. 1986. ss.519-521. 

214 Cumhuriyet. 15.6.1993. 
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Hücumbotu ile Rus Savaş Gemisi Xacah arasındaki çarpışma (çatma)'dan 

doğan sorumlulukta A YİM'in kendisini davaya bakmaya görevli gördüğü 

ve SSCB. Devleti tarafından ölenlerin ailelerine yardım yapılmasına 

rağmen, AYİM'nin aynca tazminata hükmettiği görülmektedir. 

Diğer bir deyişle, uluslararası hukuktan doğan sorumluluk, idarenin 

sorumluluğunu kaldırıcı mahiyette bulunmamış olduğundan~ A YİM'nin 

bu davada da benzer bir yaklaşım sergileyebileceği düşünülebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TAM YARGI DAVALARI YÖNÜNDEN ASKERİ YÜKSEK 

İDARE MAHKEMESİ UYGULAMASI 

I. SORUMLULUK KURAMLARI VE ASKER! YÜKSEK İDARE 

MAHKEMESİ 

A. SORUMLULUK HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL İLKELER VE 

ORİJİNAL YAKLAŞIMLAR 

1602 sayılı A YİM Kanunun genel gerekçesinin "Tam Yargı" 

bölümünün 2. paragrafında; " ... idarenin tazminat ile sorumlu tutulabil

mesi için. hizmetin kuruluş ve işleyişindeki bir noksanlık bulunması, hu

kuki adı ile hizmet kusurunun bulunması şarttır. Hizmet kusurunun 

varlığının taktir yetkisi de idari kaza organına ait olmak gerekir. Hiz

metin askeri gereklere uygun işleyip işlemediği hakkındaki takdirin yine 

bu mahkemece yapılması hususu uygun bulunmuş ve bu suretle tasarının 

2. maddesinin (a) fıkrasına bu konuda hüküm getirilmiş, HAKKANİYET 

ve HASAR nazariyelerinin de uygulanmasına yer verecek bir içtihat mah

kemesi olabileceği düşünülerek, sadece (Hizmet Kusuru) deyiminin kul

lanılması sakıncalı görülmüştür ... " denilmek suretiyle, yasakoyucunun 

idarenin sorumluluğuna ilişkin uygulamayı tamamen yargı içtihatlarına 

bıraktığı anlaşılmaktadır. ı 

Nitekim, A YİM'nin de yasakoyucunun kendisine verdiği bu yetkiyi 

kullanırken, sorumluluk hukukuna ilişkin enteresan belirlemeler yaptığı 

ve orijinal yaklaşımlarda bulunduğu, kimi kararlarında açıkça 

görülmektedir. Sözkonusu kararlarda özellikle, A YİM'nin kuruluş amacı 

doğrultusunda konuya yaklaşrfdığı da bir gerçektir. 

Bu konudaki en çarpıcı kararlardan birisinde A YİM'nin konuya 

1 AY1M. 3.D. 20.1.1976 gün ve E.§975/924. K.1976/135 Sayılı kararının gerekçesinden. 
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bakış açısını görmek mümkündür: 

" •.. Silahlı Kuvvetlerin ruha demek olan, yukarıdan aşağıya otorite, aşağıdan yukarı da mutlak ve 

tereddütsüz itaat temeline otunulmuş bulunan disiplinin korunup sürdürülebilmesi için. üst. ast ve amir 

aynını yapılmadan herkesin yasalara ve diğer nizamlara uyması. ast ve üstün hukuk'llna saygı 

gösterilmesi ilkesine bağlanmakta ve bu konuda alınacak tedbirleri de davalı idareye bir görev olarak 

yükJemiş bulunmaktadır. 

Askerlik yaşamının her anında ve evresinde en önemli değer olarak bilinen ve sahip çıkılan şeref, 

haysiyet. sadakat. cesareL sorumluluk. sevgi. kardeşlik ve arkadaşlık duygulan. disiplini en ideal ve 

engin anlamda gerçekleşıiren birer unsurdur. Zira. askerlik ocağı bu kavramlarla bezenmiş büyük ve milli 

bir okuldur. Bu değerlerin hiç bozulmadan ayakta ıutulması ve kuvvetlendirilmesi. davalı idarenin asla ih

male tahammillü olmayan kutsal bir borcudur. Nitekim lç Hizmet Yöneımeliğinin. 'disiplinin azıcık bo

zulduğu veya gevşediğini sezen her amir. bunun maddi ve manevi sebeplerini araştırarak gidenneye ve di

siplinin korunması için icabında kanun ve nizamlar dairesinde her türlü tedbirleri almaya ve yetkilerini 

tamamiyle kullanarak disiplini sağlamaya mecburdur' diyen 3. maddesi de. disiplin üzerinde hassasiyetle 

durulacağını ve bu cümleden olarak. kuvvetlinin zayıfı tedirgin etmesine. keyfi eylem ve davranışlarla 

müşterek iman ve duygu ile biraraya toplanmış insanların bütünleşen varlığının, her zaman özüne mahal 

bırakmadan korunacağını vurgulamal"tadır. Her üst ve amir. değişik yörelerden gelmiş. fiziki gücü. ruhsal 

yapısı ve sosyal anlayışı farklı astlarını görüp gözetmekle yükümlüdür ..... 2 

Koğuşta iki katlı ranzanın üst katında yatan erin, geceleyin uyurken 

ranzadan yere düşerek ölmesi nedeniyle açılan davada ise A YİM, 

" ... Askerlik kanunu hükümleri gereğince. mükellefiyet altına alınan erlerin, bu mükellefiyet süresi içinde 

hizmete amade olmalan idarenin sorumluluğu açısından yeterli değildir. Kendilerine bu zaman zarfında 

özel hizmet verilmesi ve bu hizmetin bünyesinden gelen bir zarara maruz kalınması veyahutta idare ajan

larının hizmet ifa ederken kusursuz kişilere zarar vermeleri şaruır ... "3 şeklindeki görüşüyle, so

rumluluğun süjesi olan asker kişiler için değişik bir boyut getirmektedir. 

Ajanın sorumluluğunun tartışıldığı bir başka kararda ise; 

2 AYİM. 3.D. 15.2.1979: E.1978/894. K.1979/90. 

3 AYlM. 3.D. 30.6.1977: E. 1976nl64. K. 1977/9473. (Açılan dava dairesinin red kararıyla 
sonuçlanmıştır.) A YİM'nin 1987 tarihli bir kararında da bu husus vurgulanmakta ve genel olarak 
askerlik hak ve görevinin yerine getirilmesi sırasında meydana çıkacak bütün zararların 
karşılanmasının, Anayasa'mn 125. maddesi ile idare huk'llku ilkelerine uygun düşmeyeceği belirtil
mektedir. Bkz. AYİM. 2.D. 30.9.1987/99, K. 1987/99 sayılı kararı. 
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" ... Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 2 ve 4. maddelerine göre, Türk vatanı, istiklru 

ve Cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak maksadiyle silah albna alına eratın 

bakımı. sağlığı. yedirilmesi, giydirilmesi. banndınlınası ve moralinin yüksek tutulması. dikkat ve itina 

ile sağlanacak en mühim vazifelerdendir. Davalı idarinin, kanunda belirtilmiş bulunan bu hizmetleri tam 

ve taytkı veçhile ifa eunek için ajanlannı iyi eğitmesi ve ajanların bu eğitim neticesi emir ve nizamlara 

tam olarak riayet etmeleri, dolayısiyla hizmetin ehli olmaları gerekmektedir ... "4 görüşü dile geti

rilmektedir. 

Bu dönemde Anayasa'nın idarenin sorumluluğunu düzenleyen 114. 

maddesine A YİM'nin bazı karalarında verilen anlam gerçekten entere

sandır: 

" ... Anayasa'nın 114. maddesi. kişilere verilecek zararlardan dolayı idareyi adeta genel bir güvence 

ve sosyal sigortacı saymakta; mali sorumluluğun gerçekleşmesi için. idari bir eylem veya işlemle bir hak 

ihlal edilmiş midir prensibinden evvel. zarar mevcut ise külfetle eşitlik düşüncesinden hareketle. bu zararı 

idareye maletmekte ve kamu patrimuarunı zararı ödemekle yükümlü tutmakt.adır ... "5 

A YİM'nin ilk dönem kararlarında tam yargı davasının mahiyeti ile 

ilgili saptamalarda yapılmakta ve "iptal davası biçimine bürünmüş tam 

yargı davası" kavramına yer verilmektedir: 

" ... ngililer tam yargı davalarıyla ihl!I edilen subjektif hakkın yerine getirilmesini. subjektif 

hakka yapılan tecavüzün durdurulmasını. uğranılan zararın ödettirilmesini, eski halin iadesini istemek 

olanaklarına sahiptirler. Bağımsız tam yargı davaları. kaynağında idari bir işlem bulunmayan veya mev

cut olan işlemin kesin ve yürütülmesi gerekli niteliğinde sayılacak değer ve ölçüde olmayan idari faaliyet

lerden ileri gelen ı.ararlardan ötüıü açılabilen bir dava türüdür ... iptal davası biçimine bürünmüş tam yargı 

davaları ise; idari işlem yüzünden subjektif haklan ihlal edilen kişiler tarafından açılacak iptal davaları 

olarak belirir. Bazı hallerde idari yargı organınca işlemin iptaline karar verilmiş olması, başka bir davaya 

lüzum kalmaksızın ihlfil edilen hakkın yerine getirilmesini sağlayabilir. Bu takdirde tam anlamıyla iptal 

davasl biçimine bürünmüş bir tam yargı davası karşısında bulunuluyor demel..-ıir. Bazı hallerde ise. 

işlemin iptal edilmiş olması ihlali önlemeye yeterli olmayıp; ilgili. iptal davasıyla birlikte ve iptal 

4 AYİM. 3.D. 4.6.1974; E.1974/1412. K.1974/1225. 

5 AYtM. 3.D. 14.4.1977: E.1976/6932. K.1977/6150; AYİM. 3.D. 20.10.1977: E.1976/6350, 
K.1977/11575; AYİM. 3.D. 4.5.1978; E.1977/13130. K.1978/4219; AY1M. 3.D. 21.l 1.1978; E. 
1977/8706. K.1978/4359. 
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kararından sonra bir tazmin ve telafi davası açmak zorunda kalacaktır ki, bu durumda iptal davası hakkın 

yerine getirilmesini sağlayacak iki safhalı bir tam yargı davasının yalnız birinci safhasını teşkil edilecek

tir. Bu çeşit davalar nitelikleri yönüyle bir tam yargı davası olmakla beraber. usul ve esasa ait şartlar 

bakımından objektif davalann, genel anlamda iptal davalarının hükümlerine tabidirler ... Böyle bir karar 

alındıktan sonra. onu icraya koymadan iptal kararına istinaden çözümlenmiş bulunan aynı konuyu yeni

den tam yargı davası haline getirmek kesin hUküm ilkeleriyle bağdaştınlamaz ... "6 

A YİM'nin bu kararına benzer bir Danıştay kararında da; toplumsal 

bir olay nedeniyle evi tahrip ve yağma edilen davacının idareye 

başvurup, maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmasından sonra. bu 

istemin reddi için dava açmış olsa bile, bu davanın aslında bir tam yargı 

davası mahiyetinde olduğu belirtilerek; tazminat verilmemesine ilişkin 

işlemin iptali ile birlikte maddi ve manevi tazminat isteminde bulun

masından sonra, bu istemin reddi üzerine salt sözkonusu olumsuz işlemin 

iptali için dava açmış olsa bile, bu davanın aslında bir tam yargı davası 

mahiyetinde olduğu belirtilerek; tazminat verilmemesine ilişkin işlemin 

iptali ile birlikte maddi ve manevi tazminata da hükmedilmiştir. 7 

1982 Anayasası sonrası dönemdeki A YİM kararlarında, sorumlu

luğun kaynağı ile ilgili orijinal düşüncelerin yer aldığı görülmektedir: 

Bir AYİM kararında, Anayasası'mn 125. maddesi son fıkrasında yer 

alan hükmün, idarenin sorumluluğunu kuran bir maddi hukuk hükmü 

olduğu, ancak maddenin bu sorumluluğun illce ve kuramlarını belirtme

mesi nedeniyle, bunların yargı kararları ile belireceğine işaret edilmek
te8; 

6 A YİMnin bir seri kararına konu olmuş olan hadisede; kıt'a tazminaunın ödenmemesi işlemine ilişkin 
dava -ki AYlM'in deyimiyle iptal davası biçimine bürünmüş bir tam yargı davası mahiyetindedir
iptalle sonuçlandırılmış: ancak idarece karar gereği yerine getirilmediği gerekçesiyle davacılar bu 

kez. mahrum kalman kıt'a tazminatının ödettirilmesi istemiyle yeniden tam yargı davası 

açmışlardır. A YİM. 3.D .. yukandaki gerekçelerle, iptal karan ile tam yargı davasıyla amaçlanan so
nucun gerçekleşmiş olacağına işaretle. aynı konunun ikinci kez ele alınıp tam yargı davasına 
dönüştürülemeyeceğini belirterek davaları reddetmiştir. Bu tür kararlara bir örnek için bkz. AYIM. 
3.D. 7.1.1975: E.1974/3537. K.1975/140. 

7 Dnş. 12. D. 26.3.1979; E.1977/406. K.1979/973 (Dnş. Der .• Y.10, S.36-37, Ankara. 1980 s.603) 

8 AYlM. 2.D. 4.5.1988: E.1988/93. K.1988/126. 
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Daha kapsamlı bir kararda ise, 

"... Anayasamıza göre 'milli varlığa karşı hak ve ödevlerde. nimet ve külfetlerde ve millet 

hayahnın her türlü tecellisinde onak olan' Türk vatandaşlarının. kendi eylem ve işlemlerinden doğan 

zararı ödemekle yükiimlü olan 'idareden. idari işlem ve eylemlerinden doğan zararını istemesi. idarenin de: 

hizmet kusuru varsa, anonim (belli bir kişiye bağlanamayan, idarenin kuruluşu. düzenlenmesi ve 

işleyi5indeki ortaya çıkan bir bozukluk. aksaklık veya boşluk olarak beliren) bir kusuru türü olan hizmet 

l-usuru ilkesine dayanılarak zarardan sorumlu tutulması gerekir. Ancak. idarenin sorumluluğunun sının 

buraya kadar değildir. Eğer idarenin hizmet kusuruna dayanan bir sorumluluğu bulunmuyorsa: bu defa or

raya hak-ödev. nimeı-külfet ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortaklık sıfatlarından kaynaklanan. 

bu ortaklardan birinin zararının sadece o ortağın üzerinde bıral,lmayarak diğerlerine paylaştırılması ana 

fikrine dayalı bir kusursuz sorumluluğu ortaya çıkacaktır. Bu zararın. toplumun ortak kasasından 

karşılanması gerekir. Zira zarar. kamu yararı için yürütülen bir hizmet sırasında meydana gelmiştir ... " 9 

denilmektedir. 

Konuya daha değişik açıdan bakan diğer bir kararda ise; 

" ... 1982 Anayasası'nın 125. madde son fıkrası 'idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı 

ödemekle yükümlüdür' hükmünü taşımaktadır. Bu hill.'iim. idarenin sorumluluğu ilkesini açıklamakta. 

sorumluluğun kusura dayalı bir sorumluluk olmadığına. idarenin kusuru olmasa dahi sorumlu tutulabile

ceğine işaret etmekte. bunun yanında bu sorumluluğun sınırını da göstennek-ıedir. Maddedeki 'ödemekle 

yükümlü' olmak ibaresi. bu sorumluluğun sınırlı bir sorumluluk olamıyacağını ortaya koymaktadır. 

Zira. ödeme ile borç sona erer. Anayasa. borcu sona erdiren. idari eylem veya işlemden zarar gören ve bu 

durumu itibariyle alacaklı konumundaki kişilerin tam olarak tatmin edileceği bir ödemeye işaret ennekte

dir .. :· 10 şeklinde bir görüşün benimsendiği görülmektedir. 

Bu konuda yeni bir kararda ise şu saptamalar yapılmaktadır: 

" ... Anayası'nın 125. maddesi son fıkrasında yer alan 'idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan 

zararı ödemekle yükümlüdür' şeklinde ifadesini bulan üst hukuk normu; idare hukuk"Undasorumluluğun 

'anahtarı' konumunda bulunmaktadır. Türk idare yargısı manzumesinde görevli olan idare mahkemeleri. 

Danıştay ve A Y1M. tam yargı davalarında bu üst hukuk normunun ışığında. idare hukulmnun kendine has 

9 AYİM. 2.D. 5.10.1988; E.1988/15. K.1988/206. 

10 AYİM. 2.D. 13.4.1988; Gensek. No: 1987/156. E. 1988/68 sayılı "Görevlilik" karan. (AYİM. Der
gisi. Sayı 7, Kitap 1. s.104.) 
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yapısı ve özelliğini de dikkate alarak, hukuk yaratma yetkileri çerçevesinde 'idari sorumluluğa' ilişkin ku

rallan belirlemek"le ve sonuca gitmektedirler. Yine doğaldır ki. açılan tam yargı davalarında bu mahkeme

leri sınırlandıracak esaslı yasal kurallar da mevcut değildir ... " 1 l 

Görüldüğü üzere, son dönem kararlarının çoğunda, sorumluluğun 

temeli olarak Anayasa'nın 125/son maddesinin esas alındığı 

anlaşılmaktadır. Ancak, bu madde dışında, özellikle ajanın kusurunun 

sözkonusu olduğu davalarda Anayasa'nın 40/2 ve 129/5 maddeleri ile 
1602 sayılı kanunun 24. maddelerine referans verildiği kararlar dalı bu

lunmaktadır. 1986 yılından itibaren 1993 yılı başına kadar, bu tür dava

larda anılan maddelere de atıfta bulunulmuşB; ancak A YİM. 20. Kuruluş 
Yılı Sempozyumunda bu konuda bilim adamlarınca dile getirilen 

eleştirilerin 14 ışığında, Mart 1993 tarihinden itibaren tam yargı dava
larına ilişkin kararlarda Anayasa'nın 125/son maddesi dışında herhangi 

bir Anayasal ya da yasal norma atıfta bulunulmamıştır. Halen de bu uy

gulama sürdürülmektedir. AYİM, 125/son maddeye olan referansını ise 

ısrarla sürdürmektedir. Her ne kadar idari sorumluluğun kaynağı 
"içtihatlar" ise de; bu kaynağın dayanağı da Anayasa olduğundan, bu 

yaklaşımın pek de yanlış bir tutum teşkil ettiği söylenemez kanısındayız. 
Yalnız, bu referans yapılmasa sözkonusu kararların sıhhatinde eksilme ya 
da azalma mı olur? sorusunun cevabının "olmaz" olduğuna işaret ediyor 

ve belki anlamı ve gerekçeyi kuvvetlendirme fonksiyonu gören bu tutu

mun, bu açıdan değerlendirilmesi halinde mazur görülebileceğini 

düşünüyoruz. 

AYİM'nin bazı kararlarında da, askerlik hizmetinin içerdiği "risk"e 

işaret edildiği görülmektedir. Hizmetin bünyesindeki bu "risk" ve "tehli
ke"nin kamuya mal edilmesi düşüncesi kararların çoğunda işlenmekle be-

11 AYİM. 2.D. 21.10.1992: E.1992/201. K.1992/649. 

12 Bu konuda belirleyebildiğimiz ilk kararlardan birisi AYİM. 2.D.nin 30.12.1985 gün ve E.1985/7. 

K. 1985/224 sayılı kararıdır. 

13 Sözkonusu Anayasal ve yasal hükümlere referans verilen son karar AYİM 2.D.nin 3.2.1993 gün ve 

E.1991/508. K.1993/116 sayılı kararıdır. 

14 Bkz. Sait Güran ve Pertev Bilgen'in sempozyum-tartışmalar bölümündeki değerlendinne ve 

eleştirileri. 
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raberl5; bu risk ve tehlike nedeniyle askeri personele değer kamu perso

neline göre farklı bazı haklar ve imkanlar (fiili hizmet zamanı, iş riski-iş 

güçlüğü vs. gibi yan ödemeler vb.) sağlanması nedeniyle, sakatlık derece

sine ulaşmayan ve salt hizmetin bünyesinden doğan riske dayalı yaralan

ma şeklindeki uğranılan eylemlerin idarece tazmini gerekmediğine 
değinilen kararlar da mevcuttur.16 

B. SORUMLULUKLARIN YARIŞMASI 

Bilindiği üzere, idari eyleme yolaçan kimi olaylarda idarenin so

rumluluğunun yanı sıra, özel hukuk sorumluluğunun doğması da 

mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, kimi zaman idari eylemden zarar 

görenlerin hem idari yargıda hem de adli yargıda dava açabilmeleri gibi 

bir ihtimal sözkonusu olduğu gibi~ kimi zaman da bir yargı kolunda dava 

açıp tazminat aldıktan sonra, diğer yargı kolunda ikinci bir dava açma 

yoluna gitmeleri de ihtimal dahilindedir. Kuruluşunu takip eden yıllardan 

itibaren A YİM'nin önüne de bu tür davaların geldiği görülmektedir. 

Er arkadaşının taksirli fiili sonucu vurularak ölen askerin 

yakınlarının!? ve jandarma astsubayının yine taksirli davranışı sonucu vu

rularak sakatlanan asteğmenin ıs haksız fiil sorumluluğuna dayanarak 

doğrudan adliye mahkemesine açtıkları dava sonunda tazminat almalarını 

takiben, bu kez idarenin sorumluluğuna dayanarak AYİM'de açnkları da

valarda A YlM; davacıların zararlarının giderilmiş olmaları ve ortada 

tazmini gerekli bir zararın bulunmaması gerekçesine dayanarak red 

kararı vermiştir. Her iki olayda da, idareye ait silahların hizmet sırasında 

15 Bu tür kararlara bir örnek olarak bkz. AYİM. 2.D. 30.1.1991; E.1989/298, K.1991/35 sayılı kararı. 

16 Davaya konu olayda deniz tatbikatında gemide görevli astsubay, fırtına sebebiyle geminin yalpa yap
ması nedeniyle güvertede dengesini kaybederek eline gemi kaportasına sıkıştmnış: ancak gerek gemi 
tabibince yapılan ilk müdahale, gerekse sonradan sevkedildiği askeri hastanede yapılan tıbbi tedavisi 
sonucu. parmağı tamamen iyileşerek göreve başlamışın. AYİM .. bir sakatlığa yolaçmayan ve hiz
metin doğal riski olan bu eylemden (yaralanmadan) dolayı idarenin tazmin sorumluluğunun bulun
madığına hükmetmiştir. Bkz. A YİM. 2.D. 29.1.1992: E.1991/279. K.1992/51 sayılı karan. 

17 AYİM. 3.D. 18.11.1975; E. 1975/1084, K.1975/2032. 

18 AYlM. 2.D. 2.12.1987; E. 1985/210. K.1987/191. 
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kullanılması sözkonusu olduğundan; ortada salt ajanların sorumluluğunu 
gerektiren kişisel kusurların varlığından sözedilemeyeceğinden, idarenin 
görev kusuru esasına göre sorumlu olduğu kuşkusuzdur. Bu bakımdan, 

kanımızca A YİM bu davaları da esastan inceleyip sonuçlandırmalıydı. 
Davacıların aynı olaydan (eylemden) birden fazla ''tatmin" elde etmeleri 

ise, az sonra bir A YİM kararından alıntı yapılacağı üzere, idari yargı 

organının görevini ortadan kaldırıcı bir mahiyet taşımamaktadır. 

Ancak. askeri araçların karayolunda sivil araçlarla karıştıkları trafik 
kazalarından doğan eylemler dolayısiyle açılan davalarda AYİM'nin bu 
görüşünü değiştirdiği ve orijinal gerekçesiyle konuya yaklaştığı 

görülmektedir. 

Nitekim, bu konudaki daha eski bir kararda, askeri aracın sivil 

araçla çarpışması sonucu ölen erin yakınlarının kazaya sebebiyet verensi

vil araç şoföründen para olmalarının, idarenin tazmin sorumluluğuna 
engel olamayacağı ifade edilmiş 19; son yıllarda verilen kararlarla da bu 
görüş pekiştirilmiştir. Konu ile yakın ilgisi nedeniyle bu kararlardan bi

rinin gerekçesine yer vermek yerinde olacaktır. 

" ... Davalı idare savunmasında; idarenin ve idare ajanı olan askeri araç şoförünün kusurunun bu

lunmaması nedeniyle sorumluluğunun bulunmayacağını. olay nedeniyle otobüs firmasının sorumlu

luğunun bulunduğunu. davanın bu firmaya karşı açılmasının gerel1iğini ileri silimüş ise de; 1602 Sayılı 

Kanunun 24. maddesinde yer alan 'Kişiler askeri görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan öt.ürü. bu 

görevleri yerine getiren personel aleyhine değil sadece bu Mahkemede ilgili Kurum aleyhine tazminat 

davası açabilirler. Kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.' şeklindeki 

hükmü muvacehesinde. askeri bir kamu hizmetinin ifası sırasında ika edilen zararlardan zararlı sonuç ile 

eylem arasındaki bağın hizmetten soyutlanması mümkün olmadığından. verilen zararlardan Devletin asli 

ve birinci derecedeki sorumluluğu ortadan kalkmayacağından idarenin savunmasına iştirak edilememiştir. 

Diğer yandan savcılık düşüncesinde davacıların sivil otobüs işleteni veya sürücüsüne karşı aynca 

dava açmalarının mümkün olduğu ve bu halde de davacıların sebebsiz zenginleşmesinin bahis konusu 

olacağı düşünülerek bu hususun araştırılmasından sonra karar verilmesinin uygun olacağı ileri sürülmüş 

ise de. 

19 AYİM. 2.D. 25.4.1984; E.1984/61. K.1984/88. 
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Aynı olay nedeniyle iki ayn yargı yerinde tazminata hükmedilmesinin olaydan zarar gönnüş olana 

iki tatmin sağladığını SÖylemek. ancak iki ayn karar ile hüküm albna alınan tazminatlann ayn ayn ve ta

mamen zarar görünce tahsil edilmesine bağlıdır. O halde önüne gelen bir davayı görevi içinde gören bir 

mahkemenin aynı olay nedeniyle bir başka yargı kolunda başka bir dava daha bulunduğunu. hem o mah

kemenin hem de kendisinin tazminata karar vennesi halinde davacının iki defa tatmin edilmiş olacağını 

düşünmemesi gerekir. Zira diğer davada hUkmedilen tazminann tahsil edilip edilmiyeceği önceden biline

mez. Tahsil edileceği varsayımına dayalı bir mahsup da düşünülemez. Her sorumluluk ayn bir yasal 

düzenlemeden kaynaklanmıştır. Haksız fiil sorumluluğu. işletenin sorumluluğu. idarenin sorumluluğu 

hukuki sorumluluklardır. Her bir sorumluluk türünde. sorumlunun zarar görenin zararını gidermesi esası 

vardır. Buna karşıhk yasa koyucu sorumlular arasında meydan gelebilecek ilişkiyi görmüş ise. bunu 

çözümleyecek kural getirmiş. örneğin müteselsil borçlular arasında olduğu gibi rücu kuralları koymuş. 

böyle bir ili~kiyi görememiş ise kural da getirmemiştir. İşte haksız fiı1 faili ile idarenin sorumluluğu hal

lerinde idare arasında. olayımızda olduğu gibi bir ilişki olabilecği de yasa koyucu tarafından 

öngörülmediği için (Yasa koyucu konu ile ilgili olarak sadece idare ajanının durumunu öngömıüştür.) Za

rara neden olan kamu görevlisi aleyhine dava açılamıyacağmı. davanın idare aleyhine açılıp gerekirse ida

renin rücu etmesini düzenlemiştir. (Any. Md. 129/5. A YİM. Kanunu Md.24) Yasalarda düşüncede ileri 

stlıiildüğü ve ilk planda haklı gibi gözüken iddiayı karşılayacak kural yok""tUr. Buna karşılık her sorumlu

luk kuralı zarara uğrayanın zararının giderilmesini emretmektedir. O halde yargı organı önce bak-Uğı dava

da zararı giderici bir hüküm kurmalıdır. Bu hükiim yerine getirilip, zarara uğrayanın zararı giderildikten 

sonra. zarara uğrayanın ikinci hatta üçüncü bir dava ile aynı olay nedeniyle zarar giderici nitelikte başka 

yargı kararları elde etliği ve bunların da yerine getirilmesi sonucu uğradığı zarardan daha fazla tazminat 

elde ettiği ortaya çıkacak olursa. bu durum yargı kararı ile tazminat ödeme durumunda kalanların ortak so

runudtu-. Zarar görenin uğradığı zarardan daha fazla tazminat elde ettiği ortaya çıkacak olursa: bu durumda 

da tazminat ödeyenler. ilgilinin yargı kararı ile daha fazla tazminat elde ettiğini. bunun ise nedensiz zen

ginleşme olduğunu iddia edip edemiyeceklerini düşünecekler böyle bir dava açacak olurlarsa bu dW11mun 

nedensiz zenginleşme olup olmadığına yine yargı karar verecektir. Böyle bir davada kuşkusuz zarara 

uğrayan da ortada nedensiz zenginleşme olmadığını. her bir yargı kararının bağımsız bir sorumluluk 

k-uralına dayanılarak verildiğini savunac;ıktır. Ki. pek de yabana aulmayacak bir savunmadır ... 0 20 

Gerekçeden de anlaşılacağı üzere, AY1M, aynı olaydan (eylemden) 

doğan haksız fiil sorumluluğu, işletenin sorumluluğu ve idarenin sorum-
20 AYİM. 2.D. 24.6.1992: E.1992/84. K.1992/360 (AYİM Dergisi. S.7. Kitap 2. s.924) Aynı paralel

deki diğer AY1M kararlan için bkz. AYİM. 2.D. 19.2.1992: E.1991/506. K.1992/99: AYİM. 2.D. 

13.10.1993: E.1993/36, K.1993/430; AYİM. 2.D. 20.10.1993; E.1992/537-538. K.1993/464-465. 
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luluğu hallerinin kendisinin bu konudaki görevini etkilemediğini, eylem

den zarar görenlerin bu sorumluluk türlerine dayanarak üç ayrı dava ile 
üç ayrı tatmin elde etmeleri ihtimalinin de, yargı kolu ayrılığından ve 

yasa koyucunun konuyu düzenlemedeki yaklaşımından kaynaklanan bir 

durum olması nedeniyle, sonucu değiştirmeyeceğini belirtmektedir. 

Kanımızca da bu yaklaşım yerinde ve isabetli bulunmaktadır. 

Danıştay'ın ise, konuya A YİM'den daha farklı yaklaştığı 

görülmektedir. 

Belediyenin şehir içi yol onanın çalışması sırasında işaretleme yap

maması ve yolu kapatmaması nedeniyle, aracıyla ters yöne giren ve nor

mal yönde seyreden diğer bir araçla çarpışarak ölen kişinin yakınlarının, 

uğranılan bu zarar nedeniyle hem kazaya iştirak eden araç şoförü hem de 

Belediye aleyhine müştereken adliye mahkemesinde açtıkları davada, 

mahkemenin her iki davalıyı müştereken ve kusurları oranında tazminata 

mahkum etmesi, ancak Belediyenin kendi kusuruna düşen tazminatı 

ödememesi nedeniyle, davacıların bu kez Belediye'yi hasım göstererek 

Danıştay'da açtıkları tam yargı davasında Danıştay, "mükerrer ödemeye 

meyden vermemek koşuluyla" , davalı idareyi (Belediyeyi) kusuru 

oranında tazminat ödemekle yükümlü kılmıştır.21 

Yük treninin hemzemin geçitte kamyonla çarpışması sonucu meyda

na gelen kazada, trende gardöfren olarak görevli bulunan kişinin furgo

nun kapısına sıkışarak ölmesi nedeniyle yakınlarının idare (TCDD) aley

line idare mahkemesinde açtıkları davanın temyiz incelemesinde 

Danıştay; kazanın tamamen kamyon şoförünün kusurundan kaynaklandığı 

gerekçesiyle, idarenin tazmin sorumluluğunun bulunmadığını belirterek, 

davanın reddine karar vermiştir.22 Sorumlulukların yarışması halinin 

tipik bir örneği olan olayda, kararın ayrışık oyunda da belirtildiği gibi, 

ölüm olayı görev sırasında, Demiryolu hizmetinin işleyişinden kaynak

landığı gibi; kamyon sürücüsünün kazaya yol açan kusurlu davranışı, 

21 Dnş. 8.D. 26.1.1983; E.1982/2490. K.1983/120 (Dnş. Der .• Y.14. S.52-53. Ankara. 1984. s.389) 

22 Dnş. 8.D. 22.4.1992: E.1990/3968. K.1992/1573 (Dnş. Dr .. Y.22. S.82-83. Ankara. 1992. s.581.) 
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haksız fiil teşkil etmekle beraber, idarenin idare hukuku ilkelerine göre 

tazmin sorumluluğunu ortadan kaldırıcı mahiyette değildir. 

Bu bakımdan, konuya daha "dar" bir açıdan yaklaşan Danıştay'ın 
görüşüne katılmaya imkan görmüyoruz. 

C. MEDENİ HUKUKTAN ESİNLENME 

Birer hakkaniyet ve içtihat mahkemesi durumunda olan idare mah

kemeleri 13, kendi görev alanlarına giren bir meselenin çözümünde, 

önlerindeki idari mevzuatın yetersiz kalması halinde; içtihat yoluyla yara

tacakları hukukla24 sonuca ulaşmak durumundadırlar. Kuşkusuz, bu 

durum idare mahkemesinin Medeni Hukuk müesseselerinden esinlenmesi
ne engel değildir. Şu kadar ki "medeni hukuk müesseseleri idare hukuku 

sahasına nakledilince, bu hukukun potasında ona uygun kalıplara girerek 

başka bir şekil ve mahiyette ortaya çıkarlar. "25 

A YİM'nin çeşitli kararlarında bu konuya temas edildiği 

görülmektedir. Bu konudaki A YİM karar gerekçelerine satır başlarıyla 
yer vermek gerekirse; 

- " ... idari eylemden doğan tam yargı davalarında talep olunan maddi ı.arann tayin ve tespitinde 

idari yargı. Borçlar Hukukunun birçok müessesinden esinlenmektedir. Kaldı ki. idare hukukunda maddi 

zararın tayin ve tesbitinin nasıl yapılacağı hususunda bir düzenleme de bulunmamaktadır ... "26 

- " ... İdare hukukunda. özellikle tam yargı davalarında Borçlar Hukukundan çok geniş ölçüde 

esinlenilmektedir. Bu nedenle davacının maddi tazminat istemi, önce ekonomik gelecek ve gelişmenin 

sarsılması. sonra da efor kaybı tazminatı açısından inceleme konusu yapılmıştır ..... 27 

- " ... tam yargı davalarında Borçlar Hukukıından çok geniş ölçüde esinlenilmek"tedir .. .''28 

- " ... açılan lam yargı davalarında bu mahkemeleri sınırlandıracak esaslı yasal kurallar mevcut 

23 Onar (1). s.297. 

24 Onar (l). s.112. 

25 Onar (1). s.450. 

26 A YİM. 2.D. 25.6.1986: E.1985/179, K.1986/85. 

rt AYİM. 2.D. 21.1.1987: E.1985/258. K.1987/19 (AYİM Dergisi, S.7. Kitap 2, s.1007.) 

28 A YİM. 2.D. 4.5.1988: E.1988/93. K.1988/126. 
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değildir. Medeni hukuk müesseselerinden. bu meyanda Borçlar Kanunu hükümlerinden zaman zaman esin

lenilmekle beraber. kuşl..-usuz bu müessese ve yasal kurallar idare hM:imine ışık tutucu ve yol gösterici 

mahiyette rol oynarlar ... bilirkişi mahkememizin kendisine verdiği talimat doğrultusunda davacının maddi 

tazminat hakedişini hesaplamış ve bir rakam belirlemiştir. Bilirkişi raporuyla ortaya konulan bu rakam, 

az önce değinilen görüş ve ilkeler ışığında değerlendirilmiş ve Borçlar Kanununun 43. maddesinin hukuk 

hakimine tanıdığı im.kandan da esinlenilerek, idare hukukunda sorumluluk alanında genel kabul gönnüş 

hakkaniyet ve nasafet gibi hukukun genel ilkeleri uyarınca, sebepsiz ıengineleşmeye yol açmayacak. kar 

ve kazanca vesile teşkil etmeyecek ve felaketi özlenir hale getinneyecek bir düzeye indirilerek maddi taz

minata hiikmedilmişlir ..... 29 

- " ... İdari yargı sahasında tazminat hukukunda dayanılan diğer yasa kurallarının Anayasa'nın 

125. maddesinde yer alan ana 1-uralm ışığı altında yorumlanıp, şekillendirilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Hal böyle olunca. irat şeklinde tazminata hükmedilmiş olması halinde de. Borçlar Kanununun 46. madde

sinin hukuk hakimine belli bir süre için dahi olsa tanıdığı tazminat miktarının yeniden ele alınıp 

değiştirilmesi imkanının. idare yarg1cına da ıanınmas1; ancak. idare hukukunun kenclisine has yapısı. bir 

hakkaniyet ve içtihat hul-uku oluşu da gözetilerek. bunun belli bir süreyle tahdit edilmemesi. idare mah

kemelerinin hukuk yaratma fonksiyonunun ön plana alınması. en adil ve gerçekçi bir çözüm yolu ola

cakıır. Kaldı ki. Anayasa'nın 125/son maddesinin ruhu ve kapsadığı alan da. böylesine bir çözüm ve 

yaklaşım şeklini zaruri kılmaktadır ..... 30 

Bu konuda A YİM'le görüş birliği içinde olan Danıştay da bir 
kararında konuya şu şekilde açıklama getirmektedir: 

" ... Adli yargıdaki l-urallar. ancak genel hukuk kuralları oldukları oranda ve idare hukuku alanında 

uygulanabildi.k.leri ölçüde uygulama olanağı bulurlar. Bu itibarla. Yargıtay'ın belli bir konuda verdiği 

kararın Danışıay'ı bağlayacağını düşünmek mümkün değildir ... "31 

Her iki yüksek mahkemenin bu konudaki yaklaşımının yerinde ve 

öğretiye uygun olduğu kuşkusuzdur. 

29 AYİM. 2.D. 21.10.1992: E.1992/201. K.1992/649. Aynı yöndeki iki karar için bkz. AYİM. 2.D. 
2.2.1994: E.1992/224. K.1994/158: AYtM. 2.D. 9.2.1994: E.1993/691. K.1994/204. 

30 AYIM 2.D. 29.12:1992: E.199In4. K.1992/913. 

31 Dnş. 12. D. 13.12.1979; E.1978/1386, K.1979/4784 (Dnş. Der .• Y.10, S.38-39. Ankara. 1980. 
s.414. 
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D. CEZA HUKUKU İDARE HUKUKU İLİŞKİSİ 

Bilindiği üzere, adli yargıda hukuk hakimi, failin kusurlu olup 

olmadığını tayin ederken ceza hukukunun kurallarıyla bağlı olmaksızın, 

medeni hukukun kendisine özgü kusur anlayışı yöntem ve kurallarıyla ha

reket etme serbestisine sahiptir.32 

İdare Hukuku alanında ise, bu konuda pazitif düzenleme bulun

madığından; ceza yargısının gerek maddi olaya gerekse bu olay 

içerisindeki kişilere ilişkin belirlemeleri idare mahkemesini bağlayıcı ma

hiyette görülmemekte , anca kimi kararlarda ceza mahkemesinin maddi 

olaya (vakıaya) ilişkin kesinleşen kararının idare mahkemesi açısından da 

dikkate alınması gerektiğine işaret edilmektedir. 

Bu konudaki çarpıcı AYİM kararlarına gelince: 

- " ... Trafik kazası sonucu ölen ere ceza mahkemesince verilen 7/8 kusur oranı AYlM'ni 

bağlamaz. Erin müterafik kusuru olup olmadığı . varsa bunun oranı AYİM'ce re'sen takdir edilir ..... 33 

- " ... elini planyaya kapuran erin uğradığı zararda. askeri mahkemenin belirlediği kusur oranının 

AYİM'ni bağlayıcı yönü yoktur ... "34 

- " ... Üstünün taksirJi fiili sonucu vurularak ölen ere Askeri Mahkemede verilen 4/8 oranındaki 

k."llsur, idare hukuku açısından bir mütera.fik kusur olarak kabul edilemez ... "35 

- " ... Asayiş tatbikatı sırasında üstünün taksirli fiili sonucu vurularak ölen erin Askeri Mahke

mede 2/8 oranında kusurlu bulunması. A YİM'ce bir müterafik kıısur olarak değerlendirilemez ... "36 

32 Bu konuda kapsamlı bilgi için bkz. A. İsmet Arslan. "Ceza Hukuku Kurallarının Haksız Fiilden 
Doğan Tazminat Taleplerine Etkisi". Yargıtay Dergisi. C.6, S.1.2.3. 4 ve C.7. S.3. Ankara. 

1980. 1981. ss.157-178. 295-323. 507-528. 325-348: İsmail Doğanay. "Hukuk Hakimi Ceza Mah
kemesinin Hangi Nevi Kararı İle Bağlıdır" . Yargıtay Dergisi, C.l. S.2 . Ankara. 1975. ss.21-31: 
Muammer Yazar. "Ceza HukuJ....-u İle Medeni Hukuk Arasındaki İlişki". Yargıtay Dergisi. C.12. 
S.3. Ankara. 1986. ss.246-255: Nurettin Selçuk. "Ceza Kararlarının Hukuk Hakimine Etkisi". An

kara Barosu Dergisi. Y.32. S.5. Ankara. 1975. ss.718-725. 

33 AYİM. 3.D. 18.3.1980: E.1979/478. K.1980/81. 

34 AYİM. 3.D. 2.4.1981: E.1981/33. K.1981/54. 

35 AYİM. 2.D. 27.2.1985: E.1985/12. K.1985/37. 

36 AYİM. 2.D. 18.9.1986: E.1986/2. K.1986/110. 
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- " ... Hudut takımının odun ihtiyacı için onnanda ağaç kesilirken, bir ağacın üzerine düşmesi so

nucu ölen erin Ceı.a Mahkemesinde 8/8 oranında kusurlu görfilmesi hali, AYlM açısından bir müterafık 

kusur sayılmayı gerektinnez ... "37 

- '' ... Evvelce yetersiz olduğu raporla belirlenen kalorifer kazanının infıl~ etmesi sonueu ölen 

ere askeri mahkemece verilen 6/8 oranındaki kusur; bu kazanı çalıştırmaya devam ·eden idarenin hizmet 

kusuru dikkate alındığında A YİM'ce itibar edilecek bir kusur sayılamaz •.. "38 

- " ... Ceza davasını görüp mahkumiyet karan veren Askeri Mahkemece davacı astsubayın 

ayağının kınlması olayının. Bölük Komutanı üsteğmen tarafından etkisiz hale getirildiği sırada yere 

düşmesinden ileri geldiği. maddi bir vakıa olarak kabul edilmiştir. Bilindiği üzere Borçlar Kanununun 53. 

maddesi hükmüne göre. hukuk hak.imi. kusur olup olmadığına karar vermek için ceza hal..iminin mesu

liyete dair hükümleriyle bağlı olmadığı gibi: ceza mahkemesince verilen beraat karan ile de bağlı değildir. 

Ancak. yerleşmiş Yargıtay içtihatları gereğince. ceza ilamının maddi vakıaları tespit eden ve sübuta erdi

ren kısmı hukuk hak.imi bağlar. Bu esas. mahkeme karalarına saygı düşüncesinin doğal bir sonucudur. 

Bir maddi vakıanın ceza mahkemesinde sabit sayılması. hukuk mahkemesinde ise sabit sayılmaması ve 

aksi durumun kamuoyunda doğumcağı sonuçlar da açıklanan ilkelerin benimsenmesini gerektirir. Bütün 

bu hukuki nedenlerle. davacının ayağının kırılması olayının. Bölük Komutanı tarafından etkisiz hale geti

rildiği sırada yere düşmesinden ileri geldiği maddi bir vakıa olarak ceza mahkemesince kabul edilmesi 

üzerine. bu maddi vakıanın başka bir sebep ve nedenden ileri geldiğinin kabulü mümkün değildir ... "39 

- " ... ani olarak yola çıkan at arabası nedeniyle en usta sürücünün dahi heyecana kapılarak reak

siyon göstermesine sebep olacak olan olayda. müteveffa araç şoförü erin amacının, at arabası ile kendi 

aracı ve içindekileri k"UI1amlak olduğu anlaşıldığından: olayın ıamamen kendi kusuru sonucu meydana 

gelmediği. olayda belirtilen nedenlerle kusuru bulunmakta ise de. Askeri Savcılıkça yapılan soruşturmada 

dinlenen bilirkişinin ınyin ettiği 8/8 kusur oranına bağlı kalınmamış: kusur oranı. olayın özelliği. ölenin 

davranışları. aracı ve içindekileri k.ıırtamıak için yapuğı çabalan nazara alınarak. heyetimizce tayin ve tak

dir olunmuşıur ... "40 

Yargıtay'ın da, hukuk hakiminin, ceza ilamının maddi olayları sap-

37 AYİM. 2.D. 3.7.1986; E.1985/209. K.1986/86. 

38 AYİM. 2.D. 7.3.1990: E. 1989. K.1990/72. 

39 AYİM. 2.D. 4.12.1991: E.1991/436. K.1991/472. 

40 AYİM. 2.D. 12.2.1992: E.1990/436. K.1992/887. 
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tayan kısmı ile bağlı olduğunu kabul ettiği anlaşılmaktadır.41 

E. HİZMET KUSURU UYGULAMASI 

Kuruluşunu takip eden tarihten itibaren A YİM'nin hizmet kusuru 

kuramını öğretiye uygun şekilde uyguladığı, kimi kararlarıyla da bu 

kuramı geliştirdiği görülmektedir. Ancak, ilk kuruluş yılında kimi karar

larda hizmet kusurunun varlığına işaret edildikten sonra, ayrıca kusursuz 

sorumluluk halleri olan eşitlik, hakkaniyet ve nasafet ilkelerine de yer ve

rildiği42 gözlenmekteyse de; sonraki yıllarda bu hatalı yaklaşıma rastlan
mamaktadır. 43 

A YİM'nin ilk dönem kararlarından birisinde, hizmet kusuru 

kuramına esas teşkil edecek olan 11hizmet"e ilişkin belirleme yapılırken, 

idareden araç, gereç, ödenek ve personel durumunun elverdiği nisbetin 

ötesinde üstün bir hizmet beklemenin hakkaniyetle bağdaştırılamayacağı 

ifade edilmekte44; yine bir başka örneği bulunmayan hatalı bir gerekçeye 
dayalı kararında ise, görev uçuşu sırasında savaş uçağının düşmesinde 

davalı idarenin "idari ihmal ve al§kasızlığa" dayalı % 25 oranında hizmet 

kusurunun bulunduğuna işaret edilmektedir.45 

Yine bu dönem kararlarında, öğretideki klasik hizmet kusuru 

tanımlamalarına da yer verilmiştir: 

" ... idarenin hizmet kusuru için. idarenin ifa ile mükellef bulunduğu anme hizmetlerinin; ya l11ru

luşunda. tanzim ve tertibinde veya teşlilatında. bünyesinde. personelinde veyahut işleyişinde -gereken 

41 Bu yöndeki kararlar için bkz. Yrg. 4.HD .. 14.4.1975. E.1973/14388. K.1975/4936 (İ1mi Ve Kazai 
İçtihatlar Dergisi. Y.16. S.183. Ankara. 1976. s.4446); Yrg. l.HD. 3.7.1981: E. 1981/8282. 

K.1981/898950 <YKD .. C.9. S.2. Ankara. 1983. s.182); Yrg .. HGK. 11.12.1985: E.1985/9-199. 

K.1985/1054 (YKD. C.13. S.6. Ankara. 1987, s.821.) 

42 AYİM. 3.D. 8.10.1973: E.1973/1381. K.1973/603. 

43 Ancak aynı hatalı tutumun günümüzde dahi bazı idare mahkemesi kararlarında sürdürüldüğü 

anlaşılmaktadır. Nitekim. Danıştay da bir kararında bu hususa de~inerek. idarenin tazmin sorumlu

luğu belirlenirken hizmet kusuru ve objektif sorumluluk ilkelerinin birlikte dayanak 
alınamayacağını belirtmiştir. Bkz. Dnş. 10.D. 12.12.1991: E.1990/3737. K.1991/3762 (Dnş. Der .. 

S.84-85. Ankara. 1992. s.778.) 

44 AYİM. 3.D. 26.3.1974: E.1974/133. K.1974/252. 

45 AYİM. 3.D. 2.7.1974/48. K.1974/1469. 
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emir, direl.."tif ve talimatın verilmemesi, neı.aret, murakebe, teftişin icra olunmaması. hizmete tahsis olu

nan vasıtaların kifayetsiz, elverişsiz. kötü olması, icabeden tedbirlerin alınmaması, geç ve vakitsiz hare

ket edilmesi şeklinde tecelli eden- bir takım aksaklık. aykınlık, bozukluk intizamsızlık, eksiklik, sa

katlık mevcut olmalıdır. Olay müteveffa onbaşının kendi iradesi ile gizlice temin ettiği silah ile intiharı 

şeklinde tecelli ettiğine göre. idarenin hizmet kusuru bulunmadığından, hukuki dayanaktan yoksun 

davanın reddine ... "46 

Erat gazinosunda bir erın çayocağının bütangazından kendi 

çakmağına gaz nakletmeye çalışırken çıkan yangın sonucu o esnada gazi

noda istirahat etmekte olan bir kısım eratın yanarak ölmesi olayı ile ilgili 

olarak açılan tam yargı davasında A YİM, hizmet kusuruna farklı bir 

bakış getirirken, askeri hizmetin özelliğine de değinmekte ve şu orijinal 

gerekçeye dayanmaktadır: 

" ... lcbre. kendisine verilen kamu hizmetlerinin şartlarını. işleyiş biçimini hiç k"llşkusuz yasa haki

miyeti alımda serbestçe düzenleme ve yürütme yetkisine sahiptir. Bu hizmetlerin görülmesi sırasında 

idare personelinin kusuru. ihmal veya hatasından ileri gelen sorumluluk ne genel ve ne de mutlaktır. Bu 

sorumluluk. hizmet ihtiyaçlarına. idnrenin hakkı ile kişilerin haklarını uzlaştırma ilkesine göre değişen 

özel kurallara bağlıdır. İşte bunların en başında gelen kural. hizmete ilişkin bulunan k-usursuz sorumluluk 

kuram ve ilkelerinin dışında hizmetin kötü işlemesine dayanılmasıdır. Hizmet hakkında hüküm verilir

ken. hizmetin gerek kuruluşunun ve gerekse işleyinin kusurlu olduğunu ve zararın da bu kusurdan 

doğduğunu saptamak yeterlidir ... İç Hizmet Yönetmeliği. kışlalar içinde subay. astsubay ve er gazino

larının açılabilmesini öngönnekte ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının ilişkilerini samimileştinne. mesle

ki ve sosyal inkişaflarını kolaylaştınna. istirahatlerini sağlayacak araçlarla yürütülmesini davalı idareye 

personel hizmeti olarak yüklemiş bulunmaktadır. Ölen erin. istirahat anında kendiine müsaade edilen ga

zinoya gitmesi. oturup dinlenmesi. arkadaşlarıyla söyleşmesi. kısacası kendisini her türlü tehlike ve mu

sibenen uzak hissetmesi davranışlarını buna göre ayarlaması tabiidir. Askerliğin temelinin mutlak itaat 

olduğunda kuşku yoktur. İtaat. yasak edilen işleri yapmamayı da içerir. Verilen bir ödevin yerine getiril

mesi için sadece ~mredilmiş olması yeterli değildir. Verilen emrin ifasını sağlayacak vasıtaların 

hazırlanması ve o hizmetin yürütülmesinde emre uygunluğun izlenmesi de gerekir. Her askerin başta 

gelen vazifelerinden biri de. diğer askerleri her türlü musibetten korumak"tır. Gazincxla sorumsuzca yürü-

46 AYİM. 3.D. 25.6.1974; E.1974/217. K.1974/1480. Aynı yönde bir başka karar için bkz. AY!M. 

3.D. 11.2.1975; E. 1974/1954. K.1975/375. 
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tüldüğü anlaşılan kontrolsüz ve başıboş hizmetin içinden gelen ve kusuru olmayan bir kimsenin 

ölümüyle başkalarına zarar veren idarenin. bu zararı hizmet k.-usuruna müsteniden karşılaması Anayasa ve 

idare hukuk-unun genel ilkelerine uygun düşer ... "47 

Hizmet kusuru teşkil eden hallerin sayıldığı ve hizmet kusurunun de

recesini tespit bakımından "idarenin sahip olduğu imkan ve araçlar" kri

terinin işlendiği bir A YİM kararında ise şu gözlemlere varılmaktadır: 

" ... Hizmet kusuru; hizmetin kötü işlemesi. hizmetin işlememesi. hizmetin geç işlemesi şeklinde 

tecelli eden idari işlem veya eylemlerdir ... Hizmet kusuru kuramının uygulanması yönünden idarenin 

sahip olduğu olanaklar da önemli bir unsur teşkil eder. İdarenin sahip olduğu olanıık.lar değerlendirilirken; 

bir yandan hizmetin nitelik ve niceliğinin, diğer yandan bu hizmete ilişkin mevzuat. idari faaliyet. 

teşkilat. ıesis. araç. gereç, personel ve ödenek durumlarının gözönünde bulundurulması gerekir ... "48 

Hizmet kusurunun yoğunluğu, bazı A YİM kararlarında "Tam hizmet 

kusuru" olarak da nitelendirilmektedir.49 

Hizmet kusuruna dayanılan bazı A YİM kararlarında ''hizmetin kötü 

işlemesi" haline ayrıca temas edilerek vurgulandığı görülmektedir. Bu 

meyanda, nöbetçi amiri binbaşının önceden yayınlanan emirlerin dışına 

çıkarak, komutanlık nizamiyesi önünden geçmekte olan sulama kanalına, 

hiçbir önlem almaksızın eratı serinlennek amacıyla sokması sonucu yedi 

erin boğularak ölmesinde50; birlik ihtiyacı için karayollannın asfalt tan

kerinden asfalt alınması sırasında tankerin infilakı sonucu bazı eratın 

ölmesi ve yaralanmasında5I; Orduevi sineması makine dairesinin yıkımı 

sırasında yıkılan duvarın altında bir erin kalarak ölümünde52; birlik revi-

47 AYİM. 3.D. 9.6.1977: E.1976/4208, K.1977/8397. 

48 AYİM. 3.D. 29.11.1979; E.1979/428. K.1979/460. Aynı kriterin işlendiği bir başka AYİM 
kararında: auşlı tatbikatta kısa düşen bir havan mermisinin isabeti sonucu bir erin ölümü olayında. 

idarenin sahip olduğu vasıta ve imkfutlarla zaman ve yer koşulları da dikkate alındığında. kendisinden 

haklı olarak beklenmesi gereken özeni gösı.ennediği bclirtiJerek. idare hizmet kusuru esasına göre 
tazminle yükümlü kılınmışur. Bkz. A YİM. 3.D. 12.10.1976: E.1975(3473. K.1976/5429. 

49 AYİM. 3.D. 7.12.1978: E.1978/841. K.1978/4373. 

50 AYİM. 3.D. 20.5.1975; E. 1973/2137. K.1975/996. 

51 AYIM. 3.D. 9.3.1976: E.1975/384, K.1975/401. 

502 AYİM. 3.D. 1.6.1976: E.1975/2599. K. 1976/2843. 
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rinde görevli sıhhiye çavuşunun bir ere iğne yaparken hatalı enjeksiyon 

nedeni ile erin bacağının felç geçirmesine yol açmasında53; aynı ra

hatsızlıktan on gün içinde iki defa revir doktorunun lüzum görmesi 

üzerine, iki defa da acilen askeri hastaneye kaldırılan ere, askeri hastane 

personeli tarafından gerekli ilginin gösterilmemesi, teşhis ve tedavide il

gisiz kalınması ve gerekli tedavinin yapılmaması nedeniyle ölümü 

olayında54; birliğe katıldıktan sonra nefes darlığı ve kalp çarpıntısı 

şikayetlerini belirtmesine rağmen bir askeri hastaneye sevkedilmeyen 

erin emirle iştirak ettirildiği sabah koşusu sırasında kalp yetmezliğinden 

ölümünde55; er eğitim merkezinde kısım komutanı olan erin, verilen 

emirlere aykırı davrandığı gerekçesi ile, içtima halindeki kıt'anın önünde 

acemi ere diz çöktürtüp, tüfeğinin namlusunu ağzına soktuktan ve "son 

duanı yap" dedikten sonra ateş edip eri öldürmesinde56; ehliyeti olmayan 

erin manga komutanının emriyle kullandığı aracın devrilmesine ve bir 

erin ölümüne sebebiyet vermesinde57; hep hizmetin kötü işlediğine işaret 

edilmiştir. 

Bir kısım AYİM kararlarında ise "ağır hizmet kusuru" kavramına 

yer verildiği görülmektedir. 

Jandarma erinin nöbetçi olduğu sırada, nöbet kulübesinin aniden 

çökmesi sonucu enkaz altında kalarak ölmesi olayı nedeni ile açılan tam 

yargı davasında A YİM; kamu hizmetlerinin halin icaplarına ve ih

tiyaçlara göre en uygun biçimde yürütülmesi için, idarenin faaliyetin tek

nik yapısının zorunlu kıldığı ödevlerini noksansız, kusursuz ve yeterli bir 

şekilde yerine getirmesinin şart olduğunu, nöbetçi kulübesinin her an 

sağlıklı bulundurulmasının, idarenin araç, gereç ve personel bakımından 

olanakları dahilinde olduğu halde, bunun ihmal edilmiş olmasının ağır bir 

53 AYİM. 2.D. 30.9.1987: E.1987/29. K.1987/133. 

54 AYİM. 2.D. 9.10.1991: E.1990/15. K.1991/299. 

55 AYİM. 2.D. 20.11.1991: E.1990/318. K.1991/384. 

56 AYİM. 2.D. 22.1.1992; E.1991/32. K.1992/38. 

57 AYİM. 2.D. 20.5.1992: E.1992/185. K. 1992/283. 
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hizmet kusuru sayılacağını belirtmiştir.58 

Askeri aracın direkiyonuna geçen asteğmenin aracı karayolunda de

virmesi sonucu bir erin ölümü üzerine açılan tam yargı davasında ise 

A YİM, " ... hizmetin kuruluş ve işleyişinin halin icabına aykırı düşmesi ve zararın bu ay~ılıktan 

ileri geldiğinin saptanması. idarenin parasal sorumluluğu için yeterlidir. Zira. burada ajan hakkında değil. 

hizmet hakkında hükiim tesis edilmektedir. İdare personelinin riayetizliği başlı başına ağır bir hizmet ku~ 

suru teşkil eder ..... 59 gerekçesine dayanmıştır. 

Hizmet kusururun "ağırlığı" sorununa temas edilen bir başka A YİM 

kararında şu gerekçeye dayanıldığı gözlenmektedir: 

" ... Her hizmet kusuru otomatikman kamu kudretinin sorumluluğunu gerek.1.irmez. Bu kusurun bir 

dereceye kadar ağır olması da gereklidir. Ağırlık derecesinin ölçüsü. zarar görenin sözkonusu hizmetten 

beklemekte olduğu özen ve uyanıklık oranına göre. her hadisede ayn ayn takdir edilmek gerekir ... "60 

Ayrıca, yer karolarındaki ziftlerin erata benzinle sildirilmek sure

tiyle temizlettirilmesi esnasında, benzinin parlaması sonucu bir erin yana

rak sakatlanınasında61; hudut nöbetçisi olan erin, devriye gezerken yağan 

şiddetli yağmurdan korunmak için içine girdiği kerpiçten yapilmış 

nöbetçi kulübesinin şiddetli yağmurun tesiri ile çökmesi sonucu 
ölmesinde62; fıtığı olduğu bilinmesine rağmen kireç bidonu taşıtılan erin 

bidonu düşürerek gözüne kireç kaçması sonucu sakatlanmasında63; yüksek 
gerilim hattındaki elektrik kestirilmeden bu hatta paralel telefon 

hattındaki onarıma girişilmesi sonucu, bir erin yüksek gerilimin etki 

alanındaki elektrikten dolayı ölınesinde64; atış alanında hiç bir önleyici 

tedbir alınmaksızın erata taş taşıtılması sırasında, önceden arazide kalmış 

patlamamış bir roketatar mermisinin infilakı sonucu bir erin sakatlan-

58 AYİM. 3.D. 17.6.1975; E.1974/30. K.1975/1377. 

59 AYİM. 2.D. 18.5.1976: E.1975/440. K.1976/2564. 

60 AYİM. 2.D. 9.6.1977: E.1976/4208. K.1977/8397. 

61 AYİM. 3.D. 27.1.1977: E.1976/2952. K.1977/1801. 

62 AYİM. 3.D. 22.2.1977; E. 1974/2028. K. 1977/3580. 

63 AYİM. 3.D. 16.10.1980; E. 1979!390, K.1980/223. 

64 AYİM. 3.D. 18.12.1980; E. 1980/29. K.1980/'254. 
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masında65; hep idarenin ağır hizmet kusurunun bulunduğu vurgu
lanmıştır. 

