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Giriş 

 

İçerik ve anlam bakımından olmasa da “muğlaklığı”1 konusunda herkesin 

hemfikir olduğu hukuk devleti kavramı ilk olarak 19. yüzyılda, Almanya’da2, yine 

Almanya orijinli polis devleti kavramının karşıtı olarak kullanılmıştır. 

Tanzimat’tan hatta Sened-i İttifak’tan bu yana çağdaşlık mücadelesi yürüten 

Türk aydınları aslında, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, hukuk devleti hayalinin peşine 

düşmüşlerdi. Demokrasi fotoğrafının en önemli objesi diye nitelenebilecek “hukuk 

devleti” ya da “hukukun üstünlüğü” kavramı, ilk önce 1961 daha sonra da 1982 

anayasalarında açık bir şekilde telaffuz edilerek, kendine uygar demokratik devletler 

arasında yer arayan bir ülkenin, henüz en somut gerçeği halini alamamış olsa bile, en 

azından en büyük hedefi olarak yer bulmuştur. 

1982 Anayasası’nın değiştirilemez hükümlerinden biri olan 2.maddesi, 

Cumhuriyetin Nitelikleri başlığı altında “ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî 

                                                 
1 Sancar Mithat, “Devlet Aklı” Kıskacında Hukuk Devleti; İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, 
s.30  
2 Kavramın ilk olarak kim tarafından kullanılmış olduğu hususunda görüş ayrılıkları vardır. İlk 
olarak 1860 yılında Bahr ve Gneist adında iki hukukçu tarafından (Bleckmann Albert, “L’Etat de 
droit dans la Constitituon de la Republiqe Feoerale d’Allemagne”, Pouvoirs, 22, 1982,s.5-6;  
Aktaran: Kaboğlu İbrahim Ö., “Türkiye’de Hukuk Devletinin Gelişimi”, Hukuk Devleti, 
Hazırlayan:Ökçesiz Hayrettin, Afa Yayınları, İstanbul, 1998, s.89) ya da 1798’de J.W. Placidius  
(Beck Konrad, Rechtsstaat, Demokratie, Sozialstaat, Münih 1983, s.3;  Aktaran: Sancar Mithat, 
age., s.33)  veya 1813’de Karl  Teodor Welcker (Beck Reinhart, Sachwörterbuch der Politik, 
Stuttgart 1986, “Rechtsstaat” maddesi;  Aktaran: Sancar Mithat, age., s.33)  olduğu belirtilir. 



dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 

bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 

devletidir ” demektedir. 

Tarihsel sürecine bakıldığında, devlet otoritesine karşı verilen mücadeleyle 

beslenerek ortaya çıkan hukuk devleti kavramının tüm tanımlarında, bireyin devlet 

karşısında korunabilmesi, yani devletin eylem ve işlemlerinin denetim altına alınabilmesi 

hususuna vurgu yapıldığı görülmektedir3. 

Bu açıdan bakıldığında, hukuk devletini masallardaki mutluluk diyarına çeviren 

nokta da yönetilenlere hukuk güvenliği sağlama vaadidir4. Uygar devletin en hayati 

özelliği “halka hadim ve hukuka tabi”5 olmasıdır. Devlet, kuralları, sadece yönetilenleri 

birbirinden korumak için değil, sırasında kendisinden de korumak için gözetir.  

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli tarihlerde verdiği kararlara bakıldığında da bu 

durumun istikrarlı bir şekilde belirtildiği görülmektedir: “Hukuk devleti, insan haklarına 

saygı gösteren ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam 

ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve anayasaya uyan bir 

                                                 
3 Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2002, s.113-114; Gözübüyük 
A. Şeref, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 1999, s.163 ; Yayla Yıldızhan, “İdarenin 
Takdir Yetkisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.:XXX, 1964, S.:1-2, s.201 ;  
Keskin O. Kadri, “İdari İşlemler Hakkında Verilen İptal Kararlarının Kapsamı ve Hukuki 
Sonuçları”, Adalet Dergisi, Yıl:77, 1986, S.:4, s.139.  
4 Gözübüyük A.Şeref, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara 2003, s.1. 
5 Duran Lütfi, “İdari Müracaatlar ve Bunlar Karşısında İdarenin Sükutu Meselesi”, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 12, 1946, s.130. 
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devlet olmak gerekir…”6

Hukuki güvenliği sağlamak ise, öncelikle, devletin kendini hukuk kurallarına 

uymak zorunda görmesi yani hukukun üstünlüğüne teslim olmasını gerektirir. Bunu 

sağlamanın en güçlü aracı ise yargı denetimidir. Anayasa Mahkemesi de hukuk devleti 

kavramını irdelerken buna işaret etmiştir: “…yargı denetimi unsuru, hukuk devleti 

ilkesinin diğer öğelerinin güvencesini oluşturan temel öğedir. Çünkü, insan haklarına 

saygılı olmayan ve davranışlarında hukuka ve Anayasa'ya uymayan bir yönetimi bu 

tutumundan caydıran ve onu meşruluk ve hukukilik sınırı içinde kalmak zorunda bırakan 

güç, yargı denetimi gücü ve yetkisidir.”7 Başka bir kararda da şöyle ifade edildiği 

görülmektedir:“Hukuk devleti egemenliğin kişi ve soylardan uluslara geçtiği, kurumlar 

tarafından paylaşıldığı ve ortak kullanıldığı bir düzenin tanımı ise de; aslında en belirgin 

niteliği hukuk kurallarının onu koyanlar da içinde olmak üzere her kişi ve kuruluşu 

bağlaması, kamusal yaşamda görev ve yetkili herkes ve her organın yargısal denetim 

altında olmasıdır.”8  

Hukuk devletinin en temel ilkesinin yargı denetimi olduğuna kuşku yoktur. 

Yani 1982 Anayasası’nın 125. maddesinde yer alan ve idarenin her türlü eylem ve 

işleminin yargı denetimine açık olduğunu ortaya koyan hüküm, özünde hukuk devletinin 

olmazsa olmazıdır.  

                                                 
6 Anayasa Mahkemesi’nin 11.10.1963 gün ve E.:1963/124 ve K.:1963/243 Sayılı Kararı, 
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Cilt:1, s.422-439. 
7 Anayasa Mahkemesi’nin 25.5.1976 gün, E.:1976/1 ve K.:1976/28 sayılı kararı, Cilt:14, s.170, 
http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1976/K1976-28.htm 
8 Özay İl Han, Devlet, İdari Rejim ve Yargısal Korunma, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1986, s.10.  
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Yukarda bahsedilen anayasa hükümlerinde, Anayasa Mahkemesi kararlarında 

ortaya konan hukuk devleti anlayışı, yargısal denetimin gerekliliğini sergilerken idarenin 

her türlü eylem ve işlemiyle yargı denetimine açık olmasının doğal bir sonucu olarak, 

yargı kararlarının uygulanması zorunluluğunu da net bir şekilde ortaya koyduğunu kabul 

etmek gerekmektedir. Yargı kararlarının uygulanması mecburiyeti kabul edilmeden, 

yargısal denetimin ve sonuçta da hukuk devleti anlayışının hayata geçirildiği iddia 

edilemez9.    

Anayasanın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138.maddesinin 4.fıkrasında 

gayet açık bir ifade ile mahkeme kararlarına uyma zorunluluğu belirtilmiştir: “Yasama ve 

yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve 

idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 

geciktiremez”. Bu düzenleme, kararların sadece uygulanması mecburiyetini değil, 

kararların gerçek anlamıyla yani sadece şeklen değil özüyle (“değiştirilemez” ifadesi), ve 

de gecikmesizin (“geciktiremez” ifadesi) uygulanması mecburiyetini belirtmektedir. 

Anayasanın bu hükümleri yanında, hak arama özgürlüğüne dair düzenlemeyi 

içeren 36.maddesi de herkesin, yasal yollardan yararlanarak, yargı önünde hakkını 

arayabileceğini söylemektedir. Ve bunun olmazsa olmaz bir koşulu olarak, yargı önünde 

hükme bağlanan bir hakkın tanınmamasının yani yargı kararının uygulanmamasının da 

kabul edilemeyeceğini bir kez daha ortaya koymuş olmaktadır. Uygulanmayan yargı 

                                                 
9 Erdoğdu Ahmet, “Yönetsel Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi”, Danıştay Dergisi, 1971, S.1, 
s.10;  Aliefendioğlu Yılmaz, “Danıştay Kararlarına Uyulması”, Danıştay Dergisi, 1975, S.16-17, 
s.19 ;  Gökçe Abbas, “Danıştay Kararları Uygulanmazsa”, İstanbul Barosu Dergisi, C.5, 1997, 
S.1-3, s.29 ; Yenice Kazım, “Karara Saygı”, Danıştay Dergisi, 1975, S.16-17, s.3. 
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kararıyla hak ispatlamanın bir anlamı olmayacağı açıktır. “Kaza teşkilatının kurulması 

cemiyet içinde zuhur eden itilafların yatışmasını hedef tutar. Bu gayenin tahakkuk 

edebilmesi, mahkemelerden alınan ilamların icrasına bağlıdır. İcra edilmeyen 

hükümlerin ameli kıymeti yoktur.”10

Sonuç olarak; kimi zaman her fırsatta ve her gerekçeyle çağırılan bir ruh 

muamelesi görse de uygarlığın en önemli ülkülerinden biri olan hukuk devleti kavramı, 

var olabilmesi için, hukuka inanan ve kendini de hukuka uymakla yükümlü gören, doğal 

olarak da yargının denetimini ve yargı kararlarının uygulanması mecburiyetini 

benimsemiş bir idare anlayışına ihtiyaç duymaktadır. 

Bu temel adımların atılmadığı bir sistemde hukuk devletinin hayata geçirilmesi 

olanaksızdır. Bu çerçevede, yargı kararlarının ve özellikle de iptal kararlarının idare 

tarafından uygulanması hayati önem taşır.  

Ancak, ne yazık ki Türkiye’de hala sıklıkla tartışılan ve panellerin en popüler 

hukuki tartışma konularından birini oluşturan idari yargı kararlarının uygulanmaması 

meselesi gündemdeki yerini korumaktadır. Böylesine temel bir konuyu aşamamış bir 

sistemin hukuk devleti anlayışını hayata geçirme yolunda alması gereken çok büyük bir 

mesafe vardır. 