Öte yandan, ileride ilgili bölümünde inceleneceği üzere A YİM, 

yargı kararlarının yerine getirilmemesi halinin, hukuki ve maddi 

imkansızlıklar dışında mutlak surette ağır bir hizmet kusuruna sebebiyet 

verdiğini kabul etmektedir.66 İdari işlemden doğan sorumlulukta da hiz

met kusuru kuramının ne şekilde uygulandığı, ileride incelenecektir. 

A YİM'nin hizmet kusuru esasına dayandığı binleri bulan karar
larından, hizmet kusuru teşkil eden haller ve sebepler açısından örnekler 

vermek gerekirse; NATO tesisinde görevli Türk erin, aynı birlikte görev 

yapan Amerikalı er tarafından başına demirle vurularak sakatlanması 

olayında. gelenek ve görenekleri, düşünüşleri, yaşayışları, askerlik, disip

lin ve görev anlayışları değişik ve çok farklı olan iki millete mensup erle

rin birarada bulunmalarının doğuracağı mahzurların önceden hesaplanıp, 

gerekli önleyici tedbirlerin alınmaması67; el bombasının imalat hatası ne

deniyle zamanından önce patlaması 68; akıl hastası erin diğer bir eri kas

den öldünnesinde, erin askere alınırken ve askerde iken ciddi bir sağlık 

kontrolünden geçirilmemesi69; akıl hastası teğmenin servis otobüsü içinde 

üsteğmeni kasden vurarak öldürmesinde, akıl hastası bir subayın orduda 

istihdama devam edilmesFO; kaldığı orduevinde banyoda duş alırken 

şofben zehirlenmesinden tümgeneralin ölmesi olayında, önceden sofbenin 

gaz sızdırmasının önlenememiş olması71; firar dönüşü kapatıldığı nezaret

hanede sigara içerken, sobanın yanına bırakılmış olan bidon içindeki 

65 AYİM. 2.D. 22.5.1991: E.1989/379. K.1991/242. 

66 Bu tip kararlara örnek olarak bkz. AYİM. 3.D. 19.3.1974: E.1973/494. K.1974/233: AYİM. 3.D. 

9.5.1974: E.1974/128. K. 1974/1122: AYİM. 3.D. 2.7.1974: E. 1973/5. K. 1974/1368. 

67 AYİM. 3.D. 1.4.1980: E.1978/958. K.1980/91. 

68 AYİM. 2.D. 13.10.1982: E.1982/405. K.1982/598: AYİM. 2.D. 25.1.1984; E. 1984/36. K.1984/ 
18. 

69 AYİM. 3.D. 2.7.1975: E.1974/3605. K.1975/1423. 

70 AYİM. 3.D. 12.5.1977: E.1976(728. K.1977/8017. Danıştay da bu konudaki bir kararında. toplum
sal güvenlik yönünden gerekli olduğu tesbiı edilmesine rağmen. akıl hastası kişinin tıbbi kontrol 
altında tutulmasını sağlayamayan idarenin. bu kişinin başkasına verdiği zaran ağır hizmet kusuru 
esasına göre tazmin etmesi gerektiğine hükmetmiştir. Bkz. Dnş. 10.D .. 4.10.1990: E. 1989/303, 

K.1990/2083 (Dnş. Der .. S.82-83. s.993.) 

71 AYİM 3.D. 21.1.1975: E.1973/2290. K.1975/160. 
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yanıcı maddenin aniden parlaması üzerine firari erin yanarak ölmesinde 

soba yanında yanıcı madde bulundurulması 72; komando eğitimi sırasında 
vadideki tel halattan geçilirken. bu halata paralel olan yüksek gerilim 
hattından elektrik sıçraması sonucu erin cereyana kapılarak ölümünde, 

idarece elektrik hattına yakın şekilde tel halatın çekilmesi73; penisilin 
iğnesi vurulmasından hemen sonra ölüm olayında, yapılan testin gerektiği 

şekilde izlenip değerlendirilmemesi74; nöbetçi erin nöbet kulübesinde 

yaktığı tenekedeki odunun çıkardığı karbonmonoksit gazından zehirlene

rek ölümünde, erin iki kişinin tutması gereken nöbete yalnız 

gönderilmesi ve dört saatten fazla nöbet tutturulması75; görevli olduğu 

yemekhaneye girerken buz tutmuş olan merdivenden ayağı kayarak erin 
ölmesinde, mevsimin kış olmasına rağmen merdivenlerdeki kar ve buz

ların temizlettirilmemesi76; arazide tarik eğitimi sırasında, tankın anteni

nin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu erin ölümünde, gerekli 
önlemlerin alınmaması 77; telef on hatlarının tamirinde görev len dirilen 

erin hava şartlarının aniden kötüleşmesi sonucu donarak ölümünde, birlik 

komutanlarının şubat ayında doğudaki bir mahalde hava şartlarının her 
an değişebileceğini düşünmeden ve gerekli önlemleri almadan eratı 

göreve sevketmeleri78; askeri kampta cankurtaran olarak görevlendirilen 

erin denizde boğulmakta olan iki bayanı kurtarmaya giderken, su alan 
sandalın alabora olması sonucu boğularak ölümünde, güneşte kurumuş ve 

eskimiş olduğu halde gerekli bakımı yapılmamış bir sandalla, yüzme bil

meyen bir çavuşun can kurtarma işlerinde görevlendirilmesi79; birlik 
hamamında silindiği benzinin alev alması sonucu erin yanarak ölümünde, 

72 AYİM. 3.D. 2.7.1975: E.1975/376. K.1975/1426. 

73 AYlM. 3.D. 25.11.1975: E.1974/131. K.1975/2112. 

74 AYİM. 3.D. 9.12.1975; E. 1974/2236. K.1975/2263. 

75 AYİM. 3.D. 23.12.1975; E.1973/1783. K.1975/2355. 

76 AYİM. 3.D. 27.1.1976: E.1973/124. K. 1976/152. 

77 AYİM. 3.D. 8.6.1976: E. 1976/838. K. 1976/2839. 

78 AYİM. 3.D. 7.12.1976; E.1976/404. K.1976n112. 

79 AYİM. 3.D. 22.2.1977; E.1976/468. K. 1977/2666. 
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ajanların başıboş bırakılması ve kıt'a disiplininde meydana gelen zaaf8o; 

paraşütle atlama eğitimi sırasında paraşütün açılmaması81 ve çıkan 

şiddetli rüzgarın tesiriyle denize düşerek ölüm82 olaylarında, paraşütün 

önceden kontrol edilmemesi ve atlama öncesi gerekli meteorolojik verile

rin alınmayarak. tatbikat mahallinde bir kurtarma ekibinin hazır bulun

durulmaması; taşocağında yapılan ateşleme sırasında fırlayan bir kaya 

parçasının mühendis üsteğmenin başına isabet ederek ölümüne yol 

açmasında, ateşleme müfrezesi ile emniyet kıt'asına çelik başlık verilme

mesi, emniyet mesafesine uyulmaması ve havadan gelecek tesirlere karşı 

sütre olarak bir yerin hazırlanmamış oluşu 83; tabur komutanının emri ile 

sivil lisenin boya-badana işlerinde çalışan erin çalıştığı merdivenden 

düşerek sakatlanmasında, gerekli önlemlerin alınmaması ve nezaret 

görevinin gereği gibi yapılmamış olması84; askeri aracın şehir içinde 

soförün hatası sonucu devrilerek tabip üsteğmenin ölümünde, şoför erin 

İstanbul gibi trafiği çok sıkışık olan bir yerde araç kullanabilecek şekilde 

yetiştirilmemiş olması 85; tank atışları sırasında patlamayan top mermisini 

geri çıkarmak isterken merminin aniden patlaması sonucu erin sakatlan

masında, dolduruculuk konusunda kendisine yeterli eğitim verilmeyen 

erin tank mürettebatı olarak istihdam edilmesi86; Mızıka Astsubay 

Hazırlama Okulu öğrencisinin okulda çıkan yangın sonucu ölümünde, 

boya-badana gibi teknik bir işin öğrencilere yaptırılması, bu faaliyet 

sırasında da öğrencilerin tamamen kendi hallerine bırakılarak denetimsiz 

kalmaları ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması87; bölük yazıcısı 

olan çavuşun erat paralarını çekmek üzere şehre inerken mühimmat 

yükle kamyonun kasasına kendiliğinden binerek burada gördüğü fünyeyle 

80 AYİM. 3.D. 14.12.1978: E.1978/876. K.1978/4375. 
81 AYİM. 3.D. 6.2.1979; E.1979/104. K.1979/74. 
82 AYİM. 3.D. 14.2.1980: E.1979/222. K.1980/45. 
83 AYİM. 2.D. 28.3.1984: E.1984/77. K.1984/70. 
84 AYlM. 2.D. 5.12.1984: E.1984/280. K.1984/233. 
85 AYİM. 2.D. 5.10.1988: E.1988/75. K.1988/207. 
86 AYlM. 2.D. 28.9.1988: E.1988/85. K.ı988/200. 
87 AYİM 2.D. 20.5.1993: E. 1992/214. K.1993/232. 
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oynadığı sırada meydana gelen patlama sonucu sakatlanmasında, idarenin 

böyle bir görev verdiği ajanına araç tahsis etmemesi ve gerekli önlemleri 

almaması88 hallerinin hizmet kusuruna yol açtığı belirtilmektedir. 

Bu konudaki kararlardan da görüldüğü üzere, A YİM'nin hizmet ku

suru uygulamasında askeri idari faaliyetin yetersizliği esas alınmakta, 

ancak bu yetersizliğin tesbitinde yaşanılan çağın ortalama düzeyi ve stan

dardı ölçütü89 dikkate alınmaktadır. Güran da A YİM'nin hizmet kusuru

na dayalı kararlarının genellikle klasik öğretiye uygun olduğunu ifade et

mektedir. 90 

A YlM'nin hizmet kusuru ile ajanın görev kusurunun birleşimine 

ilişkin kararlarına ise ileride yer verilecektir. 

Danıştay'ın da bu konuda A YİM'ne paralel bir yaklaşım sergilediği, 

ilkokulun bahçesinde bir öğrencinin diğer bir öğrenciye fırlattığı çivi9 ı 

ve çöpün92 öğrencileri sakatlaması olaylarında, öğrencilerin önceden 

uyarılmaması , gözetim ve denetim altında bulundurulmaması ; lise 

müdürlüğünce Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezine başvuru belgeleri

nin gönderilmemesi nedeniyle üniversite sınavına sokulmama olayında 

idarenin bu tutumunun93, hizmetin kötü işlemesi haline sebebiyet vere

ceğini belirttiği; ramazan topunun atışı sırasında topun infilakı sonucu 

atışı seyreden çocuklardan birinin ölümü94; Truva adlı yolcu uçağının si

lahlı teröristlerce Sofya'ya kaçırılması sırasında açılan ateşle yolculardan 

birinin yaralanması95; Belediye'ye ait havai hat elektrik telinin koparak 

88 AYİM. 2.D. 28.4.1993; E.1991/531. K.1993/251. 

89 Yayla. İdare Huk-uku. s.147 . 

90 Güran. Sorumluluğun Yargılanması. s.15. 

91 Dnş. 12.D. 18.5.1972; E.1971/851. K.1972/1484 (Danıştay 12. Daire Kararlan. I. Kitap. C.Il. An

kara. 1976. s.228.) 

92 Dnş. 8.D. 13.10.1988; E. 1987/539. K.1988/690 (Dnş. Der .. Y.19. S.74-75. Ankara, 1989. s.511.) 

93 Dnş. 8.R. 26.5.1982; E. 1980/2467. K.1982/771 (Dnş. Der .. Y.13. S. 48-49, Ankara. 1983. 

s.303.) 

94 Dnş. 12.D. 25.5.1976; E.1974/163. K.1976/1234 (Dnş. Der .. Y.7. S.24-25, Ankara, 1977. s.580.) 

95 Dnş. 12.D. 15.5.1975; E.1973/1226. K.1975/988 (Amme İdaresi Dergisi, C.9. S.3, Ankara. 1976. 
s.134.) 
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yere düşmesi ve yoldan geçen bir kişinin telin üzerine basması sonucu 

ölümü96; Aksaray yeraltı geçidinde çıkan yangın sonucu geçitten geçen 

bir kişinin yanarak ölümü97 olaylarında ise, gerekli denetim ve 

önlemlerin alınmamasına dayanan bir hizmet kusurunun bulunduğu vur

gulanmıştır. 

F. KUSURSUZ SORUMLULUK UYGULAMASI 

A YİM'nin, kuruluş tarihinden itimbaren hizmet kusuru gibi kusur

suz sorumluluk kuramını da kararlarında yaygın şekilde uyguladığı ve as

keri hizmetin bünyesinden gelen özelliği nedeniyle, bu kuramın çok sık 

uygulama alanı bulduğu görülmektedir. 

İlk on yıllık dönemde genellikle kusursuz sorumluluk kuramlarına 

kavram olarak ayrıca kararlarda temas edilirken; son dönemde ise, bu 

halin varlığı tesbit edildikten sonra yalnız kusursuz sorumluluk deyimiyle 

yetinildiği anlaşılmaktadır. 

İlk dönem kararlarında kusursuz sorumluluk kuramına ilişkin ilkele

re yer verilirken "eşitlik ve hakkaniyet"98, "hak ve adalet"99, "hakkaniyet 

ve nasafet" ıoo, "hak ve nasafet" ıoı , "sosyal adalet" ıo2, "kamu külfetleri 

karşısında eşitlik ve hakkaniyet" 103, "külfette eşitlik" 104, "hakkaniyet, 

eşitlik ve risk"105 ilkeleri sayılırken; bazı kararlarda da hatalı bir 

% Dnş. 8.D. 20.1.1983: E.1982/443. K.1983n5 (Dnş. Der .. Y.14, S.52-53. Ankara. 1984. s.228.) 
97 Dnş. 8.D. 16.12.1983; E.1982/621. K.1983/2756 (Dnş. Der .. Y.14. S.54-55. Ankara .. 1984. 

s.319.) 
98 A YİM. 3.D. 21.3.1974: E.1974/206. K.1974/235. 
99 AYlM. 3.D. 18.6.1974; E. 1973/2482. K.1974/1247. 
100 AYlM. 3.D. 5.11.1974: E.1973/85. K.1974/1787. 
101 AYİM. 3.D. 7.1.1975: E.1974/402. K. 1975/134. 
102 A Y1M. 3.D. 4.2.1975: E.1973/2270. K.1975/294. 
103 A YİM. 3.D. 4.2.1975: E.1974/3660. K.1975/295. 
104 A YİM. 3.D. 8.4.1975; E. 1975)557. K.1975/692. 
105 AYİM. 3.D. 21.10.1975: E.1974/1494. K. 1975/1822. 

253 



yaklaşımla bunların tamamı bir arada sayılmak suretiyle "idari hasar, 

mesleki hasar, sosyal hasar, kanıu külfetleri karşısında eşitlik, hakkaniyet 

ve nasafet"l06 ilkelerine birlikte yer verildiği görülmektedir. 

Son dönem kararlarında ise; "sosyal hukuk devleti" 107, "sosyal 

hukuk devleti, güvenilir idare ve hukukun üstünlüğü"108, "adalet ve hak

kiniyet" 109 gibi ilkelere de dayanıldığı, ancak çoğunlukla salt "kusursuz 

sorumluluk" belirlemesiyle yetinildiği gözlenmektedir. 

İlk dönem kararlarından birisinde, freni patlayan askeri aracın dev

rilmesi sonucu astsubayın sakatlanmasında, kamu külfetleri karşısında 

eşitlik ilkesine yer verilirken şu gerekçeye dayanılmaktadır: 

" ... davacı görevinin doğal hir gereği ve kaçınılmaz sonucu olarak maluliyete düçar olmuş ve 

dolayısiyle toplumun yararlandığı kamu hizmetinden ötürü özel ve olağandışı bir zarara maruz kalmış bu

lunduğuna göre. Anayasa'nın l 14. maddesi hükmünce kamu külfetleri karşısında ortaya çıkan iş bu 

eşitsizliğin giderilmesi gerekir. Elverirki kazanın yol açuğı zararla yürütülen idari faaliyet ve bu faaliyette 

kullanılan araç. gereç ve tesisler arasında nedensellik bağı l.'1ll1Jlabilsin ... " 110 

Yine bu döneme ait orijinal bir karara konu olayda, Kara Harp 

Okulu 1. sınıf öğrencisi olan davacı Menteş Kampında el bombası atışı 

sırasında emir ve talimatlara uygun şekilde el bombası atmış, ancak 

"kalk" komutu verilmeden tam siper durumunu bozup başını kaldırarak 

bombanın hedefe isabet edip etmediğini görmek istemiş, bu esnada 

gözüne bir bomba parçası isabet ederek sakatlanmıştır. Hakkaniyet ve na

safete dayanılan kararın gerekçesinde: 

" ... Davacı öğrencidir. Nazari bakımdan gerekli şekilde eğitilmiş ve fikri yeteneği geliştirilmiş 

olsa bile. ameli bakımından henüz yeterli ehliyeti kazanamamışıır. Tatbikatın amacı. davacıyı ve onun 

durumunda olanları bedenen ve fikren hazırlamak. nazari bilgilerinin ameli sahaya yansımasını 

106 AYİM. 3.D. 25.6.1981: E.1980/210. K.1981/116. 

107 A YİM. 2.D. 3.5. 1989: E. 1988/202. K.1989/136. 

108 AYlM. 2.D. 20.12.1989: E.1989/24. Kl989/364. 

109 AYİM. 2.D. 10.4.1991: E.1990/116. K.1991/138. 

110 AYİM. 3.D. 1.10.1974: E.1974/226. K.1974/1512. 
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sağlamaktır. Bu nedenle davacıda henüz tam ve yetkin anlamda bir kusur ehliyeti teşekkül etmemiştir. Ne 

kadar gayret gösterirse göstersin. iradesini ne denli zorlarsa zorlasın. şuursuzca meydana gelen birtakım 

reflekslerden ileri gelen hatalara maruz kalması tabiidir. Meydana gelen olay hiç kuşkusuz sadece 

davacının serbest iradesinin değil. fikri ve bedeni yeteneği ile malumat ve maharet eksikliğinin bir sonu

cudur. Yetersiz olan kimseye kendi iradesi dışında yapmak zorunda kaldığı işlerden dolayı kusur 

yüklenemez. Henüz Haıp Ok-ulu 1. sınıf öğrencisi olan davacının. bir çok tekrarlarla kazanılacak psikolo

jik ve fizyolojik alışkanlıkların meydana getirdiği olanaklarla ifa edilecek bir sanat kolu olan askerlik 

sanatının olgunluğuna erişmiş olduğunu kahul etmek mümkün değildir. Bir saniyelik ihmal ve dikkatsiz

ce hareketin neticesi insan vücudunda geniş rahribaı yapabileceği hizmetin. bu şekildeki ağır neticesini 

henüz acemi olan davacıya tahmil etmek. hakkaniyet ve nasafet kurallarına aykın düşer ... " 111 denilmek

tedir. 

Hak ve nasafete dayanılan bir başka A YİM kararında; tek yumurta 

ikizi kardeşiyle birlikte askerlik hizmetini yapan davacının, ikiz 

kardeşinin kışlada çıkan yangın sonucu ağır şekilde yanması nedeniyle, 

kardeşinin yanan bölgelerine kendi derisinin nakline izin vermesi ve bu 

amaçla geçirdiği ameliyat sonrası uzun sürede şifa bulması sonucu açtığı 

manevi tazminat istemli davada, şu ilginç yaklaşım sergilenmektedir: 

" ... kardeşini kurtarmak gibi vicdani. ahlaki. ailevi ve toplumsal bir borç ve manevi baskılar 

altında birtakım acılara tahammül ve ameliyat öncesi ruhsal endişe ve korku duygularına mecbur 

bırakılan davacıyı. hukuken korunan varlığı haleldar edilen şahıstan gayrı. ihliil neticesinde dolayısıyla 

fiilin tesirlerinden ı.arar gören diğer şahıslar gibi tel!kki etmeye imkan yoktur. Zira davacı. kardeş acısı 

gibi çok ağır ve vahim olan yakın bir tehlikeyi bertaraf etmek için. ona ı...,yasen daha hafif görülen beden

sel acı ve daimi sabit eserleri ömrü boyunca taşımak mecburiyetinde bırakılmakta. dolayısıyla değil kendi 

cismani tamamiyetinin ihlali neticesinde doğrudan doğruya zarar gören. mağdur durumuna sokulmuştur. 

Bu itibarlıı: arıza bırakmamakla beraber. vücudunun müteaddit yerlerinden alınan parçaların maddi ve ma

nevi acısını duyan ve bu yüzden üç ay hava değişimiyle nekahet ve istirahati tıbben uygun görülen 

davacıya hak ve nasafeı l'11tallarına göre ... manevi tazminat ödenmesine ... " 112 

Kusursuz sorumluluğa ilişkin bir tanım denemesinin yapıldığı A YİM 

kararında ise şu görüşlere yer verilmektedir: 

111 AY1M. 3.D. 7.1.1975; E.1974/2722. K.1975/128. 

112 AYİM. 3.D. 8.6.1976/1034, K.1976/3170. 
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" ••. Genel anlamda k'llsursuz ya da objektif sorumluluk. bir hukuk siljesinin kusuru olmadığı 

halde. kendisiyle ilgili görülen bir zarardan sorumlu tutulmasıdır. Bu tanıma koşut olarak Anayasa'nm 

'idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür' diyen 114. maddesinin son 

fıkrası. idarenin sorumluluğunu Anayasa prensibi olarak kabul etmekte ve mali sorumluluk konusunda 

sadece k'llsurun esas alınamayacağını açıkça ifade etmiş bulunmaktadır ... Bu durumda aynca kusur ara

maya lüzum olmadığı gibi. kusur karinesinin aksini kanıtlayarak sorumluluktan kunulmaya da olanak 

yoktur. Zararın illetini hizmetin yaratmış olması lazım ve kafidir. Daha açık bir deyimle, idari bir. eylem 

veya işlemle bir hak ihlal edilmiş midir sorusundan önce. idari bir işlem veya eylem ile bir kimseye zarar 

verilmiş midir sorusunun olumlu yanıtlanması. Anayasa yönünden idarenin sorumluluğu için yeterli

dir ... " l D 

Askeri aracın devrilmesi sonucu ölen erin yakınlarının açtığı davaya 

ilişkin olarak A YİM'nin son dönem kararlarından birisinde ise, kusursuz 

sorumluluğa farklı bir boyut ve yaklaşım getirildiği gözlenmektedir: 

" ... Anayasamızın Başlangıç kısmında. Türk vatandaşlarının 'milli varlığa karşı hak ve ödevlerde. 

nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak' oldukları belirtilmektedir. Yine 

Anayasamızın ı2sn. maddesinde idarenin kendi işlem ve eylemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü 

olduğu hükme bağlanmıştır. İdarenin hizmet kusuruna dayanan bir sorumluluğu olmasa bile. Türk vatan

daşlarının yukarıda belirtilen hak-ödev. nimet-külfet ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortaklık 

sıfatlarından doğan. bu ortaklardan birinin uğradığı zararın sadece o ortağın üzerinde bırakılmayarak 

diğerlerine paylaştırılması ana fikrine dayalı bir kusursuz sorumluluğu bulunmaktadır. Bu :zararın toplu

mun ortak kasasından karşılanması gerekir. Zira giderilmesi gereken sözkonusu zarar. kamu yaran için 

yürütülen askerlik hizmeti sırasında doğmuştur. Türk vatanını. istiklal ve Cumhuriyetini korumak için 

harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti olarak tanımlanan askerlik hizmetinden yararlanan top

lumun. bu hizmetin yerine getirilmesi sırasında doğan zararları paylaşması en tabii durumdur ... "114 

Güneydoğu olaylarında silahlı bir çatışmada vurularak sakatlanan 

erin davasında A YİM, tehlikeli kamu hizmeti kavramına temas etmekte

dir: 

" ... İdari hizmet yapılırken. hizmetin özelliğinden kaynaklanan birtakım rizikolar. tehlikeler 

sözkonusu olabilir. Böyle bir görev verilen kamu ajanının. hizmet sırasında zarar doğuran eyleme maruz 

113 AYİM. 3.D. 21.2.1978: E.1977/8723. K.1978/3993. 

114 AYlM. 2.D. 9.1.1985; E.1985/48. K.1985n. 
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kalması halinde. zararın sadece bu kamu ajanı üzerinde bırakılmayıp kamuya mal edilmesi ve Devletçe 

karşılanması sosyal hukuk devleti. güvenilir idare ve hukuk\111 üstünlüğü ilkelerinin bir gereğidir .. .'' 115 

Boş kovan kapsüllerinin imhası sırasında meydana gelen patlama so

nucu sakatlanan astsubaya ilişkin çok yeni bir kararında ise A YİM, Silahlı 

Kuvvetlerin bünyesinden kaynaklanan "tehlike" riskine işaret etmektedir: 

" ... Gerek öğretide gerekse yargı kararlarında kabul edildiği üzere. Silahlı Kuvvetler tarafından yeri

ne getirilen bazı hizmetlerle. hizmetin ifasında kullanılan silah. top. mühimmat, bomba gibi araç ve 

gereçler. yapıları gereği hem ilgililer hem de üçüncü kişiler için tehlike arzederler. Bunların taşıdığı tehli

kelerin ne zaman onaya çıkacağını tahmin edip önceden tedbir alarak önlemek mümkün olmadığından: hu 

gibi tehlike taşıyan hizmetlerle araç ve gereçlerden sağlanan yararlar nasıl ki bunların sahibine ait oluyor

sa. doğan zararlar da onların sahibine ait olmalıdır şeklinde ifade edilebilecek olan 'risk' ilkesinin bir 

gereği olarak. davacıların uğradığı zararın kusursuz sorumluluk esasına göre idarece tazmini gerekir ... " 116 

Yukarıda kısmen değinilenler dışında A YİM'nin "Tehlikelilik (risk 

yada hasar)" esasına dayanarak verdiği kimi kararlara satır başlarıyla yer 

vermek gerekirse; cephanelikte meydana gelen ve sebebi bilinmeyen 

infilak 111, askeri geminin (muhribin) kazanının patlaması 118, komando 

eğitimi sırasında kayalardan harp inişi yapan erin beline bağlı olan ipin 

kopması sonucu uçuruma düşmesi 119, el bombası atışı yapan acemi erin 

heyecandan bombanın maşasını kaydırması sonucu meydana gelen patla-
..: ...• ~· ....... ... . . 

ma 120, gösteri tatbikatı sırasında iki dağ arasındaki dar boğaza çekilen tel 

halatın, yüksek gerilim enerji hattının tesir sahasına girmesi sonucu tel

den karşıya geçmekte olan erin cereyana kapılması 121, atışlı tatbikatta kısa 

düşün havan mermisinin mevzideki eratın üzerine düşmesi 122, Jet Ana Üs 

115 AYİM. 2.D. 27.12.1989: E.19Ş9/24. K.1989/364. 

116 AYİM. 2.D. 13.5.1993: E.1992/868. K.1993/224. 

117 AYİM. 3.D. 4.11.1975; E.1973/2289, K.1975/1829. 

118 AYİM. 3.D. 17.6.1975: E.1973/2575. K.1975/1359. 

119 AYİM. 3.D. 4.2.1975; E.1973/2522. K. 1975/293. 

120 AYİM. 3.D. 13.1.1976: E. 1974/455. K.1976/97. 

121 AY!M. 3.D. 23.3.1976: E.1974/392. K.1976/410. 

122 AYlM. 3.D. 26.10.1976: E.1973/1117. K.1976/5898. 
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Bakını Komutanlığında F-100 jet uçağmm sandalyesini monte eden astsu

bayın, sandalyenin aniden ateşlenmesi sonucu uğradığı kazal23, jet 

uçağının içtima halindeki askeri birliğin üzerine düşmesi 124, meskfuı ma
halde muharebe eğitimi yapılırken helikopterden sarkıtılan iple yere in

meye çalışan erin ipin kopması sonucu uğradığı kaza 125, atış esnasında top 

mermisinin namlu içinde infilaki 126, bir sürveyan (patlayıcı madde 

uzmanı) nezaretinde mühimmatın imhası esnasında alınan tüm önlemlere 

rağmen meydana gelen patlama 121, ehliyetli elektrikçi olan ve kıt'ada da 

alay elektrikçisi olarak istihdam edilen erin her türlü emniyet tebdiri 
alınmasına rağmen, onardığı trafodan inerken cereyana kapılması 128, 

PKK ile çatışma sırasında timi ile birlikte dereden karşıya geçen 

üsteğmenin akıntıya kapılarak boğulması 129, geri tepmesiz top atışında 

top mermisinin namlu içinde patlamas1130, Ağustos ayında Suriye 

sınırında kızgın güneş altında zorunlu nedenlerle beş saat nöbet tutturulan 

erin, baygınlık geçirerek nöbet kulübesinden yere düşmesi 13 ı, zorunlu 

paraşüt atlayışında rüzgarın karşıdan alınması nedeniyle astsubayın sağ 

omuzu üzerine yere çarpması132 sonucu uğranılan zararlarda (ölüm ve 

yaralanmalarda) hep bu esasa yer verilerek tazminata hükmedilmiştir. 

Yükümlülüklerde eşitlik-hakkaniyet esasına göre verilen AYİM ka

rarlarına satırbaşlarıyla yer verilmeden önce, bu konudaki tipik ve oriji

nal bir-iki karara değinmekte yarar görülmektedir. 

123 AYİM. 3.D. 20.2.1979; E.1977/13460. K.1979/92. 
124 AYİM. 2.D. 18.1.1984: E.1984/17. K.1984/6. 
125 AYİM. 2.D. 13.5.1987; E.1986/20. K.1987/64. 
126 AYİM. 2.D. 27.4.1988: E.1988/19. K.1988/118. 
127 AYİM. 2.D. 21.3.1990: E.1989/359. K.1990/86. 
128 AYİM. 2.D. 18.7.1990: E 1990/185. K.1990/255. 
129 AYİM. 2.D. 6.2.1991: E.1990/394. K.1991/37. 
130 AYİM. 2.D. 26.12.1991: E.1991/530, K.1991/466. 
131 AY1M. 2.D. 15.4.1992: E. 1991/28. K.1992/208. 
132 AYİM. 2.D. 15.9.1993: E.1992/883. K.1993/417. 
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Bu kararlardan ilkine konu teşkil eden olayda, tümen komutanı 

tümgeneral birlik komutanlarıyla makam odasında toplantı yaptığı sırada, 

geçirdiği ani bir ruhi bunalım (cinnet) sonucu silahını çekip orada bulu

nanlardan alay komutanı albayı öldürmüş, birkaç subayı da yaraladıktan 

sonra, kendi silahıyla olay akabinde intihar etmiştir. Albayın yakınlarının 

açtığı davada A YİM, askerlik hizmetinin diğer kamu hizmetlerine göre 

tamamen değişik koşullara bağlı bulunduğunu ve emir komuta zinciri 

içinde personelin serbest iradeleri ile hareket etme imkanından yoksun 

olduğunu. cereyan eden olayda tedbir alma imkanına sahip olmayan ida

renin hizmet kusuru bulunmamakla beraber, cinnet geçirilmesi nedeniyle 

kişisel bir kusura da dayandırılması mümkün olmayan olayda idarenin 

hakkaniyet esasına göre doğan zararı tazminle yükümlü bulunduğunu 133 

hükme bağlamıştır. 134 

Diğe iki enteresan karara konu olaylarda ise; elektrik akımına 

kapılan arkadaşını kurtarmak isterken kendisi de cereyana kapılarak ölen 

ve sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak isterken .kendisi de 

boğularak ölen erlere ilişkin AYİM'nin yaklaşımıdır. 

İlk kararda aynen: 

" ... Elektrik akımına kapılan arkadaşını kurtannak isterken kendisi de elektrik çarpması sonucu 

ölen er. hiç kuşku yok ki vicdani ve ahla.ki bir görevi yerine getirmek istemiştir. Kendisine kusur 

yüklenebilmesi için. her şeyden önce halin gerektirdiği dikkat ve ihtimamı gösıennemesi gerekir ... İdare 

tazminle yükümlüdür ..... 135 denilerek idare sorumlu tutulmuştur. 

İkinci karara konu olay, iki erin beraber kışla dışında dolaştıkları 

sırada, içlerinden birisinin DSİ'ye ait sulama kanalına serinlemek üzere 

atlaması, ancak yüzme bilmemesi nedeniyle boğulmak üzere iken imdat 

istemesi üzerine, yüzme bilen arkadaşının onu kurtarmak için kanala 

133 AYİM. 2.D. 16.2.1983: E.1982/442. K.1983/134. 

134 Güran da sözkonusu A YİM kararının tam anlamıyla bir hakkaniyet/nasafet uygulaması olduğunu 

belirtmektedir. Bkz. Güran. Sorumluluğun Yargılanması. Tartışmalar. 

135 AYlM. 3.D. 4.5.1978: E.1977/13129. K.1978/4218. (AY1M Kararlan Dergisi. C.l. S.1. Ankara, 

1981. s.137.) 
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atlayıp kurtarmak üzere iken can havliyle bu ere sıkıca yapışan arka

daşının kendisiyle birlikte bu erinde boğularak ölümüne yol açması 
şeklinde cereyan etmiştir.136 

Arkadaşını kurtarmak üzere suya atlayıp kendisi de boğulan erin an

nesinin açtığı vazife maliilüyeti aylığı bağlanmaması işleminin iptaline 

ilişkin A YiM kararının gerekçesinde: 

" ... lç Hizmet Yönetmeliğinin 86. maddesinde; her askerin tehlikeden asla korkmayacağı. gerek

tiğinde ölmeı..-ıen çekinmeyeceği. yürekli olması gerektiği ve korkaklığın en büyük ve affedilemeyecek 

bir kusur olduğu. nefsini zarardan ve tehlikeden korumak için gerekli vazifeyi yapmamasının bir asker 

için en şiddeı1i cezaları gerektireceği. vazifenin nefsinden üstün olduğunu düşünerek zamanında 

fedakarlıktan çekinmemesi gerek;iği. bütün silah arkadaşlarının kardeşten ileri olduğunu belirttikten 

sonra. birbirine yardım başlığını taşıyan aynı maddenin (K) fıkrasında da Silahlı Kuvvetlerin bir ülkü ve 

aynı vazifede birleşmiş olan fertlerinin birbirine yardımlarının. müşterek vazifenin en iyi surette 

yapılmasını temin edeceği gibi. arkadaşlığı ve bağlılığı da kuvvetlendireceği vurgulanmışıır. Göıiildüğü 

gibi mevzuat. özellikle asker kişilerin bir tehlike halinde birbirlerine yardımını en büyük vazife olarak 

değerlendirip nitelendiımiştir. Esasen toplum kuralları da can ıehlikesi durumunda tehlikeye uğrayan 

kişiye yardam etmeyi insanlık vazifesi olarak kabul etmektedir. Bu nedenle. boğulmak üzere olan ve 

yardım isteyen arkadaşını .kurtarmak için ayakkabı ve elbisesi ile suya atlayarak kurtarma ameliyesi 

sırasında boğularak ölen davacının oğlunu vazifeli saymamak mümkün değildir ... " l 37 şeklinde sap

tamada bulunulmaktadır. 

Bu olaya çok benzeyen bir Fransız Devlet Şiirası kararında da; deniz 
kıyısında gezerken açıkta dalgalarla boğuşmakta olan bir çocuğu kurtar

mak üzere suya atlayan. ancak bir dalgaya kapılarak kendisi de boğulan 

bir kişinin yakınlarının açtığı davada, müteveffanın Belediyeye ait bir 

136 Bu olaya ilişkin açılan tam yargı davası AYİM. 2.D.nin 5.7.1989 gün ve E.1989/197. K.1989/215 

sayılı karan ile süre yönünden reddedilmiştir. Ancak, gerek A YİM'nin az önce verilen karan gerekse 

l.D.'nin vazife malOlüliyetine ilişkin kararından. davanın esastan göıiilebilmesi halinde. idarenin so

rumluluğuna hükmedileceğinde k.'llşk.ıı bulunmamaktadır. 

137 AYİM. 1.D. 26.1.1989; E.1989/95. K.1989/354. Danıştay da. havagazı sevk deposundaki arızanın 
giderilmesi sırasında zehirlenen EGO işçi ekibini kurtanna faaliyetine iştirak ederken. kendisi de ha

vagazmdan zehirlenerek sakatlanan polis memurunun açuğı tam yargı davasında idareyi kusursuz so

rumluluk esasına göre tazminata mahkum etmiştir. (Dnş. 10.D. 24.11.1982: E.1982/469. K.1982/ 

2357; Dnş. Der .. Y.12. S.46-47. ANkara. 1982. s.420.) 
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kamu hizmetinin ( cankurtarma) görülmesine katılmış olması dikkate 

alınarak, idarenin sorumluluğu yoluna gidilmiştir.138 

Görüldüğü üzere A YİM'nin konuya yaklaşımı Fransız Danıştay'ırun 

yaklaşımıyla tam bir paralellik göstermektedir. 

Yükümlülüklerde eşitlik-hakkaniyet esasına dayanılan diğer karar 

örneklerine birer cümle ile yer vermek gerekirse; mıntıka temizliği 

yapan erin başına çatıdaki bir buz parçasının düşmesi 139, gemide silahlı 

nöbetçi iken sar'a krizi geçiren erin denize düşerek boğulması 140, hudut 

karakolundan görevle bölük merkezine giderken yolda aniden çıkan ti

piye yakalanan erin donmasıI4I, tübörküloz hastası olmasına rağmen bu 

hastalığı askere alınmaya mani teşkil etmeyen yedek subay adayının, ye

deksubay okulunda sabah sporu sırasında geçirdiği akciğer kanamasına 

bağlı olarak ölümül42, kıt'ada düzenlenen sekiz kilometrelik silahlı

teçhizatlı koşuda, önceden mevcut bünyesel rahatsızlığa bağlı olarak erin 

rahatsızlanarak ölümü 143, Antalya gibi çok sıcak bir bölgede Temmuz 

ayının sonlarında erata güneş altında uzun süre eğitim yaptırılması sonu

cu bir erin güneş çarpmasına maruz kalması 144, aşçıbaşı sivil memurun 

aşçıhanede ağır yemek kazanının kaldırırken belinden sakatlanması 145, 

böbetçi erin nöbet tuttuğu binanın damından geceleyin dalgınlıkla yere 

138 C.E. 25 Eylül 1970. AJDA, Janvier 1971, ss.60-61. Kararın tahlili için bkz. Yıldızhan Yayla. 
''Fransız Devlet Şlirası Kararı". Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi. Yeni Seri Y.7. 
S.10, İstanbul. 1973. ss.139-140. 

139 AYİM. 3.D. 10.6.1975: E.1974/2233. K.1975/1356. 
140 AYİM. 3.D. 8.6.1976; E.1975/2263. K.1976/3062. 
141 AYİM. 3.D. 21.9.1976: E.1974/2425. K.1976/5184. 
142 AYİM. 3.D. 8.12.1977; E.1977n738. K.1977/13199. 
143 AYlM. 3.D. 28.12.1983: E.1983/344. K.l983nı2. Bu karannda AYİM. sivil yaşamda kişilerin 

teçhizatlı ve silahlı olarak 8 kilometre gibi uzun bir mesafeyi koşmalarının mutad bir olay olarak 
düşünülemeyeceğini. bu nedenle bünyesel de olsa rahatsızlığının hizmetin içinden gelen nedenle or
raya çık"tığını belinerek. idarenin sorumluluğuna hilkmetmiştir. 

144 AYİM. 3.D. 8.1.1980: E?l979/133. K.1980/17. 

145 AYİM. 2.D. 22.9.1982: E.1982/416. K.1982/568. 
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düşmesi 146, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde jandarma karakoluna çığ 

düşmesi 147 sonucu uğranılan zararlarda (ölüm ve yaralanmalarda) hep bu 

esasa yer verilerek tazminata hükmedilmiştir. 

AYİM'nin bazı kararlarında ise "mesleki risk" ilkesine yer verildiği 

görülmektedir. Bu kararların daha ziyade ilk döneme ait olduğu 
anlaşılmaktadır. Sözkonusu kararlara kısaca değinmek gerekirse; iki as

keri uçagın çarpışması 148. çok kötü hava koşullarında uçmak mecburiye

tinde kalan helikopterin düşmesi 149, askeri nakliye uçağının görev uçuşu 

sırasında dağa çarpmasııso, jet uçağının görev uçuşunda düşmesi151, 

uzman jandarma çavuşun astı olan er tarafından görev sırasında kasden 

öldürülmesil52, askeri aracın devrilmesi153, marangoz erin elini planyaya 
kaptırmasıl54, Güneydoğu'da emniyet için jandarma karakolu civarına 

yerleştirilen aydınlatma mayının görevli çavuş tarafından emniyet pimi
nin yerine takılması sırasında meydana gelen patlama 155 sonucu uğranılan 

zararlarda mesleki risk esasına yer verilmiştir. 

146 AYİM. 2.D. 3.2.1993: E.1991/578. K.1993/120. 

147 AYİM. 2.D. 14.4.1993: E.1993/6. K.1993/147. 

148 AYİM. 3.D. 17.9.1974; E.1974/514. K.1974/1486. 

149 A YİM. 3.D. 4.2. l 975; E.1974/3660. K.1975/295. 

150 AYİM. 3.D. 11.2.1975: E.1974/148. K.1975/373: AYİM. 3.D. 10.2.1976: E.1973/1795. K.1976/ 

244. 

151 AYİM. 3.D. 13.5.1975: E.1974/19. K.1975/984. 

152 AYİM. 3.D. 13.5.1975: E.1975/1982. K.1975/403. 

153 AYİM. 3.D. 23.3.1976: E.1974/2644. K.1976/414: AYİM. 3.D. 5.1.1978: E.1977/740. K.1978/ 

1204. 

154 AYİM. 2.D. 9.3.1983; E. 1982/468. K.1983/235. 

155 " ... karakolun bulunduğu bölgenin özelliği nedeni ile karakol çevresindeki mayınların geceleri em

niyetinin açılması. sabahları da yeniden emniyete alınmaları. niteliği itibariyle tehlikeli bir hizmeı

tir ... muıeveff a çavuşun bu tehlikeli hizmet sırasında. dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığından söz 

etmek. bu dikkatsizlik ve tedbirsizliğin bir mütetafik kusur teşkil ettiğini söylemek mümkün 

değildir. Mayınlar hakkında kendisine teknik bilgi verilmiş. tehlikeli durumlar bakımından uyarılmış 
bir kişinin. mayının pimini çıkarırken elinden gelen bütün dik.kar ve özeni göstennesi. insanın ken

disini koruma içgüdüsünün tabii bir gereğidir. Buna rağmen mayın patlamış ve o kişi yaralanmış 

veya ölmüş ise. bu durum yerine getirilen kamu görevinin içinden gelen kaçınılmaz bir durumdur. 

Kamu görevlisi. gördüğü hizmeı nedeniyle özel ve olağandışı bir zarara uğramıştır. Oysa toplum, 

görevlinin hizmetinden yararlanma durumundadır. O halde kamu görevlisinin uğradığı zarar. sadece 
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AYİM'nin "Sosyal hasar" kuramına yaklaşımına gelince: Her şeyden 

önce hemen belirtmek gerekir ki, A YİM'de Danıştay'ın başlangıçta 

yaptığı gibi bu kuramı yanlış algılamış ve aslında "mesleki risk" ilkesine 

dayanan olaylarda da bu kurama dayanmıştır. Oysa, birinci bölümde de 

değinildiği üzere, sosyal risk kuramına göre, hem ortada bir toplumsal 

olay ya da bireysel nitelikli münferit anarşik faaliyet olmalı, hem de 

zarar gören kişiler idarenin ve zarar verici eylemin tamamen dışında 

kalan kişiler olmalıdır. Kuşkusuz, idari eylemin bir asker kişiye 

yönelmesi koşulunun yokluğu nedeniyle, böyle bir davanın A YİM'de 

görülebilmesi ihtimali yoktur. 

A YİM bir kararında bu konudaki yaklaşımını şu şekilde ortaya koy

maktadır: 

" •.. sosyal hasar ilkesine göre idarenin sorumlu tutulabilmesi için. bir hizmet görülürken meydana 

gelen zararın. nedeninin ve failinin bilinmemesi gerekir. Bu suretle. hizmet esnasında meydana gelen 

zararın. hizmetin sahibi idareye ve doyasıyla bu hizmetten genel olarak faydalanan topluma yansıtılması 

ile, olayda kusuru olmayan şahsın zararı karşılanmış olur ... 11 156 

Getirilen bu ölçüte rağmen, kimi kararların buna uygun, kimilerinin 

ise uygun olmadığı gözlenmektedir. Bu meyanda, mazot deposuna fazla 

hava basılması sonucu meydana gelen patlama 157, çadırlı ordugahta nöbet 

tutan erin vukubulan sele kapılması 158, hatalı emekliye sevk işleminden 
doğan aylık farkları I 59, askeri aracın devrilmesi 160, trafik inzibat 

görevlisi ere kimliği bilinmeyen sivil bir aracın çarpması 161, PKK 

onun veya yakmlannın üzerinde bırakılmamalı. onun hizmetinden yararlanan topluma pay edilmeli
dir ... Hizmetin sahibi idare kusursuz sorumluluk ilkesi ve mesleki hasar kavramı uyarınca. davacı 
annenin zararını gidennek yükümlülilğü alundadır ... " (AYİM. 2.D. 12.11.1986: E.1986/170. 
K.1986/59.) 

156 AYİM. 3.D. 14.12.1976: E.1976/1808. K.1976n516. 

157 AYİM. 3.D. 30.3.1976; E.1976/226. K.1976/1135. 

158 AYİM. 3.D. 3.D. 18.5.1976: E.1975/3175. K.1976/2499. 

159 AYİM. 3.D. 6.7.1976: E.1976/373. K.1976/3865. 

160 AYİM. 3.D. 7.7.1977: E.1976/62532. K.1977/9483; AYİM. 3.D. 22.9.1977; E.1977/6531. K. 

1977/10191. 

161 AYİM. 3.D. 17.10.1978: E.1977/9513. K.1978/4321. 
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örgütünün jandanna karakoluna yaptığı baskınl62 sonucu uğranılan zarar

larda sosyal risk esasına dayanıldığı görülmektedir. 

Sözkonusu kararların öğretiye uygun olmadığı açıktır. 

Danıştay'ın kusursuz sorumluluk kuramına dayandığı kimi kararlara 

gelince: 

Danıştay. Devlet Tiyatrolarında sahne dekorcusu olarak çalışan 

kişinin dekorların nakli sırasında devrilen bir dekorun altında kalarak 

ölmesinde "kamu külfetleri karşısında eşitlik" ilkesine 163, askeri jet 

uçağının meskun mahale düşmesi sonucu sivil kişilerin ölmesi ve mala 

zarar verilmesi olayında yine "kamu külfetleri karşısında eşitlik" ilkesi

nel64, makinistin lokomotifin arızasını gidennek üzere çıktığı makinanın 

üzerinde bulunduğu sırada, banliyö trenine ait yüksek gerilimli cereyana 

kapılarak ölmesinde türü belirtilmeden "objektif sorumluluk 11 ilkesine 165, 

çarpışarak düşen iki savaş uçağının etrafa yayılan parçalarından pilot 

koltuğunda bulunan roketleme düğmesine enkaza yaklaşan bir köylünün 
basması sonucu, koltuğun infilak ederek bu kişinin ayağının kopmasında 

türü belirtilmeden "objektif sorumluluk" ilkesinel66 dayanmıştır. 

Görüldüğü üzere, özde Danıştay ile A YİM uygulaması arasında faz

laca bir fark bulunmamaktadır. Danıştay1ın da AYİM gibi, son karar

larında kusursuz sorumluluk kuramlarının türlerine temas etmeden salt 

bu kusur türünün varlığına işaretle yetindiği de anlaşılmaktadır. 

162 PKK'nın 12 Eylül 1980 sonrası ilk eylemi olan 15.8.1984 wihli Şemdinli Karakol baskınına 

ilişkin. ölen astsubayın yakınlarının AYİM'de açtıkları dava. (AYİM. 2.D.17.9.1986: E.1986/29. 
K.1986/l 12) 

163 Dnş. 12.D. 27.4.1976; E.1974/281. K.1976/978 (Dnş. Der .. Y.7. S.24-25. Ankara, 1977. s.593.) 

164 Dnş. 12.D. 15.2.1978: E. 1975/805. K.1978/262 (Dnş. Der .. Y.9. S.32-33, Ankara. 1979. s.801.) 

165 Dnş. 12.D. 8.5.1979: E.1978/533. K.1979/1790 (Dnş. Der .. Y.10, S.36-37. Ankara. 1980. s.597.) 

166 Dnş. 10.D. 24.11.1992: E.1991/4305, K.1992/4111 (Dnş. Der .. Y.23. S.87. Ankara. 1993. 

s.539.) 
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G. ASKERİ AJANLARIN KUSURLU DAVRANIŞLARINA 

BAÖLANAN SORUMLULUK HALLERİ 

Tezin birinci bölümünde kapsamlı olarak incelenen "kamu 

görevlilerinin kusurlu davranışlarına bağlanan sorumluluk esası"na 

ilişkin A YİM uygulaması, öğretideki farklı görüşlere paralel bir seyir iz

lemiş, ancak genellikle çoğunluğun benimsediği ilkelere uygun kararlar 

verilmiştir. 

A YİM'nin bu konudaki ilk uygulamalarında ajanın fiilinin suç teşkil 

etmesi kriterinden hareket ettiği, ancak bu durumda da taksirli suçlar 

kasdi suçlar ayırımını yaptığı ve yalnızca kasdi suçların ajanların birer 

"kişisel kusur"unun teşkil ettiğine işaret ederek, bu konuda açılan dava

ların reddi yoluna gittiği , taksirli suçlarda ise idarenin sorumluluğunun 
devam ettiğini kabul ettiği görülmektedir. 

Bu ilk kararlarda; koğuşta çıkan kavgada er arkadaşı tarafından 

süngülenerek öldürülen onbaşının 167, hizmet nedeniyle çıkan münakaşada 

yine asker arkadaşının kasatura saplaması sonucu ölen erin168 yakınlarının 

açtıkları davaların redle sonuçlandığı; teğmenin taksirli fiili sonucu vuru

larak ölen erin I 69 , arkadaşının taksirli fiili sonucu vurularak ölen 

çavuşunl70 yakınlarının açtığı davaları ise esastan kabul edilerek, hizmet 

kusuru esasına göre sonuçlandırıldığı anlaşılmaktadır. 

Yine bu dönemde, ajanın fiilinden zarar görenlerin bu konuda 

seçimlik bir hakkı olduğuna ilişkin öğretide bazı yazarlarca savunulan 

görüşe yer verilen kararlara da rastlanmaktadır: 

" ... İdarenin eyleminden zarar gören şahısların . eylemi icra eden ajan aleyhine Borçlar Kanunu 

hükümlerine göre hukuk mahkemelerinde dava açma haklarının yanında. dilerlerse hizmetin sahibi idare 

aleyhine de idare mahkemelerinde. hizmet k'Usuru veya kusursuz sorumluluk kuram ve ilkelerine dayana-

167 AYİM. 3.D. 16.4.1974; E. 1973/2174. K.1974/1060. 

168 AYlM. 3.D. 11.2.1975; E. 1974/3294. K.1975/371. 

169 AYİM. 3.D. 4.6.1974: E. 1974/1412. K.1974/1225. 

170 AYİM. 3.D. 4.2.1975: E.1974/404. K.1975/338. 
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rak dava açma haklan vardır. Davacılar ikinci durumu tercih edip idare aleyhine idare mahkemesinde dava 

açmış bulunduklarından. mahkemece husumet yönünden davanın reddedilmesi yolundaki davalı idarenin 

savunması kurulumurea kabul edilmeyerek. işin esasına geçilmiştir ... " 171 

1975 yılının ortalarından itibaren ise A YİM'nin kasdi fiiller (suçlar) 

ile ilgili içtihadından döndüğü ve tezin kaleme alındığı tarihe kadar da bu 

uygulamanın istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü görülmektedir. 

Jandarma Karakol Komutanı olan uzman jandarma çavuşun, disip

linsiz olan bir erin başka bir birliğe sevkini sağlatması nedeni ile, bu er 

tarafından tüfekle ateş edilerek öldürülmesi olayında A YİM, ilk kez ko

nuya farklı bir açıdan yaklaşmıştır: 

" ... Amir mevkiinde bulunan her askerin maiyetinden mutlak bir itaat beklemeye hakk1 olduğu 

gibi. maiyetin de amir ve üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun. tam bir hürmet göstermeye. 

amirlerine tereddütsüz itaate ve itaat hissini bozacak her türlü tezahürler. sözler. fül ve hareketlerden 

kaçınmaya borcu vardır. Bu borcunu yerine getirmeyen. askerliğin gerektirdiği niteliklerden yoksun olan 

astlarını. rütbesi. yetkisi. takdir gücü oranında çaba göstermesine rağmen ıslah edemeyen amirlerden, 

bunların zararsız hale getirilmeleri için yerlerinin değiştirilmesini istemelerinden öteye bir başarı elbette 

ki beklenemez. Nitekim. teklif üzerine yeri değiştirilen katilin. yapılan işlemle ölçü kabul etmeyecek de

recedeki ağır cinayeti. maktülün haklılığını doğrular niteliktedir. Ölen de öldüren de aynı hizmeti birlikte 

yürütmek zorunda olan kamu personelidir. Olaya öldüren açısından bakıldığında. her ne kadar öldürenin 

idari bir amaçla. yani idare çıkarına ve kamu yararına değil de. kin, garez ve düşmanlık gibi kötü duygu 

ve düşüncelerle hareket etmek suretiylye. hizmetin niteliğini aşan ve dolayısıyla idareye yüklenmesi caiz 

olmayan kişisel kusurunun varlığını kabul etmek gerekirse de; ölen açısından bakıldığında bu kuralın 

geçerli olmadığı görülür. Çünkü. olayın yol açtığı zararla ölenin yürütmekte olduğu hizmetle kullanılan 

ajan eylemi arasında doğrudan doğruya bir nedensellik bağı vanhr. Zira davacıların murisi yasal görevinin 

doğal gereğini yerine getirmesi yüzünden öldürülmüştür ... " 172 

Takibeden kararlarda da A YİM'nin bu konudaki görüşü daha 

netleşmeye başlamıştır: 

" ... idare ajanının eylemi yasal ölçüler içinde ve idare fonksiyonu doğrultusunda husule gelmiş ve 

171 AYİM. 3.D. 25.11.1975: E.1974/66. K.1975/2116. 

172 AYİM. 3.D. 25.2.1975: E.1974/1982. K.1975/403. 
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kamu hizmetinden kesin surette ayrılması olanak dışı bulunmuş olması şartıyla sözkonusu eylem suç 

teşkil etse dahL personelin kişiliği kamu hizmetinin içinde erimiş sayılacağı cihetle. bundan hizmetin sa

hibi olan idarenin sorumlu tutulması gerekir ... " 173 

Ancak, AYİM kasdi suçlarda da her halükarda "idarilik" vasfını ara

maktadır. Nitekim, kışlada münakaşa eden iki askerden çavuşun onbaşının 
boğazını sıkarak öldürmesi olayında bu niteliğin bulunmadığına işaret 

edilerek. davanın reddi yoluna gidilmiştir.174 Bir başka karara konu olan 

olayda da, iki yedeksubay okulu öğrencisinin nöbette ideolojik tartışmaya 

ginneleri ve birinin diğerinin kafasına tüfeğinin dipçiği ile vurarak sa

katlamasmda A YİM'nin konuya yaklaşımı aynı olmuştur: 

" ... .Kaınu hizmeti gören personelin yapmakla yükümlü oldukları hizmetin amacı dışına taşarak. 

herhangi bir sebep ve saik ile o hizmetin gerektirdiği normal sınırlardan ötesinde iras eyledikleri zararlar

dan idarenin sorumlu tutulması hukuken caiz değildir ... Yüksek cahsilli, kültürlü sayılabilecek ve asker

liğini bir ödev olarak yapan kimselerin aralarında bu türden meydana gelmesi muhtemel olaylan önleyici 

tedbirlerin alınmasını davalıdan beklemek. elindeki vasıta ve im.kanlan gözden uzak tutan aşın bir dav

ranış olur. Yaralanma olayı hizmetin bizatihi içinden gelmeyen bir olay olup. bir hizmet kusurundan söz 

edilemeyeceği gibi. kamu hizmetinin sebep ve tesirinden ileri gelmeyen zararın kusursuz sorumluluk 

kuram ve ilkelerine dayanılarak tazmini de düşünülemez ... "175 

Şakalaşan iki çavuşun bu davranışına kızarak elindeki demir çubukla 

bunlardan birini döverek ölümüne sebebiyet veren astsubayın bu fiili de, 

A YİM'ce aşağıdaki gerekçeyle idari olarak nitelendirilmiştir: 

" ... Olayda mezkur astsubay kendi disiplin anlayışına göre hareket etmiştir. Disiplin anlayışına 

göre hareket sonucu oluşan suç da bir hizmet kusuru teşkil eder. Elindeki sopa veya demir çubukla baş ve 

boyna şiddetle vurarak suç işleyen görevli astsubayın askerlere karşı kişisel bir husumeti 

düşünülemeyeceğine göre. şakalaşmayı disipline aykın görerek ve kendine göre disiplin sağlama ve görev 

yapma düşüncesi içinde hareket ederken en ağır bir suçu işlemiştir. Üst ve amirin görev anlayışında ka

nunlara ve hukuka bağlılık ilkesi ön planda gelir. Astsubayın o anda üst ve amir olarak yapacağı tek şey. 

173 AYİM. 3.D. 10.7.1975: E.1974/219. K.1975/1446; AYİM. 3.D. 21.D.1975: E.1973/343. K.1975/ 
1812. 

174 AYIM. 3.D. 27.1.1976; E. 1974/2716. K.1976/127. 

175 AYIM. 3.D. 27.11.1979; E.1979/223. K.1979/444. 
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kanunların verdiği yetki hudutları içinde kalarak erlere disiplin ceı;ası vermel1.L Astsubayın yaptığı hare

ket ve işlediği suç. hizmetle ilgili olup. olayla hizmet arasında bir ilişki de mevcuttur. Bu nedenle. davalı 

idarenin hizmet kusuru ve nedensellik bağı hakkındaki iddiası kurulumuzca varit görillmemiştir ..... 176 

Benzer şekilde, geceleyin yatağına işediği gerekçesiyle koğuşta usta 

erlerce falakaya yatırılan ve şişlerin inmesi için yalınayak uzun süre kar

lar üzerinde gezdirilmesinden dolayı kangren olarak bir ayağı kesilen 

acemi erin açtığı tam yargı davasında da, ajanların kasdi fiillerinin 

varlığına rağmen, hizmet kusuru esasına dayanılarak idarenin sorumlu

luğu yoluna gidilmiştir.177 

Bu dönem kararlarında bazen "ağır kusur" kriterinin esas alındığı da 

gözlenmektedir: 

" ... İdare hukukunun genel prensiplerine ve Yüksek İdare Mahkemelerinin (Danıştay ve A YİM) 

yerleşmiş içtihatları ile bu konudaki ilmi içtihatlara göre: idare ajanının şahsi kusuruna dayanılarak onun 

aleyhine dava açılabilmesi için. bu şahsın zarar doğuran eylem veya işleminin kasten. düşmanlık. siyasi. 

kin. rekabet gibi kötü niyetli davranışları ile veya kasten olmasa bile 'ağlr bir kusur' neticesinde meydana 

gelmiş olması gerekir. Görülmek1e olan bu davanın konusu bulunan olay. yani askeri aracın devrilmesi 

ise: tamamen şoför erin tedbirsizlik ve dikkatsizliği sonucu olup. kurulumuzca bu durum 'ağır kusur' ola

rak kabul edilmemiştir ... " 178 

Bu dönemde Danıştay'ın ise daha farklı bir ölçüt uyguladığı. ajan

ların suç niteliğini taşıyan eylemlerinden yalnız kasdi olanlarının "kişisel 

kusur" olarak kabul edilerek, bu tür eylemlerden kaynaklanan tam yargı 

davalarının reddedildiği, ancak olayda ajanın kasdi eylemiyle birlikte ida

renin hizmet kusurunun da bulunması halinde, idarenin sorumluluğu yo

luna gidildiği anlaşılmaktadır. Örneğin, koyun çaldığı iddiasıyla polis 

tarafından eline bir koyun başı verilerek halk arasında dolaştırılan, ancak 

bilahare isnad edilen suçtan beraat eden kişinin açtığı davada Danıştay, 

idare ajanlarının kötü niyetinden ileri gelen ve kendilerini bağlayan suç 

176 AYİM. 3.D. 26.10.1976: E.1976/466. K.1976/6187. 

177 AYİM. 3.D. 22.9.1977: E.1976/5973. K.1977/10558. 

178 AYİM. 3.D. 26.10.1976: A.1975n 79. K.1976/5758. Hemen işaret etmek gerekir ki. AYlM'nin 
ağır k."Usur kriterine dayandığı başka karan bulunmamaktadır. 
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mahiyetindeki eylemlerinden idarenin sorumlu olmadığını belirterek, 

davanın reddine karar vennişt79; suçlu zannıyla ve zorunlu bir durum 

yokken silahla ateş ederek bir kişinin ölümüne sebebiyet veren polis me

murunun eyleminde180; silah kullanmadan amaca erişilmesi olanağı var

ken jandarmanın ateş ederek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermesindeısı 

ise, Devletin korumakla yükümlü olduğu can güvenliğinin ajanlar 

vasıtasıyla zedelenmesinin aynı zamanda bir hizmet kusuruna yol açacağı 

belirtilerek, tazminata hükmedilmiştir. 

Öğretide ilk kez 197 4 yılında bir çalışmasında bu kavrama yer veren 

Duran'ın ardından, 1976 tarihli bir AYİM kararında ilk kez "Görev ku

suru" kavramına yer verildiği görülmektedir: 

" ... İdare ajanlarının kusurlu hareketlerinin hangi hallerde idareyi sorumluluktan kurtarabileceği 

mususu. ötedenberi tartışma konusu olmuş ve bu konu .kazai ve ilmi içtihatlarla işlenmek suretiyle gide

rek açıklığı kavuşturulmuştur. Yüksek İdare Mahkemelerimizin uygulamalarında bu konuda ölçii olarak; 

idare ajanının kişisel kusurunun görevle ilgili olup olmadığına ve ayrıca kişisel kusurun suç olup 

olmadığına. şayet suç ise kasdi veya taksirli suçlardan olup olmadığına bakılmaktadır. Kurulumuzca bu 

sayılan ölçülere göre olay değerlendirildiğinde: ceza mahkemesince tedbirsizlik ve dikkatsizlikle bir 

kişinin ölümüne sebep olmak suçundan mahkum edilmiş bulunan onbaşının: koğuşa şarjörü takılmış 

dolu vaziyeneki Tomson makinalı tabancasıyla girip. silah elinde iken yatan erleri kaldırmak maksadıyla 

yataklar arasında gezmesi şeklinde beliren kusurlu harektlerinin. hizmetten ayrılması mümkün 

görülemeyerek. adı geçen şahsın kişisel kusuru 'GÖREV KUSURU' olarak kabul edilmiştir ... •·182 

Sözkonusu kararın, öğretiye tamamen paralel bir yaklaşım taşıdığı 

kuşkusuzdur. 

A YİM, 1980'lerden itibaren de ajanın sorumluluğu ile ilgili 

içtihadını istikrarlı bir şekilde devam ettirmiştir. Ancak, zayıf da olsa bir 

179 Dnş. 12.D. 28.10.1971: E.1969/2245. K.1971/2418 (Dnş. Der .. Y.2, S.6-7. Ankara, 1972- s.409.) 

180 Dnş 12.D. 15.1.1974: E.1970/5100. K.1974/22 (Amme İdaresi Dergisi. C.9. S.3. Ankara. 1976. 

s.131.) 

181 Dnş. 12.D. 5.1.1976: E.1975/130. K.1976/8 (Amme İdaresi Dergisi. C.9. S.3. Ankara. 1976. 
s.129.) 

182 AYlM. 3.D. 6.4.1976: E.1973/1784. K.1976/827. 
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bağın kurulabildiği (orduya ait silahın kullanılması) kimi olaylarda görev 

kusurunun varlığı kabul edilmemiş, eylemin tamamen idarilik vasfını 

kaybettiğine işaret edilmiştir. Bu meyanda, kendisiyle imalı şekilde 

konuşarak bölük içinde takılan asteğmenin memleketten gelen mektubunu 

vermediği, telef onunu bildirmediği, nişanlısının ırzına geçtiği sanısına 

kapılan çavuşun, asteğmene ateş ederek öldürmesi olayında A YİM: 

" ... ölüm olayının. hizmetin teşkilatınclıın organize ediliş biçiminden. mahiyet ve yöntemlerinden 

kaynaklanmaması. aksine astlık-üstlük ilişkilerindeki mesafenin muhafaza edilememesinden. şahsi 

münasebetlerdeki askeri disiplin ve çiddiyetin gerektirdiği kurallara sadakatsizlikten ileri gelmesi 

karşısında: çavuşun kastına müstenit ve şahsi ilişkilerden kaynaklanan hizmet dışı eyleminden ötürü. ida

renin sorumlu tutulması düşünülemez ... "183 gerekçesiyle, asteğmenin yakınlarının 

açtığı davayı reddetmiştir. 

Bu konuda açılan bir başka davada da; gayri tabii cinsel ilişki kur

mak maksadıyla nöbetçi eri çağıran, yaptığı teklif üzerine de bu er 

tarafından silahla vurularak öldürülen astsubayın uğradığı zararın, hiz

metin içinden değil, hizmetle bütünleşmeyen, ona tamamen aykırı düşen 

ve ölenin kanun, nizam. ahlak ve örf dışı davranışları ve sanık erin tahrik 

ve zorunlu kılınması sonucu meydana geldiğine işaret edilerek, davanın 

reddine karar verilmiştir. 184 

Bölük Komutanın kızdığı ere tabancasıyla ateş ederek yaralaması 185 

ve kıta'da içki içtikten sonra benzin dökerek koğuşu kasten yakan erin bir 

çok erin ölmesi ve yaralanmasına yol açması186 eylemlerinde ise, idare 

hizmet kusuru esasına göre sorumlu tutulmuştur. Bu tutum son zamanlara 

kadar devam edegelmiş; karakol komutanı teğmenin kızarak soğuk hava

da 24 saat nöbet tutturması sonucu her iki ayağı kangren nedeniyle kesi

len erinı87, örgüt üyeliğinden hüküm giyip cezasının infazını takiben as-

183 AYİM. 3.D. 8.1.1980: E.1978/919. K.1980/5. 

184 A YİM. 3.D. 22. 1.1981: E. 1980/260. K.1981/25. 

185 AYİM. 2.D. 28.12.1983: E.1983/516. K.1983nI9. 

186 AYİM. 2.D. 12.2.1986: E.1985/212. K.1986/29. 

187 AYİM. 2.D. 29.12.1992: E.1990/443. K.1992/900. 
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kertik görevini yapmakta iken, ele geçirdiği silahla aynı birlikte görevli 

üsteğmeni öldüren erin bu fiilinden zarar gören üsteğmenin 

yakınlarının 188, nöbetçi amiri olduğu sırada izinden içkili gelen bir erin 

vurarak öldürdüğü yüzbaşının yakınlarının189 açtıkları davalarda AYİM, 

idareyi tazminata mahkfun etmiştir. 

Danıştay'ın da bu son dönemde bu konudaki içtihadını yumuşattığı 

anlaşılmaktadır: 

" ... Bir kaınu görevlisinin görev sırasında. hizmet araçlarını kullanarak yaptığı eylem ve işlemlere 

ilişkin kişisel kusurunun. kasdi suç niteliği taşısa bile hizmet kusuru oluşturacağı. idare hukukunun bili
nen ilkelerindendir ... " 190 

Konunun diğer bir cephesi, ajanın taksirli ya da kasdi fiilinin hangi 

kusur türüne sebebiyet vereceğine ilişkin A YİM uygulamasıdır. 

AYİM'nin kurulmasından evvel Danıştay'ın askeri eylemlere ilişkin 

uygulamasında; eylem ister taksirli ister kasdi olsun, kusursuz sorumlu

luk esasına dayandığı görülmektedir. Bu cümleden olarak; nöbetçi erin 

koğuşta oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yatağında uyumakta olan 
erin ölümüne sebebiyet veımesindeI91, jandarma erinin ateş ederek tutuk

lu kişinin ölümüne yol açmasındal92, erin kendisini kışkırtan nöbetçi 

subayını kasten ateş ederek öldüımesinde193, usta erin karavana borusuna 

rağmen yemeğe gitmeyen erlerden birisen palaska ile vurarak gözünü 

kör etmesindel94 kusursuz sorumluluğa göre tazminata hükmetmiştir. 

A YİM'de kasdi suçlarda ilk uygulamasında, kimi zaman kusursuz 

188 AYİM. 2.D. 1.7.1992: E.1991(579. K.1992/449. (AYİM Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.994-998.) 
189 AYİM. 2.D. 16.6.1993: E.1992/427. K.1993/301. 
190 Dnş. 10.D. 20.4.1989; E.1988/1042, K.1989/857. (Dnş. Der .. Y.20, S.76-77. Ankara. 1990. 

s.785.) 
191 Dnş. 12.D. 13.10.1967: E.1966/1570. K.1967/1558 (Duran, Türkiye İdaresinin. s.77.) 
192 Dnş. 12.D. 25.12.1969: E.1969/2269. K.1969/2469. (Esin. il. Kitap. s.177.) 
193 Dnş. 12.D. 20.5.1970: E.1968/1204. K.1970/1072. (Esin. Il. Kitap. s.523.) 
194 Dnş. 12.D. 10.4.1969: E.1968/691. K.1969/689. (Esin. il. Kitap. s.528.) 
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sorumluluğa dayanmışl95; 1976-1977 yıllan arasındaki kararlarını hizmet 

kusuru esasına göre vermişl96; arada tek-tük kusursuz sorumluluğa 

dayanılan kararlar197 olmasına rağmen, bu uygulama 1978-1981 arasında 

da hizmet kusuru esasına göre sürdürülınüştür,198 1982 yılından itibaren 

ise, hizmetin bariz şekilde kötü işleyişi halleri müstesna 199, kusursuz so

rumluluk esasına dayanılmıştır.200 

1993 yılı ortalarına kadar devam eden bu on yıllık uygulamada, esas 

olarak çoğu kez ajanı kontrol edebilecek bir başka ajanın 

görevlendirilmesinin imkansızlığından hareket edildiği anlaşılmakta olup, 

bir A YİM kararında bu hususa şu şekilde işaret edilmektedir: 

" ... idarenin er Metin'e askerlik hizmeti nedeniyle teslim ettiği silahı kullanarak er Ercan'ı 

öldünnemesi için. onun bu davranışlarını engelleyecek bir başka kamu görevlisini nöbet mahallinde 

sürekli bulundunnası beklenemez. Nöbetçileri kontrol ile görevli kimselerin de. tüm nöbetçileri nöbetleri 

boyunca nöbet mahallinde ve başlarında beklemek sw-etiyle denetlemeleri de imkansızdır. Bu bakımdan, 

er Ercan'ın nöbet değişimi sırasında er Melin tarafından silahla vurularak öldürülmesi eyleminden doğan 

zararın meydana gelişinde idareye atfı kabil, hizmetin .b.."1ll1Jlınası ve işletilmesinden doğan bir hizmet ku

suru bulunmamaktadır. Ancak, gerek er Metin gerekse er Ercan'ın olay sırasında Anayasa'nın 72 ve 211 

Sayılı 1ş Hizmet Kanunun 2. maddesi ile her Türk vatandaşına yüklenen Tük vatanını ve Cumhuriyeti 

korumak. kollamak için harp sanatını öğrenme ve yapma mükellefiyetini yerine getirmekte olup. her 

ikisi de kamu görevlisidir. Olay. er Metin ile er Ercan'ın askere gelmeden önce aralannda cereyan eden 

olaylardan ya da askerlik sırasında aralarında oluşmuş ailevi. siyasi, şahsi veya özel hukuk ilişkilerinden 

kaynaklanan ihtilaftan doğmamışur. Er Ercan'ın ... askerlik hizmetini yaptığı sırada nöbet değişimi 

esnasında idarenin diğer bir ajanı tarafından idareye ait bir silahın kullanılması suretiyle ve idarenin 

195 AYİM. 3.D. 25.2.1975: E.1974/1982. K.1975/403; AY1M. 3.D. 23.3.1976; E.1974/1423. 
K. 1976/41 1. 

1% AYİM. 3.D. 15.6.1976: E. 1973/1365. K.1976/3276: AYİM. 3.D. 2.6.1977; E.1976/108. K.1977/ 
8393. (Sözkonusu kararlar ajanın iyi yetiştirilememesi ve idarenin kontrol-denetim eksikliğine 
dayandınlmışur.) 

197 AYİM. 3.D. 12.9.1978: E.1978/854. K.1978/4266. 

198 AYİM. 3.D. 12.12.1978: E. 1977/14956. K.1978/4379: AYİM. 3.D. 19.6.1979/187. K.1979/295: 
AYlM. 3.D. 14.2.1980: E.1979/486. K.1980/47. 

199 A YİM. 2.D. 2.6.1982: E.19821320. K. 1982/470. // 

200 A YİM. 2.D. 21.11.1990: E.1989/125. K.1990/400: AYİM. 2.D. 19.6.1991; E.1991/173. f.1991/ 
226; AYİM. 2.D. 11.3.1992: E. 1990/152. K.1992/146; AYİM. 2.D. 3.3.1993: E.1992/39. 
K.1993/108. 
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araçlarının bakım ve muhafazası konusunda çıkan münakaşalardan kaynaklanan ihtilaf sonucu 

öldürüldüğü de bir vakıadır ... Bu nedenlerle söz konusu zararın zarar gören metinde bırakılmayıp. kamuya 

pay edilerek hizmetin sahibi idarece karşılanması idare hukukun genel ilkeleri, kamu yükümlüliikleri 

yönünden eşitlik, hakkaniyet ve nasafet kuralları gereği olduğundan. davacıların zararlarının karşılanması 

gerektiği sonucuna ulaşmıştır ... "201 

Güran, A YİM'nin kasıtlı ajan eylemlerindeki bu tutumu ve 

yaklaşımının hem zarar göreni veya ailesini, hem de müesseseyi korumak 

amacına dayandığını, olayların kendi yönetsel mekanında cereyan etmiş 

olmasından kaynaklanan ciddi sorumluluk anlayışının ürünü olan bu tutu

mun anlaşılabilir olduğunu belirtmekle202 beraber; aslında hemen hemen 

çoğunluğu klasik hizmet kusuru/ajanın görev kusuru birleşmesi olan bu 

davaların kusursuz sorumluluk esasına dayandırılmasının. ajana rücu edi

lememe tehlikesini de beraberinde getirdiğini, çünkü objektif sorumlu

luğun esasında, idareye ve herhangi bir ajanına kusur yüklenememesi ol

gusunun bulunduğunu, bu tür davalarda kusursuz sorumluluğa 

dayanılması halinde, kasdi suç işleyen ajana idarece rücu edilmesinin 

mümkün olmadığını ifade ile, konuya eleştirisel bir bakış getirmekte

dir.203 

Aynı yazar, evvelce savunduğu nYargılama modeli"ni A YİM. 20. 

Kuruluş Yılı Sempozyumunda tekrarlanmış ve "davanın ihbarı" 

müessesesi yoluyla "görev kusuru" bulunan ajanın A YİM'ce davaya dahil 

edilebileceği savını ileri sünnüştür.204 

31 Mart 1993 tarihinde düzenlenen söz konusu sempozyumda sunu

lan bildiri ve bu çerçevedeki tartışmalardan sonra ise, A YİM'nin bu ko-

201 AYİM. 2.D. 7.4.1993: E.1991/483. K.1993/135. 

202 Güran. Sorumluluğun Yargılanması. s.15. 

203 Güran. Sorumluluğun Yargılanması. s.16. Bilgen de bu tür kararların çoğunda hakkanjyet ilkesine 
dayanılmasının doğru olmadığını. tazminat doğrucu huJ...-ukl sebeplerin kararlarda daha iyi tartışılması 
gerektiğini dile getirmiştir. Bk.z. A YİM 20. Kuruluş Yılı Sempozyumu. Tartışmalar. 

204 A YİM. 20. Kuruluş Yılı Sempozyumu. Tartışmalar. Ancak. Onar. tam yargı davalarında idarenin 
rücu edebiyeceği ajanının ihbar yoluyla davaya dahil edilemeyeceği görüşündedir. Bkz. Onar (IIl). 
ss.1958-1959. 
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nudaki 10-12 yıllık içtihadını değiştirdiği ve ajanın taksirli ve kasdi fiille

rine dayanan tam yargı davalarında hizmet kusuru esasına dayandığı, 

ancak kararların gerekçesinde, ajanın kişisel kusuru 205 yanında idarenin 

hizmet kusurunun birleşmesinin sorumluluğun esasını teşkil ettiğine işaret 

ettiği görülmektedir. 

Bu son kararlara örnek olarak; nöbetçi astsubayın tabancasıyla oyna

ması sonucu erin vurularak ölümünde, nöbet görevinin tam anlamıyla ye

rine getirilmemesi ve ajanın (astsubayın) iyi eğitilmemiş olması 206; askeri 

aracın devrilerek teğmenin ölümünde, hızlı giden araç şoförü ile onu ikaz 

etmeyen araç komutanı teğmenin yeterince iyi yetiştirilmemiş olması207; 

izinden içkili gelen erin nöbetçi amirini öldürmesinde, bu erin kışlaya 

içki şişesiyle gelmesi, görevU olmadığı halde silah temin edebilmesi nede

niyle kıt'a disiplininde meydana gelen zaaf208; helikopterin düşerek içinde 

yolcu olarak bulunan albayın ölümünde pilotaj hatası dolayısiyle pilotin 

iyi yetiştirilmemiş olması 209, iki erin kavgasını ayırmak isterken kendisi 

de bunlardan birinin açtığı ateşle yaralanıp sakatlanan erin uğradığı bu 

eylemde, ajanların yeterince denetlenememesi2IO halleri birer hizmet ku

suru kabul edilmiş; ayrıca her olayda ajanların "kişisel kusur"larının 

da211 bu hizmet kusuruyla birleştiği gerekçede belirtilmiştir. 

Ancak, kanımızca bu uygulamanın da doğru olmayan yanları bulun

maktadır. Her şeyden ~nce ajanın taksirli/kasdi fiiline dayanan her eylem

de mutlaka idarenin hizmet kusuru bulunmayabilir. Bu takdirde, görevle 

kurulabilen en gevşek bağ dahi bir görev kusuruna sebebiyet vermekle 

205 Yeni Kararlarda belirtilen "kişisel k."Usur" sözcüğü yanlış anlaşılmalara yol açabilecek mahiyettedir. 
Aslında bu sözcükle kastedilen. ajanın "görev kusunı"dur. Yoksa. ajanın şahsi sorumluluğunu gerek
tirecek olan "salı kişisel kusur"u kastedilmemektedir. Bu bakımdan. bu hatalı smcüğün kullanılması 
doğru değildir. 

206 AYİM. 2.D. 16.6.1993: E.1992nso. K.1993/296. 

2<J7 AYİM. 2.D. 9.6.1993: E.993/34. K.1993/283. 

208 AYİM. 2.D. 16.6.1993: E.1992/427. K.1993/301. 

209 AYİM. 2.D. 26.5.1993: E.1992n32. K.1993/280. 

210 AYIM. 2.D. 10.l 1.1993: E.1991/220. K.1993/526. 

211 Dipnot 204'te belirtildiği üzere. kastedilen ajanların görev kusurudur. 
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beraber, ajanın çok iyi yetiştirilmiş olması halinde -örneğin sicilleri ve 

askeri safahatı çok parlak bir kurmay subayın, hizmetle ilgili bir konudan 

kaynaklanan ihtilaf nedeniyle, idareye ait silahla üstünü öldürmesi duru
munda- idarenin ne yetersiz yetiştirmesine ne de denetim eksikliğine 

dayanmak mümkün olamayacaktır. Sırf hizmet kusuruna gerekçe uydur

mak amacıyla kullanılabilecek nitelendirmeler ise, bu konudaki öğretiye 

ters düşecektir. İşte bu gibi hallerde, sanırız askerliğin bünyesinde mev

cut "tehlikelilik" esasına dayanılarak kusursuz sorumluluk yoluna gitmek, 

en doğru yöntem olacaktır. 

Öte yandan, Güran'ın işaret ettiği kusursuz sorumluluk halinde, 

kasdi fiili ile zararlı sonuca yol açan ajana rücu halinin mümkün ola

n1ayacağına ilişkin görüş, özde ve sorumluluk kuramı bazında doğru ol

makla beraber; Anayasa'nın öngördüğü "rücu" mekanizmasını 

düzenleyecek kanun henüz çıkartılmış olmadığından, en azından yasal 

açıdan bu konuda bir engel bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, idare, 

A YİM kusursuz sorumluluğa hükmetse bile, zarardan sorumlu gördüğü 
ajanına karşı rücu davası açabilecek durumdadır. Bu konuda "şimdilik" 

yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak, rücu davasına bakacak adliye 

ha.kimi, kuşkusuz bu konuda bir değerlendirme yapmak durumunda kala

caktır. Nitekim, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin konuya ilişkin bir 

kararında aynen: 

" ... İdarenin memur veya diğer kamu görevlilerine rücuu. kişisel kusurun varlığına bağlıdır ... Bu 

nedenle ortada kişisel kusur olarak nitelendirilebilecek bir eylemin varlığı halinde sorumluluktan söz edi

lebilecektir. Kuşkusuz burada sözü edilen kusur. kasti olabileceği gibi. ihmali nitelikte de olabilir. Rücu 

için. kusurun ağır olması da gerekmez. O halde olayda sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için. öncelikle 

gerçekleşen maddi olgunun ortaya konması zorunludur ... Danıştay kararında. yalnız hizmet kusurundan 

söz etmesi veya kişisel kusurdan söz etmemesi sonuca etkili görülmemelidir. Çünkü. o kararda tartışılan 

idarenin eylemidir. Hizmet kusuru vardır dendiği zaman. olayda kişisel kusurun bulunmadığı anlamına 

gelmez; burada özellikle hizmet kusuru ile kişisel kusurun yanyana. içiçe olabileceği veya çoğu zaman 

hizmet kusurlarını. hizmete bağlı kişisel kusurların oluşturduığu unutulmamalıdır .. :·212 denilmek 

212 Yrg. 4.HD. 5.3.1985: E.1984/8504. K.1985/1765 (Ankara Barosu Dergisi. Y.42. S.1985/5-6. 
s.792.) 
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suretiyle, Yargıtayın konuya bakışı sergilenmektedir. 

AYİM'nin "kişisel kusur"a bakışına gelince: 

Bu konuda A YİM'nin genellikle nhizmetten ayrılabilir kusur" krite

rine itbar ettiği gözlenmektedir. Ancak, başlangıçta bu kriter daha dar 

bir şekilde yorumlanırken, sonralan klasik anlamda "kişisel kusur" teşkil 

etmekle beraber, askeri hizmetin bünyesinde ve yapısında mevcut tehlike 

dikkate alınarak, daha geniş bir yoruma gidildiği anlaşılmaktadır. 

Bu hale ilişkin örnekleri sıralamak gerekirse; araç şoförünün erin 

kendi dikkatsizlik ve tedbirsizliği ile aracı devinnesi sonucu ölmesi213, 

üstlerinin bu konudaki emir ve talimatlarına rağmen çaya giren erin 

boğulması2 14 , birlikte çamaşır makinasını durdunnadan elini makinaya 

sokan erin sakatlanması,215 askeri aracı izinsiz kışladan çıkarak İstanbul'a 
giden, bir lokantada içki içtikten sonra yanına aldığı iki kadınla sahil yo

l unda seyrederken denize uçan erin boğulması216 , mıntıka temizliği 

sırasında yapraklarım bir defada dökmek için çıktığı akasya ağacından, 
bastığı dalın kırılması sonucu yere düşen erin ölümü217, kendi zimmetin

de bulunan askeri araçtan çektiği benzinle önce sobayı yakan, aynı ortam

da elbisesini benzinle yıkayan erin, sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu 
çıkan yangında yanarak ölmesi218, nöbetçi erin ambarda istifli 

sandıklardan birini açarak içindeki el bombası fünyesini kurcalarken 

meydana gelen patlama sonucu sakatlanması2I9, sivilliğinde ehliyetli kasap 

olan erin elini et kıyma makinasına kaptınnası220, kendisine yapılan 

uyarılara rağmen 30 bin volt elektrik akımı olan direğe çıkarak elindeki 

213 AYİM. 3.D. 26.6.1974; E.1974/224, K.1974/1326. 
214 AYİM. 3.D. 25.6.1974; E. 1974/20. K.1974/1313. 
215 AYlM. 3.D. 19.7.1974; E.1974/2030. K.1974/1468. 
216 AYİM. 3.D. 19.11.1974: E.1974/1454. K.1974/2066. 
217 AYİM. 3.D. 10.12.1974: E.1974/613. K.1974/2414. 
218 AYlM. 3.D. 18.2.1975; E.1974/2370. K.1975/399. 
219 AYİM. 3.D. 18.2.1975: E.1974/2743. K.1975/400. 
220 AYlM. 3.D. 29.5.1975: E.1975/662. K.1975/1125. 
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kontrol kalemi ile elektrik akımını ölçmek isteyen erın cereyana 

kapılarak ölmesi22I, hudut nöbetinde iken kendi nöbet bölgesini terkede
rek diğer nöbetçinin mıntıkasına giren ve bu erin yabancı kişi sanarak 
açtığı ateş sonucu vurulan erin ölümü222, elbiselerini benzinle yıkadıktan 

sonra tam kurumadan üzerine giyip nöbete giden erin, nöbette sigara 

içmek isterken elbisesinin tutuşması sonucu yanarak ölümü223. hareket 
halindeki reoya arkadan binmek isteyen erin düşerek ölümü224, bir yıldan 

beri aynı aracı kullanan ve kendisine gerekli eğitim verilen kariyer 

sürücüsünün, karayolunda seyir halinde iken yaptığı hatalı sollama sonu
cu karşıdan gelen araçla çarpışmamak için y~ptığı manevra sonucu 
uçuruma yuvarlanması neticesi sürücüsünün ölümü225, kışlada içerek 

sarhoş olan erin, arkadaşlarınca ayılmasının sağlanması amacıyla kade
meye götürülerek su zannıyla bir bidondaki asitin kafasına dökülmesi so

nucu ölümü 276, olaylarında A YİM, kişisel kusurun varlığı nedeniyle 

açılan davaları reddetmiştir. 

Komando Okulunda acemi er olan desteğin, kayar telden ilk defa at
larken, acemilik ve eğitim sahasındaki heyecan nedeniyle kancayı erken 
bırakarak yere düşüp ölmesinde ise; tam ve yetkin anlamda bir kusur eh

liyetinin henüz oluşmamış olması nedeniyle, ölen erin kişisel kusurundan 
söz edilemeyeceği belirtilmiş227, el bombası atışı sırasında el bombası pi

mini gereği kadar sıkı tutmaması sonucu bombanın infilakıyla teğmenin 

ölmesinde de, hayatın olağan akışına göre her normal insanın başına gele

bilecek olan bu davranış kişisel kusur olarak kabul edilmemiştir.228 

221 AYİM. 3.D. 13.1.1976; E.1974/27, K.1976/116. 
222 AYIM. 3.D. 20.l.1976: E.1976/105. K.1976/118. 
223 AYlM. 3.D. 26.10.1976/4690. K.1976/6189. 
224 AYİM. 3.D. 23.l l.1976: E.1976/5487. K.1976/6780. 
225 AYlM. 3.D. 7.2.1978: E.1977/8718. K.1978/3647. 
226 AYlM. 3.D. 20.12.1979; E.1979/326. K.1979/478. 
227 AYİM. 3.D. 22.4.1980; E.1979/274, K.1980/111. 
228 AYlM. 2.D. 29.1.1992: E.1991/235, K.1992/43. 
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Danıştay da bir kararında, üniversite rektörünün bu konudaki 

Danıştay kararlarına rağmen, mevzuata açıkça aykırı ve hizmetin 

gereğini aşan tutum ve davranışı ile davacının üniversiteden bir yıl geç 

mezun olmasına sebebiyet vermesinde, rektörün kişisel kusurunun bulun

duğunu belirterek davanın reddine karar vermiş229; bir başka kararında 

ise, ~ayınlı yeri korumakla görevli jandarma erinin, vurulmuş bir hay

vanı almak için mayınlı sahaya girmesi ve mayın patlaması sonucu 

ölmesinde, erin kişisel kusurunun varlığına işaret ederek, açılan davayı 
reddetmiştir. 230 

Yargıtay'ın bu konudaki bir kararına tezin birinci bölümünde 

değinildiğinden; bu karar dışındakı bazı kararlara da işaret etmek yararlı 

olacaktır: 

" ... Anayasa'nın memur ve kamu görevlileri için öngördü~ü teminaun 'idari işlem .ve eylem' ola

rak nitelendirilebilecek davranışlarda sözkonusu olduğu, maddenin açık sözünde olduğu gibi özünde de 

vardır. Ancak. bu gibi eylem ve davranışlardan doğan şahsi kusurdan dolayı memurlar ve diğer kamu 

görevlileri aleyhine doğrudan dava açılamaz. Memurun kamu görevini yerine getirirken zararı oluşturan 

davranışı. bir idari işleme yabancı ise. çoğu kez suç teşkil eden bu davranışlar nedeniyle. memur zarar 

görene karşı doğrudan doğruya ve kişisel kusurdan dolayı sorumlu olacal.."tlr ... "231 

Yargıtay'ın görev kusuru -salt kişisel kusur ayırımını işlediği oriji

nal bir kararında; kaymakamın lisede yaptığı konuşmada bir öğretmeni 

vatan haini olarak nitelendirmesinin "salt kişisel kusur"a yol açtığı sonu

cuna şu gerekçelerle varılmaktadır: 

" ... Davanın özelliği ve davalının olay sırasındaki görevi ve sıfatı nedeniyle. kamu personelinin 

görev kusuru ile salt kişisel kusur ayınını üzerinde durulmasında yarar vardır. Bilindiği gibi. görev kusu

ru. kamu görevlisinin görevden ayrılamayan kişisel kusuru olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kişisel kusur. 

görev içinde veya dolayısıyla. idarinin personeline verdiği ödev. yetki ve araçlarla işlenmekte ve görev 

kusurun irtikabına yol açmaktadır. örneğin. mevzuat gereği kendisine zor ve hatta gerektiğinde silah kul-

229 Dnş. 8.D. 17.2.1976: E.19756330. K.1976/520 (Dnş. Der .. Y.7. S.24-25. Ankara. 1977. s.365.) 

230 Dnş.12.D. 31.5.1977; E.1976/179. K.1977/1454. (Dnş. Der., Y.8, S.28-29, Ankara. 1978, 
s.676.) 

231 Yrg. 4.HD. 13.5.1986; E.1986/1995. K.1986/4064 (YKD. C.12. S.9, Ankara, 1986. s.1290.) 
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lanma yetkisi verilen bir kamu görevlisinin, bu görevini ifa ettiği sırada kanunun veya zaruretin tayin 

ettiği hududu tecavüz etmek suretiyle bir zarara sebep olınası halinde, görev kusurundan söz edilebilir. 

Salt kişisel l"Usur ise. idare nam ve hesabına hareket eden bir kamu görevlisinin. idareye auf ve izafe olu

nacak yerde. doğrudan doğruya kendi şahsına isnat olunan ve şahsi mes'uliyetini intaç eden yolsuz bir 

eylem olarak tanımlanabilir. Salt kişisel kusur. kamu görevlisinin, açıkça ve kolayca görevden 

ayrılabilen tasarruf ve hataları olarak kendini göstermektedir. Kamu görevlisi zarar doğurucu eylemini ka

musal görevin yerine getirilmesi vesilesiyle yapmışsa. artık görev kusuru değil. salt kişisel kusur 

sözkonusu olmaktadır ... "232 

Görüldüğü üzere, Yargıtay'ın son dönemdeki içtihatları öğretiye ve 

Danıştay ile A YİM'nin bu konudaki kararlarına paraleldir. 

Bu konuda son olarak "Ajana rücu" sorununa ilişkin A YİM 

içtihadına değinmek gerekirse; A YlM'nin "rücu" müessesesine karar

larında fazlaca yer vermediği gözlenmektedir. 

Astı olan erin kasdi fiili sonucu vurularak ölen çavuşun yakınlarının 

açtığı tam yargı davasında A YİM, bir yandan kusursuz sorumluluğa 

dayanarak idareyi tazminata mahkfun etmiş; bir yandan da kararda idare

nin faile (sanık ere) rücu hakkının saklı tutulduğuna işaret edilmiştir.233 

Bölük Komutanı üsteğmen ve bölük çavuşlarının dövmeleri sonucu 

ölen erin davasında da, bir yandan hizmet kusuru esasına dayanılarak 

idare sorumlu tutulmuş; bir yandan da idarenin olayın müsebbiplerine 

rücu hakkı saklı tutulmuştur.234 

Benzer şekilde, askeri aracın karayolunda sivil araçla çarpışması so

nucu ölen erin davasında kusursuz sorumluluk esasına dayanılmakla bera

ber, davalı idarenin sivil araç şoförüne kusuru oranında rücu hakkının 

saklı tutulduğu belirtilmiş235; birlik ihtiyacı için karayolları asfalt kanke

rinden asfalt alınması sırasında tankerin infilakı sonucu ölen erin 

232 Yrg. HGK. 30.4.1986: E.1985/4-309. K.1986/466. (YKD .. C.13, S.11, Ankara. 1987. s.1629.) 

233 AYlM. 3.D. 25.2.1975; E.1974/1982. K.1975/403. 

234 AYİM. 3.D. 8.7.1975: E.1974/2589. K.1975/1440. 

235 AY1M. 3.D. 9.3.1976: E.1973/2523. K.1976/394. 
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davasında hizmet kusuruna dayanılmakla beraber, davalı İçişleri Ba

kanlığının Karayolları Genel Müdürlüğüne kusuru derecesinde rücu 

hakkının saklı tutulmasına karar verilmiş236; göreve geldiği askeri servis 

aracının karayolunda sivil bir kamyonla çarpışması sonucu ölen astsu

bayın davasında kusursuz sorumluluğa dayanılmakla beraber, idarenin 

olaya sebebiyet veren şoför er ile sivil araç şoförlerine kusurları 

oranında rücu hakkının saklı tutulduğuna işaret edilmiş237; yanlış ame

liyat neticesi sağ ayağı kesilen erin açtığı davada idarenin hizmet kusuru

na dayarulmıştır.238 

Bu konudaki yeni kararlardan birisinde de, sabah yataktan 

kaldırılma sırasında erin çavuşu tüfeğiyle ateş ederek öldürmesi olayında; 

kusursuz sorumluluk esasına göre idare sorumlu tutulurken, idarenin bu 

ajanına (ere) rücu hakkı bulunduğu belirtilmiştir.239 

Görüldüğü üzere, A YİM'nin gerek 1982 Anayasası öncesinde, ge

rekse sonrasında "rücu "yu, idarenin takdirine giren bir kurum olarak 

algıladığı anlaşılmaktadır. Oysa tezin birinci bölümünde açıklandığı 

üzere, 1982 Anayasası düzenlemeleri karşısında "rücu", idare açısından 

bir zorunluluktur. Diğer bir deyişle, henüz bu konuda Anayasa'nın em

rettiği özel kanun çıkarılmamış olmakla beraber; kusurlu fiil ve davranışı 

ile idareyi zarara soktuğu idari yargı kararı ile sabit olan ajana; idarece 

rücu edilmesi şarttır. Nitekim Danıştay. 1982 öncesinde verdiği bir ka

rarda. Danıştay ilfunının uygulanmaması nedeniyle hükmedilen tazminatı 

ödeyecek olan idarenin, işlemin niteliğine ve oluşma tarzına göre kişisel 

kusuru olan sorumlulara bu tazminatı rücu etmekte serbest olduğunu be-

236 AYİM. 3.D. 9.3.1976: E.1975/566. K.1976/400. 

237 AYİM. 3.D. 30.11.l978: E.1977/6526. K.1978/4369. 

238 " ... eylemin ve buna bağlı olarak hizmet kusurunun oluşumunda. idarenin yetkili ajanı durumunda
ki hekimin tıp kural ve gereklerine uymayan davranışının kat.kısının bulunduğu hususu da kendini 
hissettirmektedir. Ancak. sözkonusu katkının derecesinin ne olabileceği ve ajana rücu edilip edile
meyeceği ise. idarece değerlendirilebilecek bir husustur ... " (A YİM. 2.D. 30.12.1985; E.1985/9. 

K.1985/225 . 

239 AYİM. 2.D. 11.3.1992; E.1992/81. K.1992/151. 

280 



lirtirken240; daha önce tezin birinci bölümünde yer verilen "Üruğ" karan 

ile, 1982 Anayasası düzenlemeleri karşısında, idarenin sorumluluğu sap· 

tanan kamu görevlilerine rücu etmesinin zorunlu olduğunu hükme 

bağlamıştır. 24 I 

Yargıtay'ın rücu'ya ilişkin bir içtihadı ile bu konudaki açıklamala

rımızı noktalayalım: 

" ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 ve Anayasa'nm 129. maddesinde getirilen 

hükümlerle. memurun sorumluluğu kaldırılmamış: kamu görevlisi olan memurun. tazimanat alacaklarına 

karşı sorumluluğu diğer sorumlu olan Devlet'e kanalize edilmiştir. Devlet. bu düzenlemeyle memurun 

kişiye olan tazmin borcunu yasa gereği doğrudan yüklenmiş olan kişi durumundadır. Borcun zamr görene 

ödenmesiyle Devlet. zarara uğrayan kimsenin yerine geçerek rücu edebilecektir. Bu nedenle. memurun 

Devlet'e karşı rücu sorumluluğunun belirlenmesinde özel hukuk kuralları esas alınmalıdır. Çünkü. me

murun kaldırılmayan ancak geçici olarak Devlet'e kanalize edilen kişilere karşı sorumluluğunun kaynağı 

Borçlar Kanunudur. (Madde41) ... Kaldı ki. memurun Devlet'e kanalize edilen (üçüncü kişilere verilen za

rarlar için) sorumluluğu yönünden Borçlar Kanunu dışında ve özellikle kamu yasalarında bir hüküm bu

lunmamak1adır ... n242 

AYİM'nin 20. Kuruluş Yılı Sempozyumunda da "rücu" sorunu ele 

alınıp tartışılmış; bir özel hukuk yargıcı ve yazarının rücu davalarının 

adli yargıda görülmesinde isabet olduğu ve bu davaya bakacak hukuk 

hakiminin ceza veya idare hakiminin kusur konusundaki kararı ile bağlı 

olmadığına ilişkin görüşü243; gerek Bilgen244, gerekse Kılıçoğlu245 

tarafından benimsenıneyerek, yasal düzenleme ile rücu davalarının idare 

240 Dnş. Dava Drl. Krl. 2.2.1979: E.1977/515. K.1979/20 (Dnş. Der •. Y.10. S.36-37. Ankara. 1980. 
s.313.) 

241 Dnş. 10.D. 20.4.1989: E.1988/1042. K.1989/857 (Dnş. Der .. Y.20. S.76-77. Ankara. 1990. 
s.785.) 

242 Yrg. 4.HD. 14.11.1985: E.1985/7369, K.1985/9399. (YKD .. C.12. S.4. Ankara. 1986. s.513.) 
Aynı kararda. rücu davasına bakan hukuk mahkemesinin. gerek ceza mahkemesinin gerekse idari 

yargının belirlediği kusurlarla bağlı olmadığına da işaret edilmiştir. 

243 Bkz. Çetin Aşçıoğlu'nun açıklamaları. A YİM. 20. Kuruluş Yılı Sempozyumu. Tartışmalar. 

244 Bkz. Penev Bilgen'in açıklamaları. A YtM. 20. Kuruluş Yılı Sempozyumu. Tartışmalar. 

245 Bkz. Ahmet Kılıçoğlu'nun açıklamaları. A YlM. 20. Kuruluş Yılı Sempozyumu, Tartışmalar. 
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mahkemelerinde görülmesinin sağlanması gerektiği ve şu anki durumda 

dahi A YİM'nin tazminat kararında kusur konusunda yaptığı tespitin, rücu 

davasında adliye (hukuk) hakimini bağlayacağı ileri sürülmüştür. Biz de 

bu yazarların görüşüne aynen iştirak etmekteyiz. 

H. GENEL SORUMLULUK KOŞULLARI VE ASKERİ YÜKSEK 

İDARE MAHKEMESİ 

İdarenin gerek kusurlu gerek kusursuz sorumluluğunun varlığı ıçın 

gerçekleşmesi gerekli olan "bir zararın varlığı", "zarar doğurucu işlem 

ve eylemin idareye yüklenebilir olması (idari bir davranış) ve "zarar ile 

idari olgu arasında illiyet bağının bulqrunası" şeklindeki genel sorumlu

luk koşullarına ilişkin A YİM uygulamasının, genelde öğretiye uygun ve 

zengin olduğu görülmektedir. 

A YİM; sara hastası olduğu idarece bilinmeyen erin görevli olduğu 

gemide iken geçirdiği bir sara krizi sonucu denize düşereke 

boğulmasında246, önceden bu konuda idareye hiçbir bilgi vermeyen ve 

hiç viziteye çıkmamış olan erin sabah koşusunda kalp yetmezliğine bağlı 

olarak ölmesinde247, kum ocaklarında çalışmaya gönderilen erin, serinle

mek için civardaki bir su birikintisinde yıkanmakta iken idarece bilin

meyen sara krizine tutularak boğulmasında248, arazi çalışması yapan iki 

harita teğmenden birinin öğle istirahatinde iken çadırda oynadığı taban

canın ateş alması sonucu yatağında istirahat eden teğmenin ölümüne 

yolaçmasında249, başka bir yere atanan birlik komutanına sivil restoranda 

246 AY!M. 3.D. 4.2.1975: E.1974/2369. K.1975/339. 

247 AYİM. 3.D. 29.4.1975: E.1975/203. K.1975/966. 

248 AYİM. 3.D. 11.2.1975: E.1974/1954. K.1975/375. 

249 " ... ölüme sebebiyet veren teğmenin disiplin yönünden eğitilmediğinden ve gerekli tebdirin 
alınmadığından sözedilemez. Çünkü. davalı idare ölüme yol açan teğmeni o rütbeye kadar eğitmiştir. 
Teğmenin bu hareketini şahsi bir kusur saymak ve idarenin sorumluluğunu bu derece genişletmemek 
icabeder. Aksi halde her rütbedeki asker kişilerin bu gibi hareketlerini idareye yüklemek gerekecekıir. 
İdarenin. böyle bir olayın önleyici tedbirini alması da olağan dışıdır ... Ölüm olayı, her iki teğmenin 
görev ifa ettikleri sırada değil. istirahat anında meydana geldiğine göre. eylemi idareye yüklemeye 
imkan yoktur ... " (AYİM. 3.D. 18.11.1975; E.1973/2149. K.1975/2033.) 
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verilen yemek sonrası personeli evine götüren askeri aracın yaptığı kaza 

sonucu bir astsubayın ölmesinde250, iki erin şehir içinde bir terzi 

dükkanında şakalaşmaları sırasında, birisinin silahından çıkan merminin 

diğerinin ölümüne yol açmasında251, kıt'ada pencereden tükürmek için 

sarkan, ancak askerlik öncesi müptela olduğu baş dönmesi rahatsızlığı ne

deniyle dengesini kaybederek aşağıya düşen erin sakatlanınasında252, 

birliğince görevli olarak Van'dan İzmir'e gönderilen çavuşun, bindiği 

sivil otobüsün yolda yaptığı kaza sonucu ölümünde253, koğuşta uyuyan 

erin ranzasından yere düşerek ölümünde254, özel arabasıyla birliğine mal

zeme taşımakta olan subayın Diyarbakır-Şırnak karayolunda bir başka 

sivil araçla çarpışması sonucu ölmesinde255, erin sabah sporunda adli tıp 

raporuna göre inhibisyon (ani ölüm) sonucu ölümünde256, görevli olarak 

ve üstlerinin bilgisi dahilinde subay arkadaşının özel arabasıyla bir askeri 

toplantıya giden subayın. görev dönüşü arkadaşının kullandığı aracın 

yolda takla atması sonucu ölmesinde257, gayri tabii cinsel ilişki kurmak 

maksadiyle nöbetçi eri çağıran astsubayın, yaptığı teklif üzerine bu er 

tarafından vurularak öldürülmesinde258, askerde iken hizmetin zorlayıcı 

koşullarının etkisi olmaksızın kalp yetmezliğine bağlı olarak erin 

ölümünde259, nöbetçi amiri olan yüzbaşının nöbeti sırasında tabancasıyla 

kendisini vurarak intihar etmesinde260, hizmet dışında arkadışıyla güreşen 

erin sakatlanmasında26L atış bölgesinde bulduğu bir patlamamış mermiyi 

250 AYİM. 3.D. 12.1.1976: E.1974/2011. K.1976/13. 
251 AYİM. 3.D. 2.3.1976: E.1976/297. K.1976/247. 
252 AYİM. 3.D. 8.6.1976: E.1975/449. K.1976/2846. 
253 AYİM. 3.D. 4.1.1977: E.1976/3912. K.1977/306. 
254 AYİM. 3.D. 30.6.1977: E.1976nl64. K.1977/9473. 
255 AYİM. 3.D. 5.7.1979: E.1979/177. K.1979/323. 
256 AYİM. 3.D. 27.11.1979: E.1979/329. K.1979/442. 
257 AYİM. 3.D. 28.21980; E.1979/176. K.1980/69. 
258 AYİM. 3.D. 22.1.1981; E.1980/260. K.1981/25. 
259 AYİM. 3.D. 8.2.1984; E.1984/51. K.1984/34. 
260 AYİM. 2.D. 29.5.1985: E.1985/166. K.1985/105. 
261 AYİM. 2.D. 1.5.1985: E.1985/20. K.198Sn7. 
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kovanından çıkarmak isteyen, koleksiyon yapacağını söyleyerek emrinde

ki bir çavuşa bu görevi veren asteğmenin, çavuşun kasatura ile mermiyle 

oynadığı sırada meydana gelen patlama sonucu sakatlanmasında262, spor 

sahasında arkadaşlarına gösteriş amacıyla elleriyle değil ayaklarıyla tutu

nup sallandığı barfiks aletinden yere kafa üstü düşen erin sakatlan

masında263, geceleyin nöbet dönüşü gazinoya giderek buradaki erle güreş 

yapmaya karar veren ve dışarıda çimlik alanda güreş ederken boynu 

kırılan erin sakatlanmasında,264 idareye yüklenebilir bir eylemin bulun

madığına işaret ederek, açılan davaları reddetmiştir. 

Aynı şekilde, boynuna taktığı muskayı Bölük Komutanının 

yırtmasından duyduğu tehevvür üzerine erin kendisini çadır ipiyle ağaca 

asarak intihar etmesinde265, Bölük Komutan vekili teğmenin bu görevde 

üstlerince kendisine haksız muamele yapıldığı gerekçesiyle tabancasıyla 

intiharında266, evvelce askerliğe elverişli olduğu saptanan erin sabah spo

runda aniden düşerek ölümünde267, doğuştan kalp hastası olduğu halde 

kendisince dahi bu rahatsızlığı bilinmeyen, sağlam olarak askere sevkedi

lip komando sınıfına ayrılan erin, yemekhane nöbeti gibi herhangi bir 

yorgunluk, zorluk veya tehlike teşkil etmeyen bir görev esnasında 

geçirdiği kalp rahatsızlığına bağlı olarak ölmesinde268, askerlik öncesi 

tüberküloz hastası olan erin koğuşta yatağında istirahat ederken solunum 

yetmezliğine bağlı olarak ölmesinde269, pazargünü serbest spor faaliyeti 

sırasında futbol sahasında yere sabitlenmeden kurulu portatif kale 

direğinde barfiks çekmek isteyen, arkadaşlarının uyarısına rağmen bar

fiks çekerken kale direğinin bu ağırlık ve salınıma dayanamayıp devril-

262 AYİM. 2.D. 15.1.1992: E.1988/178. K.1992/18. 

263 AYİM. 2.D. 27.5.1992: E.1991/90. K.19921308. 

264 AYİM. 2.D. 27.1.1993: E.1992/546. K.1993/114. 

265 A YİM. 3.D. 9.4.1974/598. K.1974/578. 

266 AYİM. 3.D. 8.4.1975: E.1975/410. K.1975/616. 

267 A YİM. 3.D. 25.l 1.1975: E.1974/448. K.1975/2015. 

268 AY1M. 3.D. 23.12.1975: E.1974/2114. K.1975/2338. 

269 AYİM. 2.D. 13.9.1989/182. K.1989/225. 
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mesi üzerine beton zemine sırtüstü düşen erin sakatlanmasında 210, meyda

na gelen zarar ile idari faaliyet arasında illiyet bağının bulunmadığı kabul 

edilerek, açılan tam yargı davalarının reddine karar verilmiştir. 

Buna karşılık, hudut karakol komutanının verdiği emirle Meriç 

nehri üzerinde sandalla balık avlayan erin, sandalın su alarak batması ne

deniyle boğularak ölmesinde271, komanda kursu gönneyen ve rahatsızlığı 

ile ilgili askeri hastanece verilmiş rapor bulunan astsubayın Kıbrıs'ta ko

manda grubuna tayin edilmesi ve burada bir cebri yürüyüş esnasında 

ölmesinde272, motor tamiri esnasında gözüne kaçan bir cismin on yıl 

sonra astsubayın gözünden sakatlanmasına yol açmasında273, üstü olan 

teğmenin fena muamelesi, dövmesi ve hakaretlerine dayanamayarak, 

bıraktığı mektupla sırf bu nedenle ölmeye karar verdiğini belirten erin, 

nöbeti sırasında tüfeğiyle kendisini vurarak intihar etmesinde274, kalp 

hastası olan ve gerek iki yıl üstüste doldurduğu atanma istek formalarında 

gerekse verdiği muhtelif dilekçelerde, tedavisinin mümkün olduğu tam 

teşekküllü bir hastanenin bulunduğu herhangi bir yere atanma isteminde 
bulunan yüzbaşının, bu isteminin idarece dikkate alınmaması ve 

atandırılmaması sonucu nöbetçi amiri olduğu bir sırada kalp krizi 

geçirerek ölmesinde275, bayan memurenin servis aracından inerken 

yüzüğünü kapı kenarına taktırması sonucu parmağından sakatlan

masında276, illiyet bağının bulunduğu belirtilerek idarenin sorumluluğu 

270 AYİM. 2.D. 23.12.1992: E.1992n33. K.1992/863. 

271 AYİM. 2.D. 2.6.1982: E.1982/247. K.1982/471. 

272 AYİM. 3.D. 11.9.1980: E.1980/132. K.1980/184. 

273 AYİM. 3.D. 3.12.1981: E.1981/34. K.1981/171. 

274 AYİM. 2.D. 20.4.1988; E.1986/174. K.1988/117. (Ayim Dergisi. S.7, Kitap 2. ss.1042-1045.) 

275 AYİM. 2.D. 27.11.1991: E.1991/63. K.1991/431. 

276 " ... İç Hizmet Kanununun 108 ve İç Hizmet Yönetmeliğinin 676 ve 677. maddelerinde. subay. as
keri memur ve astsubaylar ile sivil memurların görev yerlerinden ikametgahlarına, ika
metgahlarından görev mahallerine askeri araçlarla taşınabileceği. hatta şehir içi ev eşyası ve mahru
kat naklinde dahi kendilerine askeri araç tahsis edileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır ... Kamu 
hizmetinden istifade etmenin. istifade edecek personelin iradesine bağlı olması. o hizmetin kamu hiz
meti olması niteliğini ortadan kaldırnıaz. Bu bakımdan, Başsavcılık düşüncesinde. bu hizmetıen 
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yoluna gidilmiş; böylelikle askeri hizmetin özelliği, çoğu olaylarda illiyet 

bağının da genişletilmesini zorunlu kılmıştır ki, sanırız bu tutum yerinde 
ve öğretiye uygundur. 

Genel sorumluluk koşullarından birisi olan "bir zararın varlığı"nda, 

bu zararın "özel olması gerektiğini benimseyen A YİM; ileride mücbir se

beplere ilişkin kararlarda daha ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, Kıbrıs 

Barış Harekatı'nda vurularak şehit düşen ya da yaralanan erlerin uğradığı 

zararın "özel" nitelikte olmayıp, herkesi içine alan "genel" nitelikli bir 
zarar olduğunu belirterek, açılan tam yargı davalarını reddetmiştir.277 Bu 

kararların da öğretiye uygun olduğu açıktır. 

Bu konuda Danıştay'ın çarpıcı gördüğümüz birkaç kararına işaret 

etmek gerekirse: 

Danıştay; devriye görevi sırasında kalp krizi geçirerek ölen polis 

memurunun278, aynı şekilde görevi başında kalp krizi geçirerek ölen 

sağlık ocağı baş hekiminin279 uğradıkları zararda, idareye yüklenebilir 

bir eylemin bulunmayışı; yapılan inceleme sonunda Silahlı Kuvvetlere ait 

olduğu kanıtlanamayan bir havan mermisini arazide bularak oynayan ve 
meydana gelen patlama sonucu ölen çocukların uğradıkları zararda illiyet 

bağının yokluğu280, nedenine dayanarak, açılan davaları reddetmiştir. 

Ancak, bu konudaki bir AYİM kararına281 konu olaya çok benzeyen da

vada Danıştay; tekböbreği alınmış olan, diğer böbreği de ameliyatlı ve 

davalı idarenin sorumlu tutulamayağına ilişkin görüşüne itibar edilmemiştir ... " (AYİM. 2.D. 
1.12.1993: E.1993/544. K.1993/515.) 

277 AYlM. 3.D. 18.10.1977: E.1975/3676. K.1977/11569; AYİM. 3.D. 6.12.1977: E.1977/5121. 
K.1977 /13186. 

278 Dnş. 12.D. 21.4.1966; E.1965/2874. K.1966/1450. (Danışıay 12. Daire Kararları. l. Kitap. C.II. 

Ankara. 1965. s.295.) 
279 Dnş. 12.D. 15.3.1972: E.1971/891. K.1972/807. (Danıştay 12. Daire Kararları.!. Kitap. C.ll. An

kara. 1976. s.298.) 
280 Dnş. 10.D. 11.11.1992: E.1991/4518. K.1992/3940. (Dnş. Der .. Y.23. S.87. Ankara. 1993. 

s.547.) 

281 Dipnot 275'te belirtilen olay. 
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rahatsız, aynı zamanda miyokard infarktüs ve koroner kalp yetmezliği 

hastalıkları da bulunan hakimin, geçirdiği bir soruşturma nedeniyle yer 

değiştirme cezası verilerek küçük bir ilçeye atandınlması, adı geçenin 

burada rahatsızlıklarını tedavi imkanından yoksun olduğunu müteaddit 

dilekçeleriyle belirterek, tedavisinin yapılabileceği, hastanesi bulunan bir 

yere tayinini istemesine rağmen, bu istemi hakkında hiçbir işlem 

yapılmaması sonucu kalp yetmezliğine bağlı olarak ölmesinde, idarenin 

sorumluluğunu gerektiren "illiyet bağı"nın varlığı kabul edilmiştir.282 Bu 

yaklaşımın da isabetli ve yerinde olduğu tartışmasızdır. 

l. USUL 

Tam yargı davalarında usule ilişkin kimi konularda A YİM ve 

Danıştay'ın uygulamalarına geçmeden önce, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ordu sistemi içerisindeki "tazminat" prosedürüne kısaca 

değinmekte yarar görülmektedir. 

Türk idari sorumluluk sisteminin bugünkü görünümü, genel olarak 

pozitif bazı düzenlemeler müstesna, öğreti ve idari yargı organlarının 

içtihatlarına bırakılmışken; ABD ordusunda bu konunun enince detay

larına kadar pozitif düzenlemelerle birtakım kurallara bağlandığı 

gözlenmektedir. 

ABD. asker kişilerinin, Federal Devlet görevlilerinin ya da Federal 

Devletin ihmalinin sebebiyet verdiği zararlara karşı başvurularında uygu

lanacak yöntem ayrı bir kanuna (the Federal Tort Claim Act); askeri 

hizmet sırasında şahsi mal veya eşyalarının hizmetin etkisi nedeniyle kay

bolması ya da zarara uğramasından kaynaklanan şahsi talepleri ayrı bir 

kanuna (Personnel Claims Act); askeri hizmetin sebep ve tesiriyle 

meydana gleen bütün ölüm, yaralanma, zarar. ziyan, kayıp ya da mal

mülk hasarından kaynaklanan tazminat istemleri, bu konudaki bir ana ka

nuna (Military Claim Act); deniz faaliyetinden doğan zararlar (deniz 

kazaları dahil) ile sahil güvenlik faaliyetinden doğan zararlar da yine ayrı 

282 Dnş. 12.D. 18.10.1977: E.1975/1018. K.1977/2067. (Dnş. Der., Y.8. S.30-31. Ankara. 1978. 
s.489.) 
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kanunlara ( the Suits in Admiralty Act, the Public Vessels Acı, 
the National Guard Claims Act.) tabidir.283 

Gerek "the Federal Tort Claim Act-FfCA-" gerekse "Army Claim 

Act" e göre yapılacak tazminat istemleri konusunda, Türk hukukuna ben

zer şekilde bir "ön başvuru" sistemi öngörülmüş olup, bu başvuru mec

buri mahiyettedir. Ancak, bu başvurunun süresi bizde olduğu gibi bir yıl 

değil, iki yıldır.284 Ayrıca, bu başvuru yapıldıktan sonra bekleme ve aka

binde dava açma süreleri, bizde olduğu gibi 60'şar gün değil 6'şar aydır. 

Haksahibi, başvuracağı kamu biriminin öngördüğü yöntem ve koşullara 

uymak durumundadır.285 Uygulamada, ordu içinden yapılacak bu tür 

başvurular, Standart bir form, el yazısı ile doldurulmak suretiyle286 en 

yakın komutanlık veya ilgili tazminat bürosuna iletilmektedir. 

Ordu Tazminat Servisi (United States Army Claims Service -

USARCS-), başında bir komutanın bulunduğu ve geniş bir teşkilata sahip, 

yetkili bir birimdir. Bu birime bağlı alt tazminat büroları, kendilerine 

tanınmış ödeme limitleri dahilinde yapılacak başvurularda sulhen anlaşma 

ve ödeme yapmak yetkisine sahiptirler.287 Ancak, talep edilen bu mik

tarın 15 bin doları geçmesi halinde yetki "USARCS"a aittir. Hemen işaret 

edelim ki, açıklanan bu tazminat ödeme sistemi yalnız ABD Kara Kuvvet

leri için değil, Deniz ve Hava Kuvvetleri için de geçerli olup, bu kuvvet

lerin kendi içerisinde de ayn tazminat servisleri bulunmaktadır. 

Ordu Tazminat Servisinin yetkili bürolarınca, tazminat miktarının 

belirlenmesinde, eylemin vukubulduğu Eyalet Kanununa göre de işlem 

yapılması gereklidir.288 

283 The Judge Advocate General's Scbool, 39 tb. Graduate Course Claims Elective 
Materials, Charlottesille-Virginia. USA. 1991. ss.1 -20. 

284 Claims. Anny Regulaıion 27-20. Headquarters Department of the Army. Washington. DC, 28 
February 1990 ss.26-30. 

285 Claims. Pamphlet 27-162. Headguarıers Departmenı of the Anny, 15 December 1984. ss.6-1/6·8. 

286 Claim For Damage, lnjury, or Deatb, Standard Form 95 (Re'" 7-85). 

287 Army Regulyaıion 27-20. s.14. 

288 Army Regulation 27-20. s.15. 
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Asker personelin şahsi kullanımlarında olan mal ve eşyalarının aske

ri hizmet sırasında hizmetin etkisi ile kayba veya zarara uğramasında uy

gulama imkanı olan "Personnel Claims Act"in tatbik şekli, her yıl ordu 

tarafından düzenli olarak yayınlanan listede (Allowance List) 

öngörülmektedir. Bu listelerde289, bir askerin sözkonusu kanun kap

samında değerlendirilebilecek olan ve yaşamında edinebileceği her eşya, 

yaşına (senelere) göre yıpranma payları ve azami ödeme bedelleri dahil 

olmak üzere yer alır. Bir örnek vermek gerekirse, 1990 yılında 
yayınlanan listede, içlerinde daktilodan şemsiyeye, beyaz eşyadan ara

baya, traş bıçağından makasa kadar olan 150 çeşit eşya yer almış bulun

maktadır.290 Ordu Tazminat Servisinin yetkili büroları, bu konuda da ge

rekli talepleri almak, sulhen anlaşma ve ödeme yapmak yetkisine 

sahiptirler,291 

Görüldüğü üzere, sistem, büyük ölçüde yargı uyuşmazlıklarını 

çözecek şekilde kurulmuştur. Yine yaptığımız araştırmada, ABD. ordu

sunda asker kişilerin uğradıkları eylemler nedeniyle yargı yoluna çok az 

başvurduklarını belirledik. Bunun başlıca nedeni, kurulan sistemin büyük 

ölçüde sulhen anlaşmayı sağlamaya yönelik olınası ve yapılan ödemelerin 

yeterli ve doyurucu bulunmasıdır. Tezin sonuç bölümünde, ülkemiz 

açısından da bu konuda bir değerlendirme yapılacaktır. 