Hukuk devleti ülküsünün en temel hususlarından birini oluşturan iptal 

kararlarının uygulanması mecburiyeti, hukukun üstünlüğüne inanan her hukukçunun 

                                                 
10 Balkar Kemal Galip, “İlamların İcrasında Hukuki İmkan Şartı”, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.:XII, S.1, s.153.  
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üzerinde durma gereğini duyduğu bir konu olma özelliğini taşımaktadır ve bu nedenle de 

bu yüksek lisans tez çalışmasına konu olarak seçilmiştir. Bu çalışmada, idarenin iptal 

kararlarını uygulama zorunluluğu ve bu zorunluluktan kaçınmaya çalışmasından 

kaynaklanan zararların giderilmesi amacıyla açılabilecek tazminat davaları ele alınmaya 

çalışılmıştır. Konunun irdelenmesi için kullanılan yargı kararlarında ise ağırlıklı olarak, 

1982 Anayasası döneminde verilen kararlar seçilmeye çalışılmıştır.  

Çalışma planı; birinci bölümde iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu ve bu 

arada da konuya temel hazırlamak bakımından, iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının 

genel özelliklerinin kısaca ele alınması, iptal kararlarının uygulanmaması ve bunun 

türleri; ikinci bölümde iptal kararlarının uygulanmamasının doğurduğu sorumluluk 

biçimleri; üçüncü bölümde de bu sorumluluktan doğan tazminat davalarının, doktrin ve 

yargı kararları ışığında irdelenmesi şeklindedir. 
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BÖLÜM I 

 

İPTAL KARARLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞU VE BU 

KARARLARIN UYGULANMAMASI HALLERİ 

 

Bu bölümde hukuk sistemimizde çok önemli bir yeri olan hatta genel olarak 

kabul edildiği üzere, hukuk devleti binasını inşa etmek için en sağlam tutulması gereken 

sütunlardan birini oluşturan iptal kararları ve bunların uygulanması mecburiyeti ele 

alınacaktır. Bu konuya temel hazırlaması bakımından, önce iptal davası ve bu davanın bir 

parçası olmak dışında pek çok yönden de benzer sonuçlar doğuran yürütmeyi durdurma 

kararları hakkında da  genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

I - İPTAL DAVALARI 

İdari yargı kararlarının uygulanmasıyla ilgili sorunlar genellikle iptal davaları 

nedeniyle yaşanmaktadır. Tam yargı davalarının konusunu genel olarak bir miktar para 

oluşturduğu için idarenin kararı yerine getirmekten kaçınması yani borcunu ödememesi 

gibi bir sorun çıkması beklenmez11. 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu da 

idarenin, mahkeme ilamlarının yerine getirilmesini düzenleyen hükümleriyle bunu 

                                                 
11 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.336; Özeren/Bayhan, age. s.47-48. 
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kolaylaştırmıştır12. Ayrıca İdari Yargılama Usulü Kanunu 28.maddesi, tam yargı 

davalarında verilen kararların da gereğince yerine getirilmesi hükmüne yer verir ve 

gecikme halinde kanuni gecikme faizi ödeneceğini ifade eder. Bu bakımdan tam yargı 

kararlarının yerine getirilmesi konusu iptal kararlarının uygulanmasına kıyasla fazla 

sorun çıkan bir konu değilse de bu konuda hiç bir zaman problem yaşanmadığı da 

söylenemez13. 

 Yukarıda da belirtildiği gibi iptal kararlarının uygulanması hususunda pürüz 

çıkması çok da ender görünen bir durum değildir. İdari yargılama hukukunun bu kendine 

özgü davası, sadece davaya konu olan işlemin değerlendirilmesi açısından değil, sonuçta 

idarenin hukuka uygun davranmasının sağlanması açısından da büyük önem taşıdığı için 

iptal kararlarının uygulanması önemli ve ne yazık ki sorunludur. Bu da iptal kararlarının 

idare tarafından uygulanması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. O nedenle iptal 

davalarının hukuki mahiyeti ve sonuçları üzerinde durulması gerekmektedir. 

A - İPTAL DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  

Fransa’da, zamanla, yüksek mahkeme14 tarafından geliştirilen iptal davaları; 

sistemimizde ilk defa, 23 Kasım 1341 (1925) tarihinde Şurayı Devlet Kanunu adıyla 

                                                 
12 Kanunun 59.madde son fıkrası, şöyledir: “İlgili ya da "geçen ve eski yıllar borçları" 
tertiplerinden ödenemeyen ilama bağlı borçlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi ile katma 
bütçelerde yer alan ilama bağlı borçlar tertiplerinden ödenir. Bu tertiplerdeki ödenekleri, 
yetmemesi halinde, artırmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.” 
13 Danıştay 5. Daire, 31.3.1975, E.:1974/4973, K.:1975/1736, Amme İdaresi Dergisi, C.:8, S.:2, 
s.213 (Aktaran: Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.337) 
14 Gözübüyük A.Şeref, Yönetsel Yargı, s.135; Gözübüyük A. Şeref, “İptal Davasının Sonuçları”, 
Abadan’a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1969, s.329. 
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yasalaşan 669 Sayılı Kanunun15 19.maddesi (Ç) fıkrasında Danıştay’ın bakacağı davalar 

arasında  “İdari mukarrerat ve muamelat hakkında salahiyet ve şekil ve esas ve maksat 

cihetlerinden biri ile kanuna yahut nizama muhalefetinden dolayı iptali için alakadarlar 

canibinden ikame edilen idari davalardan, vekillerin, valilerin mukarrerat ve muamelatı 

aleyhinde olanlar…” biçiminde ifade edilerek, açık bir şekilde yer almıştır. Bu hüküm 

1938 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.  

30.12.1938 tarihinde yürürlüğe giren 3546 Sayılı Devlet Şurası Kanunun 

23.maddesi (C) fıkrasında ise iptal davası, “idari fiil ve kararlar hakkında esas, maksat, 

salahiyet ve şekil cihetlerinden biriyle kanunlara ve nizamnamelere aykırı olduklarından 

dolayı iptali için menfaati haleldar olanlar tarafından  açılacak davalar” olarak 

tanımlanmıştır 16.  

1961 Anayasası döneminde yürürlüğe giren, 1964 tarihli 521 Sayılı Danıştay 

Kanunu 30.maddesi (A) fıkrası da benzer bir düzenlemeyle iptal davasına şu şekilde yer 

vermiştir: “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep ve maksat yönlerinden biri ile 

kanuna aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından 

açılacak davalar.” 

Son olarak da 20.1.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesi (a) fıkrası, “İdari işlemler 

hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 

                                                 
15 Yayın tarihi: 7 Aralik 1341 (1925). 
16 Gökalp, Ali Sıtkı, “İptal Davaları”, Yüzyıl Boyunca Danıştay 1868-1968, Ankara, s.475. 
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olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan…” 

davalar şeklinde nitelendirmiştir iptal davalarını.  Bu düzenlemede 1994 yılında 4001 

Sayılı Yasa ile yapılan bir değişiklikle, iptal davaları “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, 

sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri 

için, çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar uygulamaları gibi kamu 

yararını yakından ilgilendiren hususlar hariç olmak üzere, kişisel hakları ihlal edilenler 

tarafından açılan” davalar olarak ifade edilmişti.  Eski metinde olan “menfaatleri ihlal 

edilen” ifadesini, bazı alanlar hariç “kişisel hakları ihlal edilenler” olarak değiştirip iptal 

davasının kapsamını, sonuçta da idare üzerindeki yargı denetimini sınırlayan bu 

düzenleme, Anayasa Mahkemesinin 21.9.1995 tarihli kararıyla, Anayasa’nın 2., 36. ve 

125. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir17. Maddenin kalan kısmı da iptal edilen 

kısım nedeniyle, kural yapısının bozulması, anlam yanlışlığı olasılığı ve uygulama 

olanaksızlığına yol açacağı için iptal edilmiştir. Bu madde, 8.6.2000 tarihli 4577 sayılı 

yasa ile eski şeklini almıştır. 

İdari yargıya özgü ve idarenin hukukun sınırlarını aşmamasını sağlayacak en 

önemli yargısal araç olarak niteleyebileceğimiz iptal davaları, doktrin tarafından çeşitli 

yönleriyle ele alınarak tanımlanmıştır. 

Onar18, “İptal davası ferdin idare karşısındaki durumundan; ferde devlet ve 

idare içinde tanınan yetkilerden doğmuş ve idare hukukuna mahsus davalardır. 

                                                 
17 Anayasa Mahkemesinin 21.9.1995 tarih, E.:1995/27 ve K.:1995/47 sayılı kararı, Anayasa 
Mahkemesi Kararlar Dergisi, Cilt:32/1, s.390 vd.   
18 Onar Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt III, 1966, s.1770. 
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Binaenaleyh tam kaza davalarının benzerlerine hukukun her safhasında ve sahasında 

rastlandığı halde iptal davaları son asırda, idare hukukunun doğuşundan ve 

tekamülünden sonra ortaya çıkmış ve yalnız idare hukukuna mahsus davalardır” diyerek 

iptal davasının idare hukukuna özgülüğüne dikkat çekmiştir. 

Prof.Dr. Ragıp Sarıca, “İptal davası idare tarafından ittihaz olunan icrai bir 

karardan şahsi, meşru ve aktüel bir menfaati muhtel olan bir şahsın idari bir mahkemeye 

müracaat ederek bu kararın mevzuata, hukuka –salahiyet, saik, mevzu,şekil veya maksat 

cihetlerinden biriyle- aykırılığından ötürü bozulmasını istemesidir.”19 diye tanımlamıştır.  

İptal davası, başka bir ifadeyle, idarenin hukuka uymasını sağlama yolunda 

oluşturulmuş ve idarenin herhangi bir tasarrufunun hukuka uygunluğunu tespite yönelmiş 

bir dava türü olarak açıklanmıştır20. Diğer bir tanımda, idare tarafından verilmiş hukuka 

aykırı ve böyle olmakla birlikte icra edilmesi zorunlu bir kararı nedeniyle menfaati ihlal 

edilen kişilerin açtığı dava olarak ifade edilmiştir21.  

Bu dava türü, genellikle hukuk devleti kavramıyla çok yakından ilişkilendirilip 

“idari yargı hukukunun ve idare hukukunun en önemli dava türü”22 olarak 

nitelendirilmiştir. İptal davası, hukuk devleti yolunda bir tür “genel çare”dir.23

                                                 
19 Sarıca Ragıp, İdari Kaza, Cilt:I, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 1949, 
s.10. 
20 Özyörük Mukbil, İdari Yargı Ders Notları (Teksir), Ankara, 1977, s.204-208.  
21 Eroğlu Hamza, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 1985, s.407. 
22 Zabunoğlu Yahya, İdari Yargı Hukuku Dersleri (Teksir), Ankara, 1981, s.152. 
23 Özay İl Han, “Düşük Bir Tasarının Her İki Anlamı İle “Kızıl” Işığı Altında Kişisel Menfaat, 
Yürütmenin Durdurulması ve Takdir Yetkisine Dair”, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi Bildiri 
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İptal davalarının en çok üzerinde durulan özelliği, sadece işlemin irdelenmesidir 

ki bu da iptal davalarının objektif olmasıyla ifade edilir.24 Yani bu davalarda temel 

mesele idarenin tasarrufunun hukuka uygun olup olmadığıdır. Yargı, inceleme sonunda 

bir hukuka aykırılık, işlemin unsurlarında bir sakatlık tespit ettiğinde idari tasarrufu, iptal 

eder. Bir hukuk devleti, hukuka aykırı işlemleri benimseyemez, onları ortadan 

kaldırmalıdır25. 