Bu "özel" açıklamadan sonra, A YİM'nin tam yargı davalarında 

"usul"e ilişkin değişik konularda verdiği bazı kararlara yer verebiliriz. 

Asker kişinin uğradığı eylemden sorumlu idarenin belirlenmesine 

ilişkin bir A YİM kararında, bu konuda uygulamada yapılan Milli Savun

ma Bakanlığı-İçişleri Bakanlığı tefrikinin, "mutlak ve kesin" bir ayırım 

olmadığına işaret edilirken, şu gerekçeye dayanılmıştır: 

" ... 1325 sayılı Kanuna göre Milli Savunma Bakanlığı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstlendiği hiz-

289 Allowance List-Depreciation Guide (1990 Revision). US Army Claims Service Offıce 
Of the Judge Advocate General. Effective 15 August 1990. ss.I-12. 

290 Claims Elective Materials. ss.3-6. 

291 Claims Elective Materials. s.7. 
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metlerin en iyi biçimde yürütülmesinden de sorumludur. Bu niteliği dolayısıyla, diğer herhangi bir ba

kanlık gibi bu olayla hiç ilgisinin bulunmadığı söylenemez. O bakımdan, jandarma eri olan 

yül-ümlillerin ya da kanuni yakınlarının 1602 sayılı Kanunun 43. maddesine göre İçişleri Bakanlığından 

talep edecekleri bir hakkı Milli Savunma Bakanlığından istemeleri halinde, bu talebin yetkili makam 

olan İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılmasının. kanunkoyucunun amacına ters düşmeyeceği sonucuna 

varan kurulurmuz. davacıların kanunda öngörülen bir yıllık süre içinde Milli Savunma Bakanlığına 

yaptıkları başvuruyu yetkili makama yapılmış bir başvuru olarak nitelendinniş. davada süre aşımı bulun

madığını kabul etmiştir ... " 292 

"Kısmi dava" konusunda Danıştay'la içtihat birliği içinde olan 

A YiM, idari dava açma süreleri geçirildikten sonra yapılacak tazminat 

artırım istemlerinin ya da fazlaya ilişkin haklar saklı tutulsa da, ilk tam 

yargı davası sonuçlandıktan sonra açılacak "ek" tazminat davalarının süre 

engeli nedeniyle görülemeyeceği görüşündedir: 

" ... 160:! sayılı Kanunun 56. Maddesinde. ancak bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 

İdari Yargılama Usulü Kanununun ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun sadece anılan maddede 

teker teker sayılmış olan müesseseleri ile ilgili hükümlerinin uygulanacağı beliıtilmiştir. Bu nedenle. as

keri idari yargıda fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması ile ilgili müessese. diğer bir deyimle kısmi dava 

müessesesi adli yargıdan tamamen farklıdır. İdari yargıda dava açma süresi hak düşünücü sürelerdendir. Bu 

süre. kamu düzeni ile ilgili olup. yargılama süresince mahkemece re'sen nazara alınır. Dava açma süresi 

geçfil.1en sonra açılan idari davalar. işin esasına geçilmeden veya karşı tarafça ileri sürülmese de reddedilir

ler ... "293 

Ancak, dava açma süreleri içinde, ilk dava açıldıktan sonra açılacak 

ikinci dava ile tazminatın miktarının artırılmasının mümkün olduğuna da 

işaret edilmektedir: 

" ... davacı vekili önce süresi içinde adli yargıda davasını açmış. dava dilekçesine fazlaya ilişkin hak 

ve taleplerinin saklı kalmasını talep etmiş: adli yargıda davası görev yönünden reddelince bu defa 1602 

sayılı Kanunun 41. madde birinci fıkrasında öngörülen 30 günlük süre içinde A YİM'de davasını açmış ve 

bilahare yine 30 günlük süre içinde kalmak şanıyla. ek dilekçe ile maddi tazminat istemini artırmıştır ... 

292 AYİM. 2.D. 7.4.1993: E.1991/242. K.1993/140. 

293 AYlM. 2.D. 27.3.1985: E.1985/l43, K.1985/53: AYİM. 2.D. B.2.1991: E.1991/59. K.1991/60. 
Danıştayın aynı yöndeki bir kararı için bkz. Dnş. 8.D. 9.10.1989: E.1988/340. K.1989n47 (Dnş. 
Der .. S.78. Ankara. 1990. s.421.) 
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davacı vekilini maddi tazminatın anınlmasına ilişkin talebinin, süresinde yapılması karşısında davanm 

genişletilmesi şeklinde nitelendirilmesi mümk.iin görülmemiş. davalı idarenin aksi yöndeki itirazına itibar 

edihnemiştir ... "294 

"Ön Karar" için yapılan bir başvuruda idarenin ilgiliyi oyaladıktan 

sonra 60 günlük süresinin geçtiğinden bahisle yaptığı süre itirazında 

A Y1M; idarenin olumlu işlem tesis edileceği intibamı vererek evrak ek

sikliğinin giderilmesini veya sonucun beklenmesini istemesi, böylece ilgi

liyi olayadıktan sonra, 60 günlük sürenin korumasından istifadeye yelten

mesinin mümkün görülemeyeceğine işaret ederek, süre itirazını 

reddetmiştir. 295 

Ölüm dışında bedeni yaralanma ve sakatlanmalarda A YİM, eyleme 

"ıttıla" tarihi olarak, ilgili asker kişi hakkında bu konuda düzenlenecek 

sağlık kurulu raporunun onay tarihini süre başlangıcına esas almaktadır. 

Sözkonusu koşul gerçekleşmeden açılan davalar, incelenme kabiliyetleri 

olmadığından reddedilmektedir.296 Eğer Ön Karar için idareye dahi 

başvurulmadan doğrudan A YİM'de dava açılmışsa; bu takdirde 

"dilekçenin görevli mercie tevdii" kararı verilmektedir.297 

Eylemin gerçek sebebinin bilinmediği hallerde, öğrenme tarihi, "ey

leme ıttıla'' tarihi olarak kabul edilmektedir. Nitekim A YİM, Kıbrıs 

Barış Harekatını takip eden günlerde aslında bölükte bir asker arkadaşı 

tarafından öldürülen erin ailesine oğullarının "şehit" düştüğünün bildiril

mesi nedeniyle, bu ulvi olayı kabullenip tazminat başvurusunda bulun

mayan babanın, bilahare aradan yıllar geçtikten sonra gerçeği araştırıp 

bulması sonucu idareye yaptığı tazminat başvurusunun süresinde yapılmış 

sayılacağını kabul ederek, davayı esastan sonuçlandırılmıştır. 298 Ancak, 

294 AYİM. 2.D. 14.2.1990; E.1988/262. K.1990/49. 

295 AYİM. 2.D. 17.10.1990: E.1990/231. K.1990/316. 

296 AYİM. 2.D. 5.12.1991: E.1991/589. K.1991/401. 

297 AYlM. 2.D. 20.1.1993: E.1993/14. K.1993/37. 

298 AYİM. 3.D. 30.5.§978: E.1977/8778. K.1978/4236. (Benzer konuya ilişkin bir başka karar için 

bkz. AYİM. 2.D. 25.12.1991: E.1990/246. K.1991/446.) 
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özellikle yaralama-öldürme olaylarında, olayın failleri hakkında ceza 

davası açılmasının, tazminat için mecburi idari müracaat ve dava açma 

sürelerini etkilemeyeceği kabul edilmektedir.299 

Zaman içinde gelişen zararlarda ise, kesin zararın ortaya çıktığı 

tarih, "eyleme ıttıla" tarihi olarak benimsenmektedir. Nitekim, hizmet 

sırasında gözüne kaçan cismin on yıl sonra gözünden sakatlanmasına yol 

açtığı saptanan astsubayın açtığı dava, A YİM'ce esastan 

sonuçlandırılmıştır. 300 

Bölüklerarası koşu yarışması sırasında düşerek sakatlanan erin, sa

katlığı raporlarla sabit olmasına rağmen bu sakatlığın sözkonusu hizmet 

sırasında vukubulup bulmadığı konusunda somut herhangi bir bilgi ve 

belğe elde edilememesi karşısında AYİM, tam bir hakkaniyet mahkemesi 

gibi davranarak, erin gösterdiği ve terhis edilmiş olan tanıkların ifadele

rini istinabe yoluyla tespit ettirerek, vardığı kanıya göre tazminata 

hükmetmiştir.301 Böylelikle, idari usulde yeri olmasa da, belki bir delil 

olarak değil, varacağı vicdani kanaatine destek mahiyetindeki bu dav

ranışın isabetli olduğunu düşünüyoruz. 

Il. İDARİ İŞLEMDEN DOGAN TAM YARGI DAVALARINDA 

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ UYGULAMASI 

İdari işlemden doğan tam yargı davalarına ilişkin AYİM uygula

masında da, genellikle birinci bölümde değinilen konuların tamamına 

yakınına yer verildiği, 2568 sayılı kanunla yapılan değişikliği takiben 1. 

Dairenin de kendi görev alanı ile ilgili işlemler dolayısiyle açılan tam 

yargı davalarında görevli kılınması sonucu, bu konudaki içtihatların tüm 

mahkeme bazında mevcut olduğu görülmektedir. 

Bu tür davalarda, her şeyden önce kesin ve yürütülebilir bir işlemin 

temelde mevcudiyeti koşulu A YİM'nin bir kararında da dile getirilmekte-

299 AYİM. 2.D. 7.11.1984: E.1984/214. K.1984/202: AYİM. 2.D. 30.5.1990/327, K.1990/262. 

300 AYlM. 3.D. 3.12.1981; E.1981/34. K.1981/171. 

301 AYlM. 2.D. 2.11.1988: E.1986ns. K.1988/246. 
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dir. Davaya konu olayda, Silahlı Kuvvetlerden ayrıldıktan sonra baka bir 
kamu kurumundan iş talebinde bulunan davacı emekli subay için, bu ku

rumca Kuvvet Komutanlığından istenen bilgiye karşı özlük dosyasında 

mevcut belgelere dayanılarak bildirilen cevabi yazının, kendisinin işe 

alınmasına ve zararına yol açtığı iddiası üzerine A YİM'de tam yargı 

davası açılmış ve A YİM, bu yazının bir idari işlem sayılamayacağını, 

dolayısıyle buna dayanarak tam yargı davası açılamayacağını belirterek, 

şu gerekçeye dayanmıştır: 

" ... 160~ Sayılı Kanunun 21 ve 42. maddelerin de ilgililerin haklarını ihlal eden idari işlemler 

dolayısıyle tam yargı davası açabilecekleri öngörülmektedir. Kanun, bir hakkın ihlaline neden olan idari 

işlemlerden doğan zararın tam yargı davasına konu yapalabileceğini ifade etmektedir. Bir işlemin zarara 

neden olduğundan söz edilebilmesi için, yetkili makamca tesis edilmiş ve uygulanması sonucu bir zara

ranıı doğmuş olması gerekir. Bir başka deyişle. zarar işlemin uygulanmasından ileri gelmeli, işlemle 

ı.arar arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. 

Davalı idare. göreve alınması için 9avacımn başvuruda bulunduğu bazı kurum ve kuruluşların 

hakkında bilgi verilmesi isteminde bulunmaları üzerine, nezdindeki özlük dosyasında mevcut bilgileri il

gili kurum ve kuruluşlara aktarmakla yetinmiştir. Açıktan Kamu görevine alınacaklar hakkında ehliyet ve 

hizmete yeterliliklerini saptamak amacıyla gerekli inceleme ve araştınnada bulunulması. soruştunna so

nucu olumlu çıkanlar arasından seçim yapılması kamu hizmetinin gereklerine uygun düşen bir davranış 

biçimi olduğu kadar. kendilerinden bilgi isteminde bulunulan kurum ve k.'llfUluşlann mevcut doneleri ilgi

li kuruma göndenneleri o denli işin doğasma uygun ve kaçınılmazdır. Bu ilişki içinde rolü salt bilgi 

ak"tarımmdan ibaret olan kurum veya kuruluşun, bilgi ak-ıarımına vasıta kıldığı teskereyi idari işlem 

kabul eunek ve zararın bundan doğduğunu söylemek olanaksızdır ... n302 

A YİM 3. Dairesinin bir kararında, bir işlem dolayısıyla verildiği 

iddia edilen zararın tazmini için, mücerret davacının zarar görmüş 

olmasının yeterli olmadığı, aynı zamanda zararın nedeni sayılan işlemin 

hukuka aykırı bulunması gerektiğine işaret edilmiştir.303 

Ancak, işlemin hukuka aykırı olması da her zaman için tazmin so

rumluluğunu doğurmayacaktır. Nitekim A YİM, idarenin hatalı işlemi so-

302 AYİM. 1.D. 16.5.1989; E.1989/SL K.1989/240. (Ayim Dergisi. S.7, Kitap 2. ss.94-943.) 

303 AYİM. 3.D. 14.L1975: E.1974/2464. K.1975/100. 
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nucu haklı olmadığı halde kısa dönem askere alınan, ancak yanlışlığın 

anlaşılması üzerine terhis edilen kişinin, bu işlemden zarara uğradığından 
bahisle açtığı davada bu konuya temas etmektedir: 

" ... idare, işlemlerinin her safhasında yasalara uygun davranmak zorundadır. Bu nedenle. kural ola

rak, kanunsuz bir işlemin bundan faydalanan kimseler lehine bir hak doğurması kabul edilemez. Ancak, 

idari bir kararın alınmasında herhangi bir kalkısı bulunmayan iyiniyetli kişiler yönünden idari 

işlemlerdeki doğruluk ve kararlılık ilkesi uyarınca. yanlışlığı tesbit edilen bir işlemin geri alındığı tarihe 

kadar sebep olduğu zararların telafisi veya kişi yararına doğurduğu sonuçların tanınması. hukuki güven ve 

idari işlemlerdeki doğruluk karinesi noktasından uygun görülmektedir. Ancak. davalı idarenin yasaya 

aykırı ve dolayısıyla davacıya zarar veren silah altına çağırma ve bunu uygulama alanına sokma kararının 

yanlışlığını davacının bilmesine rağmen. ilgili personeli bundan haberdar etmemesi ve hatta bir ölçüde 

böyle bir kararın alınmasına kendisinin kasıtlı beyanının sebebiyet vermiş bulunması karşısında. 

davacının iyi niyetinden söz edilemeyeceği cihetle. kendi kusurundan ileri geldiği anlaşılan maddi ve ma

nevi tazminat istemlerinin reddine ... "304 

Aynı konuya değinen bir başka A YİM kararında; rahatsızlığı nede~ 

niyle yurtdışına gönderilen, ancak bu gönderme askeri ataşelikte bir 

göreve atanma şeklinde gerçekleştirilen generalin, iki ay süren bu 

görevde iken emekliye ayrılarak Türkiye'ye dönüşte kendisine eşya nakil 

ücreti (harcırah) verilmemesi nedeniyle açtığı tam yargı davasında ben

zer bir gerekçeyle istem reddedilmiştir: 

" ... davacının Amerika'ya gönderilmesindeki görüntü değişik de olsa, 'bir işten maksat ne ise 

hükiim ona göredir' esasına dayanan hukuk kuralını ve herkesin haklarını kullanırken hüsnüniyet kaidele

rine riayet yükümlülüğünü ortadan kaldıramaz ... tedavi maksadıyla yurt dışına gönderilen davacıya ika

met. iaşe ve tedavi masraflarının dışında herhangi bir nam alunda başkaca ödeme yapılmamasında yasalara 

aykırı bir cihet yoktur ... 11305 

Sorumluluk doğurucu işlemlerin tesis tarihlerindeki mevzuata uy

gunluğunun asıl olduğuna işaret eden A YİM, Ordu Beden Kabiliyeti 

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince, vücudundaki arızanın bu kap

sama girmesi nedeniyle askeri öğrencilikten çıkarılan davacının, bilahere 

304 AYİM. 3.D. 20.12.1977; E.1977/2688. K.1977/13566. 

305 AYİM. 3.D. 23.10.1979: E.1979/164. K.1979/417. 
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değişen yeni yönetmelik hükümlerine göre sözkonusu arızanın askeri 
öğrenciliğe engel teşkil etmekten çıkarılması nedeniyle, uğradığı ileri 
sürülen zararın tazmininin mümkün olmadığını belirtmektedir.306 

Yargılanması nedeniyle, emsallerinden iki ay geç terfi ettirilen 

subayın açtığı tam yargı davasında A YİM, her idarenin yapabileceği 
doğal ve olağan beşeri hatalardan dolayı tazminata hükmedilemeyeceği 

görüşündedir: 

" ... mahkumiyeti ve cezası nedeniyle emsalinden değişik işleme tabi olması gereken davacının. 

haklan ihllil etmeyen kısa süreli gecikmeli ı erfiini. idari uyanıklığın olağan sayılmayacak ölçüleri içinde 

kayıtsız kalmakla değerlendinnek mümkün değildir. Zira bu tilr aksaklıklar. davacının durumunda olanlar 

bir yana. nonnal terfi sırasına giren personel hakkında dahi her idarenin yapabileceği doğal ve olağan 

beşeri hatalar cümlesindendir. Esasen. hizmete ilişkin her savsama yanlışlık veya gecikmenin tazminata 

neden olacak nitelikte hizmet kusuru sayılabilmesi için. saptanan kusurun ağır olması gerekir ..... 307 

Uygulamada, birinci bölümde açıklanan dört tür davanın da 

A YİM'de açılmış ve açılmakta olduğu görülmektedir. Daha seyrek 
açılmaları nedeniyle, idari işlem nedeniyle doğrudan doğruya açılan tam 

yargı davası ile bir idari işlemin icrasından (uygulamasından) doğan tam 

yargı davası ile ilgili bir-iki örnek karara yer vermek yararlı olacaktır: 

" ... idari işlem nedeniyle doğrudan doğruya tam yargı davası açılması, işlemin tesis ve bildirimi 

üzerine olabileceği gibi. yürütülmesi (icrası) ilzerine de olabilir. Tesis ve yürüune safhaları aynı olan 

yani tesis ve tebliğ edildiği an icra edilmiş sayılan işlemlerle ilgili tam yargı davasının. yazılı bildirinin 

üzerine açılması gerekmektedir. Tebliğ e<lildiği ı.aman yürütülmüş sayılan işlemlerde aynca bir yürütme 

safhası bulunmamaktadır. Yürütme. bunların bünyesi içindedir. Dolayısıyle. yol açabilecekleri zararlar da 

tesis ve tebliğ edildikleri anda ortaya çıkmış olur. Öncelikle olumsuz işlemler bu tür işlemlerdir. Emek

liye sevk gibi tesis ve yürütme safhaları aynı olan olumlu işlemler de bulunmaktadır. 1602 Sayılı Kanu

nun 42. maddesindeki 'ilgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla A YİM'de doğrudan doğruya 

306 AYİM. 3.D. 21.5.1981: E.1981/41. K.1981/94. 

307 AYİM. 3.D. 11.9.1979; E.1979/195. K.1979/348. AYİM. 1.D.'si de. arkadaşlarından 16 gün geç 
emekli edilen asısubaym bu konuda uğradığı bir zararın bulunmadığını ve hizmetin işleyişindeki bu 
gecikmenin makiil olduğunu belirterek. açılan tam yargı davasını reddetmiştir. (A YİM. 1.D. 
5.10.1993: E.1993/511. K.1993(762.) 
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tam yargı davası açabilirler' hükmü. bildirim ve yürütme safhaları aynı olan idari işlemler nedeniyle, bil

dirim üzerine açılacak tam yargı davalarını kapsamaktadır. Bu tür davalar için ayrı bir süre 

gösterilmediğine göre, genel dava süresi bu davalarda da uygulanmaktadır. Bu açıklamalar ışığında olay ve 

açılan tam yargı davasına bakıldığında. davacının kendisine lojman tahsis isteği reddedildiğine göre. 

bunun bir isteğin reddi biçimindeki olumsuz bir işlem olduğu açıkça görülmektedir. Öte yandan bu 

işlemde icra safhası bulunmadığından. icra işlemin bünyesi içindedir ... Bunun sonucu olarak da davacının. 

bu işlemin ıebliği rarihinden itibaren 60 günlük dava süresi içinde ya doğrudan doğruya ıam yargı 

davasını açması ya da ihtiyari başvuru hakkını kullanması gerekirdi ... davacı bunların hiçbirisini yapma

dan. işlemin tesis ve tebliğ tarihinden itibaren bir seneden fazla bir süre geçtikten sonra işlem sebebiyle 

doğrudan doğruya tam yargı davası açmış olduğundan. bu davada süre aşımı bulunmaJ.aadır ... u308 

Daha önce askerlik hizmetini yapmış olan kişinin idarece sehven 

ikinci kez askere alınıp 8 ay sonra terhis edilmesinden doğan tam yargı 

davasında ise A YİM, olayda bir işlemin icrası nedeni ile açılmış olan tam 

yargı tavası olduğunu belirtmektedir: 

" ... Bu olayda davacı. işlemin icrası nedeni ile ı.arara uğramıştır. Bu durumda icra tarihinden itiba

ren 90 gün içinde davasını açması gereklidir. 42. maddedeki 'icra tarihinden itibaren ibaresini'. bu davada 

'icra bitişi rarihinden itibaren' anlamak ve kabul etmek şarttır. Zira bir idari işlemin icrası. zaman 

bakımından iki ayn şekilde oluşur. Bazı işlemlerin icrası bir anda veya çok kısa sürede yapılır. örneğin. 

bir ticarethanenin. kapısı mühürlenmek smetiyle kapatılması bir anda vuku bulur veya bir gecekondunun 

yıkılması bir günde tamamlanabilir. İşte bu gibi durumlarda. yani icranın başlangıç ve bitişi bir günde 

oluşmuş ise. işlemin icra tarihinden itibaren yani aynı günden itibaren dava açma süresi işlemeye başlar. 

Buna karşılık. görülmekte olan bu davadaki olayda olduğu gibi; idari işlemin icrası bir günden fazla 

devam etmiş ise, bu tarihte icranın başlangıç tarihinin dava açma süresine esas alınması mümkün ve 

makul değildir. Aksi halde. yani icranın başlangıç tarihini esas aldığımız takdirde. bu defa A YİM Kanu

nunun 36. maddesininin (d) fıkrasında belirtilen hususa uyulamaz. Anılan kanun maddesine göre. tazmi

nat davalarında uyuşmazlık konusu miktarın dava dilekçesinde gösterilmesi şarttır. Olayımızda davacının 

yeniden askere alınması suretiyle idari işlemin icrası her ne kadar başlamış ise de: bu icradan doğan 

zararın tam olarak mahiyeti ve miktarının belli olması. ancak icranın bitmiş olduğu. yani davacının yeni

den terhis edildiği tarihte mümkündür ... açıklanan nedenlerle. davalı idarenin süre aşımı defi kabul ediJ

memiştir ... " 309 

308 AYİM. l.D. 27.10.1987: E.1986/223. K.1987/180. 

309 A YlM. 3.D. 16.11.1976: E.1976/672. K.1976/6622. 
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Açılacak iptal davasının sorunçlarunasından sonra ikame edilecek 

olan tam yargı davalarının, ilk davada verilecek kararın iptal dışındaki 

bir karar (örneğin red) olması halinde de mümkün bulunduğuna ilişkin 
öğretinin3IO ve Danıştay'ın bu konudaki görüşünün311 bir uygulaması, 

A YİM'nin son kararlarından birisinde hayatiyet. bulmuştur. 

A YİM kararına konu olayda; sivil lise kaynaklı davacının askeri has

tane sağlık kurulu raporu ile askeri öğrenciliğe kabul edilerek astsubay 

sınıf okulu eğitimine başladığı, ancak verilen raporun teşhis ve sonuç 

bölümündeki çelişkinin onay sırasında farkına varılması üzerine, aynı 

hastanece bukez astsubay adayı olamayacağının belirtildiği ve bu son 

rapor üzerine astsubay sınıf okulunda üç aya yakın öğretim gören 

davacının okuldan çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Davacının, okuldan 

çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali için A YİM'de açtığı dava, sonuç 

işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle redle sonuçlanmış; 

buna rağmen davacı, sözkonusu işlem nedeniyle maddi ve manevi zarara 

uğradığından bahisle AYİM'de bu kez tam yargı davası açmıştır. Bu ko

nudaki orijinal A YİM kararının şu gerekçeye dayandığı görülmektedir: 

" ... 1602 sayılı Kanunun 42. maddesinde ' ... ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara 

bağlanması üzerine ... tam yargı davası açabilirler •. .' denmiş olup. ilk önce iptal davası açıldığında. daha 

sonra tam yargı davası açabilmek için iptal davası ile ilgili davada mutlaka işlemin iptaline karar verilmiş 

olması şartı getirilmemiştir. Bu bakımdan. idari işlemin iptali için açılan davanın reddedilmiş olması. bu 

davadan sonra açılacak tam yargı davasının görülmesine engel değildir. Tam yargı davasının da. iptal 

davasının reddedildiği gerekçesiyle reddini gerektirmez ... davacının 2 ay 5 gün Personel Astsubay Sınıf 

Okulunda askeri öğrencilik statüsünde kaldıktan sonra .. giriş için gerekli sağlık koşullarını taşımaması 

sebebiyle bu statüsüne son verildiği hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır ... 

31 O Bkz. 1. Bölüm dipnot 100 ve 101. 

311 " ... Daruştay'da açılan bir iptal davasının red'le sonuçlanması. aynı işleme dayanan tazminat istemi

nin de herhalde reddedileceği anlamına gelmediği gibi. davanın işlemin iptali ile sonuçlanması da taz

min işleminin kabulü için yeterli değildir. Diğer bir deyişle tazmine ilişkin talepler. iptal davasının 

konusunu oluşturan idari işlemin niteliği yanında. görülen kamu hizmetinin özelliği de gözönünde 

tutulmak suretiyle isabetli bir çözüme bağlanabilir. .. " (Dnş. 12.D. 25.6.1981; E.1980/2549. 

K.1981/1524; Dnş. Der .. Y.12. S.44-45. Ankara. 1982. s.543.) 
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Davacı TSK. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen askeri öğrenci olmaya ilişkin koşullan okula 

giriş sırasında taşımamaktadır. Ancak. davalı idarenin bir birimi olan bir askeri hastane sağlık kurulu, 

davacının rahatsızlığının askeri öğrenciliğe engel teşkil etmediği yolunda rapor tesis etmiş ve davacı da 

bu rapor üzerine askeri öğrenci statüsüne alınrnışur. Davacı hakk,ndaki teşhiste bir hata olmadığı. ancak 

bu hastalığın askeri öğrenciliğe engel bir rahatsızlık olup olmadığı konusunda askeri hastane yanılğıya 

düşmüş: fakat durumu farkederek ek bir raporla yanlışlığı düzeltip. 6.9.1991 tarihinde davacının ra· 

hııtsızlığının askeri öğrenciliğe engel olduğunu ıesbiı etmiştir. İyi ve düzenli işleyen bir idarede. 

baştabihin ek rapor düzenlenmesi cihetine gittiği bir öğrenci adayı askeri ok.ula alınmaz. okula kaydı don· 

durulur: ek rapor kısa sürede alınır. okula kayıt ek rapordan sonra yapılırdı. Bu nedenlerle. olayda davaJı 

idarenin hizmet kusurunun bulunduğu ... davacının uğradığı zararların d:ıvalı idarece giderilmesinin gerek

tiği sonucuna ulaşılmıştır ..... 312 

Yoklukla malUI işlemlerden doğan sorumluluk konusunun işlendiği 

bir A YlM kararında ise, kanımızca hatalı bir değerlendirmeyle sonuca 

gidildiği anlaşılmaktadır. Davaya konu olayda, evvelce askerlik yapan 

kimse, başka bir şahsın firar kaydının kendi kütük hanesine yapılması 

üzerine ikinci kez askere sevkedilmiş; yanlışlık anlaşılınca bilahare terhis 

edilmiştir: 

" ... Dava açm:ı süresinin hangi tarihten başlayıp hangi tarihte sona ereceğinin tesbit edilebilmesi 

için. evveleınirde zar.ı.ra yol açan tasarrufun idari bir işlem nireliğinde mi, yoksa yoklukla malUl sakat 

idari eylem mi sayılması icabettiği üzerinde durmak gerekmekıedir ... yok hükmündeki işlemlerin haksız 

fiile benzediği ve eylem niteliğinde olduğu doktrinde kabul edilmektedir. Davacının ikinci defa askeri 

alınması. yetkili ve görevli Askerlik Şubesinin işlemine dayanmış ve bu işlem bilfiil askerlik 

yaptırılmak suretiyle eyleme dönüşmüştür. Davacının uı.ranna yol açan eylemin kaynağında. Askerlik 

Şubesinin işlemi yatmaktadır. Askerlik Şubesinin işlemini yoklukla malul. keenlem yek-Un saymaya ve 

haksız fiil mahiyetinde göımeye de huk-uken imkan bulunmamaktadır. Çünkü. bir idari işlemin yoklukla 

malul sayılabilmesi için. yetki ve fonksiyon gasbının. ağır ve bariz yetki tecavüzünün bulunması şarttır. 

Buna göre: mükellefin elinde terhis belgesi olmasına. nüfus cüzdanında terhis işlemi yazılmasına rağmen. 

sırf kütük kaydındaki şerhe dayanarak işlem tesis edilmesi halinde dahi. ağır ve bariz yetki tecavüzünden 

değil. belki yapılan işlemi sakatlayan ağır bir hizmet kusurundan bahsedilebilir ... İşleme dayanan ve 

işlemin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi sonucu. davacının zararına yol açan fiili durum. terhis 

312 AYİM. 2.D. 23.2.1994: E.1992/600. K.1994/242. 
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edildiği tarihte sona erdiğine göre ... bu tarihten itibaren 90 gün ı.arfmda dava açılması veya idareye.ihtiya

ri mUracaatta bulunulması lazLm geldiği halde. bu süreler geçtikten sonra dava açılması karşısında. 

davanın sure yönünden reddine ... "313 

Kanımızca, kararın temelindeki hata, yokluğun yalnızca "yetki ve 

fonksiyon gasbı, ağır ve bariz yetki tecavüzü" hallerine münhasır kabul 

edilmesidir. Oysa, tezin birinci bölümünde belirtildiği üzere, yokluk, çok 

ağır bir hukuka aykırılık dolayısıyla sakatlık olarak işlemin şekil, sebep, 

konu ve giderek maksat unsurlarında da bulunabilir.314 Karara konu 

olayın ise, "sebep" unsuru yönünden yoklukla malı1I olduğu çok açıktır. 

Bu bakımdan, sözkonusu kararda idarenin sorumluluğu yoluna gidilmeli 

ve yoklukla mah11 işlemler için herhangi bir dava süresinin olmadığı, 

bunların her zaman dava konusu yapılabileceği gerçeğinden hareket edil

meliydi. 

İdari işlemlerden doğan sorumluluk kuramları konusunda A YİM'nin 

daha ziyade hizmet kusuru esasına dayandığı. ancak çok az olsa da kusur

suz sorumluluk ilk.esine dayalı kararlarının da bulunduğu görülmektedir. 

Hakkında düzenlenen olumsuz sicile dayanılarak disiplinsizlik nede

niyle ayırma işlemine tabi tutulan astsubayın, bu işlemin iptalinden sonra 

açnğı manevi tazminat istemli dava AYİM'ce kusursuz sorumluluk (hak

kaniyet) esasına göre kabul edilmiş3I5; Genelkurmay Askeri Tarih ve 

Stratejik Etüd Başkanlığı emrinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta 

olan iki emekli subayın, sözleşmelerinin yenilenmesine esas olmak üzere 

yaptırılan sağlık muayeneleri sonunda çalışamayacak durumda olma

larının belirlenmesi üzerine, sözleşmelerinin yenilenmemesi, ayrıca eski 

sözleşme bitim tarihi ile yenilenmeme tarihi arasında davacıların bilfiil 

iki ay görev yapmalarına rağmen aylıklarının ödenmemesi nedeniyle 

açılan, sözkonusu aylıkların hükmen tazmini ile ilgili davalarda da, idare 

313 AYİM. 3.D. 9.3.1976: E.1976/114. K.1976/569. 

314 Öğretide bu yöndeki görüşler için bkz. 1. Bölüm. dipnot 112'de belirtilen kaynaklar. 

315 AYİM. 3.D. 9.12.1975: E.1975/3632. K.1975/2255. 
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kusursuz sorumluluk esasına göre sorumlu görülmüş3ı6; nihayet 42 gün 

fazla askerlik yaptırılan kişinin ve işitme kaybına uğrayarak vazife 

malfilü olarak emekliye sevkedilen helikopter teknisyeni astsubayın 

uğradıkları bu zararların kusursuz sorumluluk kuramına göre tazmini 
gerektiğine hükmedilmiştir ,317 

Hizmet kusuru açısından ise, A YİM'nin genellikle "ağır kusur" kri

terine itibar ettiği görülmektedir. A YİM'nin bu konuda benimsediği orta

lama formül, bir kararda şu şekilde ifade edilmektedir: 

" ... Bir idari işlem sebehiyle idarenin tazminle sorumlu tutulabilmesi için. kural olarak hizmet ku

surunun mevcudiyeti. istisnai bazı haller için de kusursuz sorumluluğun sözkonusu olması gerekir ... Bir 

işlemin yargı organlıınnca iptal edilmiş olması. mutlak surette idarenin tazminle sorumlu tutulmasını ge

rek.1irrnez. İdari işlemi sakatlayan hata ve huk"llka aykırılıkların ağır ve önemli nitelikte olması: her idare

nin işleyebilecği türden olağan nitelikte olmaması icabeder. Hizmetin iyi kurulmaması. düzenli 

işlememesi hallerinin çok belirgin olması gerekir. Yürütme niteliğini yitirmiş bir kararın uygulanması. 

kesin hüküm ilkesinin nazara alınmaması. kanunların ve genel huk'llk ilkelerinin açıkça ihlali gibi haller. 

idari işlemi sakatlayan ağır ve önemli hukuki hata ve aykınlıklardır. İdari işlemler sebebiyle kusursuz so

rumluluk kuram ve ilkelerine göre maddi tazminat verilebilmesi için. toplum yararına tesis edilen bir 

işlemden herkes yararlanırken. bir veya birkaç kişinin zarar gönnesi veya idari işlenmler sebebiyle idare 

mal varlığında haksız ve sebepsiz bir zenginleşmenin meydana gelmiş olması icadebeder ... "318 

316 " ... Davacı ile davalı arasında iyi niyete ve alışılagelmiş yönteme rağmen. yönetmeliğin emredici 
hükmü karşısında. sağlık engeli nedeniyle sözleşme yenilenmediği için akli bağlantı kurula
mamıştır. Ancak. davacı hukuki anlamda iki ay süreyle fiilen hizmet yapmak suretiyle. davalı ida
reyi ve dolayısıyla toplumu bu hizmeıinden yararlandınnıştır. Bugünkü Medeni hukukumuz 'vekalet
siz iş gönne' ve 'sebepsiz iktisap' müesseseleriyle. bir kimsenin velev ki ilgililin bir emrine ve 
hukuken geçerli bir işlemine dayanmasa bile. yapmış olduğu işlerden. sarfeylediği emek ve masraf
lardan müstefit olanı. diğer tarafa sağladığı yarar oranında tazminata mecbur tutmaktadır ... yetki dışı 
yapılan işlerin bütçeye dahil olmaması. Devletin borçlu sayılmasına mani sayıJmamak icabeder. 
Dolayısıyla. belli bir kamu hizmetini belli bir süre yürütmüş olan bir kimseye. o hizmetten yarar
lanmış olan ve aynı zamanda hizmetin sahibi bulunan idarenin. temin edilen menfaat nisbetinde taz
minat ödemesi. hem adalet ve hakkaniyete ve hem de hukukun genel esaslarına uygun düşer ... " 
(AYİM. 3.D. 28.2.1980: E.1979/448. K.1980/65: AYİM. 3.D. 28.2.1980: E.1980/19. K.1980/ 
58.) 

317 AYİM. 2.D. 7.ll.1990: E.1988/116. K.1990/354: AYİM. 2.D. 26.1.1994; E.1993/141. K.1994/ 
145. 

318 AYİM. 2.D. 27.12.1984; E.1984/141. K.1984/264 (AYİM Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.935-938.) 
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Öte yandan, A YİM'nin ilk yıllarından itibaren yoruma ve "içtihada 

elverişli'' pozitif normlara dayanan işlemlerden doğan zararlarda, idare
nin iyi niyetli davranması kaydıyla, sorumlu tutulamayacağını kabul ettiği 
anlaşılmaktadır.319 

A YİM'nin, bir idari işlemin idari yargı organı tarafından iptal edil

mesi halinde o işlemden doğan zararın koşulsuz giderilmesi gerektiğine 

ilişkin kimi kararları320 bulunmasına rağmen; genellikle temelde bir iptal 

kararı da olsa, yukarıda değinilen kriterlere uygun olması halinde tazmi
nata hükmettiği gözlenmektedir,321 

A YİM; yedeksubay okulundan er çıkarılma işleminin322, olumsuz 

sicil ve buna dayalı askeri hakim sınıfından personel sınıfına geçirilme 

işleınlerinin323. Kara Kuvvetleri Komutanının haksız yere emekliye sevki 

işleminin324, Astsubay Sınıf Okulundan çıkarılma işleminin325, Maltepe 

319 AYİM. 3.D. 8.7.1975: E.1974/2113. K.1975/1435: AYİM. 2.D. 7.10.1992; E.1992/620. K.1992/ 

658: AYİM. 1.D. 9.2.1988: E.1987/102. K.1988/55: AYİM. 1.D. 8.3.1983: E.1982/335. K.1983/ 
32. 

320 AYİM. 1.D. 20.5.1986: E.1985/208. K.1986/101: AYİM.l.D. 3.2.1987: E.1986/107. K.1987/28. 

321 AYİM. 3.D. 21.12.1976: E.1976/3115, K.1976/8162: AYlM. Drl.Krl. 28.3.1975: E.1974/141. 

K.1975/29: AYİM. Drl.Krl. 9.l.1992: E.1990/6. K.1992/16: AYİM. 1.D. 9.2.1988: E.1987/102. 
K.1988/55: AYİM. 2.D. 7.10.1992: E.1992/620. K.1992/658. 

322 AYİM. 3.D. 16.6.1977: E.1977n615, K.1977/9166. 

323 AYİM. 3.D. 12.10.1978: E.1975/352. K.1978/4318. 

324 " ... Kara Kuvvetleri Komutanı iken bu görevden alınarak re'sen emekliye sevk edilen davacı em. 
org. Namık Kemal Ersun'un açtığı iptal davasının A YİM Daireler Kurulunun ... kararı ile kabul edi
lerek dava konusu işlemlerin sebep ve amaç yönlerinden iptal edildiği ... hususunda taraflar arasında 
bir uyuşmazlık bulunmamaktadır ... Emekliye sevki nedeniyle davacının muhtemel bir darbe 
teşebbüsü içinde bulunduğuna dair yerli ve yabancı basında haberlerin yayınlandığı. dedikodulann 
çıktığı ve şaibeli bir durumun yaratıldığı gerçek olduğu gibi. davalı idare tarafından davacının kanun
suz bir eylem içinde olduğundan söz edilmediği de bir gerçektir ... Emekliye sevk işleminin 
yapımcısı olan davalı idare. kendisine bu kamusal gücü ve yetkiyi veren hukuk kurallarını. sosyal 

amacından sapurmadan. onun emretı.iği yerde ve biçimde kullanmak zorundadır. Bir işlemin yargı 
kararı ile ortadan kaldırılması. genellikle hizmetin kötü işlediğini kanıtlar. Her ne kadar kamu hiz

metlerinin kuruluş ve işleyişindeki her düzensizlik mutlaka idarenin sorumluluğunu gerektinnez ise 
de: iptalle sakatlığı ortaya konulan işlem nedeniyle davacının uğradığı zararın. hizmetten beklenen 
ihtimam ölçüsünü açacak derecede özel bir ağırlık taşıyan hizmet kusurundan ileri geldiği 
anlaşılmaktadır ... " (AYİM. 3.D. 8.11.1978: E.1978/906. K.1978/4366.) 

325 AYİM. 3.D. 19.4.1979: E.1978. K.1979/195. 
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Askeri Lisesinden haksız yere çıkarılma işleminin326, askerliğinin er 

öğretmen olarak yaptırılmaması işleminin 327, açığı önceden kaldırıldığı 
halde asteğmenin altı ay geç terhis edilmesi işleminin329, sicilen emekliye 

sevk işleminin328, yedeksubay yerine er çıkarılma işleminin330 iptali hal

lerinde, ağır hizmet kusurunun varlığına dayanarak idareyi sorumlu 
bulmuştur. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi asistanlık sınavında başarısız sayılma 

işleminin iptali331 , Harita Yüksek Teknik Okulu'ndan çıkarılma işleminin 

iptali332, mahkemenin içtihat (görüş) değiştirmesi nedeniyle yedeksubay 

okulundan er çıkarılma işleminin iptali333, emekli subay kimlik kart1 ve

rilmemesi işleminin iptali334, yaptırılan güvenlik soruşturmasına dayalı 

olarak askeri okuldan çıkarılma işlemlerinin iptali335, birlik içi atama 

işleminin iptali336, üstün başarı kıdemi verilmemesi işleminin iptali 337 

hallerinde ise, idarenin ağır ve önemli bir hizmet kusurunun bulunmadığı 

ya da yorum ve içtihada elverişli bir hükmün iyi niyetle uygulanması ne

denine dayanılarak, açılan tam yargı davalarının reddine karar veril

miştir. 

Ancak, AYİM'nin "ağır kusur" aramadan, salt alelade hizmet kusuru 

326 AYİM. 2.D. 28.3.1990: E.1989/396. K.1990/103. 
327 AYİM. 2.D. 19.1.1994: E.1992nss. K.1994/168. 
328 AYİM. 1.D. 14.9.1982: E.1982/117. K.1982/241. 
329 AYİM. 1.D. 26.10.1982: E.1982/214. K.1982/287: AYlM. 1.D. 29.5.1984/46. K.1984/157. 
330 AYİM. l.D. 3.6.1986: E.1985/228. K.1986/127. 
331 AYİM. 3.D. 21.12.1976: E.1976/3115. K.1976/8162. 
332 AYlM. 3.D. 24.12.1981: E.1981/82. K.1981/177. 
333 AYİM. 3.D. 11.11.1987: E.1986/190. K.1987/173. 
334 AYİM. 2.D. 17.10.1990: E.1990nı. K.1990/335. 
335 AYtM. 2.D. 4.11.1987: E.1987/67. K.1987/184; AYlM. 2.D. 16.10.1991: E.1991/458. K.1991/ 

328. 
336 AYİM. 1.D. 31.3.1992: E.1991/2522. K.1992/696. 
337 AYİM. 1.D. 27.11.1988: E.1988/98. K.1988/390. 
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esasına dayanarak verdiği kararlara da rastlanmaktadır. Bu meyanda, 

sakat olduğu tespit ettirilen erin 14 ay fazladan askerlik hizmetine tabi tu

tulması338, aşırı derecede çalışma arzusu nedeniyle evinde çalışmak üzere 

çantasına koyduğu gizlilik dereceli evrakı evine götürürken, bu durumu 

tespit edilen subayın sicilen emekliye sevki339, firar suçundan askeri mah

kemece vaki mahkumiyetini temyiz eden subayın verdiği temyiz layi

hasının, birliğinde unutularak, sonradan bozma kararı üzerine beraat 

ettiği bu suçtan bir süre cezaevinde yatmak durumunda bırakılması340, 

sonradan vazgeçmiş olmasına rağmen, istifa istemini içeren dilekçesinin 

işlemden kaldırılmayıp, subayın istifasının kabulü 341 , bir başka garnizona 

atanan subaya, istirahatli olduğu 21 ay süresince eski garnizonda talebine 

rağmen lojman verilmemesi342, astsubayın terfii gereken tarihte terfi etti

rilmemesi.343 nedeniyle doğan zararlarda A YİM, ağır hizmet kusuru şartı 

aramaksızın tazminata hükmetmiştir. 

Görüldüğü üzere, A YİM'nin hizmet kusuruna dayandırdığı karar

lardaki yaklaşımı, öğretide bu konudaki baskın görüşle uyum içerisinde 

değildir. Bu konuda bir A YİM kararının muhalefet şerhinde belirtilen 

düşüncelere aynen katıldığımızı belirtiyor ve A YİM'nin bu konudaki 

içtihadına esneklik kazandırması gerektiğine inanıyoruz: 

"Bir idari işlemin, idari yargı organı tarafından iptal edilmiş olması. o işlemin yol açtığı zararın 

idarece giderilmesi için yeterlidir. Bu konuda sadece işlemin yetki veya şekil yönünden hukuka 

aykırılığından iptali halleri ile ilgili bazı istisnalar kabul edilebilir. 

İptal edilen idari işlemin tesisine neden olan hukuk kuralının yoruma elverişli. eski deyimi ile 

içtihada mütehammil olup olmadığının. kuralı yorumlayan göreevlinin yanılgıya düşmesinin olağan 

sayılıp sayılmayacağının aranması ve bu arama sonunda kuralın görevliyi yanlış yoruma götürecek 

biçimde düzenlendiği kabul edilecek olursa. idarenin sorumluluğunun sözkonusu olamıyacağının belirtil-

338 AYİM. 3.D. 25.3.1975: E.1973/485. K.1975/602. 

339 AYİM. 3.D. 15.5.1975: E?l975/653. K.1975/1120. 

340 AYİM. 3.D. 3.2.1977: E.1977/448. K.1977/1800. 

341 AYlM. 2.D. 20.5.1993: E.1992n40. K.1993/238. 

342 AYİM. 1.D. 16.5.1989: E.1988/208. K.1989/239. 

343 AYİM. l.D. 20.3.1990: E.1989. K.1990/127. 
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vazgeçmek gereklidir. İptal edilen idari işlemlerin yolaçtığı zararların tazmininde idarenin kusurunu ara

mak, kusur ilkesinin hakim olduğu özel huk"Uktaki sorumluluk anlayışının idare hukuk'lJnu etkilemesin

den kaynaklanmak-tadır. Oysa bugün özel huk-ukta dahi tazminat ile ilgili görüşler. z.arar verenden hareket 

etme alışkanlığından kurtulmuş. zarar göreni ön plfuıa almıştır. Zararın kişisel bir kusurdan ileri gelme

diği hallerde. toplumun mağduru koruması ve zararın sadece zarar görenin tıstünde bırakılmaması gerek

tiği savunulmaya başlanmış ve bu görüşlerin ışığında özel hukukta. kusursuz sorumluluk halleri belir

miş ve kanunlarda yer almıştır ... 

Devlerin sorumsuzluğundan sorumluluğuna geçişte. başlangıçra tamamen kusura dayalı bir sorum

luluk anl:ıyışı hakim olmuştw-. Bugün idari işlemlerden doğan zararlarda. hukuk kuralının yoruma elve

rişli (içıihada müıehammil) olup olmadıgmın. buna bağlı olarak idarenin kusurlu olup olmadığının aran

ması. idare hukuk"Unun işbu başlangıçtaki sorumluluk anlayışının izleridir ve bugün için aşılması 

gereken bir sorumluluk anlayışına dönüşmüştür ... 

Aynı düşüncelerle mevzuattaki karmaşıklık ve kuralların yoruma elverişli olma~ı. bu kuralların 

uygulanması sırasında idarece verilen zararların giderilmesi istemlerinde idareyi tazmin yükümlülüğünden 

kurtaracak bir mauıret olarak ortaya çıkmamalıdır. İdarenin yorum hatasına düşmesinde hizmet kusuru 

veya kamu personelinin bir "görev kusuru" bulunmayabilir. Ancak iptal edilen işlem bir zarara yol açmış 

ise bu zamrın idarece giderilmesi mutlak zorunluluktur. 

İdare hııkul..11 öğretisi iptal edilen idari işlenmlerden doğan ı.ararların, özellikle maddi zararların ida

rece giderilmesi gerektiğinde birleşmektedir. (Mukbil Özyörük. İdare Hukuku Ders Notları. Ankara, 

1977. Teksir. Sh.241: Akın Düren, İdare Hıık'llku Dersleri, Ankara, 1979, Sh.293-294; A. Şeref 

Gözübüyük. Yönetsel Yargı. 5. Baski. Ankara, 1982, Sh.233-234) 

Açıklanan nedenlerle davacının tazminat isteminin kabulü gerektiği kanısında bulunduğumuzdan 

davanın reddine ilişkin karara muhalif kaldık ... n344 

Bu arada, mahkemenin 21 yıllık uygulamasında topu topu 4-5 

kararın kusursuz sorumluluk kuramına dayanmasının da doğru bir 

yaklaşım olmadığına işaret ediyor ve kusursuz sorumluluk esasına karar

larda daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu konuya son vermeden önce Danıştay'ın idari işlemden doğan so-

344 AYİM. 2.D. 27.12.1984: E.1984/141. K.1984/264 sayılı karannın "Karşı Oy"undan. (A YİM Der
gisi, S.7. Kitap 2. ss.936-938.) 
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rumluluğa bakışına kısaca temas etmek yararlı olacaktır. 

1970'li yılların başında bir Daruştay kararında, idarenin usule ilişkin 

ve yoruma müsait, ancak neticede maksat ve sebep yönünden kanuna 

uygun bir işlemi sebebiyle tazminata mahkfun edilmesinin hak ve adalet 

anlayışına uygun olmadığına işaret edilmiş345, aynı dönemdeki bir başka 

karar da ise "içtihada müsait" işlem kavramına yer verilmiştir: 

" ... Anayasa'nın 114. maddesinde 'idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle 

yükümlüdür' hükmü yer almış ise de: bu hükmü mutlak ve sınırsız olarak uygulamak mümkün değildir. 

Bu maddenin mutlak anlamda değerlendirilmesi halinde idarenin. kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara 

uygun olarak aldığı bütün işlem ve eylemlerden doğan zararları istisnasız tazmin etmesi gibi sınırsız bir 

sorumluluğa yol açacaktır. Bu bakımdan maddenin. idare hukunun idarenin sorumluluğunu belirten ilke

leri ile sınırlandırılması ve buna göre uygulanması gerekir. Dava konusu olayda da tazminat davasına 

dayanak olarak alınan işlemin. Danışıay 8. Dairesince verilen kararda aynen 'esasen aldığı diplomanın 9 

yıl sonra geçersiz sayılmasında idari istikrar prensibine aykırılık bulunuduğu gibi. olayın tekevvününde 

davacının herhangi bir yanlış ve aldatıcı davranışı da bulunmadığından. hakkaniyet ilkesine de aykırı 

düşmektedir' denilmek suretiyle iptal edilmesi sebebiyle. idari bir içtihada dayanmakla olduğu 

anlaşılmıştır. Bu itibarla. idarenin içtihada müsait bir işlemi sebebiyle tazminatla yükümlü kılınması hak 

ve adalet anlayışına uygun olmadığı gibi ... n346 

Aynı tarihlerdeki bir diğer kararda ise, hem "açık hizmet kusuru", 

hem de "içtihat hatası" kavramlarına değinilmektedir: 

" ... Davacı. avukar nezdinde yapuğı staj esnasında stajyerlikte bağdaşmayan bir görevde bulunmac;ı 

sebebiyle staj bitim belgesinin geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali üzerine. avukat olarak serbest 

hayatta çalışmasının 5 ay 3 gün geciktirilip. bu devredeki kazancından mahrum edildiği iddiasıyla maddi 

ve manevi tazminat olarak. .. liranın ödettirilmesini istemektedir. İdarenin tazminle yükümlü tutulabilme

si için açık bir hizmet kusuru şarıur. Olayda ise ağır bir hizmet kusuru değil. idarenin içtihat hatası 

sözkonusudur ... davanın reddine ..... 347 

345 Dnş. Dava Drl. Krl. 25.6.1971. E.1971/270. K.197ln09. (Dnş. Der .. Y.2 S.5. Ankara. 1972. 

s.155.) 

346 Dnş. 8.D. 3.4.1973; E.1971/4607. K.1973/1449. (Dnş. Der .. Y.3, S.12-13. Ankara. 1974. s.387.) 

347 Dnş. 8.D. 13.6.1973: E.1973/1076. K.1973/2502. (Dnş. Der .. Y.3. S.12-13. Ankara. 1974. 

s.391.) 
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AYİM'nin aksine, Danıştay'ın "yoklukla malftl işlemler"den doğan 

sorumluluğa daha esnek baktığı ve konu-sebep unsurlarındaki yokluğun 
varlığını kabul ettiği görülmektedir: 

" ... davacıyı k'llllJmu ... isteği üzerine emekliye sevketmiş, ancak yapllklan soruşturma sonucunda 

emekliye sevk istemini taşıyan dilekçenin. kurumda görevli başka memurlarca sahte imza ve kasıtlı veril

diğinin saptanması üzerine. emekliye sevk işlemi oıtadan kaldırılarak. davacının yeniden göreve atandığı 

anlaşılmıştır. Yukanda açıklanan 39. maddedeki 'istek' şartının tahakkuk etmemesi nedeni ile emekliye 

sevk onayı yok hükmünde bulunmasına binaen. hukuk alanında hiç doğmamış olacağı ve bir hüküm 

ifade etmeyeceğinin açık bulunduğu cihetle. idarenin bu yok hükmündeki işlemi tesis etmek suretiyle 

davacıya verdiği zararı ... ödemekle yükümlü olduğundan, adı geçenin emekliye sevki suretiyle açıkta 

kaldığı tarihler arasındaki net görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki fark tutarı ... liranın davacıya tazmi

nat olarak ödenmesine .. .'' 348 

1980'lerden itibaren Danıştay'ın da, A YİM'nin idari işlemden doğan 

sorumlulukta benimsediği ilkelere yer verdiği anlaşılmaktadır: 

" ... Bir idari işlem dolayısıyla idarenin tazminatla yükümlü tutulabilmesi için ya idarenin bu 

işlemi tesiste l.."Usurlu bulunması ya da işlemin yasalara uygun bulunması. ancak idarenin kusursuz so

rumluluk halinin varolması zorunludur. Olayda zararın doğmasına yol açan vergi tarhiyatı Danıştayca 

iptal edildiğine göre, idarenin kusurlu olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bir 

işlemin herhangi bir nedenle yasalara veya hukuk kurallarına aykırı görülerek iptal edilmiş olması. idare

nin kusurlu olduğunun kabulü için yeterli değildir. İdarenin hizmet kusuru işlediğini söyleyebilmek için. 

işlemde ağır ve önemli nitelikte yanlışlık ve yasaya aykırılık olması gerekir. Bu yanlışlık ve yasaya 

aykırılık hizmetin kötü işlemesinden. geç işlemesinden veya hiç işlememesinden doğmuş olabilir. 

İşlemdeki sakatlığın. idari görüş yanlışlığından doğması halinde de, bu yanlışlığın ağır ve önemli olma

ması kaydı ile hizmet J.msurundan sözedilemez ... açıklanan nedenlerle idareye hizmet k.11suro atfedilemeye

ceğinden. tazminat isteminin reddine ... •·349 

İptal davası ile birlikte açılacak işlemden doğan tam yargı davaları 
ile ilgili bir Danıştay içtihadı Birleştinne Kararında; kamu görevlilerine 

ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklarda, idari işlemin neden olduğu 

348 Dnş. 10.D. 8.3.1976: E.1974/1405. K.1976/519 (Dnş. Der .. Y.7. S.24-25. Ankara. 1977. s.476.) 

349 Dnş. 7.D. 28.3.1983: E.1982/2494. K.1983/469. (Dnş. Der .. Y.14, S.52-53, Ankara. 1984. 
s.343.) 
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zararın miktar olarak tesbitinin mümkün olmadığı hallerde, dava 

dilekçesinde uyuşmazlık konusu miktar gösterilmeden de tam yargı 

davası açılabileceği hüküm altına alınmış olup350, A YİM uygulaması da 
bu doğrultudadır. 

Son dönemde "hizmet kusuru" kuramı yönünden Danıştay'ın karar

larında tam bir birlik olmadığı gözlenmektedir. 

Danıştay Dava Daireleri Kurulunun bir kararında: 

" ... Hukuka uygunluk denetimi yapanidari yargı yerince. bir idari işlemin iptal edilmesi. işlem in 

hukuka aykırılığının saptanması anlamındadır. Hukuka aykırılığı saptanan bir işlem nedeniyle hakkı 

muhtel olan kişinin uğradığı ı.ararm ise idarece tazmini gerekmektedir ..... 351 denilirken; 

Danıştay 8. Dairesinin bir kararında: 

" ... Bir idari işlemin yasalara ve hukuka aykllığı. kural olarak hizmet kusuru sayılmakta ise de: 

her aykırığm tazminat sorumluluğuna yol açmayacağı da idare hukuku ilkelerindendir. İdari işlemlerin ip

talini gerek-ıiren nedenlerle hizmet kusuru doğuran nedenler arasında bir ba~Wık ve özdeşlik de yoktur. Bir 

işlemin herhangi bir yönden yasalara ve hukuk kurallaruıa aykırı görülerek iptal edilmiş olması. hizmet 

kusurunun varlığını kabule yetmez. Bir başka deyişle. işlemin iptalini gerektiren her hukuki yanlışlığı ve 

aykırılığı. kendiliğinden hizmet kusuru olarak niteleme olanağı yoktur. İdare işleminin yapılması ve uy

gulanmasında hizmet k"Usuru işlemiştir diyebilmek için. saptanan hukuki sakatlığın bir dereceye kadar 

ağır ve önemli olması gerekmektedir. Her idarenfa işleyebileceği türden. olağan nitelikteki hukuki 

yanlışlık ve aykırılıklar hizmet kusuruna yansımaz. Hizmet kusurunun oluşabilmesi için. saptanan 

yanlışlık ve aykırılığın. hizmetin iyi kurulmadığını. düzenli işJemediğini gösterecek derecede ağır ve he

lirgin olması gerekir ... Ancak içtihadi işlemlerde. kişinin zararı doğmuş ve bu zararı doğuran işlemin 

yapılmasında idarenin aynca hizmet kusuru saptanmışsa. idare tazminatla sorumlu tutulabilir. Olayda. 

davalı idarece. 2547 sayılı Yasanın 44. maddesi uyarınca davacının okulla ilişiği kesilmiş ve kesinleşen 

mahkeme karan ile de bu işlem iptal edilmiş ise de. anılan yasa maddesine farklı hukuki yorumlar getiril

diğinden: yorum farklılığından doğan bu uyuşmazlıkta. idarenin hizmet kusuru bulunduğu 

350 Dnş. İBK. 29.12.1983; E.1983/l. K.1983/10 (Dnş. Der .. Y.14. S.54-55. Ankara. 1984. s.136.) 

35J Dnş. İdari Dava DrJ. Krl. 17.4.1987; E.1987/18. K.1987/26 (Dnş. Der .. Y.18. S.68-69, Ankara. 

1988. s.232.) Aynı doğrultuda bir başka karar için bkz. Dnş. 10.D. 14.10.1987; E.1985/274. 

K.1987/1631. (Dnş. Der .. Y.18. S.70-71. ANkam. 1988. s.560.) 
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söylenemez ..... 352 şeklinde içtihada ulaşıldığı görülmektedir. 

"Üruğ" kararında, Danıştay'ın "ağır" hizmet kusuruna dayandığı 
anlaşılmaktadır: 

" ... Olayda. MİT bünyesinde düzenlenen. yürütülen hizmetin niteliği gereği gizli kalması gerekir

ken basına sızdırılan belgede gerçeğe uygunluğu herhangi bir şekilde kanıtlanamayan. davalı idare 

tarafından hiçbir dayanak gösterilmeyen suçlamalara yer verilmek suretiyle. Genel Kurmay 

Başkanlığından emekliye ayrılmış olan davacı hakkında kamuoyunda birtakım şüphe ve tereddütler 

uyandırılmış. bu şekilde davacının kişilik haklarının ağır biçimde zedelenmesine yol açılmıştır. 

Yürütmekle görevli olduğu Milli lsıihbaraı hizmetini. kişi haklarının zedelenmesini önleyecek şekilde 

gerekli önlemleri alarak düzenleyemeyen. hizmetin niteliği gereği olan gizliliği sağlayamayan davalı ida

renin olayda ağır hizmet kusuru bulunmakıadır ... "353 

Danıştay'ın da A YİM gibi, idari işlemden doğan sorumlulukta ku

sursuz sorumluluk kuramına nadiren yer verdiği görülmektedir.354 

Her iki yüksek mahkemenin bu konudaki uygulamasında büyük bir 

benzerlik ve paralellik bulunduğu , ancak bu uygulamanın öğretideki 

baskın görüşe uyarlı olmadığı anlaşılmaktadır. 

ill. İDARİ EYLEMDEN DOGAN TAM YARGI DAVALARINDA 

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ UYGULAMASI 

A. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN İDARİ EYLEM 

KAVRAMINA VERDİÖİ ANLAM 

A YİM'nin çeşitli kararlarında "idari eylem" ve "askeri nitelikli idari 

eylem" kavramlarını · tanımlanması -açıklanması yoluna gidildiği 

görülmektedir. 

352 Dnş. 8.D. 28.6.1990: E.1990/981. K.1990/812. (Dnş. Der .. Y.21. S.81. Ankara. 1991. s.291.) 

353 Dnş. 10.D. 20.4.1989: E.1988/1042. K.1989/857. (Dnş. Der .. Y.20. S.76-77. Ankara. 1990. 

s.785.) 

354 Yaptığımız araştırmada bu konuda belirleyebildiğimiz tek karar için bkz. Dnş. 5.D. 25.10.1977: 
E.1974/6548. K.1977/4928 (Daruştay 5. Daire Kararları. 1970-1981. l. Kitap. C.II. Ankara. 1983. 

s.497.) 
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Re'sen emekliye sevkedilme halinin işlem ya da eylemden hangi 

gruba gireceğinin tartışıldığı bir A YİM kararında, idari eylemin şu 

şekilde değerlendirildiği anlaşılmaktadır: 

" ... 12.7.1973 gün ve E.1972/2. K.1973/10 sayılı Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtil

diği gibi. idari eylem. idarenin fonksiyonu sırasındaki bir olayı. bir tutumu anlatır. İdari karar ve işlemle 

ilgisi olmayan idari eylemde salt maddi bir tasarruf vardır. öncesinde. temelinde bir idari karar veya işlem 

olmayan. bütünüyle idari eylem olarak ortada olan bir idari faaliyet söz konusudur. İdari işlemler hukuk 

aleminde değişiklik ve yenilik yaratan iradeler olduğu halde, idari eylemler fizik alanında görülen iş. hare

ket. ame1iyc ve çalışmalardır ... Re'seıı emekliye sevk. idari makamın idare fonksiyonu ile ilgili olarak 

yaptığı doğrudan uygulanabilir nitelikte bir tasarruf olduğuna göre. idari işlem tanımlamasına uygun bu

lunmaktadır ..... 355 

Askeri idari ey lem konusunda ise A YİM şu görüşü pay !aşmaktadır: 

" ... Askeri nitelikli idari eylemi: askeri kural, gerek ve gelenekler çerçevesinde yürütülen bir hiz

meL sırasındaki bir hareket. bir tutum veya meydana gelen veya getirilen bir olay olarak tanımlamak 

mümkündür. Eğer bu tür bir olayın zarar verici etkileri bir asker kişinin beden veya mal varlığı sahasında 

meydana gelir. başka bir anlatımla askeri nitelikteki idari eylem bir asker kişiye yönelmiş olur ise: o 

asker kişinin olayın bütünlüğü içerisinde tutum ve davranışları da askerlik mesleği açısından 

değerlendirileceğinden; dava a~eri idari yargıda çözümlenecektir ... "356 

İkinci bölümde kısmen değinildiği üzere, A YİM, bir asker kişiye 

yönelmiş kimi "tesadüfi eylem"lerde de kendisini görevli saymaktadır. 

Nitekim şehir içinde yoldan karşıya geçmek isterken, o anda tesadüfen 

geçmekte olan askeri aracın çarpması sonucu ölen sivil memur357 ve ast

subayın358 yakınlarının açtığı davalarda A YİM, meydana gelen eylemleri 

"askeri" nitelikli olarak değerlendirerek, esastan davaları 

sonuçlandırmıştır. 

İdarenin sahip olduğu "hayvanlarından" doğan zarar da A YİM 

355 AY1M. 1.D. 10.11.1987: E.1987/20. K.1987/198. 

356 AYİM. 2.D. 4.5.1988: E.1988/93, K.1988/126. 

357 AYlM. 3.D. 6.7.1°976: E.1975/665. K.1976/3885. 

358 AYlM. 3.D. 11.5.1976: E.1974/21. K.1976/2481. 
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tarafından bir idari eylem olarak değerlendirilmiştir. Nitekim, Cumhur

başkanlığı Muhafız Alayı süvari grubunda seyis olarak görev yapan erin, 

bakımını üstlendiği atın çifte atması sonucu ölümü üzerine açılan dava

da359 A YİM, ortada bir idari eylemin varlığını kabul ederek, idareyi ku

sursuz sorumluluk esasına göre tazminata mahkfun etmiştir.360 

Danıştay da, orman muhafaza memurun görev esnasında temin ettiği 

atının tepmesi sonucu ölümü üzerine açılan davayı kabul ederek, idareyi 

kusursuz sorumluluk ilkesine göre sorumlu bulmuştur.361 

İdarenin sahip olduğu "araçlar" konusundaki iki orijinal kararında 

ise A YİM, başka idarelere ait araçlardan yararlanılması halinde doğan 

zararların da idari eylem kapsamı içerisinde değerlendirilmesi gerek

tiğini belirtmektedir. Bu meyanda, askerliğini MİT teşkilatında yapan 

erin MİT'e ait aracın devrilmesi sonucu ölümü362 ve Çay-Kur Genel 

Müdürlüğüne ait araçla görevli olarak giderken bu aracın yaptığı kaza 

sonucu asteğmenin sakatlanması36I olayları, askeri nitelikli idari eylem 

olarak değerlendirilerek, davalar esastan sonuçlandırılmıştır. 

İdarenin bir durum karşısında hareketsiz kalması ya da eylemsizliği 

de, öğretiye uygun olarak364, A YİM tarafından bir "idari eylem" olarak 

kabul edilmektedir. Nitekim, askerde iken başka bir erin taksirli fiili so

nucu sakatlanan erin, kendisine emekli aylığı bağlanması için Askerlik 

Şubesine verdiği dilekçenin şubece kaybedilerek Emekli Sandığına 

gönderilmemesi365; askerde iken başını hangar kapısına sıkıştırarak sakat

lanan erin Emekli Sandığına aylık bağlanması konusunda yaptığı başvuru 

359 AYİM. 3.D. 7.5.1974: E.1973/1773. K.1974/1133. 

360 Bir arama kararının infazı için gittiği köy dönüşü atının tökezlemesi sonucu yere düşen jadanna eri
nin ölümü dolayısıyla açılan davada ise; olayın jandarmanın mülki görevine girdiği belirtilerek. 
görev yönünden red kararı verilmiştir. Bkz. AYİM. 3.D. 2.7.1974: E.1974/2015. K.1974/1314. 

361 Dnş. 8.D. 3.5.1972: E.1971/2980. K.1972/2697 (Dnş. Der .. Y.3. S.9-10. Ankara. 1973. s.336.) 

362 AYİM. 3.D. 23.9.1980: E.19789/38:!.. K.1980/193. 

363 AYlM. 2.D. l.6.1983: E.1982/457. K.1983/368. 

364 Özay. Gümşığında Yönetim. s.5. 

365 AYlM. Drl. Krl. 17.3.1988: E.1986/24. K.1988/4. 
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üzerine, bu kurumca Milli Savunma Bakanlığı'ndan gerekli bilgi ve bel

gelerin gönderilmesi istenmesine rağmen, Bakanlıkça Emekli Sandığı'nın 

istediği belgelerin gönderilmemesi366 şeklinde tezahür eden davranışlar, 

A YİM'ce "idari eylem" olarak değerlendirilmiştir.367 

B. EYLEM ÇEŞİTLERİNE GÖRE ASKERİ YÜKSEK İDARE 

MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN TAM YARGI DAVALARI 

·Bu başlık altında incelenecek olan tam yargı davaları. az sonra 

sayılacak olanlarla sınırlı bulunmamaktadır. Özellikle tehlikeli askeri faa

liyetler sırasında meydana gelen eylemler, silah ve.mühimmat kazaları ile 

askeri hizmet sırasında doğan çok çeşitli ve belli bir grupta toplanması 

imkanı olmayan muhtelif eylemler de bulunmakla beraber; bunların 

önemli bir kısmına tez içerisinde değişik konular münasebetiyle yer ve

rildiğinden, bu başlık altında yeniden inceleme konusu yapılmamış ve ge

nellikle daha önce örnek verilmemiş olan "özellikli" gördüğümüz eylem

ler incelenmiştir. 

1. Askeri Araçların Sebebiyet Verdiği Eylemler 

a. Kara Araçlarının Karıştığı Trafik Kazalarından Doğan Zararlar 

Askeri araçların karayolu üzerinde veya bu niteliği haiz olmayan 

diğer yollar üzerinde yaptığı kazalar idari eylem niteliğini taşımaktadır. 

İlk bakışta normal olarak, askeri araçların askeri hizmette kul

lanılmaları halinde meydana gelen kazaların idari eylem oldukları, askeri 

hizmet dışında özel işlerde ve kişisel amaçlarla kullanılmaları halinde 

meydana gelen kazalarda ise, idari eylemden değil, haksız fiilden söz 

edilmesi gerektiği akla gelebilir. Ancak, askeri aracın hizmet dışı bir ha

reket içinde iken bile meydana gelen kazalar idari eylem olarak 

değerlendirilmelidir. Çünkü, şoför ve araç Milli Savunma kamu hizmeti-

366 AYlM. 2.D. 12.9.1990: E.1989/402. K.1990/268. 

367 Danıştay da. lise müdürlüğünce başvuru belgelerinin Üniversite Seçme Yerleştirme Merkezine 

gönderilmemesini bir idari eylem olarak değerlendiımiştir. Bkz. Dnş. 8.D. 26.5.1982; E.1980/2467. 

K.I982n1ı. (Dnş. Der .. Y.13. S.48-49. Ankara. 1983. s.303. 
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nin şahsi ve ayru birer vasıtasıdır.368 Ve dolayısıyla da bu milli savunma 

faaliyeti sırasında doğabilecek zararlar da, idari fiillerin meydana getir

diği zararlardır. Bunun tabii sonucu olarak da, bu zararların yol açtığı 

ihtilaflar idari yargının görevi içerisindedir.369 

Bir A YİM kararında da, bu hususa şu şekilde işaret edilmektedir: 

"... Askeri aracın şoförü. hizmet halinde bulunan birliğin koparılması kabil olmayan bir 

parçasıdır. Hareket ve kararlarında serbest değildir. Araci. kendi bilgisi. tecrübesi ve ehliyeti yeterli olma

sa dahi. her h:ılikfu-da kullanmak zorundadır. O halde ... şoförün hizmet esnasındaki her hareketini kişisel 

durumuna göre değil. hizmetin gerek ve kurallarına paralel şekilde değerlendirmek gerekir ... ,.370 

A YİM. askeri taşıt araçlarının karıştıkları bu kazalardan zarar gören 

asker kişilerin açtıkları davalarda, başlangıçtan itibaren kendisini görevli 

kabul etmektedir .371 

Uyuşmazlık Mahkemesi ise, gerek 6085 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun yürürlükte olduğu dönemde372 gerekse 2918 sayılı yeni Ka

rayolları Trafik Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, bu konuda 

"adli yargı "nın görevli olduğu yolundaki içtihadını ısrarla 

sürdürmektedir.373 Bu konudaki son kararlardan birisinde dayanılan 

gerekçe, mahkemenin konuya bakışını göstermektedir: 

" ... Kanun. kamu idare ve kurumlarına ait ve bu arada kamu hizmetine tahsis edilen motorlu 

araçların verdikleri zararlardan dolayı. ırafık olaylarından doğan zararların özelliğini gözönünde tutarak. 

368 Sait Güran. "1965-1969 Arası Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Göre Askeri Taş~t Araçlarının 
Sebep Olduğu Tazminat Davalarında Görev Meselesi". Mukayeseli Hukuk Araştırma Dergi
si. Yeni Seri. Y.3. S.5. İstanbul. 1969. s.325. 

369 Sıddık Sami Onar. "Mahkeme lçtihatlan (Kronik)". İHFM. C.XIX. S3-4. İsranbul. 1954. s.976. 

370 AYlM. 3.D. 14.4.1977. E.1976/6932. K.1977/6150. 

371 Bu tür ilk kararlara örnek olarak bkz. AYİM. 3.D. 18.6.1974: E.1973/2482. K.1974/1247; AYtM. 
3.D. 21.10.1975: E.1973n77. K.1975/1810. 

372 Bu dönemdeki kararların değerlendirilmesi için bkz. Güran. Askeri Taşıt Araçları. ss.307-332. 
Ayrıca bu dönemdeki son kararlar için bkz. Uyş. Mah. 18.10.1978/16. K.1978/19 (RG. 
25.12.1978. S.16500); Uyş. M.ah. 24.12.1980: E.1980/4. K.1980/5 (Köker-Dinç, ss.152-154.) 

373 Uyş. Mah. 26.12.1988; E.1988/31. K.1988/39. (RG. 15.4.1989, S.20140): Uyş. Mah. 6.5.1991; 
E.1991/8. K.1991/8 (RG. 24.5.1991. S.20880.) 
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kamu idare ve kıırumlannın özel kişilerle eşiı şartlarda aynı esaslara göre sorumlu tutulması gereğini 

ifade etmiş olmak-ıadır. Kanunun sözü edilen hükümleri karşısında. kamu araçlarının verdikleri zararlardan 

dolayı idare. kamu hukuku kurallarına göre 'işleten' sıfauyla özel hukuk kurallarına göre sorumlu tutula

bilecektir. Zira olayda hizmet kusuruna dayanan bir istek bulunmayıp. Trafik Kanununda öngörülen bir 

tazminat sözkonusu olmaktadır ... n374 

Ancak. Uyuşmazlık Mahkemesinin son dönem kararlarında, zarara 

uğrayanın idare dışında üçüncü bir kişi olması ile bir idare ajanı olması 

arasında ayırım yapıldığı ve belirtilen ikinci halde bir "idari eylem"in 

varlığını kabul ettiği gözlenmektedir ki, bunun olumlu bir adım olduğu 

kuşkusuzdur: 

" ... Karayollan üzerinde meydana gelen trafik kazalarından dolayı uğranılan zararların tazmini iste

mi ile açılacak davalarda, görevli yarg1 yerinin belirlenebilmesi için öncelikle. bu konuyu özel olarak 

düzenleyen mevzuauaki hükümlerin gözden geçirilmesi, daha sonra hasıl olacak sonuca göre durumun 

değerlendirilmesi. bu değerlendirmenin ışığında görevli yargı yerinin ıayini gerekmektedir. 

Gerek olay zamanında mer'i 6085 Sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nıın 50. maddesi gerekse halen 

yürürlükte bulunan 2918 Sayılı Karayollnn Trafik Kanunu'nun 85. maddesL trafik l-azalanndan doğan hu

kuki sorumluluğu düzenlemiştir. 

Anılan maddelerde bu sorumluluk: araç sahibi veya işleten ile üçüncü kişiler yönünden ele alınmış 

olup. bu ahvalde sorumluluğun anılan maddelere göre saptanacağı öngörülmüş. aracı kullanan kişi ile 

araç sahibi veya işleten arasındaki ilişkinin ise. gerek 6085 sayılı Kanun'un 50. gerekse 2918 Sayılı 

Kanun'un 85. maddelerinde. genel hükümlere tabi olduğu belirtilmiştir. Anılan maddelerden anlaştlacağı 

üzere: bu durumlarda Trafik Kanunu hükümlerinin uygıılanamıyacağı ve sorumluluğun genel hükümlere 

göre saptanacağı orıaya çıkmaktadır. 

Olayda: bir kamu kurumunda görev yapan kamu görevlisinin. kamu hizmetinin yürütülmesi 

sırasında. geçici olarak görevlendirildiği yere giderken, bizzat kullandığı kamu kurumuna ait araçla 

yapıığı trafik kazası sonucu vefatı nedenj ile uğranılan zararın: araç sahibi ve işleteni olan kamu kuru

mundan tazmini bahis konusu olup. araç sahibi işletenle. vefat eden araç sürücüsünün arasındaki 

ilişkinin. kamu hukuku hükümlerine tabi olrna-;ı nedeni ile davanın: kamu idaresinin sorumluluğu esas

larına göre çözümlenmesi gerekmektedir. 

374 Uyş. Mah. 6.5.1991: E.1991/8. K.1991/8 sayılı kararının gerekçesinden. 
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Durum böyle olunca; bir kamu görevlisinin, idareye ait aracı. kamu hizmetini yürütülmesi 

sırasında kullanırken, ölümü yüzünen uğranılan ı.arardan. idarenin hizmet kusuru veya objektif sorumlu

luk esaslarına göre sorumlu olup olmayacağının takdiri ve araştınlması idari yargı yerine aiı olmakla. 

davanın idari yargı yerinde görülmesi gerekir ..... 375 

Uyuşmazlık Mahkemesinin bu yaklaşımı kimi yazarlarca doğru ve 

yerinde görülürken376; idare hukuku yazarlarınca, anılan 2918 sayılı Ka

nunun 50. maddesinin göreve ilişkin hiçbir sözcük ve işaret içermediği, 

sorumluluğu düzenleyen maddi hukuk kurallarından ibaret olduğu 

biçiminde eleştirilmiş ve bir kanunla böyle Anayasa'dan ayrık özel görev 

kuralı konulup konulamayacağı tartışmaya açılmıştır.377 

2918 sayılı yeni Karayolları Trafik Kanunu önceki Kanunun 50. 

maddesinde yer alan sorumluluk kuralını, özel hukuk öğretisine paralel 

biçimde 85 . maddesinde yeniden düzenledikten sonra 106. maddede 

"genel ve katma bütçeli kuruluşlara ... ait motorlu araçlann sebep olduk

ları zararlardan dolayı, bu Kanunun işletenin sorumluluğuna ilişkin 

hükümleri uygulanır" hükmüne yer vermiştir. Bu hüküm de aslında so
rumlulukla ilgili bir hüküm olup görev kuralı değildir. Ancak askeri 

araçların neden olduğu kazalardan doğan davaların adli yargıda 

görülmesi yolundaki görüş taraftarlannın iddialarının haklılığı yolunda 

dayanabilecekleri yeni bir hüküm görünümündedir.378 

Halen, askeri araçların katıldıklan trafik kazalarından doğan davalar 

hem adli yargıda379 hem de askeri idari yargıda (A YlM'de) açılmakta, 

375 Uyş. Mah. 7.7.1986: E.1986/16. K.1986/17 (RG. 16.10.1986. S.19253.) 

376 Tandoğan. Kusura Dayanmayan. ss.232-235; Alpar. AYlM'nin Yargılama Yetkisi. s.51: Aydınalp. 
Askeri Manevra'dan Doğan Zarar. s.576. 

377 Duran. Mali Sorumluluk. s.233: 6085 sayılı eski Kanun döneminde aynı görüş için bkz. Güran. 
Askeri Taşıt Araçları. s.325. 

378 Candemir. AYİM'in Görevi-1. s.21. 

379 " ... Askeri araçların konvoy halinde giderken ve kamu hizmeti ifası sırasında yaplıkları trafik kaza
lannda da görevli mahkeme Danıştay değil. genel mahkemelerdir. Kamu idare ve kurumlarına aiı ve 
bu arada askeri hizmetlere tahsis edilen motorlu araçların. kamu hizmetini ifa sırasında ve görevle il
gili seyir halinde dahi Karayolları üzerindeki hal ve hareketleri Karayolları Trafik Yasasına bağlıdır. 

Bu itibarla araç sahibi durumunda olan kişinin bir kamu tüzel kişisi olması ve zararın bir kamu hiz-
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hem Yargıtay hem de A YİM bu davalarda kendisini görevli kabul ederek 

karara ulaşmaktadır. A YİM, sözkonusu davalarda başlangıçtan itibaren 

görevli mahkemeyi tayinde kusurun davacıda olup olmadığına bakmadığı 
gibi380, "sorumlulukların yarışması "nın 381, bu konudaki yetkisini etkile

mediği kanısındadır: 

" ... T.C. Anayasa'sınm 140. maddesine 1488 sayılı Kanunla eklenen 'Asker kişiler ilgili idari 

işlem ve eylemlerin yargı denetimi Askeri Yüksek İdare Mahkemesince yapılır' hükmüne binaen kabul 

edilen 1602 sayılı A YİM Kanununun genel gerekçesinde özellikle belirtildiği üzere: askerlerin asker 

kişiler aleyhine işledikleri haksız fiillerden doğan tazminat davalarına AYİM'de bakılacakıır. Yine 1602 

sayılı Kanunun 2 l . maddesiyle 'asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin olan idari eylemden 

dolayı menfaatleri ihHil edilenler tarafından açılacak tam yargı davaları. A YİM'de çözümlenip karam 

bağlanır' hükmü getirilmiştir. Kaldı ki. 6085 sayılı Kanunun 1602 sayılı A YlM Kanununa nar.aran daha 

özel bir Kanun olduğu veya evveliyetle bu Kanunun uygulanması icap ettiği de düşünülemez. Çünkü. 

1602 sayılı Kanun. 6085 sayılı Kanundan çok sonra kabul edilip yayınlanmıştır. Yalnızca Türk Silahlı 

Kuvvetleri personeline uygulanabilecek. daha özel bir kanundur. Yukarıda anılan kanunların görevle ilgili 

açtk hükümleri karşısında ve A YİM'nin müstekar içtihatlarına göre de bu gibi davalar idari dava kabul 

edildiğinden: davalı idarenin görevle ilgili itirazı kabul edilmemiştir ... n382 

A YİM, askeri araçların ister karayolunda birlikte ya da tek 

başlarına383 veya bir başka sivil araçla yaptıkları kazalarda384, isterse ka-

metini ifa sırasında ve görevle ilgili seyir halinde hadi Karayollan üzerindeki hal ve hareketleri Ka

rayollan Trafik Yasasına bağlıdır. Bu itibarla araç sahibi durumunda olan kişinin bir kamu tüzel 

kişisi olması ve zararın bir kamu hizmetini ifa sırasında veya askeri hizmete ilişkin eylemlerden 

meydana gelmiş bulunması. gerek yargı yolu (görev). gerekse esas yönünden sonuca etkili 

değildir ... " (Yrg. 4.H.D. 6.3.1973: E.1972n443. K. 1973/2595: İstanbul Barosu Dergisi. C.48. 

S.9-10. 1974. s.589. 

380 AYİM. 3.D. 25.9.1974: E.1974/210. K.1974/1510. 

381 Bu konuda bu başlık altından geniş açıklamalarda bulunulduğundan. yeniden ayrıntıya girilme

miştir. 

382 AYİM. 3.D. 13.4.1978: E.1977/6527. K.1978/4208. 

283 AYİM. 3.D. 20.12.1979: E.1979/445. K.1979/474; AYİM. 2.D. 18.12.1985; E.1985/155. 

K.1985/215. 

384 AYİM. 2.D.17.6.1987; E.1985/194. K.1987/98: AYİM. 2.D. 18.11.1992: E.1991/92. K.1992/ 

680. 
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rayolu dışındaki yollarda ya da kışla içerisinde yol açtıkları kazalarda385 

asker kişilere yönelen zararları bir "askeri idari eylem" olarak 

değerlendirmekte ve açılan davaları sonuçlandırmaktadır. 

A YİM'nin bu istikrarlı uygulamasının Onar'ın 1950'li yıllardan iti

baren savunduğu ve Duran ile Güran ve Candemir'in desteklediği bilim

sel görüşlerle tam bir paralellik içerisinde olduğu açıktır. 

Gerek 6085 Sayılı Kanun, gerekse 2918 Sayılı Kanunla öngörülen 

sorumlulukla ilgili düzenlemelerin bir görev kuralı olmadığı çeşitli 

A YİM kararlarında dile getirilmiş386; idarece tutulan sivil araçla toplu 

asker sevki sırasında sivil aracın karayolu üzerinde yaptığı kaza sonucu 

asker kişilerin uğradığı zarar dahi "askeri nitelikli bir eylem" olarak 

değerlendirilerek, açılan dava sonuçlandırılınıştır.387 

Bu tür davalar AYİM'ce genellikle kusursuz sorumluluk esasına 

dayanılarak çözümlenmiş; ancak koşullarının bulunması halinde hizmet 

kusuruna göre de idare sorumlu tutulmuştur. 1993 yılı ortalarından itiba

ren ise, bu konuda bir içtihat değişikliğine gidildiği ve hizmet kusuruna 

göre tazminata hükmedilmeye başlandığı görülınektedir.388 

Bu konuda biz de Güran'ın görüşüne katılıyor ve aralarında harp 

araçları da bulunan askeri kara taşıt araçlarından, ya "niteliği" 389 veya 

"kullandığı görev" itibariyle tehlikeli olanların verdikleri zararlardan 

dolayı kusursuz sorumluluk esasına; bu mahiyette olmayanların yol 

açacakları zararların ise hizmet kusuru esasına dayanılarak sorunun 

çözüme kavuşturulabileceğine inanıyoruz.390 

385 AYİM. 3.D. 15.6.1976; E.1976/463. K.1976/3066: AYlM 2.D. 29.9.1993; E.1992nI3. K.1993/ 
434. 

386 AYİM. 2.D. 17.6.1987: E.1985/194·A. K.1987/98. 
387 A YİM. 2.D. 25.5.1988; E.1986/175. K.1988/139. 
388 AYİM. 2.D. 26.5.1993; E.1992/545. K.1993/281; AYİM. 2.D. 29.9.1993: E.1992/342. K.1993/ 

429. 
389 Sözgelimi tank. kariyer kundağı motorlu top vs. gibi. 

390 Güran. Askeri Taşll Araçları. s.329. Yaz.ar. ekmek. karavana. muhabere malzemesi göt.üren bir as
keri kamyon veya bir komutanın makam aracının yol açlığı zararlarda hizmet kusuruna: cephane 
yüklü bir kamyon, cankurtaran aracı. haberci gölüren haber jeepi ya da bir tankın yol açtığı zararlardn 
kusursuz sorumluluk esasına dayanılabileceğine ilişkin örnekler vennektedir. 
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b. Deniz Araçlarının Sebep Olduğu Zararlar 

"AYİM'nin idari eylem kavramına verdiği anlam" başlığı altında 

incelendiği üzere, idarenin askeri kural, gerek ve gelenekleri 

çerçevesinde yürüttüğü askeri hizmet sırasındaki bir hareket, bir tutum 

veya meydana getirilen bir olay "askeri idari eylem" olarak nitelendiril

diğinden; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki deniz araçları ve gemile

rin hareketleri ve faaliyetleri sırasında doğacak zararlar da birer eylem 

teşkil edecektir. Bunun tabii sonucu olarak da, bu eylemlerden zarar 

gören asker kişilerin açacakları tam yargı davalarının doğal mahkemesi 

AYİM'dir. 

Bu konuda. çeyrek asır önce kaleme almış olmakla beraber 

"özgünlüğünü" ve "güncelliğini" hala koruyan incelemesinde Güran; 

kara, hava ve deniz taşıt araçlarının hareket ve faaliyetlerinin, milli sa

vunma kamu hizmetinin bir parçasını teşkil ettiğini, sözkonusu taşıt 

araçlarının bu kamu hizmetinin şahsi ve ayni vasıtaları olduğunu dile ge

tirerek, AYİM'nin içtihatlarına öncülük yapmıştır.391 

A YİM'nin bu konudaki uygulaması da, iki önemli deniz kazası 

üzerine verdiği kararlarla Türk idare hukuku literatürüne geçmiştir. 

Bu olaylardan ilki, "Doğanbey-85" Deniz Tatbikatında Ç-136 tank 

çıkarma gemisinin kötü hava şartlarının tesiriyle batması ve 30.1.1985 ta

rihinde 38 askerin şehit olması392; ikincisi ise, Meltem hücumbotu ile eski 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Deniz Kuvvetlerine mensup okul 

gemisi Xacah'ın 24.9.1985 tarihinde İstanbul Boğazı Marmara çıkışında 

Kınalı Ada açıklarında çarpışması (çatması) sonucu, Meltem 

hücumbotunda görevli beş astsubayın şehit düşmesidir.393 

İlk olayla ilgili olarak A YİM'ce verilen tazminat kararları öğretide 

391 Güran. Askeri Taşıt Araçları . s.325-329. 
392 Bunlardan lO'unun yakınları A YİM'de tam yargı davası açmıştır. 

393 Beş şehidin yakınları da A YİM'de tam yargı davası açmıştır. 
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herhangi bir tepkiye neden olmamışsa da394; "çatma" sonucu verilen ka

rarlar, Ticaret Hukuku (Özellikle Deniz Ticareti) yazarlarınca büyük 
eleştiriye tabi tutulmuştur. 

Askerlik mesleğinin ve Milli Savunma Kamu hizmetinin bünyesinde 

mevcut "tehlike"nin tipik bir örneği olan ilk olayla ilgili AYİM kararının 

gerekçesinde olay şu şekilde belirtilerek, sonuçta idare kusursuz sorumlu

luk kuramına göre tazminata mahkum edilmiştir. 

" ... Dairemizin 1986/120 Esas Numarasına kayıtlı dava dosyasında mevcut Güney Deniz Saha Ko

mutanlığı As. Savcılığınca 22.7.1986 gün ve 1986/5.240 sayı iddianame ve Kovuşturmaya Yer 

Olmadığı kararı ile hazırlık soruştunnası sırasında alman bilirkişi raporu. ek bilirkişi raporu. bilirkişi 

mütala tutanakları incelendiğinde; Silahlı Kuvvetlerin düzenli tatbikatlarından olan Doğanbey-85 Tatbi

katının Deniz ve Kara birliklerinin iştiraki ile 21-31 Ocak 1985 tarihleri arasında yapılmasının 

planlandığı. evveıa 21-25 Ocak 85 tarihleri arasında tatbikatın birinci safhasının ve 26-28 Ocak tarihleri 

arasında tatbikatın ikinci safhasının gerçekleştirilidği. 29 Ocak 1985 tarihinde üçüncü safha olan 

yükleme-bindirme ve deniz geçişi safhasının başlıyarak Amfibi Deniz Piyade Alay Komutanlığı emrinde

ki birliklerin çıkarma gemilerine yükleme-bindirmelerinin yapıldığı. bu arada Amfibi Deniz Piyade Alay 

Komutanlığı emrine ginniş bulunan Bergama 1. Top Tu. K.lığı emrindeki birliklerin çıkarına gemilerine 

yükleme-bindirmelerinin yapıldığı. bu arada Amfibi Deniz Piyade Alay Komutanlığıemrine girmiş bulu

nan Bergama 1. Top Tb. K.lığı 3. Batarya personelinin araçları ile birlikte iki gruba ayrılarak bir grubun 

Top Kd. Ütğm. Hilmi SÜREL Komutasında T.C.G. Ç-132 ve diğer grubun Top Atğm. Kerim KÖK ko

mutasında T.C.G. Ç-136 gemilerine bindirilip yüklendiği ve böylece yükleme-bindinne safhasının ta

mamlandığı. T.C.G. Ç-136 çıkarma gemisine Topçu bataryasından 1 sb. 1 Asb. ve 33 er-erbaştan 

müteşekkil 35 personelin bindirildiği. gemi personeli dahil gemide 49 kişinin bulunduğu. bundan sonra 

da tatbikatın deniz geçiş safhasının başlatıldığı ve Foça/Leventler limanından Doğanbeye müteveccihen 

saat. 12.00'da hareket edildi~i. o sırada hava şartlarının normal olduğu. ancak daha sonra hava şartlarının 

değiştiği. gemi komutanının üzerine düşen görevi tamamen yerine getirmesine rağmen kötü hava şart

larının etkisiyle 30.1.1985 tarihinde saat 05.00 sularında geminin battığı ve 38 kişinin şehit olduğu. as

keri Savcılıkça yapılan soruştunna sonunda. ölümle sonuçlanan deniz kazasına sebebiyet verme suçunun 

394 Ancak. olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra. olayda idare hukuku deyimiyle "hizmet kusuru" bu

lunduğuna ilişkin bir günlük gazetede inceleme yazısı yayınlanmıştır. 

Bkz. "Hürriyet. 7 yıl önceki deniz faciasının gerçek yüzünü ortaya çıkardı: 38 Asker yok yere 

ölüme gitti" başlıklı inceleme-haber. Hürriyet. 15.8.1992. s.23. 

318 



unsurları oluşmadığından. gemi kaptanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği. aynca 

görevlerini ihmal ettikleri nedeniyle bir kısım personel hakkında kamu davası açıldığı ... olayda idarenin 

bir hizmet kusurunun bulunduğu tesbit edilememiş ise de; olayın cereyan tarzına göre illiyet bağının ke

silmediği anlaşılmış ve zararın illeti hizmetin içinden gelmiş olduğundan. kusursuz sorumluluk kuram ve 

ilkelerine dayanılarak davacıların. zararlarının .karşılanmasının gerekeceği sonucuna vanlmışur ... "395 

A YİM'nin olaya yaklaşımının ve vardığı sonucun doğru olduğunda 

ise kuşku yoktur. 

İkinci olaydan ise, "çatma"ya ilişkin ihtilafın A YİM önüne getirilişi 

birdenbire olmamıştır. Çarpışma sonucu ölen astsubay !ardan birinin 

yakınları, destekten yoksun kalmaları nedeni ile maddi ve ölümden duy

dukları üzüntü nedeniyle manevi tazminat istemiyle, önce İstanbul 7. Ti

caret Mahkemesinde Milli Savunma Bakanlığı ve Sovyet Sosyalist Cum

huriyetler Birliği aleyhine dava açmışlardır. Adı geçen mahkeme, Rusya 

aleyhine açılan davayı, yabancı Devletin bir askeri gemisinin yol açtığı 

zarardan dolayı Türk mahkemelerinde yargılanamayacağı, sözkonusu 

Devletin yargı bağışıklığı bulunduğu gerekçesiyle reddetmiş; Yargıtay 

Ticaret Dairesinin, Dumlupınar Denizaltısı ile İsveç bandıralı Naboland 

şilebinin çarpışması olayına ilişkin kararındaki gerekçeye dayanarak396, 

davanın A YİM'nin görevine girdiğini belirterek, dava dilekçesinin görev 

yönünden reddine karar vermiş397; sözkonusu karar Yargıtay 4. Hukuk 

Dairesince onanmıştır.398 Bu arada, davacıların Yargıtay 4. Hukuk Daire

sinin onama kararına karşı yaptıkları karar düzeltme istemleri de, aynı 

dairece reddedilmiştir. 399 

395 AYİM. 2. D. 10.12.1986: E. 1986/92. K. 1986/144; AYİM. 2. D. 6.5.1987; E.1986/121. 
K.1987 /57 (A YİM Dergisi. S. 7. Kitap 2. ss. 970-972.) 

396 " ... davacılann murisi çauna neticesi batan Dumlupınar askeri denizaltısında ölmüş bulunmasına 
göre. askeri personel ile bunları istihdam eden Devlet arasındaki hukuki ilişki hususi hukuk 
hükümlerine göre halledilemeyeceğinden. mahkemenin uyuşmazlığın idare mahkemenin vazifesinde 
görmesinde bir isabetsizlik yoktur ... " (Yrg .. Ticaret Dairesi. 4.4.1957: E.1975/6742, K.1957/344.). 

397 İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi. 20.5.1986: E.1985/173. K.1986/238. 
398 Yrg. 4.H.D. 27.1.1987: E.1986(7913. K.1987/524. 

399 Yrg. 4.H.D. 12.10.1987: E.1987(7309. K.1987(7373. (YKD. C.14. S.l. Ankara. 1988. s.29.) 
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Görevsizlik kararının kesinleşmesi üzerine davacılar vekili bu kez 

davalı Milli Savunma Bakanlığı aleyhine A YİM'de maddi ve manevi taz

minat istemli tam yargı davası açmış, ancak görev itirazında bulunması 

üzerine 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 

Hakkında kanunun 1 O. maddesi gereğince bu itirazı değerlendiren A YİM, 

davaya bakmaya görevli oluğuna ilişkin "görevlilik" karan vermiştir.400 

Türk idare hukukunu zenginleştiren ve katkıda bulunduğuna 

inandığımız bu içtihadıyla A YİM, 1957 tarihli Ticaret Kanunun 822. 

maddesi 11 . fıkrasının 2. bendinde düzenlenen, çatma hükümlerinin harp 

gemilerine de uygulanmasına ilişkin hükmün, daha sonra yürürlüğe giren 

1602 sayılı Kanunun 24 ve Anayasa'nın 157. maddesi hükümleri ile 

zımnen yürürlükten kaldırılmış olduğu sonucuna vararak şu orijinal 

gerekçelerle davada kendisini görevli kabul etmiştir: 

" ... Olaya karışan Meltem Hücumbotunun seyir halinde oluşu bir kamu hizmetinin yürütüldüğünü 

gösterir. Kaldı ki harp gemileri seyir halinde olmasalar dahi. gemide görevli personel açısından kamu hiz

metinin yerine getirilmesi durumu devam etmektedir. Limanda duran ve herhangi bir askeri görev halinde 

hareket edecek olan harp gemisindeki görevlilerin. hatta tersanede bakımda bulunan bir harp gemisi perso

nelinin kamu hizmeti görmedikleri söylenemez. Geminin komutanından gemideki en kıdemsiz asker 

kişiye kadar tüm görevliler bir kamu hizmetini yerine getirmekredirler. 

Bu nedenlerle. çatma olaylarının deniz trafiği ile ilgili kurallara uymamaktan doğduğu. bu kural

ların herkes için uyulması zorunlu kurallar olduğu. haxp gemilerinin de aynı kurallara uyma zorunluluğu 

bulunduğunu ileri süren. buna dayanarak harp gemilerinin karıştığı çatmaJarda idarenin sorumluluğuna 

özel hukuk hükümlerinin uygulanacağını savunan. bu konuda bir Uyuşmazlık Mahkemesi kararını örnek 

veren Ticaret Hukuku yazarlarının görüşlerine katılma imkanı olmamıştır. Bir Harp gemisi komutanının 

işbu deniz trafik kurallara uyma zorunda oluşu. onu ve gemisindeki diğer asker kişileri kamu hizmeti 

yapar durumundan çtkarmaz. Bu yüzden söz konusu gemideki asker kişilerin çatmadan doğan zararlarının 

giderilmesinde idare hukukuna has sorumluluk ilkeleri uygulanır. Dava ise 1602 Sayılı Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesi Kanununun 2568 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 24. maddesinde yer alan 'kişiler. 

askeri görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan ötürü. bu görevleri yerine getiren personel aleyhine 

400 AYİM 2.D. 13.4.1988: Gensek No: 1987/156. Esas No: 1987/68 (İstanbul Barosu Dergisi. C.62. 
S.4-5-6. İstanbul. 1988. s.347; AYİM Dergisi, S.7. Kitap ı. ss.97-110) 
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değil. sadece bu mahkemede ilgili k'Wllm aleyhine tazminat davası açabilirler. Kurumun genel hükümlere 

göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.' hükmü uyarınca Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılır ... 

Anayasa'nm 157 ve 1602 Sayılı Kanunun 24. maddeleri karşısında TIK. M. 822. f .. b.2'nin zımmen 

yürürlükten kalktığı sonucuna ulaşılmıştır. Sözkonusu hükmün özel hüküm olduğu ileri sürülerek bir 

örtülü kaldırma (zımni ilga) olamayacağı da ileri sürülemez. 1957 yılında yürürlükte bulunan ve idarenin 

sorumluluğuna ait kural içenneyen Anayasa'ya göre idarenin sorumluluğunu donatanın sınırlı ayni so

rumluluğuna ıabi ıutmak mümkün idi. 1982 Anayasası idarenin sorumluluğunu bizzat düzenleyip. bu so

rumluluğu donatının sorumluluğundan çok daha geniş biçimde benimsediğine göre, artık özel hüküm

genel hüküm tartışması yapılamaz. Asıl ve tek hüküm Anayasadaki hükümlerdir. .. Açıklanan nedenlerle 

davaya bakmanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevine girdiğine ..... 401 

Davacılar vekilinin AYİM'nin bu "görevlilik" kararına yaptığı itiraz 

da, "olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma" yetkisine haiz olan Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedilmiş402 ve esastan göıiilüp incelenen 

dava, kusursuz sorumluluk esasına göre kabul edilerek tazminata 

hükmedilmiştir.403 Sözkonusu karara karşı davalı Milli Savunma Ba

kanlığının yaptığı karar düzeltme isteminde ileri sürdüğü, S.S.C.B'nin, 

ölenlerin ailelerine yaptığı ödeme nedeniyle idarenin tazmin sorumlu

luğunun bulunmayacağına ilişkin iddiası da; Kızılhaç vasıtasıyla Türk 

Kızılay'ına şehitlerin ailelerine verilmek üzere verilen bu paranın iki 

Devlet arasında yapılan anlaşmaya dayanan bir tazminat mahiyetinde bu

lunmadığı kanaatiyle kabul edilmemiş ve hükmedilen tazminattan damak

subu yoluna gidilmemiştir.404 

Gerek davanın görülmesi (Yargıtay ve A YİM'de) aşamasında, ge

rekse dava sonuçlandıktan sonra, Ticaret hukuku öğretisi yazarlarınca 

401 Anılan görevlilik kararı. ss.359-360. 

402 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24.6.1988 tarih ve T.M. 437 sayılı "Görev Uyuşmazlığı 

Çıkanlmaı;ma Yer Olmadığına" ilişkin karan. 

403 AYİM. 2.D. 19.4.1989: E.1987/68. K.1989/117: AYİM. 2.D. 10.2.1988: E.1986/136. K.1988/ 

38. (AYİM. Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.972-976.) 

404 AY1M. 2.D. 29.3.1989: E.1988/100. K.1989/92 (AYİM. Dergisi. S.7. Kitap 2, ss.977-979.) 

405 Tahir Çağa. "Çatmalarda Uygulanabilecek Mesuliyet Hükümlerine Dair". BATİ DER, Prof. Dr. 

Hikmet BELBEztin Hatırasına Armağan. C.XIll. S.3-4. Ankara. 1986. ss.5-45: Rayegan 

Kender. ''Çatma Hukukunda Harp Gemileri". BATİDER, Prof. Dr. Hikmet BELBEZ'in 
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sözkonusu A YİM karan ile ilgili pekçok bildiri sunulmuş ve düzenlenen 

sempozyumlarda bu yönde görüşme ve tartışmalar yapılmıştır.405 Ticaret 

hukukçuları A YİM kararının doğru olmadığını ileri sürerken, bir idare 

hukuku yazan kararın lehinde görüş belirtmiş406; daha sonra yayınlanan 

incelemelerde de kararın lehinde407 ve aleyhinde408 değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

Başta da ifade ettiğimiz gibi, sözkonusu karar A YİM'nin en önemli 

içtihatlarından birisi olup, idare hukukunu zenginleştirici mahiyettedir. 

İsabet derecesi ise, esasen olayın cereyanından yıllar önce Güran 

tarafından kaleme alınan incelemede ileri sürülen görüşlerle tam bir pa

ralellik göstermesi karşısında, tartışılmayacak derecede doğrudur. 

Bugüne dek Deniz Kuvvetlerine ait muhtelif savaş gemilerinin karıştığı 

pek çok çatma vukubulmuşsa da409; diğer davalar A YİM önüne getirilme

diğinden, mahkeme görüşünü Meltem-Xacah çatması olayı vesilesiyle be

lirtebilmiştir. Ticaret hukuku yazarları A YİM'nin bu "yanlış!" içtihadını 

değiştirmesi önerisini getirmişlerse de, en azından bu içtihadın yeniden 

gözden geçirilmesi için bir askeri geminin başka bir gemiyle çatmasını 

beklemek gerekecektir ki, umarız gerçekleşmez. 

C. Hava Araçlarının Sebep Olduğu Zararlar 

Hatırasma Armağan. C.Xlll. S.3-4, Ankara. 1986. ss.111-142: Yalçın Çakalır. "Harp Gemileri
nin Hukuki Durumu" Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu ·iV (20-21 
Mart 1987). Banka ve Ticaret Hukuku Araştınna Enstitüsü Yay. No: 206. Ankara. 1987. ss.33-76: 
Tahir Çağa. "Ticarer K.anunıınumıızun 822. Maddesinin 2. Fıkrasının 2. Bencli Mülga mıdır?". Ti· 
caret Hukuku ve Yargıtay Kararİarı Sempozyumu -VJ (14-15 Nisan 1989). Banka ve Ti
caret Hukuku Araştınna Enstitüsü Yay. No: 233. Ankara. 1989. ss.289-311: Rayegan Kender. 
"Harp Gemilerinin Kanştığı Çatmalara İlişkin Hukuk Davalarında Görev ve Yargı Yetkisi". Tica
ret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu -V (25-26 Mart 1988). Ankara. 1988. 
ss.139-157. 

406 Yıldırım Uler. Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu -VI. Tartışmalar. 
s.327. 

407 Alpar. A YİM'in Yargılama Yetkisi. s.54. 

408 Aydınalp. Askeri Manevradan Doğan Zarar. s.577. Yazar. çatmadan doğan zararda adli yargının 
görevli olduğu kanısındadır. 

409 Semih Yıldız. "Donanmamızda Çatışma İle lıgili Önemli Davalar". Deniz Kuvvetleri Dergisi. 
C.75. S.465. Ankara. 1969. ss.58-132. 
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A YİM, kuruluşunu takibeden yıllardan itibaren, askeri hava 

araçlarının sebep olduğu zararlardan etkilenen asker kişilerin kendileri

nin ya da yakınlarını açtıkları davada kendisini görevli kabul etmekte ve 

ortada bir askeri idari eylemin varlığını koşulsuz benimsemektedir. Esa

sen bu konudaki yaklaşımın öğreti ile uyum içinde olduğu da 

anlaşılmaktadır.410 Ancak, bu konuya daha farklı yaklaşarak, bir askeri 

uçağın askeri manevra ve atış görevi dışında, bir yerden başka bir yere 

görevli olarak uçuşu sırasında sivil havacılık uçuş kuralları (seyrüsefer 

hukuku) ile bağlı olduğu, dolayısıyla havada iken sivil bir uçağa ya da ya

bancı bir askeri uçağa çarpması veya düşerek yerdeki kişilere zarar ver

mesi durumunda, bir idari eylemden sözedilemeyeceğini ileri sürenler 

de4ı ı bulunmaktadır. 

1974-1993 yılları arasında askeri hava araçlarının sebebiyet verdik

leri zararlara ilişkin 60'a yakın davayı sonuçlandıran A YİM, bu konudaki 

verdiği ilk kararda, düşen helikopterin pilotunu "tam ve kamil" şekilde 

yetiştiremediği için idareyi hizmet kusuru esasına göre sorumlu 

bulınuş4 12; bu karardan sonra 1974-1993 döneminde verilen tüm kararlar 

kusursuz sorumluluk esasına dayandırılmış; ajanın sorumluluğu konusun

da mahkemenin 1993 yılı ortalarında vaki içtihat değişikliğine bağlı ola

rak 1994 yılı içerisinde bakılan iki davada "uçağın onarımının bir gün 

önce gerektiği gibi yapılmamış olması"413 , "uçuş saati az olan pilotun 

değişik tip bir helikopterde, yeterince eğitilmeden görevlendirilmesi"414 

gibi gerekçelerle, hizmet kusuru esasına dayanılarak hüküm verilmiştir. 

Hava araçlarının yol açtığı eylem türleri olarak; iki askeri uçağın 

havada çarpışması4I5, askeri uçağın dağa çarpması416, jet uçağının görev 

410 Güran. Askeri Taşıt Araçları. ss.327-329. 
411 Aydınalp. Askeri Manevradan Doğan Zarar. s.577. 
412 AYİM. 3.D. 16.4.1974: E.1974/34. K.1974/1068. 
413 AYİM. 2.D. 2.3.1994: E.1993/142. K.1994/273. 
414 AYİM. 2.D. 2.3.1994: E.1992/130. K.1994/275. 
415 AYİM. 3.D. 17.9.1974: E.1974/514. K.1974/1468. 
416 AYİM. 3.D. 19.7.1974: E.1974/446. K.1974/1493. 
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uçuşunda düşmesi417, helikopter düşmesi418, iniş sırasında uçağın piste 

çakılınası4 I9 sayılabilir. Bu konuda diğerlerine göre farklı bir eylem türü 

de, askeri uçağın yerde bulunan askeri birlik üzerine düşmesidir. 

A YİM'deki davaya konu olayda, ''Önce Vatan-1981" sonbahar tatbikatı 

nedeniyle Lüleburgaz-Pancarköy mevkiinde arazide bulunan ve olay 

anında içtima halindeki askeri kıt'anın üzerine, 9. Ana Jet Üs. Komu

tanlığına bağlı bir F-5 A jet uçağı düşmüş ve 65 erin şehit düşmesine ve 

pekçok erin yaralanmasına yol açmıştır. Bu olay nedeniyle açılan dava

larda A YİM, idarenin "mücbir sebep" bulunduğu itirazına rağmen, 

uçağın düşmesinin ancak bir "unulınayan hal"e yolaçabileceğine işaretle, 

kusursuz sorumluluk esasına göre idareyi tazminata mahkfun etmiştir.420 

Bu konuda biz de, kimi A YİM kararlarında "görevin doğal bir 

gereği ve kaçınılınaz bir tehlikesi"421 , "riskli kamu hizmeti"422 şeklinde 

nitelendirilen sözkonusu faaliyetin bünyesinde mevcut "tehlike" nedeniy

le, çok açık ve bariz durumlar müstesna. asıl olanın kusursuz sorumluluk 

esası olduğu kanaatindeyiz. Esasen, öğreti de bu yoldadır.423 

2. Spor Müsabakaları Ve Sportif Faaliyetlerden Doğan Zararlar 

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin harbe hazırlık faaliyetlerinin 

bir bölümü olan spora verilen büyük önemin sonucu olarak, her garni

zonda ve hemen hemen tüm kışlalarda eğitim alanlarının yanısıra, spor 

tesisleri (pentatlon sahaları, futbol, voleybol vb. sahaları, koşu parkur

ları) yer almakta ve olmayanlarında kurulması esas alınmaktadır. Bu te

sislerden, rütbeli-rütbesiz her askerin yararlandırılınası amaç edinil

miştir. 

417 AYİM. 3.D. 13.5.1975: E.1974/19. K.1975/984. 

418 AYIM. 2.D. 6.3.1991: E.1990/341. K.1991/85. 

419 AYİM. 2.D. 4.11.1992: E.1992/232. K.1992/657. 

420 AYİM. 2.D. 29.2.1984: E.1984/34. K.1984/44 (AYlM. Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.953-956.) 

421 AY1M. 3.D. 4.2.1975: E.1974/3660. K.1975/295. 

422 AYİM. 2.D. 10.4.1991; E.1990/116. K.1991/138. 

423 Güran. Askeri Taşıl Araçları. s.328. 
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Askeri hizmetin doğal bir parçası olan sportif faaliyetler ve takım 

ruhunun geliştirilmesinde önemli bir rolü olan Silahlı Kuvvetler 

bünyesindeki spor müsabakaları esnasında, asker kişilerin uğrayacakları 

zararlar, A YİM tarafından askeri nitelikli eylemler olarak 

değerlendirilmekte ve kararlara varılmaktadır. 

Bu cümleden olarak; Kara Kuvvetleri Boks şampiyonasında yapılan 

müsaka esnasında, sikletinde şampiyon ilan edildiği sırada, aldığı yumruk 

darbelerine bağlı olarak erin fenalaşarak beyin kanamasından ölümü 424, 

pentatlon sahasında bölüğüne eğitim yaptıran üsteğmenin ip merdivenden 

düşerek sakatlanması 425, güreş müsabakasında güreşen erlerden birinin 

boynunun kırılması sonucu ölümü426, yedeksubay okulunda pentatlon 

eğitimi sırasında mail duvardan atlayan yedeksubay adayının ayağından 

sakatlanınası427, yedeksubay okulunda rahatsız olan yedeksubay adayının, 

koşu sırasında geçirdiği akciğer kanamasına bağlı olarak ölümü428, ordu

lararası boks müsabakasında erin rakibinden aldığı yumruk darbesi sonu

cu ölümü429, savaş beden eğitimi faaliyeti sırasında yüksek atlama yapan 

erin ayağının ipe takılarak yere düşmesi sonucu ölümü430, sabah sporunda 

1500 metre koşusu sırasında kalp spazmı geçiren erin ölümü431, pentatlon 

parkurunda dörtlü kirişten atlayan asteğmenin yere düşerek sakatlan

ması432, astsubay hazırlama okulunda güreş takımında görevli öğrencinin, 

güreş antrenmanı sırasında boynunun kırılmasına bağlı olarak bilahare 

ölmesi433,eğitim engelini geçmek isteyen erin yere düşmesi sonucu 

424 AYİM. 3.D. 6.11.1973: E.1973/1265. K.1973n08. 

425 AY1M. 3.D. 8.6.1976: E.1974/3285. K.1976/3277. 

426 AYİM. 3.D. 22.6.1976: E.1974/609. K.1976/3478. 

427 AY1M. 3.D. 16.11.1976: E.1975/506. K.1976/6623. 

428 AYİM. 3.D. 8.12.1977: E.1977n738. K.1977/13199. 

429 AYİM. 3.D. 17.4.1979; E.1979/224. K.1979/190. 

430 AY1M. 3.D. 10.5.1979: E.1979/25. K.1979/236. 

431 AYİM. 3.D. 5.6.1979: E.1978/621. K.1979/298. 

432 AYİM. 3.D. 10.7.1979: E.1979/159. K.1979/331. 

433 AY1M. 3.D. 27.12.1979; E.1978/961. K.1979/493. 
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ölmesi434, kıt' ada düzenlenen sekiz kilometrelik silah ve techizatlı koşuda 

erin rahatsızlanarak ölmesi435, kolordu basketbol şampiyonasında takımda 

yer alan üsteğmenin, müsabaka sırasında rakip oyuncunun yaptığı faul so

nucu sakatlanması436, bölüklerarası koşu yarışmasında erin yere düşerek 

sakatlanması437, karlı zeminde toplu sabah sporu esnasında erin ayağının 

kayarak yere düşmesi sonucu ölümü438, ertesi gün yapılacak spor 

müsabakasına hazırlanmak maksadıyla, eşofmanlı olarak antrenman için 

birlik dışındaki karayolunun kenarında koşan erin sivil bir aracın 

çarpması sonucu ölümü439, askeri lise öğrencisinin liselerarası güreş 

müsabakası sırasında sakatlanması440, pentatlon eğitimi sırasında yere 

düşen erin sakatlanması441 olaylarında A YİM, uğranılan zararlardan 

dolayı idareyi tazminata mahkum etmiştir. Verilen örneklerde bir-iki is

tisna hariç, tamamında kusursuz sorumluluk esasına dayanılmıştır. 

Ancak, askeri hizmetle olan illiyet bağının kesilmiş olduğu kimi bi

reysel nitelikli sportif faaliyetlerde ise, idarenin sorumluluğunun bulun

madığına hükmedilmiştir. 

Öğle istirahati sırasında kendiliğinden yüksek atlama eğitimi yapmak 

isteyen erin, başının üzerine düşerek ölmesi olayı ile ilgili olarak açılan 

tam yargı davasında A YİM, bu konudaki temel düşüncesini ortaya 

koymuştur: 

" ... Olay bir yüksek atlama şeklindeki faaliyetin neticesi olabileceği gibi, hizmet dışında 

yürürken. koşarken atlarken de. bir düşme sonucu da meydana gelebilirdi. Askerlik hizmeti bir eğitim ve 

öğretim mesleğidir. 20 yaşındaki normal bir insanın böyle bir eğitim içindeJO faaliyetlerini. eğitim 

434 AYİM. 2.D. 25.1.1984: E.1984/29. K.1984/19. 

435 AYİM. 2.D. 28.12.1983: E.1983/344. K.1983/712. 

436 AYİM. 2.D. 6.5.1988: E.1986/96. K.1988/120. 

437 AYİM. 2.D. 2.11.1988: E.1986t75. K.1988/246. 

438 AYİM. 2.D. 30.11.1988: E.1987/173. K.1988/260. 

439 A YİM. 2.D. 22.2.1989; E.1988/120. K.1989/53. 

440 AYİM. 2.D. 1.3.1989; E.1987/209. K.1989/62. 

441 AYİM. 2.D. 23.1.1991; E.1990/18. K.1991/27. 
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dışında da aynı hiyerarşik faaliyetin devamı olarak kabul etmek mümkiin değildir. Askerin her türlü hare-

ketini, onun kendi serbesı iradesini. askeri disiplin ve terbiye içinde serbestçe k'llllanması engelenemez. 

İstirahat anında arkadaşları ile sohbet etmesi. misafirleri ile görüşmesi. gezmesi. eğlenmesi, spor yap

ması. koşması. yürümesi tabii iradesine bağlıdır. Ölen er de esasen böyle bir faaliyet içinde iken kazaya 

uğradığına göre. olayda ne hizmeıin köfil. geç işlemesi veya hiç işlememesi şeklinde bir hizmet kusuru. 

ne de idari hasar. sebepsizlik iktisap. sosyal hasar ve kamu personelinin göreve ilişkin işlem ve eylemle

rinden doğan o~jektif sorumluluk mevcut bulunmamaktadır ... d:ıvanın reddine ... "442 

Aynı düşünceden hareket eden A YİM, gece yat saatinden sonra ken

diliğinden bölük spor odasına giderek çalışmakta iken, yay çeken arka

daşının elinden kurtulan yayın gözüne isabet etmesi sonucu erin sakatlan
mas ı443, kendiliğinden arkadaşıyla güreş tutarken yere düşen erin 

sakatlanması444, spor alanında arkadaşlarına gösteriş yapmak amacıyla 

barfiks aletine ayaklarıyla tutunan erin, kafaüstü yere düşerek ölümü445, 

pazar günü serbest spor faaliyetleri sırasında futbol sahasında yere sabit

lenmeden k'Urulu bulunan portatif kale direğinde barfiks çekmek isteyen 

erin, salınıma dayanamayan kale direğinin kırılması sonucu beton zemine 

düşerek sakatlanması 446. geceleyin nöbet dönüşü yemekhanedeki arka

daşıyla dışarıdaki çim alanda güreş yapan erin yere düşme sonucu boynu

nun kırılarak sakatlanması447 olaylarında, açılan davaları reddetmiştir. 

Danıştay da, hangi sebeple kendi görev alanında görüp baktığı 

gerekçeden anlaşılmayan bir kararında; Karagücü boks takımında yer 

alan erin. yurtdışında yapılacak bir boks turnuvasına hazırlanmak mak

sadıyla Karagücü boks takımında yaptığı antrenman sırasında aldığı bir 

yumruğa bağlı olarak komaya girerek bilahare ölmesinde, davalı Beden 

Terbiyesi Genel Müdürlüğünü sorumlu bularak, kusursuz sorumluluk 

442 AYİM. 3.D. 29.1 l.l979: E.1979/428. K.1979/460. 

443 AYİM. 3.D. 29.6.1976: E.1978nıı. K.1976/3866. 
444 A YlM. 2.D. 1.5.1985; E.1985/20. K.1985n7. 
445 A YlM. 2.D. 27.5.1992: E. l 991/90. K.1992/308. 
446 AYİM. 2.D. 23.12.1992: E.1992fi33. K.1992/863. 
447 AYİM. 2.D. 27.1.1993: E.1992/546. K.1993/114. 
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esasına göre tazminata hükmetmiştir.448 

Kuşkusuz, asker kişinin askeri hizmete ilişkin olduğu yukarıda 

açıklanan bir faaliyet (sportif çalışma) esnasında maruz kaldığı eylem so

nucu uğradığı bu zararın dava edilebileceği tabii mahkeme A YİM olup; 

davalı mevkiini de Milli Savunma Bakanlığı işgal etmeliydi. Bu 

bakımdan, anılan karara "görev" yönünden katılmak mümkün değildir. 