Bu davalarda ihlal edilen hakkın tazmin edilmesi hedeflenmez (iptal davası ve 

tam yargı davası birlikte açılabilir ama tazmin, iptal davasının hedefi değildir). Sonuçta 

iptal davasının en önemli amacı ve işlevi hukukun korunmasıdır. Zaten bu yönü, iptal 

davasını idarenin denetlenmesi için en önemli araç yani hukuk devleti için çok önemli bir 

hukuki vasıta haline getirir. Bu durum Danıştay kararlarında da ortaya konmuştur.  

“İdare hukukuna özgü bir dava türü olan iptal davaları, idari işlemler hakkında hukuka 

uygunluk denetiminin yapıldığı, hukuksal düzeni korumaya yönelik nesnel davalar olup, 

iptal davalarında yargı yeri yalnız hukuksal işlemi inceler, tasarrufta bir sakatlık olup 

olmadığına ve hukuka aykırılık arz edip etmediğine bakar.”26  

İptal davalarının objektif olmasının bir sonucu da yargılananın idare değil, 

idarenin işlemi olmasıdır.  Onar bunu “iptal davalarında hakiki bir taraf yoktur” diyerek 

                                                                                                                                                          
Özetleri, Danıştay Yayınları, Ankara, 1990, s.27 . 
24 Onar Sıddık Sami, age., s.1769;  Gökalp, Ali Sıtkı, age., s.443.   
25 Özdek Yasemin, “İptal Davasında Menfaat Koşulu”, Amme İdaresi Dergisi., C.:24, 1991, S.:1, 
s.104. 
26 DİDDGK, 2.11.1988, E.:1987/47, K.:1988/3, Danıştay Dergisi, S.:72-73, s.104-106. 
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ifade etmiştir27. 

İptal davalarında da yargı, re’sen harekete geçemez yani ancak menfaati ihlal 

edilen bir davacının yargı sistemini harekete geçirmesi gerekmektedir. Ancak bu 

aşamadan sonra hakim, re’sen incelemelerde bulunabildiği gibi davacının iptal 

gerekçeleriyle de bağlı değildir. 

İptal davasının hukuk devletini hayata geçirmekte taşıdığı önem, bu davanın 

koşullarından olan menfaat kavramının da geniş yorumlanmasını gerektirmiştir. Anayasa 

Mahkemesi de bu yaklaşımı benimseyerek, 4001 Sayılı yasa ile İdari Yargılama Usulü 

Kanunun 2.maddesinde yapılan “menfaati ihlal edilenler” ifadesi yerine “kişisel hakları 

ihlal edilenler” ifadesinin kullanılması şeklindeki değişikliği, hukuk devleti ilkesini, hak 

arama özgürlüğünü ve idarenin yargısal denetimini sınırlayacağı gerekçesiyle iptal edip 

iptal davasının bu çok önemli işlevine işaret etmiştir. Menfaat kavramının dar 

yorumlanması, doğrudan doğruya idarenin denetlenebileceği alanı daraltır ki bu da 

sonuçta hukuk devletinin en önemli koşullarından birinin anlamsızlaşmasına yolaçar. Bu 

durum Danıştay kararlarında da sıklıkla vurgulanmıştır: “İptal davaları ile idari 

işlemlerin hukuka uygun olup olmadıklarının saptanmasına, hukukun üstünlüğünün 

sağlanmasına, böylelikle idarenin hukuka bağlılığının belirlenmesine, sonuçta hukuk 

devleti ilkesinin gerçekleştirilebilmesine imkan sağlandığından bu davalarda menfaat 

ilişkisinin dar yorumlanmamasında yarar vardır.”28 Başka bir kararda da; iptal 

                                                 
27 Onar Sıddık Sami, s.1772. 
28 Danıştay 6.Dairesi, 3.6.1992, E.:1992/1660, K.:1992/2676, (www.danistay.gov.tr). 
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davalarıyla idari işlemlerin ve doğal olarak da idarenin, hukuka uygun bir güzergahta 

olup olmadığının tespit edildiği; hukukun üstünlüğü ve sonuçta da idarenin hukuka bağlı 

olmak gereğine ne kadar saygı gösterdiğinin belirlendiği ve bu nedenle de menfaat 

koşulunun dar yorumlanamayacağına vurgu yapıldığı görülebilmektedir29. 

B.  İPTAL DAVASININ SONUÇLARI 

1.  İptal Davasının Reddedilmesinin Sonuçları 

Davanın esas bakımından reddedilmesi halinde söz konusu idari işlemin hukuki 

durumunda değişiklik olmaz, işlem geçerliliği koruyarak yürütülmeye devam eder. 

Ayrıca dava konusu işlem üzerinde yürütmeyi durdurma kararı varsa, davanın 

reddedilmesiyle yürütmeyi durdurma kararı kendiliğinden kalkmış olur, bunun için ayrıca 

karar almaya veya işlem yapmaya gerek yoktur30. 