Fransız Danıştayı da bir kararında, A YİM'nin bu konuda öngördüğü 

kriterlere benzer gerekçelerle, bir lisenin "rugby" takımında görevli 

öğrencinin başka bir lise takımıyla yapılan maç esnasında sakatlanması 

nedeniyle açılan davada; Devletin sorumluluğunun, ancak kamu hizmeti

nin düzenleniş ve işleyişinde kendisine atfedilebilecek bir kusur varsa 

kabul edilebileceğini, cereyan eden olayda ise okul faaliyeti içindeki bir 

sporun yapılması değil. yönetmeliklerle düzenlenen saatler dışında 

yapılan bir spor organizasyonu olduğunu belirterek, Devletin tazmin so

rumluluğu bulunmadığına hükmetmiştir.449 

A YİM'nin konuya ilişkin kararlarının istikrarlı ve idare hukuku 

öğretisine uygun olduğu kanısındayız.450 

3. Askeri Sağlık Hizmetleri Ve Tıbbi Tedaviden Doğan Eylemler 

Devletin, dolayısiyle idarenin başlıca görevlerinden biri olan yurt

taşların hayatını koruma, kamu sağlığını sağlama, "sağlık hizmeti"nin 

yürütülmesi ile gerçekleştirilir. İdare, sözkonusu kamu hizmetini, 

kurduğu hastaneler, sağlık kurumları ve gerçekleştirdiği sağlık faaliyetle

ri ile yerine getirir.451 Bu, aynı zamanda Anayasal bir buyruktur.452 

448 Dnş.10.D.22.5.1985: E.1982/3322. K.1985/1065.(Dnş. Der .. Y.16. S.60-61.Ankara. 1986. s.467.) 

449 Yıldızhan Yayla. "Okul Sporuyla İlgili Bir Conseil D'Etat Kararı". İHİD. Y.L S.L İstanbul. 
1980. s.112. 

450 Danıştay'm. A YİM kurulmadan önce asker kişilerin bu tür maruz kaldığı eylemler üzerine verdiği 
çelşik kararlannın değerlendirilmesi için bkz. Duran. Türkiye İdaresinin, ss.79..SO. 

451 Köksal Bayraklar. Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu. İHF. Yay. No: 391. 

İstanbul. 1972. s.36. 

452 1982 Anayasası Madde 53. 
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İşte, bu maddi ve hukuki gerçekten hareket eden yasakoyucu, 211 

sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri lç Hizmet Kanununun bir bölümünü 

"Sağlık İşleri"ne ayırmış453; aynı şekilde İç Hizmet Yönetmeliğinin 

önemli bir bölümünde de454 Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 

sağlığının korunmasına ilişkin düzenlemelere yer vermiştir. Bu 

bakımdan, askeri sağlık hizmetleri ve tıbbi tedavi de askeri hizmetin 

ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Bu sağlık hizmetleri de askeri 

hastaneler, kıt'a revirleri ve dispanserler ile Gülhane Askeri Tıp Akade

misi gibi bilimsel kurumlar vasıtasıyla yürütülmektedir. 

İdarenin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden kaynaklanan bir so

rumluluğunun sözkonusu olabilmesi için, idari eylemin (yani tabbi 

müdahalenin veya diğer sağlık hizmetlerinin) hukuka aykırı 

sayılabilmesi455 zorunludur.456 

Fransız Danıştayı kararlarında, idarenin sağlık hizmetleri 

karşısındaki sorumluluğu üç yönden incelenmektedir: Hastane hizmetinin 

kötü teşkilatlandırılması, hastalara zarar veren bakım ile ilgili faaliyetler 

ve hastalara zarar veren tıbbi faaliyetler. İlk grupta, hastane hizmetleri

nin kötü işleyişi ya da kusurlu kuruluşu dolayısıyla meydana gelen zarar

lardan, idare, kusurunun varlığı tespit edilir edilmez sorumlu olmaktadır. 

İkinci olarak, hastaların tıbbi bakımı dolayısıyla meydana gelen zararlar-

453 211 Sayılı TSK. İç Hizmet Kanunu Madde 57-70. 

454 lç Hizmet Yönetmeliği Madde 271-327. 

455 Mehmet Ayan. Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk. Kazancı Yay .. Anka

ra. 1991. s.174. 

456 Konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için bkz. DieterGiesen. "Yeni Ve Deneysel Tedavilerden Dolayı 

Doktorların Hukuki Sorumluluğu". çev. Salim Özdemir. Yargıtay Dergisi. C.3. S.3-4. Ankara. 
1977. ss.217-228: Aydın Zevkliler. "Tedavi Amaçlı Müdahalelerle Kişilik Hakkına Saldrrınııı 
Sonuçları''. DÜHFD. S.l. Diyarbakır. 1983. ss.1-37: ömer Köprülü. "Hekimin Hukuki Sorumlu
luğu " . İstanbul Barosu Dergisi. C.58. S.10-11. İstanbul. 1984. ss. 589-613; Pınar Öz. " 
Vücuda Tıbbi Girişim ve Doktorun Sorumluluğu". Ankara Barosu Dergisi. Y.41. S.1984/5. 
Ankara. 1984. ss.706-719; Reşaı Atabek. "Hastanelerin Sorumluluğu". İstanbul Barosu Dergi

si. C.60. S.10-11-12. İstanbul. 19866. ss.627-650: Seza Reisoğlu. "Hekimlerin Hukuki Sorumlu
luğu" . Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu (Ankara. 12-13 Mart 
1982}. İHF. Yay .. No: 678. İstanbul. 1983. ss.l -18. 
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dan, idare, kusurunun derecesi ne olursa olsun sorumlu tutulmaktadır. 

Son olarak, tıbbi fiillerden, hekimlerin operasyon, tedavi gibi faaliyetle

rinden doğan zararlardan idarenin sorumluluğu için "ağır kusur" aran

maktadır.457 Aşı ve aşılama faaliyeti sebebiyle meydana gelen zararlarda 

ise, idarenin sorumluluğu için asgari bir illiyet bağının varlığı yeterli 
sayılmaktadır.458 Ağır kusur anlayışının, herhangi bir kamu hizmetinden 

olduğu gibi hastane hizmetlerinden de garanti beklemeye hastaların hakkı 

olduğu yolundaki düşünce ile uyuşmadığı, Fransız öğretisinde dile getiril-

miş459; nihayet çok yeni bir Danıştay kararında460, Devlet Hastanesinde 

sezaryen ameliyatı sonucunda kalıcı bedensel sakatlığa uğrayan bir 

kadının açtığı davada, ağır kusur kriteri terkedilerek, alelade bir kusurun 

varlığı ile yetinilerek tazminata hükmedilmiştir.461 

Türk hukukunda da Güran, sağlık hizmetleri alanında idarenin ku

sursuz sorumluluğu ilkesinin, belli durumlarda ve konularda derhal uy

gulamaya sokulması gerektiğini, belli bir takım doğal mesleki riskler 

taşıdığından, idareyi sorumlu tutmak için ağır kusurun arandığı faaliyet

lerde, sorumluluğun "kusursuz sorumluluk" kuramına, özellikle de "risk" 

ilkesine kaydırılmasının kaçınılmaz olduğunu ileri sünnüştür.462 

A YİM'nin bu konudaki uygulamasına gelince: 

A YİM; penisilin iğnesinden önce yapılan penisilin testinin sonucu 

457 Bayraktar. ss.37-39. 
458 Renaud Denoix De Sainı Mark ve Daniel Labetoulle. "Fransız İdari Yargı Hak.iminin Dava Do

syasının Tekammülü Safuasında Haiz Olduğu Yetkiler". çev. Erçetin Yorgancıoğlu. Danıştay 
Dergisi Cumhuriyetin 50. Yıh Özel sayısı. Ankara. 1973. s.287. 

459 Bu konudaki görüş ve Fmnsız Danıştayı karar örnekleri için bkz. Xavier Delcros-Bertrand Delcros. 
ss.23-26. 

460 AJDA. 20 Mayıs 1992. no:5. ss.363-364. 
461 Erdoğan Bülbül. "Fransız Danıştayı Kararı", Argumentum. Y.3. S.28. İstanbul. 1992. s.475. 

462 Sait Güran. "Hekimin Faaliyetlerinden Devletin Sorumluluğu". Sorumluluk Hukukunda 
Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu (Ankara. 12-13 Mart 1982). İHF. Yay. No: 678, İstanbul. 
1983. s.86 
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beklenmeden yapılan enjeksiyon sonucu erin ölümü463, cezaev inde tutuklu 
iken rahatsızlığı nedeniyle test yapılmadan vurulan penisilin iğnesi sonucu 
astsubayın ölümü464, rahatsızlığı nedeniyle birliğinde sekiz kez viziteye 
çıkan, iki kere de askeri hastaneye sevkedilmesine rağmen, hastalığı teşhis 
edilmeyerek tedavisi yapılmayan erin, bu rahatsızlığına bağlı olarak, ter
hisini takiben ölümü 465, askeri hastanede varis ameliyatı olan erin, hekim 
hatasına bağlı olarak bilahare ayağının kesilmesi466, bacağındaki damar 
tıkanıklığı nedeniyle askeri hastanede ameliyat edilen emekli albayın, 

ameliyat sonrasında hekim hatası sonucu ayağının yanması467, 

akciğerlerinden rahatsızlanarak kıt'asınca askeri hastaneye sevkedilen 
erin, muayene saatleri dışında geldiğinden bahisle ilgili tabipçe muayene 
edilmeyip kıt'asına geri gönderilmesi, birliğince de ilgilenilmeyip has
talığının ilerlemesine bağlı olarak ölümü468, askeri hastanede varis ame
liyatı olan erin hekim hatasına bağlı olarak gelişen komplikasyon sonucu 
bilahare ayağının .kesilmesi469, sıhhiye çavuşu tarafından yapılan iğnenin . 

bacak sinirine gelmesi nedeniyle erin bacağının felç olması470, sağ 

bacağında başlayan rahatsızlığın t_eşhis ve tedavisinde gecikilen Harp 
Okulu öğrencisinin kronikleşen hastalığı (venöz yetmezlik) nedeniyle as
keri öğrencilikten çıkarılması47ı, son yoklamadaki muayenesinde haricen 
görünen kolundaki rahatsızlığa rağmen, gerekmediği halde askerlik 
mükellefiyeti gerekçe gösterilerek bir seri tıbbi tedavi ve ameliyatlara 
tabi tutulan yükümlünün, sonuçta bir kolunun kesilmesi472, aynı ra
hatsızlıktan ongün içinde iki defa revir doktorunun lüzum görmesi 
üzerine, iki defa da acilen askeri hastaneye kaldırılan erin rahatsızlığının 

463 AYİM. 3.D. 9.12.1975: E.1974/2236. K.1975/2263 .. 

464 AYİM. 3.D. 10.4.1979: E.1977/8711. K.1979/167. 

465 AYİM. 3.D. 7.4.1977: E.1975/564. K.1977/5542. 

466 AYİM. 3.D. 9.1 l.1978: E.1977/9746. K.1978/4348. 

467 AYİM. 3.D. 25.4.1978: E.1977/7894. K.1978/4209. 

468 AYİM. 3.0. 9.4.1981: E.1980/41. K.1981/69. 

469 A YİM. 2.D. 14.5.1986: AEl 986/91 M.1986/71. 

470 AYİM. 2.D. 30.9.1987: E.1987/29. K.1987/133. 

471 AYİM. 2.D. 19.4.1989: E.1986/108 K.1989/II5. 

472 AYİM. 2.D. 12.12.1990: E.1989/27. K.1990/451 (A Y1M. Dergisi. S.7. Kimp 2. ss.983-985.) 
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teşhis ve tedavisinde ilgisiz kalınması nedeniyle ölümü473 olaylarında; ida
reyi hizmet kusuru esasına göre sorumlu bularak tazminata 
hükmetmiştir. 

Anılan kararlarda alelade bir hizmet kusuru yeterli görülmüş, ağır 
bir kusur aranmamıştır. Öte yandan, anılan kararlardan hiçbirinin kusur
suz sorumluluğa dayanmadığına işaret etmek isteriz. 

Tehlikeli ve risk taşıyan bir ameliyat sonucuna bağlı olarak gelişen 
komplikasyon neticesinde gözünden sakatlanan subayın, hekim hatasına 
dayanarak açtığı tam yargı davasında ise A YİM, normal bir ameliyat 
riski şeklinde tecelli eden sakatlık dolayısıyla idarenin tazmin sorumlu
luğunun bulunmadığını belirtmiştir.474 

Danıştay'ın da, fıtığı çıktığından askeri hastaneye yatırılan ve kendi
sine su içmemesi bildirilmekle beraber, gözetim ve denetim altında tutul
mayan bir erin gizlice üç sürahi su içmesi yüzünden ölümünde475 ve yine 
hastanede tedavi edilirken yapılan bir enjeksiyona bağlı olarak geçirdiği 
şokla erin ölümünde476, bu erin vücut yapısının anormal olduğu 
gerekçesiyle idarenin tazmin sorumluluğunun bulunmadığına karar 
verdiği görülmektedir. 477 Ancak, doğumevinde yapılan iğnenin apse yap
ması sonucu bir kadının bacağının kesilmesi478, kırılan ayağının tedavisi 
için yatırılıdğı Devlet Hastanesinde, koluna hatalı enjeksiyon yapılan 

kişinin kangren olan kolunun kesilmesi479, Devlet Hastanesinde ameliyat 
edilen kişinin ameliyat sırasında narkoz zehirlenmesinden ölümü48o. bı-

473 AYİM. 2.D. 9.10.1991; E.1990/15. K.1991/299. 
474 AYİM. 2.D. 10.7.1985: E.1985/154. K.1985/126. 
475 Esin. II. Kitap. s.524. 
476 Esin. II. Kitap. s.250. 
477 Bu konuda bir değerlendirme için bkz. Duran. Türkiye İdaresinin. s.41. 
478 Dnş. 12.D. 20.3.1973: E.1972/25. K.1973/856. (Daruştay 12. Daire Kararlan. I. Kitap. C.11. An

kara. 1986. s.232.) 

479 Dnş. 10.D. 16.1.1985: E.1982/2908. K.1985/26. (Dnş. Der.. Y.ı6. S.60-61. Ankara. 1986. 
s.462.) 

480 Dnş. 12.D. 26.5.1978: E.1976/883. K.1978/1492. (Yasa Huk.-uk Dergisi. C.1. S.11. Ankara, 
1978. s.1324.) 

332 



çaldı bir saldırıda yaralanan şahsın, götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil 

Servisinde hayati tehlikesinin bulunmadığı gerekçesiyle hastaneye 

yatırılmaması, ancak ertesi gün iç kanamaya bağlı olarak ölmesi481, ame

liyat sonrasında tedavi ve bakımı Devlet Hastanesince gerektiği şekilde 

yapılmayan kişinin bacağının kesilmesi482 olaylarında ise, idare hizmet 

kusuru esasına göre doğan zararları tazminle yükümlü kılınmıştır. 

Her iki mahkemenin konuya yaklaşımı arasında önemli bir farklılık 

bulunmadığı gözlenmektedir. 

4. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Yardım İstenmesi Faaliyetleri 

Esnasında Doğan Eylemler 

Sivil ile askeri makamların, birbirlerinden gerek teşkilat. gerek 

karar ve denetim yetkisi bakımından kesin bir çizgiyle ayrılmış olmasına 

rağmen ; bu ayrılığı aralarında hiç ilişki bulunmaması , karşılıklı tecrit 

edilme anlamında yorumlamaya imkan olmadığı açıktır. Her iki makam 

da aynı ülke üzerinde yayılan, fakat farklı kamu hizmetleri gören iki 

kamu hizmeti teşkilatıdır. 483 Dolayısıyla, bu iki kesim arasında ortak ve 

yakın konularda bir ilişkinin bulunması gerekli ve zorunludur. İşte bu 

durum, çeşitli yasal düzenlemelerle öngörülmüş ve düzenlenmiştir. 

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 6. madde

sinde hizmetin, kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması 

yazılmış olan hususlarla, amir tarafından yazılı veya sözlü emredilen 

veya yasak edilen işler şeklinde belirtilmesi karşısında; diğer kanunlarda 

yer alacak mülki idare ile Silahlı Kuvvetler arasındaki ilişkiler manzume

si de bir "askeri hizmet" teşkil edecektir. Aynca yine İç Hizmet Kanunu

nun 86. maddesinde "Asayişin temini için Silahlı Kuvvetlerin nasıl kul

lanılacağı ve örfi idare ilanı halinde askerlerin vazife ve selahiyetleri 

481 Dnş. ıo.D. 11.5.1983: E.1982/2483. 1983/1106. (Dnş.Der .. Y.14. S.52-53. Ankara. 1984. s.497) 

482 Dnş. 10. D. 9.12.1992: E. 1992/184. K. 1992/4321 CDnş. Der .. Y .. 23. S.87. Ankara. 1993. 
s.545.) 

483 Saiı Güran-Ahmeı Kerse. "Mülki İdare İle Askeri İdarenin 1lişkileri" . Askeri Adalet Dergisi. 

Y.14. S.53. Ankara. 1970. s.26. 
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hususu kanunlar hükümlerine göre yürütülür" hükmü yer almaktadır. 

Şu halde, gerek Sıkıyönetim hallerinde, gerekse asayişin temini için 

Silahlı Kuvvetlerin kullanılması durumunda, askeri birliklerin fiil ve 

davranışları şeklinde belirecek olan eylemleri, askeri nitelikli eylemler 

olarak değerlendirmek ve bu eylemlerden yine bir asker kişinin zarar 

görmesi halinde, buna ilişkin tam yargı davasının A YİM'nin görevinde 

olduğunu kabul etmek gerekli bulunmaktadır. 

Silahlı Kuvvetlerin sıkıyönetim hariç, emniyet ve asayiş için kul

lanıldığı iki hal mevcuttur. Bunlardan birincisi, 2935 sayılı Olağanüstü 

Hal Kanunun 21. maddesi uyarınca, Olağanüstü Hal Bölge Valisinin aske

ri birliklerden yardım istemesi; ikincisi ise, 5442 sayılı İl İdaresi Kanu

nun 11/D maddesi gereğince. valinin il içinde çıkabilecek toplumsal olay

ların emrindeki kolluk kuvvetleri ile önlenemeyeceği kanısına vannası 

halinde, en yakın kara. deniz veya hava askeri birlik komutanından 

yardım istemesidir. 

Askeri birliğin İl İdaresi Kanununun 11/D maddesine göre kul

lanılması halinde, vali sadece askeri birlik komutanına bilgi verip istekle

rini sıralayacaktır. Kullanılacak gücün miktarı, içeriği, hazır bulunacağı 

yeni komutan belirleyecek; emirleri komutan verecek ve sorumluluk ona 

ait olacaktır.484 Olağanüstü Hal Kanunu açısında da aynı esaslar 

sözkonusu olacaktır. 

Kuşkusuz, Silahlı Kuvvetlerin bu gibi durumlarda mülki makam

ların istemi üzerine kullanılması halinin, bir kolluk hizmeti şeklinde 

değerlendirilebilmesi mümkün değildir. Askeri birlikler, kendi özel ka

nunları gereğince, bu hallerde dahi bir askeri hizmet yapmaya devam et

mektedirler. Şu ana kadar A YİM'de bu konuda açılan bir tam yargı 

davası bulunmamakla beraber; bu faaliyet sırasında bir asker kişiye 

yönelen eylem sözkonusu olduğunda, dava AYİM'de görülecektir. 

484 Sait Güran. "Toplumsal Olaylarda Askeri Kuvvetlerden Yararlanılması". Amme İdaresi Dergi
si. C.13. S.1. Ankara. 1980. s.29. 
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Silahlı Kuvvetlerin kullanıldığı diğer bir alan da "Orman 

yangınları"na müdahale hizmetidir. 6831 sayılı Orman Kanununun 69/2. 
maddesinde " ... aynı şekilde vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köy 

muhtarları ve civardaki asker ve jandarma birlik komutanları, bölgedeki 

orman başmüdürü ve onun lüzum göstereceği orman memurları. yangın 

mahalline yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeyemecburdur. "denilmek

tedir. dolayısıyle, bu faaliyette, katılan askeri birlikler açısından bir aske

ri hizmet olarak kabul edilmelidir. 

Nitekim, A YİM, orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 

yanarak ölen erin yakınlarının açtığı tam yargı davasında kendisini 

görevli görmüş ve husumet itirazını şu gerekçelerle reddetmiştir: 

"·- Davalı idarece. davacıların yakını Mahmut TIJRGUTun olaydaki hizmetinden yararlanan kuru

luşwı Orman İşletmesinin bağlı olduğu Tarım. Orman ve Köyişleri Bakanlığı olduğundan bahisle husu

metin bu Bakanlığa tevcihi ve husumet yönünden davanın reddine kamr verilmesi istenilmektedir. 

Davacılann muris ve muinleri er Mahmut TURGUT olay sırasında a5kerlik görevini birliği ko

mutanlığı emrinde ifa etmektedir. Davutlar kasabası yakınlarında başlayan orman yangınının 

Sôndürülmesi amaciyle 6831 sayllı Onnan Kanunu hükümleri uyarınca Aydın Valiliğinin istemi üzerine 

Birliği Komutanlığınca gönderilen erler arasında Mahmut TIJRGlIT da bulunmaktadır. Onnan Kanunu

nun 69. maddesindeBirlik Komutanlarının yangın söndünne mahalline yardımcı göndermeye ve bizzat 

gitmeye mecbur oldukları hükmünü amiridir. İç Hizmet Kanununun 6. maddesinde hizmet. 'Kanunlarda, 

nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla amir tarafından yazı veya sözle em

redilen veya yasak edilen işlerdir' şeklinde tarif edilmiştir. Bu tanımlama karşısında, asker kişilerin ifa et-

tikleri görev ister doğrudan doğruya yun savunmasına yönelsin. isterse özel kanunlar uyarınca yerine ge

tirilen türden bir görev olsun. askeri hizmet niteliğini taşımaktadır. Asker kişinin Kanundan doğan bir 

yetki ile geçici olarak orman yangınının söndürülmesi amaciyle Onnan Müdürlüğü emrine verilmiş 

olmasıyle asker kişi sıfatı kalkmadığı gibi, yapılan hizmet de bu yönden askeri bir hizmet niteliğinde bu

lunmaktadır. 

Aynca 6831 sayılı Kanunun 71.maddesi uyarınca Orman Genel Müdürlüğünce ölenin yakınlarına 

bir miktar tazminat ödenmiş olması <b, asker kişi sıfatını kaldırmamakta, hizmetin askeri hizmet olması 

vasfını değiştirrnemektedir. Orman Kanununun 7 J maddesindeki hüküm tamamen tazminle ilgili bir 

hüküm olup husumet tevcihinde bir kıstas olarak nazara alınamaz. 
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Bu sebeplerle. askeri bir hizmetin ifası sırasında doğan 7.3I'af nedeniyle bu ı.ararlan gidermek görevi 

müteveffanın mensup olduğu l.'1.ll1lluş olan Milli Savunma Bakanlığına ait olduğundan. davalı idarece ileri 

sürlllen husumet itirazı varit ve kabule değer bulunmamıştır ..... 4g5 

Yargıtay ise, 6831 sayılı Orman Kanununun 71 nci maddesinde yer 

alan " ... umumi hükümler dairesinde tazminat talebiyle mahkemeye 

müracaat hakları saklı kalmak üzere, yangın söndürülürken ölenlere veya 

sakatlananlara ... Orman İdaresince para verilir ... "şeklindeki hükmün,bu 

faaliyet sırasında doğan zararlara ilişkin davalarda adli yargıyı görevli 

kıldığını belirterek; orman yangınının söndürülmesi sırasında yanarak 

ölen kamu görevlisinin (orman koruma memurunun) yakınlarının açtığı 

davada kendisini görevli görmüştür.486 

Kanımızca, kamu görevlileri açısından bu karara katılmaya imkan 
·yoktur. Burada, ancak bir "sorumlulukların yarışması" halinden söz edi

lebilir ki bu durumda dahi idarenin asli sorumluluğu devam eder. Bu 

bakımdan, AYİM'nin vardığı sonuç isabetli ve yerindebulunmaktadır. 

5. Terörist Eylemleri 

Aradaki iki-üç yıllık kesintiler sayılmazsa, neredeyse yirmi yıldır 

ülkemizde toplumsal yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen terör olay

ları, son on yıldır Güneydoğu-Doğu Anadolu bölgelerini kaplayan 

"ayrılıkçı" bir harekete de dönüşmüş ve Anayasa'nın öngördüğü "sıkıyö

netim" ve "Olağanüstü hal" rejimleri çerçeve~inde, giderek daha büyük 

ölçüde askeri kuvvetlerden yararlanılması yoluna gidilmiştir. Halen de 

yoğun şekilde devam eden bu "güvenlik operasyonları"nda, olayların 

büyüklük ve kesafeti ile doğru orantılı olarak, çok sayıda Silahlı Kuvvet

ler mensubu şehit düşmekte veya yaralanıp sakatlanmakta487; hemen her 

485 AYİM. 2.D. 23.9.1987: E.1986nl. K.1987/147. (AYİM Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.1004-1006.) 

486 Yrg. 4.H.D. 28.5.1974: E.1974/5485. K.1974/2852. (Turgut Uygur. Borçlar Kanunu. C.I. s.450.) 

487 1984-1993 döneminde PKK terör örgütü ile mücadelede şehit düşen güvenlik görevlisi sayL~ı 2380. 
yaralanan ya da sakatlanan güvenlik görevlisi sayısı ise 1333'tür. Bu rakamlar..ı emniyet görevlileri 
de dahil olmakla beraber. büyük çoğunluğu Silahlı Kuvvetler mensuplarıdır. Bu konuda kapsamlı 
bilgi için bkz. Terör Örgütü PKK'nm Gerçek Yüzü. Gazeteciler Cemiyeti Yayını. Ankara. 

1994. ss.45-47. 
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olay bir tam yargı davası şeklinde A YİM'nin önüne gelmektedir.488 

Konu, bir yönüyle kamuoyu ve medyada da sürekli gündemde yer 

almakta489 , hemen her aileden bir mensup ya da yakının askere gitmesi 

dolayısıyla yaşamıniçinde hissedilmektedir. 

Tezin ikinci bölümünde "Jandarma Personeli" başlığı altında da yer 

verilen Uyuşmazlık Mahkemesinin çok yeni bir kararında; " ... ülke sa

vunmasında, ülke bütünlüğünün veya sınır güvenliğinin korunmasında ve 

bu bağlamda bölücü terörle mücadelede, jandarmanın da dahil olduğu 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu yöndeki bütün faaliyetlerinin askeri nite

likte olduğu kuşusuzdur. .. " denilmek suretiyle 490 , terörle mücüdelede 

şehit düşen ya da yaralanıp, sakatlanan asker kişilerin davalarında 

A YİM'nin görevli olduğu ve uğranılan zararların da bir askeri idari 

eylem teşkil ettiğine işaret edilmiştir. Esasen A YİM, uzun yıllardır bu 

görevi bilfiil yerine getirmektedir. 

Bu genel açıklamadan sonra, A YİM'nin konu ile ilgili kararlarının 

izlediği seyire gelince: 

AYİM'nin bu konuda verdiği ilk karar, 12 Eylül 1980 öncesinde 

Adana'da şehir içinde nokta görevlisi olarak görev yapan inzibat erinin, 

civarda bir doktor muayenehanesine baskın yapan teröristleri durdurmak 

isterken, teröristlerce açılan ateş sonucu ölmesi üzerine açılan tam yargı 

davasına ilişkin olup; kusursuz sorumluluk esasına göre davalı idare so-

488 Halen 200'e yakın tam yargı davası sonuçlandırılmış olup. bir bu kadar dava da derdest bulunmak

tadır. 

489 "Terör Mağduru Şaşkın: Herkes gördüğü zararla kalıyor". Milliyet. 11.6.1992: Yılmaz Çetiner. 

"Polislere Özel Hayat Sigortası Yapılamaz mı?". Milliyet. ı 1.6.1992: "PKK Yaktı. Devlet 

Ödeyecek: lçişleri Bakanlığı. iş makinaları yakılan Ceylan lnşaat'ın terör zararını ödemeye mahkum 
edildi". Cumhuriyet. ll.12.1992; "Vatandaşa Terör Tazminatı: Yargıtay. askeri birliklerin yasadışı 

örgütlerle mücadelesi sır.ısmda zarar gören vatandaşların idari yargıda dava açabileceklerine karar 

verdi". Cumhuriyet. 16.I 1.1993: "Polise Hayat Sigortası: İçişleri Bakanlığı . Emniyet Genel 

Müdürlüğüne ba~lı 130 bin resmi ve 10 bin sivil görevliye hayat sigortası yapma kararı aldı". 

Sabah. 26.1.1994: Güneydoğudaki askerlere Devletçe ölüm sigortası yaptırılmalıdır". Arena 

haber programı. Show TV. 20.1.1994. 
490 Bkz. 2. Bölüm dipnot 183'te belirtilen Uyuşmazlık Mahkemesi Karan. 
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rumlu görülüp tazminata hükmedilmiştir.491 

Bu münferit nitelikli terörist eylemine ilişkin davayı takiben 

A Y1M'ne açılan ikinci dava, bölücü PKK örgütünün 12 Eylül 1980 son

rası ilk eylemi olan 15 Ağustos 1984 tarihinde vukubulan Şemdinli Kara

kol baskınında şehit düşen jandarma astsubayının yakınlarının açtığı tam 

yargı davası olup; A YİM, kanımızca doğru olmayan bir gerekçeyle ancak 

sonuçta isabetli bir kabulle, kusursuz sorumluluk esasına göre idareyi taz

minata mahkum etmiştir: 

" ... Ol:ıyda genel tedbirler dışınd:ı yapacağı bir işlem olmayan idareye atfı kahil bir hizmet kusru

nun bulunm:ıdığı açık ve seçiktir. Bununla beraber. kamu hizmetinin görülmesi sırasmd;.ı kamu yararı 

uğruna on:ıya çıkan özel ağırlıklı ve olağandışı bir zararın sosyal hasar kavmmına göre hizmetin sahibi 

idarece k:ırşılanm:ısımn: hakk<ıniycı. n:ısafeı. kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkelerine uygun düşeceği 

kabul edilmiştir ... "492 

Tezin birinci bölümünde açıklandığı üzere, eylemin bir askeri kişiye 

yönelmiş olması koşulu nedeniyle, A YİM'de sosyal hasar kuramına göre 

bir davanın açılması imkanı bulunmadığından; sözkonusu kararda "Sosyal 

hasar" kuramına dayanılmasında isabet olmadığı kanısındayız. 

Bu karardan sonra, artan olaylara paralel şekilde açılan tam yargı 

davalarının sayısıda artmış ve A YİM, bu davalarda da genellikle "özel 

ağırlıklı ve riskli görev" gerekçesiyle kusursuz sorumluluk esasına 

da yanmıştır. 493 1993 yılı ortalarına kadar bu konuda kapsamlı bir 

gerekçe kararlarda yer almazken, bu tarihten itibaren mahkemeyi kusur

suz sorumluluk kuramına götüren nedenlere ayrıntılı bir şekilde yer ve

rildiği görülmektedir: 

" ... Olayın davacının desteğinin bir kamu hizmetini yerine getirdiği sırada meydana geldiği açık 

olmakla beraber. olay davalı idareye ait araç ve gereçlerden kaynaklanmamış veya davalı idare ajanlarının 

eylemlerinden doğmamıştır. Olay davamızın taraflarına göre üçüncü kişi konumunda bulunan teröristlerin 

eyleminden meydana gelmiştir. Bu bak.-ımdan bu olaydan dolayıdavalıidarenin sorumluluğunun türü 

üzerinde durulmasında yarar görülmüştür. 

491 AY1M. 2.D. 12.1.1993: E.1982/297. K.1983/41. 

492 AYİM. 2.D. 17.9.1986: E.1986/29. K.1986/112. (AYlM Dergisi. Sayı 7. Kitap 2. ss.986-988.) 

493 AYlM. 2.D. 24.6.1987: E.1986/189. K.1987/88: AYİM. 2.D. 3.2.1988: E.1987/228. K.1988/22. 
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Bilindiği gibi son yıllarda bölücü terör özgürlilklerinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde 

yoğunlaşan eylemleri sonucu Anayasanın 120 nci maddesi gereğince bir kısım illeri içine alan olağanüstü 

hal ilanı yoluna gidilmiş. uzun süredir devam eden Olağanüstü Hal uygulaması sırasında bölücü 

eşkiyalarla sürdürülen mücadele sırasında pek çok güvenlik görevlisi ve asker kişi şehit düşmüş yada ya

ralanarak sakat kalmıştır .•. 

Bölücü ıerör örgütlerine karşı girişilen mücadelede yaralanan/ölenlerin maruz kaldıkları zararlann 

idarece hangi tür bir sorumluluğu gerektireceği hususunu belirlerken. Devletin terör örgütlerine karşı bu 

faaliyetinin herkesi içine alan bir kamu külfeti mi? yoksa Güvenlik Kuvvetlerinin huzuru temine yönelik 

faaliyetleri cümlesinden mi? olduğu hususu önem kazanacaktır. Zira Mahkememizin yerleşik kararları ile 

herkesi içine alan bir kamu külfeti şeklinde ıezahür eden genel niıelikıeki zararlardan öltirü Devleıin so

rumlu tutulmasına idare hukuku ilkesinin imkan vermediği belirtilerek. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 

şehit düşen asker kişinin yakınlarına tazminat verilmiyeceği. bunun bir savaş sırasında şehit düşme olayı 

olduğu. savaş halinin bir mücbir sebep teşkil ettiği savaşın doğurduğu zararların fertlerin uğradığı bir 

haksızlık değil bir tabii afet olarak değerlendirilmesi gerektiği. özel ve olağandışı nitelik taşımayan genel 

nitelikteki zararların Devletçe giderilmesi halinde yeni bir eşitsizliğe kamu faaliyetleri karşısında eşiı 

olma ilkesine aykırılığa yol açacağına hük.'llledilmiştir. 

Davacının yaralanmasına neden olan terör olayı tüm ülkede değil. ülkenin belli bir kesiminde belli 

örgütler tarafından yaratılan bir olay olup: bu tür olayların giderilmesinde Silahlı Kuvvetlerin tamamı 

değil bir kısım özel birlikler ve güvenlik kuvvetleri görevlendirilmiştir. Bu mücadele tüm toplumun kat

lanmak durumunda olduğu bir kamu külfeti şeklinde olmadığı gibi. girişilen operasyonlar sır.ısında yada 

teröristlerin baş vurdukları yöntemler sonucu uğranılan zararlar tüm toplumun katlanmak zorunda olduğu 

genel bir zarar mesabesinde değildir. Özel ve olağandışı nitelik taşıyan kamu külfetleri karşısında eşitlik 

ilkesine göre idarece tazmini gereken bir zarardır. 

Bu nedenlerle. bölücü eşkiya ile mücadelede görevlendirilen davacınınbu kamu hizmetini ifası 

sırasında maruz kaldığı zararın. kusursuz sorumluluk ilke ve kuramı çerçevesinde davalı idarece 

karşılanması gerektiği sonucuna ulaşılmışur .. :·494 

İdare hukuku öğretisine uygun olarak değerlendirdiğimiz sözkonusu 

gerekçenin, "Yargı kararlarına güven" ilkesini pekiştireceğine ve idare 

hukukuna katkıda bulunacağına inanıyoruz. Öte yandan. terörist eylemle-

494 AYİM. 2.D. 14.4.1993: E.1992/625. K.1993/178. 
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rinin yarattıkları "tehlike" herkese yönelmiş olmakla beraber, bundan 

zarar gören belli kişiler olduğu işin, zarar gönneyen herkesin, toplumun 

birer parçası olmak sıfatıyla zarar gören bu belli kişilerin zararını 

paylaşması gerektiğine ilişkin düşünceye de495 aynen katıldığımızı belirt

mek isteriz. 

Sözkonusu "terörist eylem"lerinin hangi şekillerde gerçekleştiğine 

gelince: 

A YİM, yukarıda belirtilen silahlı çatışma halleri dışında, 

teröristlerce araziye döşenen mayına basma sonucu ölüm ve sakatlanma

lar 496 , askeri hasteneden taburcu edildikten sonra sivil otobüsle birliğine 

dönmekte olan erin, yolda bölücü teröristlerce yol kesme sonucu 

otobüsten indirilerek kurşuna dizilmesi 497 , askeri konvoyun teröristlerce 
pusuya düşürülmesi sonucu şehit düşme 498 , Jandarma generalinin 499 

bölücü teröristlerce girişilen suikast sonucu görevine giderken vurularak 

şehit edilmesi soo olaylarını da görüp gözüme kavuşturmuştur. 

Bu konuda Danıştay'ın bir kararına işaret etmek gerekli olacaktır. 

Anılan kararında Danıştay. Diyarbakır ilinde bir köy muhtarının bölücü 

teröristlerce öldürülmesi nedeniyle yakınlarının açtığı davada, hizmet ku

suru esasına dayanarak idareyi tazminata mahkum eden mahal idare mah

kemesi kararını onamıştır. 501 Danıştay'ın da onamak suretiyle iştirak 

ettiği İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde, hizmet kusuru kuramının 

uygulanma nedeni, "olayın meydana geldiği köyde idarece hiçbir 

caydırıcı ve önleyici güvenlik önleminin alınmamış olması, gerekli haber 

alma örgütünün kurulmamış olması" olarak gösterilmektedir. Bu 

495 Azrak. Sosyal Risk. s.141. 
496 AYİM. 2.D. 22.5.1991; E.1990/445 k.1991/183. 
497 AYİM. 2.D. 22.5.1991: E.1990/332. K.1991/239. (AYİM. Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.991-993.) 
498 AYiM. 2.D. 17.6.1992; E.1992/26. K.1992/350. 
499 Adana Janclanna Bölge Komutanı Tuğgeneral Temel Cöngöz'ün 23.5.1991 
500 AYİM. 2.D. 23.6.1993; E.1992/605. K.1993/294. 
501 Dnş. 10.D. 8.4.1992; E.1990/1683. K.1992/1311. (Dnş. Der .. Y.23. S.86. Ankara. 1993. s.577.) 
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gerekçenin, ülkenin olağan gerçekleri ve maddi olaylarla bağdaşmadığı 

kuşkusuzdur. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 15 - 20 

bin köye bir anda "güvenlik hizmeti" götürmek mümkün olmadığı gibi, 

bu bölgeye Devletçe "olağanüstü" önem verilerek. tüm imkanların sefer

ber edildiği bilinmektedir. Dolayısiyle, ortada ancak bir "kusursuz" so

rumluluk hali mevcutken, hizmet kusuru esasına dayanılmasını doğru 
bulmuyoruz. 

6. Mala Yönelik Eylemler 

Asker kişilerin malvarlıklarına yönelen idari eylemler dolayısiyle 

A YİM'de açılan tam yargı davalarının sayısının çok az olduğu, hatta 

birkaçı geçmediği görülmektedir. 

Bu davalardan ilkinde, bir subayın askeri hastane bahçesinde park 

yasağı bulunan bir yere bıraktığı özel aracının, hastaneye ait çekici araçla 

çekilerek götürülmesi sırasında hasara uğramasından kaynaklanan tam 

yargı davasında A YİM, davacının arabasında meydana gelen hasarın hiz

met kusuru esasına göre tazminine hükmetmiş 502 ; komutanlık izni ile 

koyduğu ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın sonucu 

eşyalarının uğradığı zararın tazmini için bir subayın açtığı tam yargı 

davasında, kusursuz sorumluluk esasına göre idareyi tazminata mahkum 

etmiş 503 ; nihayet şiddetli yağan yağmur sonucu askeri lojmanın bodrum 

katındaki bir kısım eşyaları hasara uğrayan bir subayın açtığı davada, 

esas itibariyle idarenin. özel hukuktaki bina malikinin sorumluluğunun 

idare hukuku alanındaki yansıması biçimindeki bir kusursuz sorumlu

luğunun varlığı sonucuna ulaşmıştır.504 

Sözkonusu kararların öğreti ile bu konudaki Danıştay kararlarına 

uygun olduğu anlaşılmaktadır. 

502 A YlM. 2.D. 19. 12.1984: E.1984/223. K.1984/250. <A YİM Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.1059-1061.) 

503 AYİM. 2.D. 24.12.1986: E.1986/164. K.1986/171. (AYIM Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.1062-1065.) 

504 AYİM. 2.D. 1.12.1993: E.1993/555. K.1993/519. 
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IV. SORUMLULUÖU ORTADAN KALDIRAN SEBEPLER VE 

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 

Sorumluluğu ortadan kaldıran sebepler konusundaki A YİM uygula

masının da zengin olduğu görülmektedir. 

İlk olarak, "tazmini gereken bir zararın bulunmaması" ile ilgili ola

rak iki A YİM kararına yer vermek yararlı olacaktır. 

Komutanlıkça yayınlanan emirlerle yasaklanmış olmasına rağmen, 

Kore'de görevli iken izinli gittiği Japonya'dan aldığı televizyonun, 

birliğinde muhafaza altında iken kaybolması üzerine, televizyon bedelinin 

tazmini için A YİM'de tam yargı davası açan astsubayın davasında A YİM; 

idarenin, davacının yasaklayıcı emre rağmen yarattığı fiili durumun ted

birlerini düşünmek. malların kaybını önlemek için özel bir yerin tahsisini 

ve muhafazasını üzerine almakla görevli olmadığını, dolayısıyla idareye 

ait yükümlülükler arasında yer almayan işlerle ilgili zararlardan ötürü 

idareyi sorumlu tutmaya hukuken imkan olmadığını belirterek, "tazmini 

gereken bir zararın yokluğu" nedeniyle, davanın reddine karar 

vermiştir. 505 

Bir başka A YİM kararında.506; arkadaşının taksirli fiili sonucu vuru

larak ölen erin yakınlarının A Y1M'ne dava açmadan önce sanık ere karşı 

adli yargıda açtıkları davayı kazanarak tazminat almaları nedeniyle, 

A YİM'de bilahare açılan davada ortada tazmini gereken bir zararın mev

cut olmayışı gerekçesine dayanılarak, dava reddedilmiştir.507 

ABD ordusu sisteminde de, şahsi yaralanma veya ölüm sonucu 

yapılacak bir tazminat talebinin, hizmetin doğasından gelecek şekilde bir 

nedene dayalı olması halinde, "risk" ilkesine göre, ortada "tazmini gere

ken bir zarar" ın bulunmadığı kabul edilerek, tazminat ödemesi 

505 A YİM. 3.D. 22.4.1975: E.1974/1491. K.1975/<)29. 

506 A YİM. 3.D. 18.11.1975: E.1975/1084. K.1975/2032. 

507 "Sorumluluklann yanşmac;ı" başlığı altında incelendiği üzere. A YİM'nin bu davaya esastan bakması 
gerekirdi. 
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yapılmamaktadır. 508 

Tazmini gereken zararın "özel" nitelikli olması gerektiğine, bu 

zararın "genel" nitelikli bir zarar mahiyetinde bulunması halinde tazmi

nata hükmedilemeyeceğine ilişkin tipik A YİM kararları, Kıbrıs Barış 

Harekatında şehit düşen ya da yaralanan askerlerin açtıkları tam yargı da

valarına ilişkin olarak verilmiştir: 

" ... hasar teorilerine göre idarenin tazminatla sorumlu tutulması. zararın zarar gören kişiler 

yönünden özel ve olağandışı nitelik taşıması hallerinde sözkonusudur. Zararın topluma yayılmış olması 

ya da önemli bir bölümünü kapsamına almış bulunması hallerinde. topluluğu oluşıumn bireyler 

arasındaki külfet eşitliği bozulmamış sayılacağından. zararın özel ve olağandışı olma unsurunun yokluğu 

sebebiyle. hasar kuramlarını uygulama olanağı da kalmayacaktır. Aksi halde. özel ve olağandışı nitelik 

taşımayan genel zararların toplum rarafmdan ödenmesi yeni bir eşitsizliğe. yani kamu külfetleri 

karşısında eşit olma ilkesine ters düşmüş olur ... herkesi içine alan bir kamu kiilfeti şeklinde tezahür eden 

genel nitelikli zararlardan ötürü Devletin sorumlu tutulmasına idare hukuk.-ıı ilkelerine göre imkiiıı 

olamıyacağından. dayanaktan yoksun görünen tazminat davasının reddine .. :·509 

Zararla idari eylem arasında nedensellik bağının kesilmiş sayıldığı 

hallerin ilk grubuna giren "zararın, zarar gören kişinin kendi eyleminden 

doğması" haline ilişkin A YİM uygulamasına gelince: 

A YİM, bu hale ilişkin uygulamasında başlangıçta sert ve katı bir 

çizgi izlerken, zaman içerisinde daha "esnek" bir tutum içerisine 

girmiştir. Örneklemek gerekirse; düşen kepini almak üzere hareket halin

deki askeri araçtan atlayarak sakatlanan erin s ıo, üstlerinin bilgisi dışında 

ve görevi olmadığı halde yanan ampulü değiştirirken elektriğe kapılarak 

ölen erin5I I, aracı izinsiz kışladan çıkaran arkadaşı ile gezerken askeri 

aracın devrilmesi sonucu ölen asteğmenin5I2, tahrip dersi verirken kendi 

508 Claims Elecıive Maıerials. s. l 6. 

509 AYİM. Drl. Krl. 3.6.1977: E.1977/13 . K.1977/26. (Amme İdaresi Dergisi. C.12. S.2. Ankara. 
1979. s.83.) AYİM. 3.D. 18.10.1977: E.1975/3676. K.1977/11569: AYİM. 3.D. 6.12.1977: 

E.1977/5121. K.1977/13186. 

510 AYİM. 3.D. 25.2.1974: E.1974/207. 1974/146. 

511 AYİM. 3.D. 16.1.1975: E.1974/3061. K.1975/283. 

512 AYİM. 3.D. 20.5.1975: 353.1975/295. K.1975/982. 
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dikkatsiz davranışı sonucu meydana gelen patlamada sakatlanan 

subayın513, yağışlı havada elinde transistörlü radyo ile kışla içinde 

dolaşırken yıldırım düşmesi sonucu ölen erin514, şakalaşan arka

daşlarından sakınmaya çalışırken gözünü tüfekliğin kancasına çarparak 

sakatlanan erinsıs, tüttüğünü bildiği halde nöbet odasındaki sobayı 

yaktırarak yatan ve karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen astsu

bayın516, nöbetçi olduğu depoda dolapta bulunan bir tabancayı çıkartan ve 

kurcalarken silahın ateş almasıyla sakatlanan erin5I7, yerde bulduğu 

fünyeyle evinde oynarken meydana gelen patlama sonucu sakatlanan ast

subayın5I R. yetkisi olmadığı halde askeri aracın direksiyonuna geçen ve 

aracın devrilmesi sonucu ölen erin519, cephaneliğin kontrolü ile görevli 

olmasına rağmen, kutuda açık olan fünyeyi merak saiki ile kurcalarken 

meydana gelen patlama sonucu sakatlanan erin520, koğuşta ranzada arka

daşıyla şakalaşırken dengesini kaybederek yere düşüp ölen Deniz Lisesi 

öğrencisinin52 l uğradıkları zararların, kendi eylemlerinden doğdukları 

belirtilerek. açılan davalar redle sonuçlanmıştır. 

Buna karşılık. bir A YİM kararında zarar görenin kendi eyleminin 

hangi şartlarda idarenin sorumluluğunu kaldıracağına ilişkin şu kriterler 

getirilmiştir: 

" ... zarar görenin eylemi. sadece zararın oluşumuna yardım eden ya da onun genişlemesi sonucunu 

doğuran bir nitelik taşıyorsa: bu durumda zarar görenin müterafık kusurundan sözedilebilir ... Şayet mey· 

dana gelen zarar. tamamen zarar görenin kendi eylemi sonucu doğmuşsa: bu durumda idarenin sorumlu· 

luğu bütünüyle ortadan kalkmakıadır ... "522 

513 AYlM. 3.D. l l.12.1975: E.1975/3631. K.1975/2257. 
514 AYİM. 3.D. 3.2.1976: E.1974/105. K.1976/142. 
515 AYİM. 3.D. 16.6.1977: E.1976/105, K.1977/8790. 
516 AYİM. 3.D. 13.10.1977: E.1977/9802. K.1977/l J 105. 
517 AYİM. 3.D. 29.11.1979: E.1979/4060. K.1979/1435. 
518 AYİM. 3.D. 12.2.1980: E.1980/35. K.1980/44. 
519 AYİM. 2.D. 12.7.1984: E.1984/134. K.1984/138. 
520 AYİM. 2.D. 21.1.1987: E.1987/10. K.1987/16. 
521 AYlM. 2.D. 7.10.1987: E?l987/128. K.1987/152. 
522 AYİM. 2.D. 21.1.1987: E.1987/10. K.1987/16. 

344 



Sözkonusu kriterin "esnek" şekilde uygulanması nedeniyle; aracını 

yıkarken motoru stop ettirmeyen ve kendi dikkatsizliği sonucu elini van

tilatöre kaptırarak sakatlanan erin523, etkıyma makinesinde çalışırken et

leri takozla değil de eli ile iterken elini makineye kaptırarak sakatlanan 

erin524, kışla içindeki yolu kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmek için 

aniden yola fırlayan ve askeri araç altında kalan erin525, elektrik ope

ratörü olarak görevli olduğu halde ayırıcıyı açmayı unutması nedeniyle 

cereyana kapılarak ölen astsubayın526, aksi yönde verilen emirlere 

rağmen garaj tabanını benzinle silen ve benzinin tutuşması sonucu yana

rak sakatlanan erin527, kendisine verilen görevin ifası sırasında başka bir 

hurdalığa girip, burada bulduğu bir kutu içerisindeki fünyeyle oynarken 

meydana gelen patlama sonucu sakatlanan erin 528, köy kökenli olan ve as

kerde paraşütçü olarak yetiştirilen ve paraşütle atlayış esnasında kendisine 

evvelce gösterilen ve öğretilen hususlara tam uymadığı için yere hatalı 
düşüş yaparak sakatlanan erin529, görevli olarak çarşıya giderken yasak 

olmasına rağmen mühimmat yüklü askeri araca binen ve aracın 

kasasındaki el bombası fünyeleriyle oynarken meydana gelen patlama so

nucu sakatlanan erin530 uğradıkları zararlarda A YİM, zararın ilgili 

kişilerin "müterafik" ya da "ağır müterafik" kusurlarına dayanmakla be

raber; yine de idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırıcı bir mahiyet 

taşımadığını belirterek, tazminata hükmetmiştir. 

Zararla idari eylem arasında nedensellik bağının kesilmiş sayıldığı 

hallerden ikincisini teşkil eden "zararın üçüncü kişilerin eyleminden 

doğması"na ilişkin A YlM uygulamasına gelince: 

523 AYİM. 2.D. 16.4 .1987: E.1985/241. K.1987/53. 

524 AYİM. 2.D. 8.3.1989: E.1988/133. K.1989/74. 

525 AYİM. 2.D. 9.5.1990: E.1989/119. K.1990/169. 

526 AYİM. 2.D. 6.11.1991: E.21990/485. K.1991/371.= 

527 AYİM. 2.D. 6.6.1990: E.1989/58. K.1990/196. 

528 AYİM. 2.D. 27.3.1991: E.1989/129. K.1991/113. 

529 AYİM. 2.D. 20.5.1992: E.1991/29. K.1992/282. 

530 AYİM. 2.D. 28.4.1993: E.1991/531. K.1993/251. 
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Tezin birinci bölümünde geniş olarak açıklandığı üzere, burada be
lirtilen "üçüncü kişiler", idareyle hiçbir hukuki ilişkisi olmayan kişi ve 
kuruluşlar olup; öğretiye göre, üçüncü kişilerin eylemi kusurlu sorumlu
lukta idarenin tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldırırsa da, kusursuz so
rumlulukta idarenin tazmin sorumluluğu, üçüncü kişilerin eyleminin 
varlığına rağmen devam eder. 

A YİM, başlangıçta bu kuramı tatbik ederken çekimser davranarak, 
görevi sırasında sivil bir aracın çarpması sonucu ölen inzimat erinin53t, 
Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde trafik kontrol görevi yaparken yine 
sivil bir aracın çarpması sonucu sakatlanan erin532, nöbetçi bırakıldığı 
mahal dışında başına sert bir cisimle vurularak öldürülen erin 533 uğradığı 

zararın. üçüncü kişilerin eyleminden kaynaklandığı gerekçesiyle, açılan 
davalarda idarenin tazmin sorumluluğunun bulunmadığını belirterek da
vaların reddine karar vermişse de; bilahare bu içtihadım değiştirerek, 
diğer bütün olaylarda duraksamadan ve öğretiye uygun şekilde idareyi 
sorumlu bulmuştur. 

Bu meyanda, cephanelik nöbetçisi olan erin civarda yakaladığı 
şüpheli sivil kişileri birlik karargahına götürürken, bunlardan birisinin 
açtığı ateş sonucu eri yaralaması ve kaçmalarında534 ; eğitimden dönen 
birliğe sivil bir aracın çarparak bir eri öldürmesinde535; nöbet 

kulübesinde nöbet tutmakta olan erin, dışarıdan kimin attığı bilinmeyen 
bir mermi ile vurularak ölmesinde536; Kıbrıs'ta trafik inzibat görevi 
yapan erin, sivil bir aracın çarpması sonucu ölmesinde537; sıkıyönetim 
motorlu devriye ekip komutanı olan asteğmenin, şehir içinde görevin ifa 

edildiği sırada bilinmeyen kişilerin açtığı ateş sonucu vurularak sakatlan

masmda538; nöbet dönüşü trafik noktasından birliğine gelmekte olan erin, 

531 AYİM. 3.D. 13.5.1975; E.1973/577. K.1975/970. 

532 AYİM. 3.D. 15.7.1975: E.1974/1483. K.1975/1441. 

533 AYİM. 3.D. 21.2.1978: E.1977/8723. K.1978/3993. 

534 AYİM. 3.D. 8.4.1975: E.1975/557. K.1975/692. 

535 AYİM. 3.D. 21.9.1976: E.1975/3669. K.1976/4933. 

536 AYİM. 3.D. 9.3.1976: E.1974/391. K. 1976/374. 

537 AYİM. 3.D. 17.10.1978: E.1977/9513. K.1978/4321. 

538 AYİM. 2.D. 7.7.1982: E.1982/403. K.1982/526. 
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kara yolu üzerinde sivil bir aracın çarpması sonucu sakatlanmasında 539; 

Kıbrıs'ta cephanelik nöbetçisi olan erin dışarıdan kimin açtığı belli ol

mayan ateş sonucu vurularak ölmesinde540; yol devriyesi görevi yapmak

ta olan jandarma erinin yoldan geçen sivil bir aracın çarpması sonucu sa

katlanmasında541; NATO tatbikatında askeri araçlara yol vermek üzere 

trafik inzibat görevlisi olarak görev yapan erin, sivil bir aracın çarpması 

sonucu sakatlanmasında542: jandarma karakolu önünde nöbet tutmakta 

olan erin sivil bir aracın çarpması sonucu ölmesinde543 , ilgili asker 

kişilerin uğradıkları zarar üçüncü kişilerin eyleminden kaynaklanmasına 

rağmen: açılan tüm davalarda kusursuz sorumluluk esasına göre idarenin 

tazmin yükümlülüğünün bulunduğuna hükmedilmiştir. 

Zararla idari eylem arasında nedensellik bağının kesilmiş sayıldığı 

hallerden sonuncusu olan "Beklenmeyen (umulmayan) haller ve n1ücbir 

sebepler"e ilişkin A YİM uygulamasının ise çok zengin olduğu ve idare 

hukuku yönünden, bu hukuku geliştirici, "içtihat" değer ve kıymetinde 

bulunduğu 2:örülmektedir. ... ... 

Mücbir sebep olarak kabul edilen doğa olayları ile ilgili A YİM ka

rarlarına geçmeden önce, yine öğretide mücbir sebep olarak kabul edilen 

"harp zararları"na ilişkin A YİM'nin yaklaşımına yer vermek yerinde ola

caktır. 

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit düşen ve yaralanan bir kısım 

erin ve yakınlarının açtıkları tam yargı davalarında A YİM, sorumluluk 

kuramlarını irdelerken, konuya ilişkin şu gözlemde bulunmaktadır: 

" ... askerlik ödevinin doğal ve kaçınılmaz gereklerinden olan askeri birliklerin ateş hatuna sevk 

edilmesi sonucu vukuu gelen çarpışma sırasında birliklere mensup askerlerin şehit olmaları, yaralanmaları 

ve malUl kalmaları, görevin bizatihi nefsinde mündemiçtir. Ödevin bu vasıf ve mahiyetinden dolayı ve 

539 AYİM. 2.D. 16.3.1988: E.1986/122. K.1988ns. 

540 AYİM. 2.D. 6.12.1989: E.1988/52. K.1989/330. 

541 AYİM. 2.D. 21.3.1991: E.1988/289, K.1990/98. 

542 AYİM. 2.D. 10.7.1991: E.1990/34. K.1991/254. 

543 AYİM. 2.D. 19.2.1992: E.1991/506, K.1992/99. 

347 



bir savaş düzeni içinde cereyan eden çarpışmalardan ileri gelen ölüm ve yaralanmalan nonnal ve alelade 

kamu hizmetlerinin görülmesi sırasındaki özel ve olağand.Jşı zararların tazmini hususundaki esaslarla 

kıyaslamak mümkün değildir. Harp hasarları ile fertler bir haksızlığın değil, sanki ıabii bir afetin kurbanı 

olmuşlardır. Mücbir kuvvetin doğurduğu zararlar Devlete isnat olunamadığı gibi. harp zararları da Devlete 

isnat olunamaz. Yer sarsıntısı. feyezan. ihtilfil gibi evvelden takdir ve tahmini kabil olmayan. menşei 

tabii ve içtimai veya hukuki olması itibariyle failin dışında kalan olaylardan dolayı Devlet sorumlu ola

maz. Harp vakıaları ve bunlardan husule gelen zararlar da mücbir sebep sayılır ... Kıbns Barış Harekatı da 

amaç ve kapsam yönünden tüm askeri içine alan ve haııa ulusal bir savaş halidir. Açıklanan nedenlerle: 

herkesi içine alan bir kamu külfeti şeklinde tezahür eden genel nitelikteki zararlardan ötürü Devletin so

rumlu tutulmasına idare hukuku ilkelerine göre imkiın olamayacağından dayanaktan yoksun görünen taz

minat davasının reddine ... "544 

Danıştay'm da bu konudaki bir kararında , askerlik hizmetinin gereği 

olan ve bütün askerlerin maruz kalabileceği harp halinden doğma zarar

ların idarece tazmininin gerekmediği545 görüşünde olduğu 

anlaşılmaktadır. 546 

Esasen, gerek Fransız hukukunda547 gerekse Amerikan hukukunda 

da548 savaş ve muharebeye ilişkin faaliyetler esnasında doğan zararların 

dava konusu yapılamayacağı ve Devletin bundan dolayı bir tazmin so

rumluluğunun bluunmadığı kabul edildiğinden; sözkonusu A YİM karar

larının öğretiye ve mukayeseli hukukta kabul edilen görüşlere uygun 

olduğu görülmektedir. 

Doğa olaylarından kaynaklanan "mücbir sebep" halleri ile ilgili ola

rak A YİM'nin önüne gelen davalarda, davacı asker kişilerin "yıldırım 

düşmesi", "şiddetli tipi". "şiddetli yağmur" gibi dış etkenlerin tesiriyle 

zarara uğradıkları anlaşılmaktadır. 

544 Bkz. yukarıda dipnot 509'da belirtilen A YlM. Drl. Krl. ve 3.D. kararları. 

545 Ancak. olayda Devletçe gizli bir görevle bir başka ülkeye giderek. buraclıı katıldığı bir çatışmada ölen 
kişinin uğradığı zarar bu nitelikte görülmeyerek. tazminata hükmedilmiştir. 

546 Dnş. 12.D. 9.9.1971: E.1968/814. K.1971/1813 (Esin. il. Kitap. ss.161-162.) Anılan kararın 
eleştirisi için bkz. Duran. Türkiye İdaresinin. s.69. 

547 Xavier Delcros-Bertrand Delcros. s.20. 41. 58. Ayrıca bkz. tez 1. Bölüm. s.154're yer alan Fransız 
Danıştayı Kararı. 

548 Claims Elective MateriaJs. s.32. 
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Açılan bu davalardan yalnız birisinde; yağışlı havada elinde tran

sistörlü radyo ile kışla içinde dolaşmakta olan erin üzerine yıldırım 

düşmesi sonucu ölümü nedeniyle zararın "mücbir sebep"ten kaynak

landığı belirtilerek, davanın reddine karar verilmiş549: diğer tüm dava

larda. idarenin sorumlu olduğu kabul edilip tazminata hükmedilmiştir. 

Bu meyanda, nöbet kulübesinde nöbet tutmakta olan erin kulübe 

üzerinden geçen elektrik tellerine yıldırım düşmesi sonucu elektriğe 

kapılarak ölümü550; iki jandarma kararolu arasındaki arızalı telefon hat

larının onarımında görevlendiren erin, aniden baş gösteren şiddetli tipiye 

yakalanarak donarak ölmesi55I; tertip edildiği birliğine kafile halinde git

mekte olan erin. yolda kötüleşen hava koşulları nedeniyle donarak 

ölmesi552; hudut karakolundan görevle bölük merkezine gitmekte olan 

erin yolda yakalandığı tipiden donarak ölümü553; hudutkarakolu 

civarındaki çeşmeden su getirmekte olan erin yolda çığ düşmesi sonucu 

çığ altında kalarak ölümü554; atışlı tatbikat alanında nöbet tutmakta olan 

erin, aniden vukubulan sele kapılarak ölümü555; yağışlı havada hudut 

nöbetçisi olan erin düşen yıldırımın çaıpması sonucu ölümü 556; hudut ta

burunda görevli üsteğmenin çığ düşmesi sonucu ölümü557; sonbahar tat

bikatında arazide çadırlı ordugahta nöbet tutmakta olan erin, şiddetli 

yağışın ardından vuku bulan sel baskını sonucu boğularak ölümü558; 

hudut bölgesinde devriye nöbetçisi olan erin yağan şiddetli yağmurdan 

korunmak için girdiği kerpiçten yapılmış nöbetçi kulübesinin, şiddetli 

549 AYİM. 3.D. 3.2.1976: E.1974/105. K.1976/142. 

550 AYİM. 3.D. 6.11.1976: E.1974/610. K.1976/67. 

551 AYİM. 3.D. 17.2.1976: E.1974/3022. K.1976/200: AY1M. 3.D. 6.4.1976: E.1975n4. K.1976/ 
605. 

552 AYİM. 3.D. 9.3.1976: E.1975/372. K.1976/5184. 

553 AYİM. 3.D. 21..9.1976; E.1974/2425. K.1976/5184. 

554 AYİM. 3.D. 3.7.1976: E.1974/61. K.1976/407. 

555 AYİM. 3.D. 18.5.1976: E.1975/3715. K.1976/2499. 

556 AYİM. 3.D. 14.12.1976: E.1974/512. K.1976/8150. 

557 A YİM. 3.D. 8.6.1976: E.1976/1935. K.1976/3065. 

558 AYİM. 3.D. 11.1.1977: E.1975/24. K.1977/301. 
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yağmur nedeniyle çökmesi sonucu ölümü559; cephanelik nöbetçisi olan 

erin, içine girdiği nöbetçi kulübesine yıldırım düşmesi sonucu ölümü560; 

görevli olduğu hücumbotla geceleyin denizde seyir halindeyken, aniden 

çıkan şiddetli fırtınadan geminin kurtarılması faaliyetine katılan erin, 

fırtınanın tesiriyle gemi halatlarından birisinin ayağına dolaşarak sakat

lanmasına (ayağının kopmasına) yol açması561 nedeniyle uğranılan zarar

larda, hep bir mücbir sebebin etkisi sözkonusu olmakla beraber, kiminde 

hizmet kusuruna kiminde de kusursuz sorumluluk esasına dayanılarak, 

davalar esastan kabul edilip tazmin kararları verilmiştir. 

Askeri hizmetin bünyesinde mevcut ''tehlike ve risk" dikkate 

alınarak verilen sözkonusu kararlara aynen katıldığımızı belirtmek iste

rız. 

A YlM'nin bu konudaki son kararları , 1-2 Şubat 1992 tarihlerinde 

Şırnak-Görmeç, Eruh-Tünekpınar ve Hakkari-Uludere jandarma sınır 

karakol komutanlıkları bina ve karargahlarına düşen çığ nedeniyle şehit 

düşen ya da sakatlanan562 askerlerin açtıkları tam yargı davalarına 

ilişkindir. Kamuoyunu derin bir üzüntüye sevkedilen563 bu olaydan zarar 

görenlerin ya da yakınlarının açtıkları davalarda idarenin "mücbir sebep" 

itirazı, A YİM'nin aşağıdaki kapsamlı görüşüyle kabul edilmeyerek, ida

renin sorumluluğu yoluna gidilmiştir: 

" ... Dava konusu sınır karakoluna çığ düşmesi olayında da ortada mücbir sebep teşkil eden bir 

doğa olayı nedeniyle. davacıların desteğinin öldüğü maddi bir vakıadır. 1984 yılından itibaren giderek 

geniş bir alamı yayılan ve devletin bütünlilğüne ve özvarlığına yönelen bölücü terör olayları nedeniyle. 

sınır karakollarının sayısı davalı idarece çoğaltılmış ve askeri açıdan stratejik konum ve önemi bulunan 

559 AY1M. 3.D. 22.2.1977: E.1974/2028. K.1977/3580. 

560 AYİM. 3.D. 7.2.1978: E.1974/1965. K.1978/3346. 

561 AYİM. 3.D. 22.6.1978: E.1977/5118. K.1978/4250. 

562 Sözkonusu çığ düşmesi nedeniyle Göııneç'ıe 71. Tünekpınar'da 30 ve Uludere'de 2 asker şehit 

düşmüş ve çok sayıda kişi de yaralanıp saknılanmıştır. 

563 ""Uzman Görüşü: Yanlış yerleşim çığ düşünce facia yaratıyor" . Cumhuriyet. 4.2.1992: Erçin Ka
sapoğlu. "(1990-2000) ve Çığ Olayı". Milliyet. 9 .. 2.1992: "1968-1992: Çığ 22 yılda 650 can 

aldı". Cumhuriyet. 22.1.1993: "Çığdan Kurtulmak Mümkün mü". Cumhuriyet. 22.1.1993: 

"Karakola çığ düştü: 12 Şehit". Milliyet. 3.2.1994. 
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sınır bölgesinde bu karakollar inşa edilmiştir. Davalı idare, bu karakolları inşa ederken bölgenin ço~fi 

ve iklim yapısından ziyade. güvenlik nedenlerini daha ön planda tutmak zorunluluğunda kaldığından: çığa 

müsait bir bölgede karakolun inşasınm hatalı olduğu yolundaki davacı vekili iddialarına katılmak 

mümkün görülememiştir. Ancak. olayın cereyan ettiği anda salt askerlik hizmetinin ifası maksadıyla 

davacının sınır karakolunda görevli olarak bulunması dahi. idarenin sorumluluğu için yeterli bir neden 

oluşturacağından: idarenin kusursuz sorumluluğunun bulunduğu açıkur. Gerçekten. askerlik görevinin 

ifası amacıyle sivil yaşamından soyutlanarak ünifonna giyen ve kendisine emredilen bir askeri vazifenin 

ifası. Türk Devletinin sınırlarının bölücü teröristlerden korunması maksadıyle sınır karakolunda 

görevlendirilen desteğin: bu doğa olayına maruz kalarak şehit dü.~mesinde. her halikarda askeri görevin 

sebep ve etkisi bulunmakta. hunun doğal sonucu olarak da idarenin kusursuz sorumluluğuna yol açan bir 

illiyet bağının mevcut olduğu görülmektedir. Dolayısiyle. ortada mücbir sebep teşkil eden bir doğa olayı 

(çığ düşmesi) mevcut olmakla beraber: öğretide bu yönde gelişen görüşler ve mahkememizin evvelki is

tikrarlı kararlan gözetilerek. ve idarenin yükselen standardı da gözönüne alınarak. davacıların uğradıkları 

zararın kusursuz sorumluluk esasına göre idarece karşılanması gerektiği sonucuna ula.~ılmıştır .. .''564 

Sözkonusu kararın , tezin birinci bölümünde mücbir sebeple ilgili 

olarak belirtilen öğretideki görüşlerle tam bir uyum içinde olduğu 

kuşusuzdur. 

Danıştay'ın bu konudaki uygulamasında ise; yıldırım çarpması sonu

cu ölen kişinin565, şiddetli yağan yağmur nedeniyle evinin bodrumunu su 

basarak zarara uğrayan kişinin566, yağan sağnak halindeki yağmurların 

getirdiği ve dağdan inen selin mahsulüne zarar verdiği kişinin 567 açtığı 

davalarda, doğan zararların kökeninde bir "tabii afet" olduğunu belirte

rek davaların reddine karar verdiği; ancak, son dönemde bu görüşünü 

daha esnek tutarak, düzenlenen jeolojik rapora rağmen heyelana müsait 

bir alana Belediyece iskan izni verilmesi sonucu bilahare buraya yapılan 

564 AYİM. 2.D. 14.4.1993: E.1993/6. K.1993/147: AYİM. 2.D. 23.6.1993: E .1993/297. K.1993/ 

291. 

565 Dnş. 12.D. 14.6.1973: E.1972/3139. K.1973/1868 (Danıştay 12. Daire Kararları. l. Kitap. C.IL 
s.319.) 

566 Dnş. 12.D. 2.5.1972: E.1969/3812. K.1972/1311 (Danıştay 12. Darie Kararlan. I. Kitap. C.Il. 
s.298.) 

567 Dnş. 12.D. 19.12. 1974: E.1973/1262. K.1974/2932. <Dnş. Der .• Y.15. S.18-19. Ankara. 1975. 

s.663.) 
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binanın yer kayması nedeniyle hasara uğramasında568 ve normalin 

üzerinde yağan yağmur nedeniyle davacının mahsulünün zarar 

görmesinde569, temelde bir doğa olayı bulunmakla beraber, idarenin hiz

met kusurunu gerektiren ihmali hareketlerinin de varlığına işaret edile

rek, tazminata hükmedilmiştir. 

V. YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRll..MEMESİ YA DA 

GEÇ YERİNE GETİRİLMESİNDEN DOGAN SORUMLULUGA 

İLİŞKİN ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ UYGULA

MASI 

Bu konudaki AYİM uygulamasının da. A YİM'nin kuruluşunu takip 

eden yıllarda nispeten daha fazla açılan davalarla ortaya çıktığı, ancak 

özellikle son on yılda açılan dava sayısının çok az olduğu 

görülmektedir.570 İlk dönem kararlarının çoğunun ise, A YİM'nin kuru

luşundan önce Danıştay'ca verilmiş ve genellikle terfiie ilişkin iptal 

ilamlarının yerine getirilmemesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Yargı kararlarının hiç yerine getirilmemesine ilişkin A YİM karar

larından örnekler vermek gerekirse; orgeneralliğe terfi ettirilmeme 

işlemi Danıştay'ca iptal edilmesine rağmen bu karara uyulmayarak terfii 

yapılmayan emekli korgeneralin 57 ı, askeri liseden çıkarılma işlemi 

hakkında Danıştay'ca verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları 

uygulanmayan askeri öğrencinin572 , Deniz Harp Okulundan çıkarılma 

işlemi Danıştay'ca iptal edilmesine rağmen, bu karar gereği yerine geti

rilmeyen öğrencinin573, tümgeneralliğe terfi ettirilmeme işlemi 

Danıştay'ca iptal edilmesine rağmen bu karara uyulmayarak terfii 

568 Dnş. 24.5.1979: E.1977/2964. K.1979/2059. (Dnş. Der .. Y.10 S.36-37. Ankara. 1980. s.413.) 
569 Dnş. 10.l:!.1981: E.1979/4386. K.1981/2669 (Dnş. Der .. Y.12. S.46-47. Ankara. 1982. s.398.) 
570 Yargı kararlarının yerine getirilmemesi ya da geç yerine getirilmesi nedeniyle 1973-1980 arasında 

A YİMne açılan dava sayısı 45 olup: 1980-1993 arasında ise açılan dava sayısı yalnızca 5 adettir. 
571 AYİM. 3.D. 15.1.1974: E.1973/255. K.1974/3. 
572 AYİM. 3.D. 19.3.1974: E.1973/494. K.1974/233: AYİM. 3.D. 12.6.1974: E.1974/1974. K.1974/ 

1219. 

573 AYlM. 3.D. ::?.7.1974: E.1973/5. K.1974/1368. 
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yapılmayan subayın574, emekliye sevk işlemi Danıştay'ca iptal edildiği 

halde bu karar gereği yerine getirilmeyen subayın57S. üsteğmenlikte bir 

yıl eksik bekleme süresine tabi tutulmama işlemi Danıştay'ca iptal edilme

sine rağmen, bu karar uyarınca kendisine aylık ve özlük hakları farkları 

ödenmeyen subayın576, disiplinsizlik nedeniyle sicilen emekliye sevkedil

me işlemi Danıştay'ca iptal edilen, ancak hakkındaki bu karar gereği ida

rece yerine getirilmeyen subayın577, sicilen emekliye sevk işlemi 

A YİM'ce iptal edilmesine rağmen yeniden göreve çağrılmayan 

subayın578, iki kez ardarda atama işlemi A YİM'ce iptal edilmesine 

rağmen. idarece bu kararlara uyulmadığından manevi zarara uğrayan 

subayın579, Danıştay'ın iptal kararına rağmen kendisine kadrosuzluk taz

minatı ödenmeyen subaym580, Deniz Harp Okulu 3. sınıfında subay

öğrenci olarak öğrenim görmekte iken sicil yoluyla emekliye sevkedi lme 

işlemi A YİM'ce iptal edilmesine rağmen, bu karar gereği idarece yerine 

getirilmeyen subayın581, Kara Kuvvetleri Komutanı iken bu görevinden 

alınarak emekliye sevk edilme işlemi A YİM'ce iptal edilmesine rağmen, 

hakkındaki bu karar idarece yerine getirilmeyen orgeneralin582, emekliye 

574 AYİM. 3.D. 4.3.1975: E.1973/3. K.1975/378. 

575 A YİM 3.D. 22.4.1975: E.1973/224. K.1975/825. 

576 AYİM. 3.D. 17.6.1975: E.1973/2265. K.1975/1366. 

577 AYİM. 3.D. 17.2.1976: E.1974/596. K.1976/173: AYİM. 3.D. 17.2.1976; E.1974/599. K.1976/ 

176. 

578 AYlM. 3.D. 28.12.1976; E.1975/3463. K.1976/8123. 

579 AYİM. 3.D. 9.11.1976; E.1976/825. K.1976/6286. 

580 AYİM. 3.D. 28.12.19676: E.1976/6505. K.1976/8145. 

581 AYİM. 3.D. 10.3.1977: E.1976/353. K.1977/3583 . 

582 " ... Kam Kuvvetleri Komutanlığı görevi için devamlılık ve etkinlik gerektiğinden. kısa bir süre için 

davacının bu göreve getirilmemesinin kamu yararına uygun olduğu ileri sürülmektedir. Hukuk Dev

letinde yargı kararına uyulmaması. idare edenlerin takdirine ve beğenisine bırakılamaz. Yargı karnr

larına uyulması Hukuk Devleti olmanın ve hukukun üstünlüğünün belirgin bir vasfıdır. Aksi takdir

de hukuki güvensizliğe ve idarede keyfiliğe yol açılacağından. kamu yararı daha çok zarara uğramış 

olur. Bu bakımdan kamu yararı düşünülerek uygulama yapılmaması iddiasına katılmak olanaksızdır. 
. Kaldı ki iptal kararlarının uygulanmasında idarenin kamu yaran ve kişi yararı gibi bir ayırım yap

ması da olanak dahilinde değildir ... Olayımızda. davalı idarenin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dai

reler Kurulunca verilen kararı yerine getinnediği ve yerine getirmemesinin hukuki esaslara dayan

madığı. Anayasa'nın 132. ve 1602 sayılı Kanunun 63. maddelerine aykın düşen bu tutum ve davranı-
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sevk işlemi A YlM'ce iptal edilmesine rağmen, bu karar gereği yerine ge

tirilmeyen generalin 583, korgeneralliğe terfi ettirilmeme işleminin 

A YİM'ce iptaline rağmen, karara uyulmaması sonucu maddi ve manevi 

zarara uğrayan emekli tümgeneralin 584, askeri liseden çıkarılına işlemi 

A YİM'ce iptal edildikten sonra davanın devam ettiği dönemde Tıp 

Fakültesi'ne kaydolan, bu nedenle yeniden askeri öğrenciliğe kabul edil
meyen kişinin585, Maltepe Askeri Lisesinden çıkarılma işlemi A YİM'ce 

iptal edilmesine rağmen, yeniden okula başlatılmayan öğrencinin586 

açtıkları davalarda A YİM; yargı kararlarının hiç yerine getirilmemesinin 

ağır bir hizmet kusuruna yol açtığını belirterek, idareyi sorumlu bulmuş 

ve tazminata hükmetmiştir. 

A YİM'nin bu konudaki kimi kararları da, verilen yargı kararının 

"geç" yerine getirilmesinden doğan sorumluluğa ilişkindir. A YİM'nin bir 
kararında. re'sen emekliye sevk işleminin A YİM'ce iptalinden sonra, bu 

kararın yerine getirilmesi için karar düzeltme isteminin sonucunun bekle

nerek yapılması hali nedeniyle doğan "geç yerine getirilme"nin, ağır hiz

met kusuru teşkil ettiği belirtilmiş587; sicilen emekliye sevkedilme 

işleminin A YlM'ce iptalinden sonra kararın ancak 6 ay geçtikten itibaren 

yerine getirilmesi halinin makul sayılamayacağı bir başka kararda belirti

lerek, bu gecikmeden idare hizmet kusuru esasına göre sorumlu tutul

muşsss; diğer bir kararda iptal kararlarının yerine getirilmesinde gecik

me olup olmadığının saptanmasında, işin türüne, idarenin sahip olduğu 

olanaklara ve bürokrasinin faaliyetlerine bakılması gerektiği; bu kriterler 

dikkate alındığında, davacının aylığından yapılacak kesintilerin Emekli 

şın ağır hizmet kusuru teşkil ettiği. ağır hizmet kusuru nedeniyle davacının uğradığı manevi zararı 
idarenin tazminle yükümlü olduğu sonucuna varılmış. yargı kararının uygulanmamasından ötürü 

davacının tazminat istemi haklı görülmüştür. .. " (AYİM. 3.D. 8.11.1978: E.1978/906. K.1978/ 
4366: Lüleci-Özbakan. s.1554-28.) 

583 AYİM. 3.D. 27.11.1979: E.1978/1041. K.1979/447. 

584 AYİM. 3.D. 15.1.1980: E.1979/101. K.1980/15. 

585 AYlM. 2.D. 24.6.1987; E.1986/80. K.1987/124. 

586 A YİM. 2.D. 25.11.1992: E.1992/215. K.1992nos. 

587 AYİM. 3.D. 8.6.1976: E.1975/3455. K.1976/3169. 

588 AYİM. 3.D. 15.6.1976: E.1975/3445. IU976/3273. 
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Sandığına gönderilmesindeki gecikmenin olağan sayılması gerektiği belir

tilerek; bu sebeple açılan tam yargı davası reddedilmiş589; tümamiralliğe 

terfi ettirilıneme işleminin Danıştay'ca iptal edilmesine rağmen, karar 

gereğinin 3, 5 yıl sonra yerine getirilmesinde idarenin ağır hizmet kusu

ru bulunduğuna işaret edilerek tazminata hükmedilmiştir.590 

A YİM'nin bazı kararlarda da "yürütmenin durdurulması kararının 

yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk" haline işaret edildiği 

görülmektedir. Bu konuda müstakilen yani salt bu kararların yerine geti

rilmemesi dolayısıyla açılan iki davada A YİM; Ankara'dan Diyarbakır'a 

atanan subay hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararının yerine ge

tirilmemesi591 ve yedeksubay olarak kıt'ada görev yapmakta iken subaylık 

statüsünün kaldırılarak er olarak kıt'aya sevki yolundaki işlem hakkında 

yürütmenin durdurulması kararı verilen kişinin, bu karar gereğinin ida

rece yerine getirilmemesi nedeniyle tazminata müstehak olduğuna 
hükmetnıiştir.592 

Bunların dışındaki diğer bir kısım kararda da, hem yürütmenin dur

durulması hem de iptal kararlarının yerine getirilmemesi hali aynı dava

da sözkonusu olduğundan; bu davalarda da ağır hizmet kusuru esasına 

dayanılarak idarenin sorumluluğu yoluna gidilıniştir.593 

Yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının verildiği kimi hal

lerde de, idarece sözkonusu kararların yerine getirilmemesine rağmen; 

bu nedenlere dayanılarak açılan tam yargı davalarının bazen reddedildiği 

de görülmektedir. Bunda, bazen "tazmini gereken bir zararın yokluğu" 

gibi genel sorumluluk koşullarından, bazen de "maddi veya hukuki ola

naksızlıklar" nedeniyle kararların yerine getirilememiş olmasından hare

ket edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim A YİM, Danıştay'da açtığı re'sen 

589 AYİM. 3.D. 20.4.1976: E.1974/2294. K.1976/1127. 

590 AYİM. 3.D. 6.1.1976: E.1973/280. K.1976/58. 

591 AY1M. 3.D. 9.5.1974: E.1974/128. K.1974/1122. 

592 AYİM. 2.D. 24.6.1987: E.1986/80. K.1987/124. 

593 AYİM. 3.D. 2.7.1974: E.1973/5. K.1974/1368: AYİM. 3.D. 27.3.1975: E.1974/3654. K.1975/ 

605: AYİM. 3.D. 2.12.1975; E.1975/3637. K.1975/2158. 
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emekliye sevkine ilişkin işlemin iptaline karar verilmekle beraber, karar 

düzeltme aşamasında bu karar kaldırılarak davası reddedilen subayın 

A YİM'de ikame ettiği tam yargı davasında, davacı hakkında tesis edilen 

işlemin hukukiliğinin sonuçta anlaşılması nedeniyle ilk iptal kararının ye

rine getirilmemesine dayalı tazminat isteminin reddine karar verilmiş594; 

Deniz Harp Okulundan çıkarılma işlemi hakkında Danıştay'ca verilen 

yürütmenin durdurulması kararını yerine getirmeyen idarenin, bilahare 

davanın AYİM 'ce reddedilmesi ve bu arada okuldan çıkarılmasına esas 

suçtan mahkum edilmesi karşısında, tazmin sorumluluğunun bulunmadığı 

belirtilmiş595: sicilen emekliye sevkedilme işleminin A YİM'ce iptalinden 

üç yıl sonra dışarıda tamamlandığı üinversite eğitimin sonuçlanmasını 

bekleyerek. iptal hükmünün infazını isteyen teğmenin, zararın doğumuna 

bizzat kendisinin sebebiyet vermiş olduğu gerekçesiyle sözkonusu karan 

yerine getirmeyen idarenin tazmin sorumluluğu bulunmadığı hüküm 

altına alınmıştır. 596 

A Y!M de Danıştay gibi, yargı kararlarının yerine getirilmesinin on 

yıllık genel zamanaşımı süresine tabi olduğu görüşündedir. 597 

Görüldüğü üzere, yargı kararının yerine getirilmemesi ya da geç ye

rine getirilmesinden kaynaklanan tam yargı davasının A YİM'de çok fazla 

açılmadığı gözlenmektedir. Özellikle Danıştay'ın verdiği ilk dönem ka

rarları hariç tutulursa, salt bu nedenle açılan dava sayısının onu 

geçmediği görülmektedir. Kuşkusuz, bunda A YİM'nin verdiği kararların 

askeri idarece tereddütsüz yerine getirilmesinin etkisi bulunmaktadır. 

Dava konusu yapılan birkaç istisnai olay ise, bu konudaki genel çizgiyi et

kilemeyecek mahiyettedir. Oysa aynı konudaki Danıştay kararları, nere

deyse ciltler dolusu bir hacime ulaşan say1 ve yoğunlukta bulunmaktadır. 

Bu konuda örnek getirmek dahi zor olmakla beraber; 1980 sonrasındaki 

birkaç uygulamaya işaret etmek gerekirse; 

594 AYİM. 3.D. 7.1.1975: E.1974/3537. K.1975/140. 

595 AYİM. 3.D. 21.1.1975; E.1974/1784. K.1975/161. 

596 AYİM. 3.D. 23.11.1978: E.1977/14953. K.1978/4356. 

597 AYİM. 3.D. 24.5.1977: E.1976/6774. K.1977/8395. 
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Danıştay; yargısal karar gereklerinin yerine getirilmemesi ya da geç 

getirilmesi halinin müeyyidesi tayin edilirken, gerek iptal kararlarının ge
rekse iptal davalarında verilen yürütmenin durdurulması kararlarının 

amaç ve esprisine uygun biçimde yeni kararlar alınması bakımından ida

rece makul bir süreye uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi gerek

tiği598~ içtihatların birleştirilmesi kararları daha önceki tarihlerde veril

miş ve kesinleşmiş Danıştay kararlarını etkilemeyeceğinden, idarece 

içtihadın birleştirilmesi isteminde bulunulmasının, Danıştay kararının 

gereğinin yerine getirilmesini engellemeyeceği599; iptal kararı alan 

davacının göreve başlatıldıktan üç gün sonra yeniden görevden 

alınmasında, iptal kararının yerine getirilmiş sayılamayacağı600; verilen 

yürütmenin durdurulması kararının 60 günlük uygulama süresi 

geçirildikten sonra yerine getirilmesinde, bu gecikmenin idarenin tazmin 

sorumluluğunu gerektirdiği60J; hukuka balı bir idarenin , ilgililer 

başvurmasa dahi karar gereğini yerine getinnesinin mbir görev ve zorun

luluk olduğu 602: idari yargı yerlerince verilen kararların uygulanması is

temiyle genel zamanaşımı süresi içinde idareye başvurulabileceği603; 

kanun yoluna başvurulduğundan bahisle iptal kararının uygulanma

masının, idare yönünden ağır hizmet kusuru oluşturduğu604 görüşündedir. 

Görüldüğü üzere Danıştay ve A YİM'nin bu konudaki kararları 

arasında genelde bir paralellik olup; her iki yüksek idare mahkemesinin 

bu konudaki öğreti ile uyumlu bir peıfonnans gösterdiği anlaşılmaktadır. 

598 Dnş. Mürettep D. 13.10.1980: E.1979/4544. K.1980/3240 (Dnş. Der .. Y.11. S.42-43. Ankar.ı. 
1982. s.356.) 

599 Dnş. 4.D. 10.1.1984: E.1983/868. K.1984/96 (Dnş. Der .. Y.15. S.56-57. Ankara. 1985. s.161.) 
600 Dnş. 5.D. 26.11.1987: E.1986/183. K.1987/1659. (Dnş. Der .. Y.18. S.70-7~.· Ankara. 1988. 

s.265.) 
601 Dnş. 8.D. 24.11.1988: E.1987/287. K.1988/921. (Dnş. Der .. Y.19. S.74-75. Ankara. 1989. 

s.513.) 
602 Dnş. 8.D. 17.5.1989: E.1987/984. K.1989/329. (Dnş. Der .. Y.20. S.76-77. Ankara. 990. s.571.) 
603 Dnş. 10.D. 25.3.1991: E.1990/1147. k.1991/1115. (Dnş. Der .. Y.22. S.82-83. Ankara. 1992. 

s.1009.) 
6().4 Dnş. 5.D. 24.4.1991: E.1989/2113. K.199In56. (Dnş. Der.. Y.22. S.82-83. Ankara. 1992. 

s.442.J 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TAZMİN BORCUNUN KAPSAMI VE ASKERİ YÜKSEK 

İDARE MAHKEMESİ UYGULAMASI 

I. GENEL OLARAK TAZMİN BORCU 

Tazmin borcu deyimi, hukuki sorumluluğu saptanan hukuk süjesine 

yargı organınca yüklenen ödevi anlatır. Diğer bir deyişle, tazmin borcu, 

hukuki sorumluluğun doğal sonucu. onun yaptırım gücüdür. ı 

Bir A YİM kararında da işaret edildiği üzere. "tazmin borcunun va

rolabilmesi için, iddia edilen zararın herhangi bir suretle karşılanmamış 

olınası , olayların noımal akımına uygun biçimde yeter bir ihtimal dahi

linde bulunması, gayri muhtemel ve tesadüfi nitelik taşımaması gerekir. "2 

Tazmin borcu, "mağdurun" uğradığı zararın tamamını kapsar.3 Ge

lecekte tesirini gösterecek olan ve para ile tatmini mümkün olınakla bera

ber, miktarı belirli olmayan zararlar da, tazmin borcu doğurur.4 

Hukukta telafisi imkansız bir zarardan sözedilemez. Ölümün bile, 

maddi ve manevi tazminatla tazmin edildiği varsayılır.5 

A YİM, astsubay adayı iken atış sırasında sakatlanan kişinin, okuldaki 

başarı durumu ve mezuniyet arefesinde olduğu gerçeğinden hareketle, 

astsubay nasbedileceği ve bu ünvanla ileride emekli olacağını varsayarak, 

bu olasılığa göre davacı lehine maddi tazminata hükmetmiş6; ancak, aske

ri okuldan çıkarılına işleminin yerine getirilmemesinden kaynaklanan tam 

yargı davasında, ara sınıfta olan öğrencinin ileride okulu bitirip bitir-

J Esin. Il. Kitap. s.441. 

2 AYİM. 3.D_ 21.1.1975: E.1973/2290. K.1975/ 160 

3 Onar (III). s.1952 

4 Onar (Ill). s.1716 

5 Özay. Günışığmda Yönetim. S.447. dipnoı 873 

6 AYİM. 3.D. 9.6.1977: E.1976/2953 . K.1977/8629 

358 



meyeceği belli olamayacağından, ortada muhtemel ve tesadüfi bir men

faatin bulunduğuna işaretle, maddi tazminata hükmederken "subay 

olacağı" varsayımını kabul etmeyerek, "tak.diren ve maktuen" maddi taz

minat venne yoluna gitmiştir. 7 

Danıştay da, davacının atının yarışlara katılması halinde elde edeceği 

dereceler sonucu kazanacağı ikramiyenin tazminine ilişkin istemin, muh

temel ve tahakkuk etmemiş, ihtimale dayalı bir zarar olduğunu belirte

rek, maddi tazminat istemini reddetmiş8: bir başka davada ise, staj bitim 

belgesi idarece geçersiz sayıldığından bu işlemin iptaline kadar beş ay 

süre ile avukatlığa geç başlayan davacıya, "muhayyel ve mutasavver" olan 

bu kazancı esas alınarak maddi tazminat verilmeyeceğini belirtmiştir.9 

Tazmin borcunun kapsamına maddi ve manevi zararlar dahildir. 

Ancak, bu iki zarar birbirinin devamı niteliğinde olmayıp, bağımsız nite

lik taşırlar. Nitekim, bir Danıştay kararında bu hususa işaret edilmekte

dir: 

" ... Maddi ve manevi tazminat davalarının konularının. kapsamlarının ve amaçlarının birbirinden 

tamamen ayn olması nedeniyle. idare mahkemesince bu iki zarardan birinin diğerinin doğal ve aynlınaz 

uzanusı gibi ele alınmasında hukuki isabet bulunınamakı.adır ... " 10 

il.TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNABİLECEK KİŞİLER 

A. ZARARA UGRA YAN ASKER KİŞİLER 

İdari eylemin yöneldiği asker kişilerin gerek bedeni zararlarda, ge

rekse malvarlığı ve kişilik haklarına yönelen zararlarda A YİM'den maddi 

ve manevi tazminat isteminde bulunabilecekleri kuşkusuzdur. Tezin ikinci 

bölümünde belirtilen tilin asker kişiler .bu kapsama dahildir. 

"Doğrudan" zarara uğrayan bu asker kişilerin ölmemiş olmalarına 

7 AY!M.3.D. 27.3.1975: E.1974/3654. K.1975/605 

8 Dnş.10.D. 15.9.1990: E.1987/1324. K.1990/278 (Dnş.Der .. Y.21. S.80, Ankara. 1990, S.413.) 

9 Dnş.8.D. 13.6.1973: E.1973/1076. K.1973/2502 (Dnş.Der .. Y.3. S.12-13. Ankara. 1974. S.391.) 

10 Dnş.5.D. 8.5.1990; E.1988/470, K.1990/929. (Dnş.Der .. Y.21. S.81. Ankara. 1991. S.180.) 
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rağmen, bunlarla birlikte dava açan asker kişilerin yakınlarının ancak 

"yansıma yoluyla" bir zarara uğramış olabileceklerini kabul eden 11 

AYİM", bu yakınların açtıkları davaları kabul etmemekle beraber; iki 

olayda bu kişiler lehine de manevi tazminata hükmetmiştir. 

Bu kararlardan ilki olan ve evvelce kısmen değinilen olayda; asker

lik hizmetinin ifası sırasında yanaıı ikiz kardeşinin hayatını kurtarmak 

için rızası ile vücudundan deri alınarak kardeşine nakledilen askerin 

uğradığı manevi zarar, "doğrudan" uğranılan bir zarar olarak kabul edi

lerek manevi tazminata hükmedilıniştir.12 

İkinci karara konu olayda ise, askerde iken uğradığı hizmetten 

doğan bir kaza nedeniyle felç geçiren erin, eşi ile birlikte açtığı tam yargı 

davasında A YİM, eşin uğradığı zararında tazmini gerektiğine şu 

gerekçeyle hükmetmiştir: 

" ... Borçlar Kanununun 47nci maddesine göre ... manevi tazminat. cismani zarara maruz kalan 

kişiye veya adam öldüğü takdirde ölenin ailesine ödenebilecektir. Maddenin bu düzenleniş biçiminden. 

cismani zarar halinde olaydan dolayı zarar görenlere. başka bir ifade ile olaydan yansıma suretiyle zarar 

görenlere tazminat ödenemiyeceği anlaşılmaktadır. Ancak. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 23.9.1987 

tarih ve 1987/9-183 Esas. 1987/655 karar sayılı kararında da açıklandığı gibi, bir olayda kocanın erkeklik 

gücünü tamemen kaybetmesi halinde. evlilik birliğinin doğal sonucu olan bu zararın. kan için de 

doğrudan gerçekleşmiş bir zarar olduğu açıkur. Burada evli kadının manevi zararları. duyacağı üzüntü. 

mahrum kalacağı şeyler yansıma suretiyle oluşan zararlar değil. doğrudan doğruya maruz kaldığı zarar

lardır. Bu nedenlerle kurulumuzca davacı ... ile birlikte eşi ... nede manevi tazminat verilmesi kabul edil

miştir .. .'· 13 

Danıştay'ın da eski tarihli bir kararında, oğulları askeri birliklerce 

atılan bir merminin isabeti sonucu sakatlanan ana ve babaya gerekçesini 

açıklamadan manevi tazminat verilmesine hükmettiği 14; aııcak daha yeni 

11 AYİM.2.D. 30.4.1986: E.1985/187-A. K.1986/63: AYlM.2.D. 1.7.1992; E.1992/44. K.1992/377 

12 AY1M.3.d. 8.6.1976: E.1976/1034. K.1976/3170 

13 A YİM.2.D. 3.5.1989: E.1987/46. K.1989/138. (AYİM Dergisi. s.7. Kitap 2. SS.914-917 

14 Dnş. 12.D. 13.1.1968; E.1967/579. K.1968/8. (Danıştay 12. Daire Kararları. s.206.) 
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bir kararında, kocanın askerden geç terhis edilmesinden dolayı uğranılan 

manevi zararın yalnızca eşi için sözkonusu olabileceği, karısının uğradığı 
bir manevi zararın sözkonusu olmadığını belirttiği görülmektedir.15 

Yargıtay'ın ise konuya daha esnek yaklaştığı, oğlunun gözü kör 

olanl6 ve oğlu yaralananl7 babanın açtığı davalarda, babanın sözkonusu 

olaylar nedeniyle ruhsağlığında meydana gelecek olan sarsıntıların, ma
nevi tazminat istemi için yeterli bir neden olduğunu kabul ettiği 

anlaşılmaktadır. 

B. ÖLEN ASKER KİŞİNİN TAZMİNATA HAK KAZANAN 

YAKINLARI 

Ölen kişi hayatta iken bazı kimselerin yardımcısı, maddi desteği du

rumunda idiyse, ölüm nedeniyle bu kişilerin ayrıca bir zarara 
uğrayacakları kuşkusuzdur. Bunun gibi, ölenin ileride maddi yönden 

yardım edeceği, bakıp gözeteceği kimseler de aynı zarara uğramış 

sayılırlar.18 

Belirtilen bu "destekten yoksun kalanlar"ın dışında, ölenin gerçek 

yakınlarına, onunla gerçekten bir aile ilişkisi içinde bulunanlara da mane

vi tazminat verilebilir. Yakınlığın tesbitinde esas olan akrabalık ilişkisi 

değil, ölenle olan gerçek bir sevgi ve muhabbettir. 

Bu konudaki A YlM uygulamasında; ilk yıllardan itibaren 

üveyanayal9 (ölene olan bakım ve yetiştirmedeki emek ve çabası ile 

15 Dnş. 12.D. 29.12.1978; E.1976/2956. K.1978/5326. (Dnş. Der .. Y.9. S.34-35,.Ankara. 1979. 

s.586.) 

16 Yrg. HGK. 12.I l.1982: E.1979/4-1790. K.1982/889. (İlmi ve K.azai İçtihatlar Dergisi. Y.23. S.268. 

Ankara. 1983. s.1756.) 

17 Yrg. HGK. 2.12.1987: E.1987/4-214. K.1987/894. (YKD. C.14. S.4. Ankara. 1988. s.464.) 

18 Esin. Il. Kitap. s.442. 

19 AYİM. 3.D. 13.5.1975: E.1974/1458. K.1975/983: AYİM. 3.D. 13.4.1976: E.1974/1957. K.1976{ 

1390. 
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orantılı olarak), nikahsız (imam nikahlı) eşe20, dedeye2ı, babaanneye22, 

anneanneye23, büyükbaba ve büyük anaya24, evlendirme memurluğuna 

başvurarak nikfilı için gün alan desteğin nişanlısı kıza25, yoksul ve Bele

diye yardımına muhtaç teyzeye26, annea:ıne ve dedeye27, desteğe küçük 

yaştan itibaren babalık yapıp büyüten üveybabaya28, üveykardeşe29 

koşullarına göre maddi-manevi ya da yalnızca manevi tazminat verildiği 

görülmektedir. 

Ancak amcanın30, kayınpederin31, kayınpeder ve kayınvalidenin32 

açtığı manevi tazminat davalarında, tazminat verilmeyerek davalar redde

dilmiştir. 

Danıştay'm da büyük baba, büyükana, üveyana ve nikahsız karı gibi 

yakınlara manevi tazminata hükmettiği anlaşılmaktadır.33 

Yargıtay'mda ilginç bir kararında, ölenin boşandığı ancak eylemli 

destek olmakta devam ettiği karısının da manevi tazminata müstehak 

olduğunu kabul ettiği gözlenmektedir.34 

20 AYİM. 3.D. 17.6.1975: E.1974/395. K.1975/1363: AYİM. 3.D. 13.10.1977: E.1977/9303. 
K.1977/11181. 

21 AY1M. 3.D. 4.11.1975: E.1974/451. K.1975/1849. 
22 A YlM. 3.0. 25.1.1975: E.1974/403~ K.1975/2159. 

23 AYİM. 3.D. 4.5.1976: E.1975/919. K.1976/1904. 
24 AY1M. 3.D. 22.6.1976; E.1973/752. K.1976/3673: AYİM. 2.D. 13.11.1985: E.1985/15. K.1985/ 

177. 
25 AYİM. 3.D. 6.7.1976: E.1975/776. K.1976/3860. 
26 AYİM. 3.D. 29.6.1976: E.1976/298. K.1976/3863. 
27 AYİM. 3.D. 2.6.1977: E.1976/469. K.1977/8784. 
28 AYİM. 3.D. 18.6.1981: E.1981/59. K.1981/106. 
29 AYİM. 2.D. 3.7.1991: E.1991/7. K.1591/238. 
30 AYİM. 3.D. 9.12.1975: E.1974/2326. K.1975/2263. 
31 AYtM. 3.D. 2.12.1975: E.1974/139. K.1975/2349. 
32 A YİM. 3.D. 20.2.1979: E.1977 /13460. K. 1979/92. 
33 Sözkonusu karar örnekleri için bkz. Esin. 11. Kitap. s.451 ve Akgüner/Azrak/Bilgen/Özay/Yayla. 

Hukuk Devleti ve Danışıay. s.37. 
34 Yrg. 4.H.D. 16.1.1979: E.1978/5261. K.1979/235. (Yasa Hukuk Dergisi. C.2. S.3. Ankara. 1979. 

s.411.) 
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Görüldüğü üzere, A YlM, hak sahipleri kavramına geniş ve esnek bir 

yorum getirmekte ve hakkaniyetin gerekli kıldığı hallerde bu kişilere 

maddi ve manevi tazminata hükmetmektedir. 

III. MADDİ TAZMİNAT 

A.GENEL OLARAK 

Öğretide , maddi zararın giderilmesi için sorumlu kişi tarafından ye

rine getirilmesi gereken ve para ile ifade edilebilen bir edim şeklinde 

tanımlanan35 maddi tazminat~ beraberinde getirdiği çok çeşitli sorunlarla 

A YİM uygulamasında önemli bir yer tutmaktadır. 

A YİM. bir kararında maddi zarara şu anlamı vermektedir: 

" ... Maddi zarar. malvarlığındaki eksilmedir. Bu eksilme patrimuanın zarar verici eylemin 

işlenmesi ile içine düştüğü durumla. şayet bu eylem olmasaydı mal varlığının hal ve gelecekte bulunacak 

olduğu durum arasındaki farl-ıan ibarettir ... "36 

Yine A YİM, talep edilen maddi zararın tayin ve tesbitinde Borçlar 

Hukukundan esinlenerek sonuca gitmektedir.37 

Bedensel zararlarda, zarar tutarının saptanmasında A YİM, zarar ve

rici eylemin meydana geldiği ya da davanın açıldığı tarihi değil; hüküm 

anındaki durumu esas olarak tazminata hükmetmektedir.38 

Çocukları askerde iken ölen ana-babanın açtıkları tam yargı 

davasında, ev !atlarına yapmış oldukları bakım masraflarını da talep etme

leri üzerine verilen karardaki yaklaşım enteresandır: 

" ... Bir çocuğu 18 yaşına kadar yetiştirmek ve onun her türlü masraflarını karşılamak. ana ve 

babanın ahlaki ve hukuki görevi olduğundan: bu amaçla yapılan harcamalar bir alacak hakkı doğurmaz ve 

dava konusu yapılamaz .. :·39 

35 HalCık Tandoğan. Türk Mesuliyet Hukuku. Ankara. 1961. s.352. 

36 AYİM. 3.D. 22.5.1979: E.1979/218. K.1979/252. 

37 AYİM. 2.D. 25.6.1986; E.1985/179. K.1986/85. 

38 AYİM. 3.D. 11.3.1975: E.1974/388. K.1975/535. 

39 A YİM. 3.D. 10.3.1976: E. 1975/220. K.1976/1692. 
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A YİM,maddi tazminata esas alınacak olan desteğin gelir düzeyinin, 

sigorta, vergi gibi kamusal kayıt ve bordro örnekleri ile kanıtlanması ge

rektiği görüşündedir.40 

Danıştay gibi41 A YlM de, dava açıldığı sırada zararın miktar olarak 

belirlenmesi mümkün değilse, uyuşmazlık konusu miktar gösterilmeden 

de tam yargı davası açılabileceği görüşündedir.42 

B. ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT 

Bilindiği üzere bu tazminat, "ölümden önceki tedavi giderleri", "ce

naze ve gömme giderleri" ile "ölenin yardımından yoksunluk (destekten 

yoksunluk)" olmak üzere üç başlık altında değerlendirilmektedir. 

A YİM'de ilk gruba ilişkin bir tam yargı davası açıldığını belirleye

medik. İkinci grubu teşkil eden cenaze ve gömme giderleri ile ilgili bir 

tek dava açılmış ve bir subayın babasının vefatı üzerine yaptığı masraflar 

mahkemece tazınin ettirilmişrir.43 

Üçüncü grubu teşkil eden "destekten yoksunluk" ise, çok işlenmiş ve 

açılan bir dava türüdür. 

A YİM'ne göre destekten yoksun kalına kavramı, ölümle sonuçlanan 

ve haksız eylemden doğan "zarar" ın bir çeşidini ifade eder. Mahkemeye 

göre: 

" ... Destekten yoksun kalma tazminatının amacı. desteğini yitiren kimsenin, ölümün meydana gel

mesinden önce içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik yaşama düzeyinin devamını sağlayacak yardımın 

karşılığı olan paranın ödetıirilmesidir ... Kanundan veya sözleşmeden doğan bir bakım yükümlülüğü bu

lunmasa dahi. fiilen ve düzenli biçimde yardım eden ve olayların normal akışına göre eğer ölüm olma

saydı çok yakın gelecekte de bu yardımı sağlayacak kimse desıek sayılır..:·44 

40 AYİM. 3.D. 28 .. 12.1978: E.1978/875. K.1978/4389. 

41 Dnş.1BK. 29.12.1983: E.1983/1. K.1983/10. (Dnş. Der .. Y.14. 54-55. Ankara. 1984. s.136.) 

42 AYİM. l.D. 30.5.1989: E.1988/289. K.1989/213. 

43 AYİM. 3.D. 18.12.1980: E.1980/202. K.1980/255. 

44 AYİM. 2.D. 28.12.1988: E.1988/290. K.1988/290. 
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İlk yıllarda belli ve düzenli geliri olan, maddi durumu iyi ana veba

baya bu tazminat verilmezken,45 daha sonra bu içtihattan dönülmüş ve 

Yargıtayın bu konudaki emsal kararından da etkilenilerek46, şu sonuca 

ulaşılmıştır: 

" ... Türk örf ve adetine göre. bakım gücü çok veya az olsun. her erkek evladın ana-babasına bak

ması. onlara yardım etmesi bir yükümlülük ve vicdani sorumluluktur ... "47 

Desteğin (ölenin) kadın olması halinde ise, davacı koca ve oğlunun 

ölen karının desteğinde oldukları kanıtlanmadıkça, destekten yoksunluk 

tazminatı verilmeyeceğine karar verilmiştir. 48 Ancak. İsviçre sorumluluk 

hukukunda bu konuda kabul edilen açık ölçüte göre; değil çalışan kadın, 

ev işleriyle uğraşarak kocanın bakımına katkıda bulunan kadın dahi, onun 

desteği sayılmaktadır.49 

45 AYİM. 3.D. 18.5.1976; E.1976/106. K.1976/2567; AYİM. 3.D. 19.12.1978; E.1977/8722. 

K.1978/4382. 

46 Yrg. HGK. 17.10.1973: E.1971/4-899, K.1973n98. 

47 AYİM. 3.D. 10.5.1979; E.1979/35. K.1979/237. 

48 Sonucuna katılmadığımız bu karara konu olayda. ~lli Savunma Bakanlığında görevli sivil memu

reye askeri araç çarparak ölümüne sebebiyet venniştir. Kararın muhalefet şerhi. aslında bu konudaki 

hukuki gerçeği gösterdiğinden. aynen alınmıştır: 

" ... Karı koca yekdiğerine karşı aile birliğinin mutluluğunu korumak çocukların yedinne. giydirme. 

eğitim öğretim ve terbiyesine beraberce özen göstermek zorundadırlar. 

Kadın. müşterek saadeti ıemin hususunda. maddi ve manevi gücüyle oranulı olarak kocasına yardım 

etmekle yükümlüdür. Kadının yükümlülüğü. daha ziyade evin temizliği ütüsü. dikişi ve mutfak gibi 

iç işlerinde kendini gösterir. Çocukların bakımı tahsil ve terbiyesinde de büyük rolü vardır. 

Karının ölümü halinde evin iç düzeni tamamen bozulur. Eve dışardan alınacak hizmetçi. işçi gibi 

kimselerin. karının yokluğunu telafi etmelerine imkan yoktur. Hülasa karı ve koca birbirinin 

doğrudan doğruya fiili ve gerçek desıeğiclirler. Bu nedenle bir haksız fiil sonucu kan ve kocadan birinin 

ölmesi ile diğerinin destekten yoksun kalması sebebine dayanan tazminat davalarında, birinin diğerine 

destek olup olmadığının araştırılmasına. ve bunun isbatına ihtayaç olamaz. 

Açıklanan sebeplerle. davacıl:ını muhik ve hakkaniyete uygun bir maddi tazminat verilmesi gereke

ceği düşüncesiyle Çoğunluk görüşüne karşıyım." (AYİM. 3.D. 6.7.1976: E.1975/665. K.1976/ 

3885.) 

49 Piennarco Zen-Ruffinen. "İsviçre Sorumluluk Hukukunda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve 

Manevi Tazminat Konusunda Yeni Gelişmeler". çev. HalUk Burcuoğlu. İstanbul Barosu Dergisi. 
C.59. S.4-5-6. İstanbul. 1985. s.359. 
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Desteğin eşının çalışıyor olmasının "destekten yoksun kalma 

"açısından önem taşımadığına da işaret eden50 A YİM; destekten yoksun 

kalan kimselerin, "ölenin bakmakla mükellef olduğu kimseler", "ölenin 

mafaka vermekle mükellef olduğu kimseler " ve "ölenin hısımı ve 

mirasçısı olmayan kimseler" olmak üzere üç grupta mütalaa edilebile

ceğini belirtmektedir.si 

Kardeşlere desteklik konusundaki ölçüt genelde şu şekilde kabul 

edilmektedir: 

" ... Kural olarak nafaka yükümlülüğü olmayan kardeşin kardeşe bakım ödevi yokıur. Ölen kardeşin 

kazançlı ve bolluk içinde bulunması. devamlı ve düzenli bir şekilde kardeşlerine yardım eııiğinin 

kanıtlanması y:ı d:ı ölüm vukua gelmeseydi. yaşamın ve olayların nonnal akışı içinde gelecekte desrek 

olma ilişkisinin beklenebilir olması halinde. kardeşlerinin destekten yoksunluk tazminatı isıemeleri 

mümkündür ..... 52 

Çocukların babalarına destekliği konusuna ıse AYİM'ce verilen 

cevap menfidir.53 

Kardeşe desteklik konusunda Danıştay uygulaması da A Y!M'ne pa

raleldir _:i4 

C. BEDENSEL (CİSMANİ) ZARAR NEDENİYLE MADDİ 

TAZMİNAT 

Bedensel zaraa nedeniyle maddi tazminatı da "Tedavi giderleri", 

"çalışma gücünün azalması veya yok olınası (efor tazminatı)" ve "ekono

mik geleceğin zorlaşması" başlıkları altında incelemek mümkündür. 

Tedavi giderlerine ilişkin uygulamasında A YİM; idari eylem sonucu 

50 A YlM. 3.D. 19.10.1976: E.1973/576, K.1976/5893. 

51 AYİM. 3.D. 19.12.1978: E.1978/826. K.1978/4381. 

52 AYİM. 3.D. 20.10.1977; E.197718705. K. 1977/11576. 

5~ Davayı konu olayda astsubayın çocuğu birlik içinde patlayıcı madde infilaki sonucu ölmüş: babası 

AYlM'de tam yargı davası açmıştır. Bkz. AYİM. 2.D. 9.9.1982: E.1982/341. K.1982/552. 

54 Dnş. 10.D. 11.5.1983: E.1982/2483. K.1983/l 106. (Dnş. Der.. Y.14, S.52-53. Ankara. 1984. 

s.497.) 
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yaralanan astsubayın, sağlık kurulu raporu ile gerekli olduğu belirtilen 

ancak askeri hastanelerce takılmayan lensini dışarıda özel bir sağlık kuru

luşundan temin ederek gözüne taktırması nedeniyle yapmış olduğu gide

rin55; askerde uğradığı eylem sonucu sakatlanan, ancak tüm çabasına 

rağmen iyileşemeyen erin, terhis sonrası özel hastane ve kliniklerde 

yapmış olduğu tedavi giderlerinin 56; askerde iken merminin namluda 

infilaki sonucu gözünden sakatlanan erin askeri hastanelerce gözünden 

çıkartılamayan madeni cismin, terhis sonrasında gözünden çıkartılması 

için yapmış olduğu ameliyat ve tedavi giderlerinin tazminine 

hükmetmiştir. 57 

Ancak, askerlik hizmeti esnasında yanan ve askeri hastanelerce ge

rekli tıbbi tedavisi yapılan erin, kendi imkanlarıyla yaptırdığı "estetik 

ameliyatı" nın tazmin edilemeyeceği belirtilmiştir. 58 

Çalışma gücünün azalması veya yok olması nedeniyle ya da efor 

kaybı dolayısıyla istenen maddi tazminat konusundaki AYİM kararlarına 

gelince: 

A YİM, uğradığı idari eylem nedeniyle yaralanan ancak tam şifa 
bularak iyileşen kişiye maddi tazminat verilemeyeceğini belirtmekte59; 

askerlik görevi sırasında asker arkadaşının taksirli fiili ile vurulma sonu

cu iki parmağı kesilen yedeksubayın, gerek düzenlenen raporda malül 

55 AYİM. 2.D. 27.4.1988: E.1987/194. K.1988/113. 

56 AYİM. 2.D. 12.4.1989: E.1988/240. K.1989/122. 

57 " ... Kurulumuzca hayat tecrübeleri dikkate alınarak. askeri hastanelerde arzu ettiği tedaviyi göremeyen 
ve ömürboyu sadece sol gözüyle yaşamını idame etmek üzere şubesine taburcu edilen davacının. derdi

ne çare bulmak üzere sivil dokrorlara başvurmasının. üstelik sağ gözündeki yabancı cismin. sol 

gözünü de kör eırne ihıimalini öğrendikten sonra. kendi maddi imkanlarıyla sağ gözünden ameüyat 

olmasının. böyle bir olay nedeniyle sakatlanan herkesin yapabileceği normal bir davranış olduğu so

nucuna varılmıştır •.. " (AYİM. 2.D. 10.5.1989: E.1989/53. K.1989/137.) 

58 A YİM. 2.D. 1.4.l 993; E.I 992no. K. ı 993/132. Ancak hemen işaret etmek gerekir ki. bugün Fransız 

Danışıay'ı "estetik"le ilgili zararları tazmin etmektedir. Bkz. m.Georges Morange. Le pr~judice 
moral devant les tribunaux administratifs. Dalloz, 1948. s.105. 

59 AYİM. 3.D. 2.7.1975: E.1973/861. K.1975/1430: AYlM 3.D. 25.5.1976: E.1975/377. K.1976/ 

2615. 
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kalmadığının belirtilmesi, gerekse terhis sonrası eski işinde çalışmaya 

başlaması karşısında maddi tazminat hakedişinin olmadığını söylemekte60; 

bedensel zararlar nedeniyle istenecek tazminat konusundaki görüşünü ise 

bir kararında şu şekilde ifade etmektedir: 

" ... Bedensel zararlar nedeniyle. istenecek tazminatın kapsamı ve niteliği hususu ile bilhassa 

bunun para olarak karşılığının nasıl hesaplanacağı konusunda İdare Hukuku ile ilgili yasalarımızda bir 

hüküm bulunmamakta ise de: Beden bütünlüğünün bozulması nedeniyle istenebilecek tazminatın kap

samı ve niteliği. idare hukuku yönünden de geçerli olan Borçlar K.nun 46. maddesinin 1. fıkrasında 

gösterilmiştir. Beden bütünlüğü bozulan yani cismani bir zarara uğrayan kişi. ancak tedavi giderleri. 

Çalışma gücünün azalması veya yok olması ve ekonomik yaşantının zorlaşması hallerine taalluk eden za

rarlarına karşılık maddi tazminat isteyebilecektir. 

Zati hadisede davacı Askeri bir krunu hizmetinin ifası sırasında yaralanmış ve yapılan tedavilerine 

dair masraflar idarece deruhte edilmiş ancak kendisi bu tedavi sonucu hizmet sebebiyle maluliyete duçar 

olmuştur. Maluliyeti tebeyyün ettiği yani çalışma gücünü tamamen yok ettiğinin anlaşıldığı zamana 

kadar tedavi giderleri hususunda bir zararı olmamış ancak çalışma gücünü yok etmesi nedeniyle cismani 

zararı ile Ekonomik gelişmenin zorlaşması neticesindeki zararlar karşı karşıya kalmıştır. Zarara uğrayan 

davacının bu iki yönden zararının. yine idare hukuku esaslarına göre. aynı hukuki prensipler ve hukuki 

içtihatlar çerçevesinde. sakatlığı yüzünden temin olunan mali olanaklann tazminat miktanndan indirilme

si gerekmişlir ... "61 

Yine A YİM, sakatlığı nedeniyle sınıf değiştirerek göreve devam 

etme imkanı varken, isteği üzerine malfilen emekliye sevkedilen subayın 

uğradığı zararın, kendi davranışından kaynaklandığını ve ekonomik gele

ceğinin sarsılmasına davacının bu davranışının yol açtığını belirterek, 

maddi tazminat istemini reddetmiştir.62 

Bedeni zararlar nedeniyle uğranılan maddi zararlar kapsamına 

"bakıcı ücreti" de dahil edilmektedir. Uygulamada genellikle daimi felç 

ve yatağa bağımlı kişiler için. istemde bulunulması üzerine, asgari ücret 

00 AYİM. 3.D. 23.12.1975: E.1974/96. K.1975/2343. 

61 AYİM. 3.D. 26.10.1976: E.1973/1117. K.1976/5898. 

62 AY!M. 3.D. 10.5.1979: E.1979/264. K.1979/235: AYlM. 2.D. 4.5.1988: E.1988/93. K.1988/126. 
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üzerinden ayrıca maddi tazminata ek olarak hükmedilmektedir.63 

Yedeksubaylığını yaparken uğradığı idari eylem nedeniyle sakatla

nan, ancak arızası mesleğine engel bir hal ve yan etki yaratmayan kişinin, 

çalışma gücünden % 20 oranında kayba uğradığı ve mesleğini icra eder

ken aynı işi yapana göre% 20 oranında daha fazla güç (efor) sarfedeceği 

görüşünden hareket eden A YİM; bu kişinin güç (efor) kaybından doğan 

maddi zararının karşılanması gerektiğine karar vermiştir.64 

"Ekonomik geleceğin sarsılması" konusundaki yaklaşım ise şu 

gerekçeye dayandırılmıştır: 

" ... subay veya astsubaylar açısından ekonomik geleceğin sarsılmasını. kalıcı sakatlıklar nedeniyle 

statüden çıkarılma olar.ık anlamak gerçekçi olacaktır. Eğer bir subay veya astsubay zarar verici eylem ne

deniyle kalıcı sakatlığa uğrar ve zorunlu statüden çıkarılırsa. subay ve astsubay olarak mesleğinin ileriki 

yıllarında kavuşacağı varsayılan imkanlardan mahrum kalmasını. onun ekonomik geleceğinin ve 

gelişmesinin sarsılması olarak kabul etmek mümkün olacaktır. Buna karşılık. zarar verici eylemin subay 

veya astsubayın vücut tamlığında meydana getirdiği kötü sonuçlar. o kişinin statüden çıkarılması sonu

cunu doğurmuyor ise; kural olarak. o kişinin ekonomik geleceğinin sarsılmış ve bozulmuş olmasından 

söz edilemeyecektir .... davacı sınıf değişikliği yerine emeklilik isteyen dilekçesi ile Silahlı Kuvvetlerden 

ayrılmayı tercih euiğinden: askerlikte kalarak bu meslek içindeki ekonomik gelişme imkanlarından 

isteğiyle uzaklaşmıştır. Bu durum ise. davacının beden tamlığının ihlfili sonucu ekonomik geleceğinin 

sarsılmasından söz edilme imkanını ortadan kaldırmak.1adır ... "65 

Görüldüğü üzere bu konuda A YİM içtihadı maklll ve gerçekçi bir 

yaklaşımın ürünüdür. 

D. NAKDİ TAZMİNATIN TÜRLERİ: SERMA YE ŞEKLİNDE 

TAZMİNAT-İRAT ŞEKLİNDE TAZMİNAT 

Zararın giderilmesi, yani tazminat; "aynen tazmin" ve ''nakden taz

min" olmak üzere iki şekilde olur. Aynen tazmin, tazminatın en ideal 

63 AYİM. 3.D. 28.6.1979: E.1978n98. K.1979/312: AYlM. 2.D. 16.3.1983: E.1982/435. K.1983/ 
247. 

64 AYİM. 2.D. 9.2.1983: E.1983/343. K.1983/139. 

65 AYİM. 2.D. 21..1.1987: E.1985/258. K.1987/19. 
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şekli olmakla beraber; idari yargıda hemen hemen mümkün bulunma

maktadır. 66 İkinci tazmin şekli olan "nakden tazmin" de kendi arasında 

"sermaye şeklinde tazminat" ve "irat şeklinde tazminat"67 olmak üzere 

ikiye ayrılır. Diğer bir deyişle, nakdi tazminat, ya bir defada toptan veri

lecek bir miktar para (sermaye-kapital) şeklinde, ya da aylık, üç aylık, 

yıllık vs. gibi iratlar şeklinde olur. İrat şeklinde tazminat, özellikle 

çalışma gücünün yitirilmesi veya azalması ya da ölen kişinin desteğinden 

yoksun kalma hallerinde, kısaca geleceğe ait zararların bugünden tazmini 

gereken hallerde sözkonusu olur. 68 

Öğretideki baskın görüş, enflasyon oranının yüksek olduğu Türkiye 

gibi ülkelerde irat yerine sermaye şeklinde tazminata hükmedilmesinin 

uygun olacağıdır.69 Ancak, Danıştay'ın çok kısa bir dönem irat şeklinde 

tazminata hükmettiği kararları bulunmaktadır.70 Sözkonusu kararlarda 

iradın ''ömür boyu", "evlenmeye kadar", "belli bir yaşa gelinceye kadar" 

ya da "atanana kadar" gibi süre kayıtlarıyla, "aylık", "yıllık" gibi periyot

larla ödenmesine karar verildiği görülmektedir. 

A YİM uygulamasında az sonra değinilecek olan karar müstesna, irat 

şeklinde tazminata hükmedilen karar bulunmamaktadır. Uygulama, hep 

sermaye şeklinde tazminata karar verme şeklinde olmuştur. 