Davanın esastan reddedilmesi halinde, davada ileri sürülen iptal sebeplerinin 

bulunmadığına karar verilmiştir ve sonuç olarak da davacı aynı nedenle aynı davayı 

tekrar açamaz.  Davanın başka bir sebeple açılması da süre nedeniyle söz konusu 

olamayacağı için (dava açma süresi geçmeden davanın esastan sonucu bağlanması 

ihtimali yok denecek kadar azdır), artık aynı davanın yeniden açılmasının mümkün 

olamayacağı açıktır. Ancak, davanın reddedilmesi sadece davanın taraflarını etkiler, 

üçüncü kişilerin aynı konuda dava açmasını engellemez.  

                                                 
29 Danıştay 6.Dairesi, 13.5.1991, E.:1989/2264, K.:1991/1101, Danıştay Dergisi, S.84-85, s.422. 
30 Gözübüyük A.Şeref, Yönetsel Yargı, s.245. 
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Dava husumet, şekil gibi düzeltilmesi mümkün ön koşullar yönünden 

reddediliyorsa, davacı dava açma süre süresi içinde yeniden dava açabilir.  Ancak dava 

menfaat koşulunun gerçekleşmemiş olması yani davacının dava konusu işlemle arasında 

bir menfaat ilişkisi olmaması nedeniyle reddedilmişse; davacı yeniden aynı davayı 

açamaz. Fakat daha sonra konumu değişir ve arada bir menfaat ilişkisi kurulabilir hale 

gelirse, bu durumda dava sebebi de değişmiş olacağından yeniden dava açılabilmesi 

doğaldır çünkü ilk dava ile ikincisi farklı olduğundan kesin hüküm söz konusu değildir31. 

2.  İptal Kararı Verilmesinin Sonuçları 

a. İptal edilen işlem ortadan kalkar: 

  “İptal kararı bir işlemin hukuka uygun olup olmadığını denetleyen yargı 

organının, işlemin geçerliliğini etkileyen bir sakatlık saptaması halinde, işlemin geri 

yürür biçimde ortadan kalkmasını sağlayan ve kesin hüküm olabilen bir yargı işlemidir”32 

biçiminde tanımlanabilmektedir. 

İptal kararıyla, idari işlemde bulunan hukuki sakatlık yargı makamı tarafından 

saptanmış ve işlem kesin olarak kaldırılmış olur33.  Yargı tarafından sakatlığı tespit 

                                                 
31 Onar Sıddık Sami, age., s.1785. 
32 Uler Yıldırım, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçlar, Ankara, 1970, s.4. 
33 Uler Yıldırım, age., s.13; Gözübüyük  Şeref, Yönetsel Yargı, s.246; Onar Sıddık Sami, age. 
s.1790; Güran Sait, “Anayasa’nın Kuvvetler Ayrılığı İlkesine ve Yönetim Yargı ilişkilerine Bakış 
Açısında Değişiklik”, Anayasa Yargısı, 1995, S.:11 s.211 ; Cansel Erol, “Anayasa Mahkemesinin 
Verdiği İptal Kararından Doğan Kimi Sorunlar”, Anayasa Yargısı, 1993, S.9, s.93 ;  Tikveş 
Özkan, “İdari Dava Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, Seha L. Meray’a Armağan, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Yayını, Ankara, 1981, s.261; Gözübüyük A.Şeref, 
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edilmiş bir idari işlemin hukuk düzeninde yerini koruması söz konusu olamayacağına 

göre işlemin varlığı son bulur. Ancak kabul edilmelidir ki, söz konusu idari işlem 

hukuken ortadan kalkmış da olsa, kararın infazı için idare tarafından bazı işlemler ya da 

eylemler yapılması gerekiyorsa, fiili mevcudiyetinin sürdüğü de bir gerçektir34. 

İşlemin iptal kararıyla ortadan kalkması hususunda, Sarıca’nın farklı düşündüğü 

görülmektedir. Yazar, İdari Kaza adlı eserinde, bir idari işlemin iptal edilmesiyle ne 

hukuken ne de fiilen ortadan kalkmış olmayacağını ifade etmektedir: “…idari bir kararın 

mahkemece bozulması ile bu karar ne hukuken ne de fiilen kendiliğinden ortadan 

kalkmış, geri alınmış olmaz.  Başka bir söyleyişle kararın mahkeme tarafından iptali 

keyfiyeti, kararın kendiliğinden otomatik bir suretle ortadan kalkmasını, geri alınmasını 

intac etmez.  İptal olunan kararın ortadan kalkabilmesi, geri alınabilmesi için –iptal 

hükmü üzerine- idarenin yeniden karar ittihaz etmek suretiyle mahkemece bozulduğu 

bildirilen kararı ortadan kaldırması geri alması gerekir. Görülüyor ki mahkemece iptal 

olunan kararı ortadan kaldıracak, geri alacak olan bizzat idarenin kendisidir.  Demek ki 

mahkeme bir kararı iptal edince idare mahkeme hükmünü nazara alarak bunu yerine 

getirecektir.  Hükmü yerine getirebilmek için de –ilamı infaz sadedinde- yeni bir takım 

kararlar ve tedbirler ittihaz edecektir. Daha doğrusu idari mahkemenin verdiği hükme 

bakarak mahkemece bozulan kararın yerine yeni bir karar ikame edecektir.  İptal olunan 

                                                                                                                                                          
“İptal İlamlarının İnfazı ve Danıştay’ın Tutumu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, C.XVI, 1961, S.2, s.121. 
34 Tuncay Aydın H., İdare Hukuk ve İdari Yargının Bazı Sorunları, Danıştay Yayını, Ankara, 
1972, s.210. 
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kararı, ta ittihaz anından itibaren hükümsüz bırakacak yeni bir karar alacaktır.”35     

   Yazara göre; örneğin, belediye tarafından alınan, bir hamamın kapatılmasına 

dair idari karar, mahkeme tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilse bile, karar 

varlığını korumaya devam eder ve belediye hamamın açılmasına dair yeni bir karar 

almadıkça eski karar hüküm sürer. Mesela, hukuka aykırılığı tespit edilerek iptal edilmiş 

bir talimatname de idari makamlarca geri alınmadıkça, kaldırılmadıkça, hukuken ve fiilen 

varlığını korur ve uygulanmaya devam olunur. İdare de idare edilenler de bu 

talimatnameye uymak zorundadırlar çünkü yargı tarafından iptal olunsa da geçerliliğini 

korumaktadır36.  