İrat şeklinde tazminata hükmedilmesi yolundaki idarenin talebini 

66 Bu konuda, parasal tazminata mahkumiyetin yetersiz kalabileceği veya fazla bir anlam ifade etmeye
ceği ve adeıa yegane çözümün belli mikıar para ödenmesinden ibaret olmayan durumlarda. tam yargı 
davalarının diğer giderim yollarından yararlanılması. örneğin idareyi bir edimde bulunmaya mahkum 
eden yöntemlerin geliştirilmesi önerilmiştir. Bkz. Güran. Tazminaun Saptanması. s.159. 

67 İrat şeklinde tazminata ilişkin kapsamlı bilgi için bkz. Ahmet İyimaya. "Tazminaun irat Şeklinde Be

lirlenmesi". Türkiye Barolar Birliği Dergisi. Y .3. S.l. Ankara. 1990. ss.23-45. 

68 Tekinay. Borçlar Hukuku. s.784. 

69 Fikreı Eren. "Destekten Yoksun Kalma Ve Vücut Bütünlüğünün İhlali Hallerinde Ödenecek Tazmi
tanı Şekli". Prof. Dr. H. Cahit Oğuzoğlu'na Armağan. Ankara, 1972. ss.175-177; Karaha
san. Sorumluluk ve Tazminat Hukuku. C.11. s.117: Sema Güleç. Maddi Tazminat Hesapları. 

Ankara. 1986. s.83; Hıfsı Veldeı Velidedeoğlu. Türk Borçlar Kanunu Şerhi. Ankara. 1987. 
s.112. Para değerindeki değişmelere karşı korunmak kaydiyle irat şeklinde tatminatın daha yararlı 
olacağı düşüncesi için bkz. İyimaya. İrat Şeklinde Tazminat. ss.44-45. 

70 Sözkonusu Danıştay Kararları için bk. Esin. il. Kitap. ss.150-151. 171-172. 173-174. 96-97. 411. 

370 



reddederken A YİM şu gerekçeye dayanmıştır: 

" ... Davacının alacağı parayı sağlığı uğruna harcama arzusunun psikolojik tatmini ve mahkeme

mizin yerleşmiş içtihatları. irat şeklinde tazminatın uygulama zorluğu gözönüne alınarak. taraflann itiraz

ları yerinde görülmemiştir ... "71 

Bu yöndeki bir başka istemde ıse, daha farklı bir gerekçeye 
da yanılmıştır: 

" ... Borçlar Kanununun 43/2 maddesine göre irat şeklinde tazminata hükmolunması imkiın dahilin

dedir. Ancak. yıllık enflasyon hızının <it 30-35 olduğu ve davacının yaşama süreci düşünülürse. 3-5 sene 

gibi bir süre sonra irat şeklinde hükmolunan tazminatın sembolik bir rakam haline geleceği ve bu duru

mun davacının aleyhine olacağı muhakkaktır. Ayrıca. irat şeklinde hükmolunan tazminatın , özellikle 

felçli olan davacı için tahsilinin ne kadar güç olacağı da gözönünde bulundurulması gereken diğer bir hu

sustur. Bu bakımdan. davalı idarece ileri sürülen tazminatın irat şeklinde bağlanması hususu da kabule 

şayan görülmeyerek reddi cihetine gidilmiştir ... "72 

Bu konuda A YİM. 1. Dairesinin çok yeni bir kararında ıse; beş 

yıllık oturma süresi dolmadan idarenin hatası sonucu kiralanan konuttan 

icra yoluyla tahliye ettirilen davacı astsubaya. oturma süresinden eksik 

kalan sekiz aylık kira bedeli sermaye şeklinde ödenmemiş; bu dönem 

içerisinde her an -kendisine idarece lojman tahsis edilebileceği 

düşüncesinden hareketle, sekiz ayı geçmemek kaydıyla "kendisine lojman 

tahsis edilene kadar" kira bedelinin "aylık iratlar" şeklinde tazminine 

hükmedilmiştir. 73 

İrat şeklinde tazminata hükmedilmesi halinde, belirtilen irat 

tutarının zaman içerisinde değerini kaybetmesinin önüne geçebilmek için, 
öğretide önerilen "davacıların gerek gördüklerinde açacakları davalarla 

"sözkonusu değer erozyonunun önüne geçilebileceği şeklindeki görüş 74, 

Danıştay'ca kabul edilmezken; A YİM, Tük idare hukukuna gerçek bir 

71 AYİM. 2.D. 16.3.1983: E.1982/435. K.1983/247. 

72 AYİM. 2.D. 16.11.1983: E.1982/400. K.1983. 

73 AYİM. 1.D. 8.2.1994: E.1993/1197. K.1994/277. 

74 Gtiran. Tazminatın Saptanması. ss.168-169: Güran. Tam Yargı Davalarının Hedefi. s.23. 
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"içtihat" olarak geçtiğini değerlendirdiğimiz kararıyla, bu görüşü haya

tiyete geçirmiş, bu yolda açılan davayı kabul etmiştir. 

Danıştay, bu konudaki kararında: 

" ... Dava: gözlerini kaybetmesi nedeniyle uğradığı zararı karşılamak üzere. davacıya Danıştay 12. 

Dairesince 4.4.1972 gün ve E.70/2007. K.1972/1037 sayılı kanını göre verilen yıllık 12.000 lira irat 

şeklindeki maddi tazminat miktarının. yıllık 60.000 liraya çıkarılması istemiyle yapılan ba~vurunun red

dine ilişkin davalı Bakanlık işleminin iptali istemiyle açılmışur ... Karardan sonraki olumsuz ekonomik 

olguların. özellikle yıllık ir:ıı biçiminde ödemelere olumsuz etkileri olabilir. Ancak bu hal. geleceği 

yönelik bir değerlendinneye dayalı karardaki tazminat veya yıllık irat ıuıannın. yeni bir dava üzerine 

değiştirilmesini ve davacıya yeni farklı bir ödeme yapılmasını gerektiımez. Kesin hüküm ilkesi ve karara 

hakim bu espri iç inde. davalı idarenin yıllık irat tutarını artırmaması yolundaki işlemde hukuka aykırıltk 

görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle hukuki dayanağı bulunmayan davanın rcddine ... "75 şeklinde so

nuca ulaşmıştır. 

A YİM içtihadına konu olayda ise, askerlik hizmetini yaptığı sırada 

içinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu sakatlanan (felç olan) 
davacı , o tarihte Danıştay'da tam yargı davası açmış; Danıştay 12. Daire
since davacının talep ettiği maddi tazminatın "ölünceye kadar", "yıllık 

6805 lira 51 kuruş "üzerinden irat şeklinde ödenmesine hükmedilmiş, 

1971 yılında verilen bu tazminatın aradan geçen yirmi yıl içerisinde 

hiçbir anlamının kalmaması üzerine davacı, bu tazminatın (iradın) yıllık 

on milyon liraya yükseltilmesi için AYİM'de yeni bir dava açmış ve 
A YlM, "görev", "kesin hüküm", "istemle bağlılık kuralı" gibi 

müesseseleri ayrıntıları ile irdelediği kararında, davacının iradın 

yükseltilmesi istemi ile de bağlı kalmayarak, günün koşullarına göre 

davacıya toptan sermaye şeklinde maddi tazminat ödenmesine 

hükmetmiştir. 

Çok kapsamlı ve doyurucu, aynı zamanda mahiyeti itibariyle 

"önemli" olan bu kararın gerekçesinden can alıcı bir-iki paragrafa yer 

verilmesinde yarar görülmektedir: 

75 Dnş. 12.D. 15.5.1978: E.1977/241. K.1978/1212. (Dnş. Der .. Y.9. S.32-33. Ankara, 1979. s.8l1.) 
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" •.. Bu açıklamalar ışığında dava konusu olaya dönüldüğünde; davacının 1967 yılında askerde iken 

geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısının felç olması nedeniyle uğradğı maddi ve manevi zararın 

tazmini için Danıştay'da açtığı davada; davacı 120.000.-Tl. maddi tazminat isteminde bulunmasına 

nığmen. Danıştay davacıyı ölünceye kadar yıllık peşin irat (6805.51.) şeklinde tazminata hükmetmiştir. 

Borçlar Kanununun 43/li. maddesinde varlığını bulan tazminaun irad şeklinde ödenmesine karar verilme

sinden sonra. yukarıda değinilen değişen şartlar (ekonomik ve panısal) nedeniyle maruz kalınan zararın gi

derilmesini amaçlayan irat şeklinde tazminat miktarının gülünç seviyeye gelmesi karşısında. acaba idari 

yargı yerleri ne yapabilecektir? 

Borçlar Kanununun 46/2. maddesi. hukuk hakimine hükmettiği tazminat miktarını (kararını) iki 

yıl süreyle değişıinne yetkisini saklı tutma imkanı vermektedir. Buna göre. kararın değiştirilmesini ge

rektiren hal ve nedenler davacı veya davalıdan hangisinin menfaatine uygunsa. onun tarafından mahkeme

den talepte bulunması. yeni bir dava açması gerekir. Ancak. Yargıtay. uygulamalarında. bu kuralı sert bir 

şekilde yorumlrunamakıa. beden tamlığının ihlalinde zarar verici olayla illiyet bağı saptanabilen her olgu

nun ve znrarın. yeni bir dava konusunu oluşturabileceğine işaret etmektedir. 

Anayasasının 125. maddesinin son fıkrasında yer alan 'İdare. kendi eylem ve işlemlerinden doğan 

zararı ödemekle yükümlüdür' şeklinde ifadesini bulan üst hukuk nonnu. İdare Hukukundaki tazminat ko

nusunun da anahtarı konumunda bulunmaktadır. Sayısız İdari yargı mahkemelerinin içtihatlarında belirtil

diği üzere. bu emredici Anayasal kural bir idari eyleme maruz kalan kişinin uğradığı zararın "tam" olarak 

giderilmesini amaçlamaktadır. Dolayisiyle idari yargı sahasında taminat huk."Ulmnda dayanılan diğer yasa 

kurallarının. idare mahkemelerince. bu ana kuralın ışığı altında yorumlanıp şekillendirilmesi zorunlu bu

lunmaktadır. Hal böyle olunca. irat şeklinde tazminata hükmedilmiş olması halinde de. Borçlar Kanunu

nun 46. maddesinin hukuk hakime belli bir süre için dahi olsa tanıdığı tazminat miktarının yeniden ele 

alınıp değiştirilmesi imkanının. idare yargıcına da tanınması: ancak. idare hukukunun kendisine has 

yapısı. bir hakkaniyet ve içtihat hukuku oluşu da gözetilerek. bunun belli bir süreyle tehdit edilmemesi. 

idare mahkemelerinin hukuk yaratma fonksiyonunun ön planına alınması. en adil ve gerçekçi bir çözüm 

yolu olacaktır. Kaldı ki. Anayasanın 125/son maddesinin ruhu ve kapsadığı alan da. böylesine bir çözüm 

ve yaklaşım şeklini zaruri kılmaktadır. 

Öte yandan davacı hakkındaki ilk kararın verildiği tarihteki ekonomik şartların günümüzde hangi 

oranda değiştiği açıkça görülmektedir. Paranın o tarihteki alım gücü ile günümüzdeki alım gücü arasında 

kıyaslanamayacak boyutta değişiklik meydana gelmiştir. Günümüzde 6805 lira 51 kuruş bir karara konu 

edilemeyec.ek değer ifade etmek1edir. Resmi taahhütlü posta Ücretinin 8000 lira olduğu günümüzde sadece 
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üç adet simitin karşılığı olan yıllık 6805 lira 51 kuruşluk tazminatla felç haldeki davacının maddi zarar

lannın giderildiğini söylemek mümkün değildir. Oysa davacı hakkında karar verildği tarihlerde yürürlükte 

bulunan 1961 Anayasasının 114. ve halen yürürliik1e bulunan 1982 Anayasasının 125. maddelerinde yer 

alan 'idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür' şeklindeki hüküm. bir idari 

eyleme maruz kalan kişinin uğradığı zararın tam olarak giderilmesini amaçlamaktadır. Bu açık Anayasa 

hükümleri karşısında idari yargıda irat şeklinde tazminata hükmedilmiş olması halinde. Borçlar Kanunu

nun 46. maddesinin adli yargıda belli bir süre için tanıdığı yetkinin. idare yargıcına belli bir süre ile 

sınırlı olmaksızın ve ilk kararda saklı tutulmuş olmasını aramadan tanınmasının. idari yargının 

özelliğinin bir gereği olacağı. adil ve gerçekçi çözüm tarzının bunu gerektirdiği sonucuna varılmıştır ... 

... Anayasanın l 1. maddesindeki. Anayasa hükümleri. yasama. yürütme ve yargı organlarını ve 

diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallı:ındır'. 138. maddesindeki 'Hakimler. görevlerinde 

bağımsızdırlar. ANA Y ASA'ya Kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.' 

şeklindeki hükümler de Kurulumuzun vardığı bu sonucu doğrulamaktadır. 

Bu suretle kesin hüküm engeli aşıldıktan sonra. davacının yıllık 6805 lira 51 kuruşluk tazminat 

miktannın yıllık 10.000.000.-TL.'na çıkarılmasına ilişkin istemine bağlı kalınmasının gerekip gerek

miyeceği. istemle bağlı kalınmadan toptan sermaye şeklinde tazminata hükmedilmesinin mümkün olup 

olmadığı üzerinde durulmuştur. 

Bu görüŞlerden de anlaşılacağı gibi. 'irad şeklinde tazminat' bazı yararlarının yanında, Türkiye gibi 

enflasyonun yüksek. para değeri zaman içinde çok değişimlere uğrayan ülkelerde büyük sakıncalan da 

içennektedir. Mahkememizin bu konuda verilmiş bir karan mevcut değildir. Danıştay'ca verilen karar 

sayısının da az olduğu görülmektedir. 

Dava konusu. irat şeklinde hükmedilecek tazminatın eğer paranın kaybına karşı önlemleri ihtiva 

etmeyecek şeklinde olması halinde. zaman içinde nedenli gülünç hale geldiğini açıkça ortaya koymak

tadır. 

Davacının 1971 yılında 6805.51 lira olarak tespit edilen yıllık miktarı. hangi ölçülere göre 

yükseltilmelidir. O tarihte bu para ile alınabilecek altın miktarı esas alındığında farklı. döviz miktarı esas 

alındığında farklı. hatta dövizin cinsine göre değişik rakamlar ortaya çıkacağı gibi örneğin o tarihteki et. 

süt ve ekmek fiyatları gibi temel gıda maddeleri baz alındığında ya da işçi ücreti esas alındığında farklı 

rakamlar çıkacaktır. Bugün tespit edilip hükmedilecek miktannda birkaç yıl sonra ne olacağı belli 

değildir. Muayyen bir gösterge rakamı belirlenip o gösterge rakamının heryıl Bütçe Kanunlarıyla tespit 
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edilen memur maaş katsayısının çarpıntı sonucu bulunacak rakamlar da gösterge rakamı sabit kaldığından 

katsayı ne kadar yükselirse yükselsin zaman içinde değerini yitirecektir. 

Öte yandan Türk Hukukunda. tazminatın aynen mi yoksa nakten mi olacağı. nakti tazminata 

hükmedilecekse bir defada toptan verilecek bir miktar para şeklinde mi yoksa aylık, üç aylık vs. gibi irad

lar şeklinde mi olacağı hususunda hakime takdir yetkisi tanınmışur. Nitekim davacı da Danıştay'da açuğı 

davada 250.000.TL. maddi tazminat isteminde bulunduğu halde Danıştay'ca bu isteme bağlı kalınmıyarak 

yıllık irnd şeklinde tazminata hükmedilmiştir. Bu nedenlerle kurulumuzca da davacının istemine bağlı 

kalınmamış. irad şeklinde tazminat yerine bir defada toptan tazminata hükmedilmesi uygun görülmüştür. 

Doktrinde yer alan aşağıdaki görüşler de bu uygulamamızı doğrular niıclikıcdir ... 

... Öte yandan yukarıda da açıklandığı gibi Anayasa'nın 125. maddesinde. idari eylem ve 

işlemlerden zarara uğrayanların tüm zararlarının giderilmesi amaçlanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan 

olay sebebiyle maruz kaldığı tüm zararların belirlenebilmesi için bakıcıya muhtaç olup olmadığı ıespiı 

ettirilmiş. bakıcı ücreti zararın hesabında nazara alınmıştır. Bu sebeplerle davalı idarenin itirazlarına itibar 

edilmemiş. Mahkememizin yerleşik içtihatlarına ve ilmi verilere uygun bulunan bilirkişi raporu Kurulu

muzca da benimsenerek karara esas alınmıştır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle: davanın kabulü ile: Danıştay 12. Dairesinin 2.3.1971 tarih. 1968/ 

1766 Esas. 1971/540 Sayılı kararında yazılı yıllık 6805.5 l lira yerine: 

1. Davacıya bilirkişi raporu uyarında 145.635.877.TL. (Yüzkırkbeşmilyonaluyüıotuzbeşbin scki

zyüzyetmişyedi TL.) MADDİ TAZMİNAT VERİLMESİNE ... "76 

Maddi tazminatın "toptan sermaye" şeklinde verilmesinde de daima 

zararın "tam olarak" giderilmesini esas olan A YİM, bilirkişiye bu yönde 

verdiği direktiflerle, Danıştay'a nazaran yüksek sayılabilecek miktarlara 

hükmetmektedir. 77 

76 AYİM. 2.D. 29.12.1992: E.1991/74. K.1992/913. 

77 Bu konuda ömek vennek gerekirse: uğradığı idari eylem sonucu bir bacağı diz üstünden kesilen: diğer 

bacağında da hareket kısıtlılığı oluşan üsteğmene birmilyarikiyüzellimilyonlira (A YİM. 2.0. 

7.4.1993: E.1993: E.1992/624. K.1993/246): teröristlerce vurularak belden aşağısı felç olan ere bir 

milyar yilzotuzbinnilyon lira (AYİM. 2.D. 9.2.1994: E.1993/190, K.1994/179: teröristlerce döşenen 

mayına basma sonucu iki eli ve iki ayağı kopan ere binnilyar ikiyüzyirmüld milyon lira (A YlM. 

2.D. 26.1.1994: E.1993/451. K.1994/146) maddi tazminat verilmiştir. 
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E. İSTEMLE BAÖLILIK KURALI 

Davacının talep ettiği miktarın üzerinde bir tazminata 

hükmedilmeyeceği anlamını taşıyan istemle bağlılık (ultra petita) ilkesi 

konusunda, öğretide farklı görüşlerin bulunduğ'u anlaşılmaktadır. Bu ko

nuda, sözkonusu kuralın "mutlak" olduğunu savunanlar olduğu gibi 78; 

özel hukukta geçerli olabilen bu kuralın idari yargıda terkedilmesi gerek

tiğini savunanlar da bulunmaktadır.79 

Danıştay da kimi kararlarında bu ilkeye temas ederek, istenen tazmi

nat mik."tarının üzerine çıkılamayacağını belirtmektedir. 80 

A YİM'de yukarıda belirtilen "irat" kararı dışında, sözkonusu ilkeyi 

uygulamaktadır. Bir kararda, istenilen maddi tazminat miktarından daha 

fazlaya hükmedilmesinin "kanunen" mümkün olmadığı belirtilmekte81; 

bir başka kararda ise, Danıştay'da açılan ilk davada talep edilen tazminat 

miktarının, görevsizlik kararı üzerine A YİM'de açılan davada da yeni bir 

istemle artırılamayacağı ifade edilmektedir. 82 

Bu konuda, A YİM'nin "iradın sermayeye dönüştürülmesi" kararının 

bir başlangıç olduğunu düşünüyor ve hakkaniyetin gerekli kıldığı haller

de83, sözkonusu kurala esnek bir anlam verilerek, istemin üzerinde bir 

tazminata hükmedilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

78 Onar (lll). s.1754; Yahya Zabunoğlu. "İdari Yargılama Usulü". İdari Yargıda Son Gelişmeler 
Sempozyumu. Ankara. 1982. ss.96-97: Yahya Zabunoğlu. Atatürk'ün 100.Doğum Yılmı 

Kutlama Sempozyumu (Ankara. 15-16 Mayıs 1981). Tartışmalar. s.149: Kazım Yenice. So
rumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler Ill. Sempozyumu. Tartışmalar. lstanbut 1980. 

ss.258-259; Gözübüyük. Yönetsel Yargı. s.295. 

79 Güran. Tazminatın Saptanması. s.168: Yıldırım Uler. Sorumluluk Hukukunda Yeni 

Gelişmeler III. Sempozyumu . Tartışmalar. İstanbul. 1980. s.252: Yıldızhan Yayla. 
Atatürk'ün 100. Doğum Yılını Kutlama Sempozyumu. Tanışmalar. Ankara. 1981. s .153. 

80 Dnş. 12.D. 22.5.1978: E.1974/2175. K.1978/1397 (Dnş. Der.. Y.9. S.32-33. Ankara. 1979. s.793.) 

81 AYİM. 3.D. 1.6.1976: E.1974/2205. K.1976/2208: AYİM. 2.D. 9.2.1983: E.1983/343. K.1983/ 

139. 

82 AYtM. 3.D. 25.11.1975: E.1974/9. K.1975/2107: AYİM. 2.D. 21.4.1982: E.1982/414, K.1982/ 

369. 

83 Bu konuda bir ömek vennek gerekirse: teröristlerce vurulan bir erin vekili vasıtasıyla açılan tam yargı 

davasında yaptırılan bilirkişi incelemesinde. davacının maddi ı.ararı 172 milyon lir'.ı olarak belirlenmiş 

ancak "avukat hatası" nedeniyle yalnız bir milyon lia maddi tazminat istendiğinden. istemle bağlı 

kalınarak bu miktara hükmedilmiştir. Bkz. AY1M. 2.D. 19.1.1994; E.1991/373, K.1994/174. 
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F. MADDİ TAZMİNATIN SINIRLANDIRILMASI: FELAKETİN 

ÖZLENİR HALE GETİRİLMEMESİ KRİTERİ 

Maddi tazminat hesaplamalarında A YİM'ce belirlenen kriter ve ilke

ler uygulandığında çıkan sonuç bazen çok yüksek rakamlara ulaşmakta, 

bu takdirde de davacının uğradığı zarar ile bu zararın "tam" olarak 

karşılanması ilkesini öngören "tazmin" arasındaki denge, davacı lehine 

bozulabilmektedir. İşte, A YİM'nin son yıllarda benimsediği "felaketi 

özlenir hale getirmeme" kriteri ile, maddi tazminatın sınırlandırılması 

yoluna gidildiği görülmektedir. Yerinde ve isabetli bulduğumuz bu 

"içtihadi yaklaşım", tüm olaylarda değil, davacının özel durumu ve hak

kaniyetin gerekli kıldığı hallerde uygulanmaktadır. 

Esasen, kuruluşunu takip eden yıllardan itibaren bu konudaki ana 

düşüncelere yer verilmiş, ancak bunların "fiilen" uygulanma alanına so

kulması mümkün olamamıştır. Bu meyanda, önceki kararlarda maddi taz

minatın "zenginleşme" aracı haline getirilemeyeceği84 , desteğin ölümünün 

desteklenenlere bir "nimet vesilesi" olamayacağı85, maddi tazminatın "kar 

ve kazanca vesile" edilmeyeceği86, ölüm olayının "haksız bir zengin

leşmeye" sebep olmaması gerektiği 87, maddi tazminatın belirlenmesinde, 

zararlandırıcı eylemin "malfüüyeti arzu edilir" hale getirmemesinin esas 

alınacağı88, tazmin yükümlülüğünün amacının, zarar göreni "zengin 

etmek" olmadığı89, destekten yoksun kalına tazminatının, ölümü destekle

nenlere bir "kazanç ve refah vesilesi" olmaması gerektiği90 kararlarda 

vurgulanmıştır. 

1992 yılında geliştirilerek uygulamaya koyulan "felaketi özlenir hale 

84 AYİM. 3.D. 18.3.1975; E.1974/398. K.1975/532. 

85 AY1M. 3.D. 14.12.1976: E.1974/512. K.1976/8150. 

86 AYİM. 3.D. ll.l.1977: E.1975/24. K.1977/301. 

87 AYİM. 3.D. 26.9.1978: E.1978/935. K.1978/4287. 

88 AYİM. 3.D. 22.5.1979: E.1979/218. K.1979/252. 

89 AYİM. 3.D. 5.11.1981: E.1980/137. K.1981/154. 

90 AYİM. 2.D. 21.4.1982; E.1982/237. K.1982/365. 
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getinneme" kriterine, ilk kez eski tarihli bir A YİM kararında da yer ve

rildiği görülmektedir: 

" ... İdare hukuku esaslarına göre idarenin tazmin sorumluluğu. bu sorumluluğun varlığı şartlarının 

tahakkuk etmesiyle mümkündür. Zarar .• malvarlığmda husule gelen bir eksilme veya muhtemel 

çoğalmanın önlenmesi diye tanımlanabilir. İşte maddi tazminatın ancak bu kısmı karşılaması, kar ve ka

zanca vesile yapılmaması ve bilhassa felaketi özlenir hale getirmemesi icabeder ..... 91 

İdare hakiminin "hukuk yaratma" fonksiyonuna uygun şekilde 

geliştirilen sözkonusu kritere ilişkin kararında A YİM; bilirkişice davacı 

subay için belirlenen 1,1 milyar lira maddi tazminatı, aşağıdaki 

gerekçelerle 600 milyon liraya indirmiştir: 

" ... Gerek Medeni Hukukta gerekse İdare Hukukunda tazminatın amacı. zarar verici olay 

dolayısıyla zarar görenin iradesi dışında maruz kaldığı zaran gidermektir. AYİM'nin pek çok kararında da 

i'jru"el edildiği üzere. maddi tazminatın kftr ve kazanca vesile olmaması. kişilerin sebepsiz zenginleşmesine 

yol açmayacak bir düzeyde olması ve yalnızca maruz kalınca zaran telafi etmesi gereklidir. Belirtilen bu 

ölçütlerin diğer bir ifadesi. belirlenecek tazminatın hiç bir zaman 'felaketi özlenir hale getirecek' seviyede 

olmaması gerektiğidir. 

Dava konusuna dönüldüğünde. bilirkişi Mahkememizin kendisine verdiği talimat doğrultusunda 

davacının maddi tazminat hakedişini hesaplamış ve bir rakam belirlemiştir. Bilirkişi raporuyla ortaya ko

nulan bu rakam. az önce değinilen görüş ve ilkeler ışığında değerlendirilmiş ve Borçlar Kanununun 43. 

maddesinin hukuk hakimine tanıdığı imkandan da esinlenilerek. 1dare Hukukunda sorumluluk alamnda 

genel kabul görmüş. hakkaniyet ve nasafet gibi hukukun genel ilkeleri uyarınca. sebepsiz zenginleşmeye 

yol açmayacak. kar ve kazanca vesile teşkil etmeyecek ve felaketi özlenir hale getiııneyecek bir düzeye in

dirilecek 600.000.000.TL. maddi tazminata hükmedilmiştir. 

Yeri gelmişken. burada bir hususada işaret etmek yararlı olacaktır. Yukarıda belirtilen kriter ve 

kıstaslar her somut olayın ve davacılann durumuna göre değişiklik anedebilecektir. Sözgelimi. dava ko

nusunda olduğu gibi 6. derece harp malülü olup. kolundan sakatlanan bir kişi ile daimi felç geçirmiş ve 

yaşam boyu yatağa ve başkalarının yardımına bağımlı bir kişi arasında. 'felaketi özlenir hale getirmeme' 

kriterinin rakamsal farklılık göstermesi doğaldır ... tt92 

91 AYlM. 3.D. 9.3.1976; E.1973/2375. K.1976/383. 

92 AYİM. 2.D. 21.10.1992: E.1992/201. K.1992/649 (AYİM Dergisi. S.7. Kitap 2. ss.907-911): 

AYİM. 2.D. 2.2.1994: E.1992/224. K.1994/158: AYİM. 2.D. 9.2.1994: E.1993/691. K.1994/204. 
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Sözkonusu kriter hfila A YİM'ce davasına ve olayın özelliğine göre 

uygulanmaktadır. 

G. MADDİ TAZMİNA IT AN DÜŞÜLMEYEN YARDIMLAR 

AYİM'ce maddi tazminatın belirlenmesinde (hesaplanmasında) kimi 

kalemler "yarar"93 olarak kabul edilmekte; bazı kalemler ise "zarar"94 

şeklinde nitelendirilerek sonuç rakam tespit edilmektedir. 

Ancak, aşağıda belirtilen-"sosyal" içerikli yardımlar "yarar" olarak 

kabul edilmeyip. mahsup işlemi yapılmamaktadır: 

OY AK tarafından , yapılan ölüm, emeklilik ve malfilüyet 

yardımları95, 

Kuvvet Komutanlıkları Yardımlaşma sandıklarınca yapılan 

yardımlar96, 

- Türk Hava Kurumunca yapılan yardımlar97. 

- Emekli Sandığınca yapılan ölüm yardımı98, 

- Gerek Silahlı Kuvvetler içinden, gerekse dışındaki özel ve tüzel 

kişilerce yapılan ya da düzenlenen kampanyalar sonucu toplanan yardım 

ve bağışlar99, 

- Mehmetçik Vakfınca yapılan yardımlarıoo, 

93 Erata veya yakınlarına. subay ve astsubaylara bağlanan aylıklar. emekli ikramiyeleri. subay ve astsu
bayların sakatlanmaları halinde. malıil olarak dışarıda çalışıp elde edecekleri varsayılan kazançlar. lütün 
ikramiyesi. 2330 ve 2629 sayılı Kanunlarla yapılan yardımlar. 

94 Yaşam (P.M.F.) tablosuna göre yaşayacağı varsayılan tarihe kadar elde edilecek kazançlar: emekli ik
ramiyeleri ile kıdem tazminatl::ırı. subaylar için kadrosuzluk tazminatları. OY AK'a ödenen aidatlar. ta
sarrufu teşvik kesintileri. lojman tazminaıı vb. gibi kalemler. 

95 AYİM. 3.D. 1.10.1974: E.1974/226. K.1974/1512: AYİM. 2.D. 24.2.1988: E.1986/139. K.1988/ 
56. 

96 AYİM. 3.D. l.10.1974: E.1974/226. K.1974/1512: AYtM. 2.D. 10.4.1991: E.1990/116. K.1991/ 

138. 

97 AYlM. 2.D. 10.4-1991: E.1990/116. K.1991/138. 

98 AYİM. 2.D. 23.3.1988: E.1990/ l 16. K.1991/138. 

99 AYİM. 2.D. 29.2.1984: E.1984/34. K.1984/44: AY1M. 2.D. lJ.1989: E.1987/209. K.1989/62. 

100 AYİM. 2.D. 31.10.1990: E.1989/285. K.19901340. 
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- Sigortalı olmanın tabii bir sonucu olarak, özel sigortaların 

ödediği tazminatlar, 

- Ülkelerarası bir anlaşmaya dayanmayan ve bir başka Devletçe bir 

atıfet, insani yardım olarak yapılan ödemeler. ıo ı, 

Eski tarihli bir kararında, o dönemdeki Yargıtay uygulamasından 

esinlenen A YİM'nin, destekten davacılara miras olarak intikal eden oto

mobilin bedelini de "yarar" olarak kabul ettiği 102; ayrıca evvelce ölen 

kocasından SSK emekli aylığı almakta olan anaya, ölen oğlundan dolayı 

verilecek tazminatta bu ay lığı "yarar" olarak saymadığı ı 03; desteğin 

eşinin çalışmasının karşılığı olan aylığının da "yarar" olarak kabfilünün 

mümkün olmadığına hükmettiği104 anlaşılmaktadır. 

Sözkonusu ilke ve kriterlerin genellikle davacıların hak ve menfaat

lerini gözeten, gerçek ve tam bir tatmin sağlamaya yönelik esaslar olduğu 

açıkça görülmektedir. 

IV.MANEVİTAZMİNAT 

Anayasa Mahkemesinin bir kararında da işaret edildiği üzereIO\ ma

nevi zarar sorunu, zararın değerlendirilmesi ve giderilmesi yönlerinden 

özelliği ve büyük güçlükleri olan bir sorundur. Özellik ve güçlük, insanın 

manevi varlığına yapılan saldırıların etkilerini ölçüye vurmaktaki ola

naksızlıkta ve manevi kayıpların telafi kabul etmez niteliğindedir. 

İdari yargıda "ölüm", "bedeni zarar" ve "kişilik haklarına saldırı" 

hallerinde manevi tazminata hükmedildiği görülmektedir. Sözkonusu hal

lerdeki manevi tazminatta özel hukuktan esinlenildiği bir gerçektir. 

Ancak, bu yararlanmanın adli yargıya nazaran daha "dar" bir manevi taz-

!Ol AYlM. 2.D. 29.3.1989: E.1988. K.1989/92 (Meltem hücumbotu-Xacah çatmasına ilişkin 

SSCB.'nin Kızılhaç vasıtasıyla gönderdiği yardım.) 

L02 AYiM. 3.D. 2.J0.1979: E.1979/J05. K.1979/387. 

103 AYlM. 2.D. 27.1.1988: E.1987/164. K.1988/19. 

104 AYİM. 2.D. 17.6.1992: E.1992/26. K.1992/350. 

105 Any. Mah. 11.12.1969: E.1968/33. K.1969/12 (RG. 2.7.1969. S.13238.) 
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minat anlayışına yol açtığı ileri sürülmektedir,106 

Fransız hukukunda da manevi tazminatın kabulü uzun bir zaman 
sürecinde gerçekleşmişl07; "manevi acı" ile "manevi zarar" kavramları 

birbirinden ayrı ol~rak ele alınıp değerlendirilmiştir. Buna göre "manevi 

acı" öznel bir kavramdır. Saldırıya uğrayanın duygularını temel alır. 

"Manevi zarar" ise, nesnel bir kavramdır. Kişinin, özellikle yaşamında 

meydana gelen olumsuz değişikliklerle belli olur. Bu değişiklikler sonu

cunda. kişinin gelirinde de bir azalma olacağı varsayılır. 108 Fransız 

Danıştayı'nın kararlarının bir çoğunda "davacının yaşama şartlarında 

ciddi karışıklıklar" meydana geldiğinden söz edilerek, manevi tazminata 
karar verildiği anlaşılmaktadır.109 

Türk idare hukuku öğretisinde, manevi tazminata; manevi zararı ha

fifletme. karşılama şeklindeki "sembolik" işlevinin yanında, özellikle ku

surun belirginleşip ağırlaştığı davalarda, ajana rücu etmek koşuluyla. ida

reyi bir nevi "cezalandımrn" işlevi de kazandırılması gerektiği ileri 

sürülmüştür. ı ıo Ancak, bazı idare hukuku ve özel hukuk yazarlarınca bu 

görüşe katılındığı söylenemez.111 Karar gerekçelerinde açıkça bu konu 

belirtilmese de, bazı idari yargı kararlarında bu amaçla hareket edildiği 

izlenimi "kararın bütününden" anlaşılınaktadır. 112 

A YİM'nin 21 yıllık uygulamasında, Güran'ın da işaret ettiği üzere, 

manevi tazminat konusunda daha önce Danıştay tarafından oluşturulmuş 

106 Tekin Akıllıoğlu. "Gözlemler: Yönetsel Yargıda Manevi Giderim Ve Bilgi Hukuku Gelişmesi". 

Amme İdaresi Dergisi. C.22. S.1. Ankara. 1989. s.107. 
107 Fransız öğretisindeki bu konudaki görüşler için bkz. Xavier Delcros-Bertrand Delcros. ss.64-66. 
108 Raymond Odenı. Contentieux Administratif. 1965/66. Ill. s.1000 vd. 
l()C) Marcel Waline. Traite elemantaire du droit administratif. Sirey. Paris. 1963. s.820. 
110 Güran. Tazminatın Sapuınması. ss.167-168. 
ı 11 Ahmet Kılıçoğlu. "Manevi Tazminatın Hukuksal Niteliği". Ankara Barosu Dergisi. Y .41. 

S.1984/1. s.20: Yıldırım Uler. İdari Yargıda Son Gelişmeler 111. Sempozyumu. 
Tanışmalar. s.254. 

112 Bkz. "Üruğ'' Karan: Dnş. 10.D. 20.4.1989; E.1988/1042. K.1889/857. 
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"içtihad"ın devralınarak, benimsendiği ve geliştirildiği görülmektedir.113 

Bir kararda, davacının aniden ve haklı bir sebep gösterilmeden Kuv
vet Komutanlığı gibi üst düzeydeki bir görevden alınması ve emekliye 

sevkinin; onun onurunu zedelediği ve "şahsiyet haklarına tecavüz" teşkil 

eden özel bir ağırlık taşıyan hizmet kusurundan kaynaklandığı belirtile

rek, duyduğu elem ve ızdırap nedeniyle uğradığı manevi zararın gideril

mesi gerektiğine işaret edilnıiştir.114 

Aynı kararda enteresan bir yaklaşım da görülmektedir. A YİM'e 

göre, "emekliye sevk işleminin iptaline dayalı manevi tazminat istemi ile, 

bu kararı uygulamama nedeniyle istenen manevi tazminat ayrı ayrı 

düşünülmelidir. "Manevi tazminatın çekilen elem, üzüntü ve sıkıntının 

karşılann1ası için davacıya yapılan bir ödeme ve tatmin aracı olduğu ve 

bu yüzden sebepsiz bir zenginleşme aracı olarak kullanılmaması gerek

tiğine değinen bu kararda şu formülle sonuca gidilmiştir: 

" ... Duyduğu elem. ızdırap ve üzüntüyü kısmen de olsa karşılayabilmek amacıyla. ıakdiren ve 

maktuen davacıya emekliye sevk işleminin iptali nedeniyle 100.000 TL: iptal kararının uygulanmaması 

nedeniyle 50.000 TL. ve toplam olarak 150.000 TL. manevi tazminat verilmesine ... " 115 

Bir başka kararında manevi tazminatın gördüğü işleve değinen 

A YİM, bazen salt davayı kazanmanın, davacının sosyal durumu 

gözetildiğinde yeterli olabileceğini belirtmektedir: 

" ... davacının sosyal durumu 116. toplumdaki mümtaz yeri ve maddi durumu gözönüne tutul

~uğunda: kendisinin bu durumdan duymuş olduğu elem ve ızdırabın. ne ka~ çok verilirse verilsin para 

ile karşılanamayacağı bir gerçek olduğundan: davacının sadece davalı idareye karşı açmış olduğu manevi 

tazminat davasını kazanmış olmasıyla yetinmesi gerekir. Bu durumda davacıya ödenmesi gereken tazmi

natın. kendi istemine göre sembolik sayılabilecek bir miktar üzerinden takdiri kurulumuzca uygun 

görülmüştür ... " 117 

113 Saiı Güran. "Askeri Yüksek İdare Mahkemesine Göre Manevi Tazminat". İÜSBF Dergisi. Y.L 
s.ı. İstanbul. 1983. s.157. 

I 14 AYİM. 3.D. 8.11.1978: E.1978/906. K.1978/4366. 

I 15 Aynı kararın gerekçesinden. 

116 Davacı emekli amiral olup: dava. bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptaline ilişkin yargı 

kararının yerine getirilmemesi nedeniyle açılmış tam yargı davasıdır. 

117 AYlM. 3.D. 6.1.1976; E.1973/280. K.1976/58. 
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Çeşitli kararlarda "bozulan ruh dengesinden doğan üzüntünün 
azaltılması gayesiyle yasal bir giderme şekli" ı ı8 veya "kusurlu ve hukuka 

aykırı bir eylem veya işlemle bir kimsenin manevi varlığında meydana 

gelen üzüntüsünün kısmen giderilmesini sağlayan bir husus" 119 olarak 

tanımlanan manevi tazminatın, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğunu 

vurgulayan A YİM; bedeni zararlarda manevi tazminatın yansıma yoluyla 

davacının yakınlarına intikal edemeyeceğini belirtmektedir.120 

Askerde iken askeri araçtan düşme sonucu akli dengesini kaybeden 

erin açtığı tam yargı davasında, Başsavcılığın, akli dengesi bulunmayan 

kişinin manevi acı duyması sözkonusu olmadığından manevi tazminat ve

rilmemesi gerektiğine ilişkin düşüncesi şu gerekçeyle reddedilmiştir: 

" ... Temyiz kudretinden yoksun olan kimsenin bu durumu akıl hastalığı ya da akıl zayıflığından 

kaynaklanıyorsa: kişiliğine yönelik saldırılardan psikolojik varlığı ve ruhsal dengesi bakımmdan bazı hal

lerde etkilenmediği düşünülebilir. Ancak Borçlar Kanunun 4 7. maddesinde öngörülen cismani zarara 

maruz kalan bir akıl hasıasının. örneğin. kolu ı...,nıması. olayımızda olduğu gibi başıııın üstüne düşerek 

sakatlanması gibi hallerde. olay anında acı duymadığını düşünmek. o anda mağduru cansız bir varlık 

kabul etmek anlamına gelir. Daha açık bir ifadeyle, bir akıl hastasının bıçakla yaralanması halinde o 

kişinin bu yaralanmadan hiç acı duymadığı ve duymayacağı düşünülemez. Bu nedenle kurulumuzca. 

davacının olaydan dolayı acı ve üzüntü duyacak durumda bulunmadığından manevi tazminata 

hükmedilmesine gerek olmadığına ilişkin Başsavcılık görüşüne itibar edilmemiş. davacının olay sebebiy

le duyduğu ve duyacağı acı ve ızdıraplannın kısmen de olsa karşılanabilmesi için. uygun mlik'tarda mane

vi tazminat taleplerinin idnrece karşılanması gerekeceği sonucuna varılmıştır ... " 121 

Bir başka tam yargı davasında ise; askerde iken öldürülen kardeşi 

nedeniyle manevi tazminat isteminde bulunan davacı kardeşin ileri dere

cede zeka geriliği hastalığına düçar olması nedeniyle; kardeşinin 

ölümünden dolayı bir elem ve ızdırap duyamayacağı belirtilerek, manevi 

118 AYİM. 3.D. 31.5.1979: E.1978/962. K.1979/273. 

119 A YİM. 3.D. 7.1 l.1978: E.1978/991. K.1978/4347. 

120 AYIM. 2.D. 9.5.1990: E.1989/138. K.1990/168: AY1M. 2.D. 30.4.1986: E.1985/187-A. K.1986/ 
63. 

121 AYİM. 2.D. 28.2.1990: E.1989/189. K.1990/87. 
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tazminat isteminin reddine karar verilmiştir. 122 

Manevi acıyı idrak etme yönünden ilk başlarda "çocuklar" ile 

"kardeşleri" birlikte mütalaa eden AYİM, olay tarihinde küçük yaşta olan 

çocuklarla kardeşlerin manevi acıyı idrak edemeyeceğini belirtmişkenI23; 

sonradan çocuklar yönünden bu içtihadından dönmüştür: 

" ... kendisi doğmadan ölen babasının acısını olay anında duyması mümkün olmayan çocuğun. 

daha sonra ve muhtemelen hayatı boyunca bu olayın ağlflığını hissetmemesi ve dolayısıyla manevi acı 

duymamaması mümkün değildir ... " 124 

Ancak. küçük yaştaki kardeşler konusundaki A YİM içtihadı, ilk 

dönemlerden itibaren 125 istikrarlı bir şekilde sürdürülmekte ve 1 O yaşını 

doldurmamış olan kardeşlerin, manevi acıyı idrak edemiyecek durumda 

oldukları kabul edilmektedir.126 Haklı ve savunulabilir bir gerekçe ve 

dayanağını bulamadığımız bu uygulamanın ve bu yöndeki içtihadın 

değiştirilmesinin doğru olacağına inanıyoruz. 

Öte yandan, kardeşlerin ana-baba ve çocuklardan oluşan "çekirdek 

aile" değil, kardeşler ve büyük ebeveynleri de kapsayan "geleneksel aile" 

tipi içinde yer aldıkları görüşünde olan A YİM; kardeşlerin yukarıda be

lirtilen yaş küçüklüğü müstesna, her halükarda manevi tazminata 

müstehak olduğu görüşündedir.127 A YİM'nin 1970'lerin ortasından itiba

ren kabul ettiği bu yaklaşım, Danıştay'ca ancak l 980'lerin ortalarından 

itibaren kabul görmüştür.128 Ancak, Danıştay Daireleri arasında da bu 

122 AYİM. 2.D. 1.5.1991: E.1990/393. K.1991/147. 

123 AYİM. 3.D. 19.7.1974: E.1974/446. K.1974/1493. 

124 AYİM. 3.D. 20.1.1976: E.1973/1883. k.1976/131. 

125 AYİM. 3.D. 21.5.1974: E.1974/1414. K.1974/1164: AYİM. 3.D. 16.ll.1976: E.1974/2018. 

K.1976/6781. 

126 AYİM. 2.D. 26.12.1991: E.1991/272. K.1991/464. 

127 AYİM. 2.D. 18.12.1985: E.1985/155. K.1985/215: AYİM. 2.D. 3.6.1987: E.1986/113. K.1987/ 

80. 

128 Kardeşlere manevi tazminat verilemeyeceğine ilişkin kararlar için bkz. Dnş. 10.D .. 22.6. 1983; 

E.1982n75. K.1983/1596 (Dnş. Der .. Y.14. S.52-53. Ankara. 1984. s.494): Dnş. 10.D. 11.5.1983; 

E.1982/2483. K.1983/1106 <Dnş. Der .. Y.14. S.52-53. Ankara. 1984. s.497.) 
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konuda bir birlik olmadığı görülmektedir.129 

Bu konuda diğer bir sorun, manevi tazminata "faiz" yürütülmesi ile 

ilgili gerek A YİM, gerekse Danıştay'ın uygulamasıdır. 

Danıştay, başlangıçtan itibaren manevı tazminata faiz 

yürütmemektedir. Bu konuda verilen kararların çoğu gerekçesiz olarak 

"manevi tazminata faiz yürütülmesi isteminin reddine" şeklinde verilmek

le beraberBO; bir kararda şu gerekçeye dayanılmıştır: 

" ... Belli bir zarar karşılığı olmnyıp. olay nedeniyle duyulan üzüntünün kısmen giderilmesi 

amacını taşıyan manevi tazminata. özelliği nedeniyle faiz yürütülmesine olanak yoktur ... " 131 

Öğretide de, manevi tazminata faiz işletilmesi gerektiğine ilişkin 
görüşler yer almaktadırl32 

A YİM ise, ilk uygulamalarında manevı tazminata faiz 

yürütülemeyeceğine ilişkin Danıştay'ın yaklaşımından etkilenerek, bu 

yönde kararlar vennişl33; ancak, 1975 yılının başından itibaren 1994 

yılının başına kadar 19 yıl süreyle manevi tazminata faiz yürütmüş, 1994 

yılı başından itibaren de yeniden içtihat değiştirerek, bu yöndeki istemleri 

reddetmeye başlamıştır. 134 

129 Kardeşlere manevi tazminat verileceğine ilişkin karalar için bkı.. Dnş. 10.D. 28.3. l 984~ E.1983/ 

945. K.1984/663. (Dnş. Der .. Y.15. S.56~(7. Ankara. 1985. s.409): Dnş. 8.D. 20.1.1983/443. 

K.1983n4 (Dnş. Der .. Y.14. S.52-53. Ankara. 1984. s.384.) 

130 Dnş. 10.D. 24.11.1982: E.1982/469. K.1982/2357. (Dnş. Der .. Y.12. S.46-47. Ankara. 1982. 

s.420): Dnş. 10.D. l.5.1984: E.1984/1041. K.1984/910. (Dnş. Der.. Y.15. S.56-57, Ankara. 1985. 

s.401.): Dnş. 10.D. 25.5.1988: E.1987/2113. K.1988/906. (Dnş. Der .. Y. 19. S.72-73. Ankara. 

1989. s.671.) 

131 Dnş. 10.D. 16.1.1985: E.1982/2908. K.1985/26 (Dnş. Der .. Y.16. S.60-61. Ankara. 1986, s.462.) 

132 Gözübüyük. Yönetsel Yargı. ss.297-299. 

133 AYİM. 3.D. 6.11.1973: E.1973/1265. K.1973n08; A YiM. 3.D. 25.6.1974: E.1974/111. K. 1974/ 

1316. 

134 " ... Davacı manevi tazminat talebine olay tarihinden itibaren faiz yürütülmesini talep etmiş ise de; 

kurulumuzca davacının gerek yaralanma anında duyduğu ve gerekse bu olay nedeniyle ömür boyu 

duyacağı acı ve ızdırabını karşılamak üzere takdir edilen manevi tazminat miktarı paranın karar 

anındaki alım gücü esas alınarak tesbit edildiğinden. davacının talebinin reddi cihetine gidilmiştir ... " 

(A YİM. 2.D. 19.1.1993/158. K.1994/107.) 
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"Tam olarak" tazmini sağlamada çok önemli bir işlev sağlayan "faiz" 

uygulamasından vazgeçilmekle, davacıların günün ağır ekonomik 

koşullarında "enflasyonist" tesirlerle, elde edecekleri manevi tazminatın, 

kısa sürede erozyona uğraması kaçınılmaz görünmektedir. Bu nedenle, 
kanımızca, Danıştay'a göre bu konuda çok ileri bir adım atarak yaklaşık 

yirmi yıl sürdürülen faiz konusundaki içtihadın yeniden yürürlüğe konul

ması yerinde bir yaklaşım olacaktır. Kaldı ki. kararların gerekçesinde be

lirtildiği gibi, hüküm anında faiz dikkate alınarak da tazminata 

hükmedilse; karadan sonra "tahsil" çok uzun bir zaman aldığından, para 

değerindeki kayıp ve erozyon yine de kaçınılmazdır. 

Sonuç olarak toparlamak gerekirse; manevi zararın giderimi konu

sunda A YİM kararları ile Danıştay kararları arasında bir paralellik bu

lunduğu, A YlM'nin idare hukukun geniş, esnek ve giderimci yaklaşımı 

ile konuya eğildiği gözlenmektedir. 135 

135 Güran. AYİM'e Göre Manevi Tazminat. s.161. 
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SONUÇ 

1971 Anayasa değişikliği ile Türk hukukunda yerini alan AYİM, bir 

yüksek mahkeme olarak fiilen faaliyete başladığı 1972 yılı sonlarından 

itibaren, bugüne değin yinnibir yılı aşan yargısal görevinde pekçok so

runla karşılaşmış, bunlara çözümler üretmiştir. Mahkemenin en "kapalı" 

konularından birisi olan "sorumluluk" uygulamasını tezimize konu olarak 

alırken, doğrusu hem karşımıza neyin çıkacağını tam anlamıyla bilmiyor, 

hem de bu denli çok ve değişik konu zenginliğine ulaşılabileceğini tahmin 

etmiyorduk. Çünkü, "Giriş"te de belirtildiği üze~e, bugüne dek 

yayınlanan kararlarla ancak yedi-sekiz yıl geriye gidebilmek mümkündü. 

Ancak, A YİM arşivinde yaptığımız "zahmetli" bir araştırma sonunda, 

mahkemenin tüm kararlarına ulaşmak ve bunları belli bir plan ve dHzen 

çerçevesinde yerlerine oturtabilmek mümkün olabildi. Böylelikle de. bir 

tezin çerçevesine sığdırabilmek oldukça güç gerçekleşmekle birlikte, 

AY1M'nin "tam yargı" uygulamasının, hemen her yönüyle ortaya konula

bildiğini sanıyoruz. 

Tezin birinci bölümü olan "sorumluluk öğretisi"ne geniş yer veril

mesinin başlıca nedeni; kuramdan yoksun bir uygulamanın, yargılama 

faaliyetinin başlıca amacı olan "adaletli bir sonuca" ulaşılmasını engel

leyeceği düşüncesidir. Hele bu yargılama faaliyetini yapan, içtihatları yo

luyla hukuk yaratma yetkisi ile donatılmış idare yargıcı ise, konunun ne 

denli önem taşıyacağı açıktır. Bir Yargıtay kararında da çok veciz olarak 

ifade edildiği üzere ı, yargısal bir yapıt olan hükmün "mükemmel" 

sayılabilmesi için; yasaya, taraflara ve olaya, yaşama ve gerçeğe, adalet 

duygusuna uygun olması; insancıl bir havaya sahip olması, anlaşılmasında 

ve yerine getirilmesinde kuşkuya yer venneyecek kadar açık ve seçik 

olması, aynca ileride yeni uyuşmazlıklara yol açmayacak şekilde sağlam 

bir dayanak ve taban üzerine oturtulması gereklidir. Bu da ancak öğreti

yargı ikilisinin birbirini yakından takip edebilmesi ve birbirinden azami 

1 Yrg. l.H.D. 28.6.1978: E.1978n281. K.1978(7379. (YKD. C.4, S.11. Ankara. 1978, s.1791.) 
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ölçüde yararlanması ile mümkündür. Bu nedenle, A YİM'nin sorumluluk 

hukukuna yaklaşımı ortaya konulmadan önce, idari sorumluluk öğretisi 

bir bütün olarak ele alınmış ve son gelişmeler ışığında yeniden derlene

rek yorumlanmıştır. 

A YİM'nin "sorumluluğun kaynağı"na ilişkin orijinal birkaç kararı 

dışında, genellikle bu soruna fazlaca temas edilmediği gözlenmektedir. 

Hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk kuramları uygulaması ise genel

likle öğretiye uygun ve paraleldir. Mahkeme, 1982 Anayasası öncesi ka

rarlarında sorumluluk kuramları dışında Anayasa ve 'yasa hükümlerine 

yer vem1ezken, bu tarihten sonra özellikle Anayasa'nın 40, 125 ve 129. 

maddeleri ile 1602 sayılı A YlM Kanununun 24. maddesine kararlarında 

referans vermişse de; 1993 yılı ortalarından itibaren Anayasa'nın 125. 

maddesi hariç diğerlerine referans vermekten vazgeçmiştir. Doğruluğu 

öğretide tartışılmakla beraber, A YİMnin bu maddeyi "sorumluluk kuru

cu norm" olarak anlayıp değerlendirdiği görülmektedir. 

Askeri idari eylem kavramını zaman içinde geliştiren A YİM; askeri 

taşıt araçlarının karayolunda karıştıkları kazalar, askeri gemilerin 

karıştığı çatmalar ve orman yangınını söndürme faaliyetlerinden doğan 

zararları da bu kapsama dahil ederek, geniş ve esnek bir "askeri idari 

eylem" kavramını benimsemiştir. 

Mahkemenin başlıca kuruluş amaçlarından birisi olan "askeri hizme

tin gerekleri", genellikle kararlarda tehlike ve risk ilkeleri uygula

masında çarpıcı şekilde göze çarpmaktadır. Günümüzde mukayeseli hu

kuktaki bu yönde gelişen eğilim ve uygulama da dikkate alınarak, 

tehlikeli askeri faaliyetlerde kusursuz sorumluluk esasının dikkate 

alınmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, tehlikeli aracın 

kullanıcısı olan idare ajanının kusurunun bile idarenin kusursuz sorumlu

luğuna engel olamayacağına ilişkin öğretide belirtilen görüşe katılıyor ve 

tehlikeli "faaliyet esnasında" veya "tehlikeli bir idare aracını veya 

eşyasını kullanırken" doğan eylemlerin kusursuz sorumluluk esasına 

dayandırılması gerektiğini düşünüyoruz. 
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Bu bakımdan, esasında gerekçe bulması çok kolay olan "hizmet ku

suru" kuramının, askeri hizmete ilişkin faaliyetlerde çok fazla uygulan
masını doğru bulmuyoruz. Kuşkusuz, ajanın sebebiyet verdiği eylemlerde 

de yukarıda belirtilen kriter uygulanabilir ve ancak gerçekten olayda 
ajanın görev kusuru ile idarenin hizmet kusurunun birleşimi 

sözkonusuysa, bu konu da kararda işlenebilecektir. Bu nedenle, ajanın yol 

açtığı her eylemi hizmet kusuru esasına dayandırma eğiliminde görünen 

son bir yıllık A YİM uygulamasına katılamadığımızı belirtmek istiyoruz. 

Öte yandan, kararlarda sorumluluk kuramının gerekçeli şekilde 

işlenmesinin ve uygulanmasının, yargı kararlarına saygı ve güven ilkesini 

pekiştireceğine inanıyoruz. Bu yöndeki A YİM uygulamasını başarılı bul
makla beraber, daha da geliştirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

İdari işlemlerden doğan sorumluluk konusundakj Danıştay'a paralel 
A YİM uygulamasını benimsemediğimizi ve genelde birey aleyhine 
sonuçlara yol açan "ağır kusur" kriteri yerine "alelade kusur"a 

dayanılmasının yeterli olduğunu hemen belirtmek isteriz. Bu arada, 

açılan iptal davasının reddine rağmen, bu işlemden doğan tam yargı 

davasını kabul ederek tazminata hükmeden A Y1M kararının da övgüye 
değer örnek bir karar olduğundan kuşku bulunmamaktadır. 

A YİM'nin "Kıbrıs Barış Harekatı" , "çatma", "sorumlulukların 

yarışması", "çığ", "iradın sermayeye dönüştüıiilmesi" , "felaketin özlenir 
hale getirilmemesi" ve "terörist eylemleri"ne ilişkin kararlarının, gerçek 

anlamda sorumluluk hukukuna katkı yapan ve geliştiren birer içtihat 

teşkil ettiği açıkça görülmektedir. Mahkemenin hukuk yaratma fonksiyo
nun en tipik örnekleri olan bu kararlarda, kimi zaman (irat kararında 

olduğu gibi) istemle bağlılık kuralının dahi aşıldığı gözlenmektedir. Ki 

kanımızca yerinde bir yaklaşımdır. Hakkaniyetin gerektirdiği diğer hal
lerde de A YİM'nin bu kuralla kendisini bağlı saymaması yerinde ola

caktır. 

A YİM'nin hak sahipleri kavramına verdiği geniş anlam, tazminata 

müstehak kişiler açısından son derece olumlu bir tutumdur. Keza, kurul-
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duğu tarihten itibaren zararın "tam ve gerçek anlamda" tazmini ilkesini 

benimseyen AYİM'nin bu yöndeki uygulaması da "ileri" bir düşüncenin 
ürünüdür. 

On yaşını doldurmamış kardeşlere manevi tazminat verilemeye

ceğine ilişkin yirmi yıllık uygulamanın ise, ilgili bölümde belirttiğimiz 

nedenlerle, A YİM'nin tam yargı kararlarındaki "net ve açık fotoğrafı" ile 

bağdaşmadığını düşünüyoruz. Keza aynı şekilde yeni bir uygulama olan 

manevi tazminata faiz işletilmesinden vazgeçilmesine ilişkin içtihadı da 

doğru bulmuyor ve gecikilmeden on dokuz yıllık eski ve doğru olan ka

rarlardaki düşüncenin yeniden esas alınmasının, bu konudaki bilimsel 

görüşlere de uygun olacağını değerlendiriyoruz. 

İşlemden doğan ve kısa bir süreye ilişkili olarak verilmiş tek kanır 

istisna tutulursa, A YİM'nin bugüne dek irat şeklinde tazminat uygula

masının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Kanımızca, genç yaşta çocuksuz 

olarak dul kalan eş ya da yaşlı ana-baba gibi yakınlara, "evleninceye" ya 

da "ölünceye" kadar, paranın satın alma değerindeki düşmeye karşı belli 

kriterlere endeksli formüle edilmiş "aylık irat" şeklinde tazminata 

hükmedilmesi, keza daiıni felç ya da her iki kol ya da bacağın kaybı gibi 

çok ağır bedeni sakatlanmalarda, yakınlarının alacakları toptan sermaye 

şeklindeki tazminatı harcayarak ileride bu kişileri yalnız bırakmaları ihti

malini bertaraf edebilmek için de maddi tazminatın yarısının peşin ser

maye, kalanının ise formüle edilmiş aylık irat şeklinde verilmesi yerinde 

olacaktır. 

Sistemden doğan önerilerimize gelince: 

Her şeyden önce, gecikmeden ve bürokratik formalitelerden ileri 

gitmeyen önbaşvuru ve mecburi idari müracaat müessesesine yasal bir 

düzenleme ile işlerlik kazandırmalı ve sulhen anlaşmayı kolaylaştırıcı bir 

sistem oluşturulmalıdır. Bu konuda incelediğimiz Amerika Birleşik Dev

letleri ordusundaki sistemin, ülkemiz açısından da uygulanabilir olduğuna 

ve Silahlı Kuvvetler içinde teşkil ettirilecek "tazminat birimleri "nin, 

mahkeme önüne getirilmeden ve gecikilmeden, asker kişilerin 
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uğrayacakları zararları telafi edebileceklerine inanıyoruz. Kuşkusuz, bu 

da yeni bir yasal düzenlemeyi gerektinnektedir. 

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, A YİM'nin sorumluluk huku

kuna yaklaşımının öğretiye uygun olduğu, hatta kimi kararlarıyla bunu 
da aşan bir uygulamanın başarıyla sürdürülmekte olduğu söylenebilir. 
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