Bu yaklaşımla, yargı tarafından hukuka aykırı olduğu tespit edilen bir idari 

işlemin, idari makamlar yargının tespitine katılarak işlemi geri almadıkça, hukuken 

varlığını sürdürdüğünü, geçerli olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu durumda, 

hukuka aykırılığı tespit edilmiş bir kararın, hukuki varlığını kabul etmek gibi bir sonuç 

söz konusu olmaktadır ki böyle bir düşünceyi benimsemenin yargının denetim gücünü 

zayıflatacak, hatta giderek, yargı kararlarını anlamsızlaştıracak etkileri olabilir. Yargı, 

işlemin hukuka aykırılığını tespit ederek onu iptal eder ve böylece kararın hukuki varlığı 

                                                 
35 Sarıca Ragıp, İdari Kaza, s.121. Yazar, bu eserde 1938 tarihli bir Devlet Şurası kararına 
(D.Ş.K. Mecm. Sayı 5, 38/144, s.99-101) atıf yaparak bu kararda yer alan muddeiumumi 
görüşünü de tezini desteklemek için kullanmaktadır. Bu görüşe göre; “Devlet Şurasınca verilen 
iptal kararlarının mevzuunu teşkil eden idari kararın ittihazı tarihine ircaan ortadan kaldırılması 
idare hukukunun maruf bir kaidesi ise de; bu iptal kararlarının  eski hali kendiliğinden iade 
edememesi de bu kaideye mutenazır diğer bir esas kaidedir. Bu esasa göre iptal kararları üzerine 
işin yeni baştan idarece tetkikiyle Şura ilamının infazı sadedinde idare tarafından ikinci bir 
kararla muamele infazı gerekir.”   
36 Sarıca Ragıp, İdari Kaza, s.122-123 
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kendiliğinden son bulur. 

Danıştay kararlarına bakıldığında, iptal kararının, işlemi ortadan kaldırdığı 

yönünde içtihat oluştuğu görülmektedir: “İptal kararları objektif, geriye yürüyen, 

genellik ifade eden, ortadan kaldırıcı nitelikte kararlardır.  Bu bakımdan kendiliğinden 

infaz kabiliyetleri yoktur. Ancak, iptal kararları idari tasarrufun doğuşunda 

unsurlarındaki sakatlıkları tespit ettiği makabline şamildir. Başka bir deyişle iptal 

kararları iptal konusu tasarrufun unsurlarındaki sakatlıkların tasarrufun doğuşunda 

mevcut olması dolayısıyla hukuki bir durum yaratmadığını, hukuk aleminde bir değişiklik 

husule getiremediğini gösterirler. Bu husus iptal kararlarının makable şamil sonuç 

getirdiği ilkesidir. Bu nedenle iptal davasında işlemin iptal edilmesi halinde bu işlem ve 

bu işlemle doğmuş olan hukuki durum ortadan kalkmış olur.”37   

Ancak şu da unutulmamalıdır ki iptal kararı, yargı kararıyla ortadan kaldırılmış 

olan idari kararın yerine geçemez. Yani ruhsat vermeme yönünde bir işlemin iptal edilmiş 

olması, bu iptal kararının ruhsatın yerine geçtiğini ileri sürmeye olanak vermez.  Bunun 

yanında, iptal kararının idareye talimat vermesi de söz konusu değildir. Yargı makamı, 

iptal davasında önüne getirilen işlemin hukuka aykırılığını tespit edip iptal etmekle 

                                                 
37 Danıştay 3.Daire, 9.3.1978, E.:1978/151, K.:1978/199, Özeren Ahmet Şükrü-Bayhan Taci, 
İdari Yargı Kararlarının Uygulanması, Ankara, 1992, s.87-93.  

Aynı Yönde; DDDGK, 4.2.1966, E.:1965/473, Yüzyıl Boyunca Danıştay, s.966;  Danıştay 
12.Daire 21.11.1978, E.:1976/2324, K.:1978/4081, Özeren-Bayhan, age., s.151-154;  Danıştay 
12.Daire, 22.5.1978, E.:1974/2175, K.:1978/1397, Özeren-Bayhan, age. s.157-159;  Danıştay 
8.Daire, 21.10.1982, E.:1981/551, K.:1982/1196, Danıştay Dergisi, S.:50/51, s.354;  Danıştay 
10.Daire, 13.11.2002, E.:2002/1407, K.:2002/4320, Danıştay Dergisi, S.:1, s.396-397 ;  Danıştay 
1.Daire,7.6.1982, E.:1982/112, K.:1982/130, Altay Evren, İdari Yargı Kararlarının 
Uygulanmamasından Doğan Uyuşmazlıklar, Ankara, 2004, s.13-14.  
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yetinir, idarenin yerine geçerek idarenin yapması gereken işlemi yapamaz38.    

b. İptal Kararı Geriye Yürür: 

İdari işlemler, idare işlevinin yerine getirilmesi amacıyla ve kamu gücü 

kullanılarak yapılan işlemlerdir39. Doğdukları tarihten itibaren etki yaratır, yargısal 

kararlarlardan farklı olarak geçmişe etki etmeyip geleceğe yönelik yeni bir durum 

yaratırlar40.  Ancak iptal kararlarının etkisi geçmişe yöneliktir.  İptal kararları geriye 

yürür, yani iptal edilen işlem kararın verildiği tarihten itibaren değil, kararın alındığı 

tarihten itibaren ortadan kalkmış olur41. İptal kararı işlemi hukuken hiç varolmamış hale 

getirir.  İptal davasında, idari kararın, doğumu anındaki durumu irdelenir. 

Onar, bu noktayı şöyle ifade etmektedir: “.…iptal kararı iptal edilen karar 

istinat eden, onunla doğrudan doğruya alakalı tasarruflara da şamil olmakta ve bu 

suretle iptal hükmü, iptal edilen karara dayanan, onunla bağlı bir mahiyet arzeden tekmil 

tasarrufları ortadan kaldırmak suretiyle makabline şamil olmaktadır.”42

Danıştay kararlarına bakıldığında, iptal kararlarının geçmişe etkili olduğu 

konusunda düzenli bir içtihat oluştuğu görülmektedir: “Danıştay’ın otuz seneyi aşan 
                                                 

38 Onar, age. s.1790; Sarıca, İdari Kaza, s.125. 
39 Günday Metin, İdare Hukuku, Ankara, 2003, s.109 
40 Onar, age. s.1791. 
41 Sarıca, İdari Kaza, s.118-120;  Onar, age.1790-1796;  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.246-248, 
Uler Yıldırım, age., s.16 vd.; Altay  Evren, age., s.12;  Çağlayan Ramazan, İdari Yargı 
Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Ankara, 2001, s.131;  Mumcu Uğur, “Türk Hukukunda 
İptal Kararlarının Yerine Getirilmesi ve Sorumluluk”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C.:XVII, 1970, S.:3-4, s.105;  Gözübüyük, A.Şeref, “İptal Davasının Sonuçları”, s.334. 
42 Onar, age. s.1794. 
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istikrar kazanmış içtihatlarına göre, iptal kararları dava konusu işlemi hiç tesis 

edilmemiş kılan ve önceki hukuki durumun geri gelmesini sağlayan kararlardır.”43  

İptal kararının sakat işlemi yapıldığı tarihten itibaren ortadan kaldırdığı yönünde 

istikrarlı kararlar vermiş olan Danıştay’ın, bazı kararlarında da geriye dönüş için idarenin 

yeni kararlar alması gerektiğine dair bir ifade kullandığı görülmüştür. Örneğin, “İptal 

kararı kendiliğinden nafiz olmayıp idarenin buna uyarak yeni bir karar almasıyla 

neticelerini doğurur.”44   

Duran da İdare Hukuku Meseleleri adlı eserinde, iptal hükümlerinin 

kendiliğinden sonuç doğurmayacağını savunmaktadır.  Yazar, yetkili idari makam, iptal 

kararı doğrultusunda yeni bir icrai karar almadığı sürece, iptal edilmiş de olsa, söz 

konusu idari işlemin yarattığı hukuki durumun devam edeceğini çünkü işlemin yargı 

tarafından iptalinin, teorik açıdan işlemin hukuki varlığına son verse de fiili açıdan bunun 

gerçekleşmesi için idarenin tasarrufuna ihtiyaç olduğunu belirtir: “…İptal hükümleri 

hiçbir halde iptal edilen icrai kararın aksine, hukuki bir vaz’iyet ihdas edemeyeceği gibi, 

dava ile istihdaf edilen neticeyi de doğrudan doğruya tevlid edemez.  Bu itibarla hukuk 

nizamında faal idarenin iradesiyle vaki olacak değişiklikleri kaza mercileri hükümleri ile 

                                                 
43 Danıştay 5.Daire, 25.2.1998, E.:1997/13, K:1998/515, Danıştay Dergisi, S.:97, s.308-314. 
Aynı yönde; DDDGK. 25.1.1938, E.:1937/202, K.:1938/14, Danıştay Kararlar Dergisi, S.3, s.46; 
Danıştay 3.Daire, 9.9.1966, E.:1966/235, K.:1966/236, Yüzyıl Boyunca Danıştay, s.714;  
Danıştay .16.1982, E.:1982/112, K.:1982/130, Danıştay Dergisi, S.:46-47.; Danıştay 1.Daire 
10.7.1985, E.:1985/144, K.:1985/156, Danıştay Dergisi, S.62-63, s.95,   
44 Danıştay 5.D, 4.11.1968, E.:1965/1059, K.:1968/3803, Uler Yıldırım, age., s.26.  

Aynı yönde; Danıştay 5.D, 8.6.1961, E.:1960/380, K.:1961/1668 (yayımlanmamıştır);  Danıştay 
5.Daire, 11.3.1952, E.:1951/3554, K.:1952/216, Danıştay Kararlar Dergisi, S.54-57, s.343. 
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yapmaya salahiyetli değildirler.  Salahiyetli idari makam, iptal hükmünün ışığı altında, 

yeni bir icrai karar alıncaya kadar, iptal edilen tasarrufun yaratmış olduğu hukuki 

durum devam edecektir. İptal hükmü, batıl kararı ittihazı anından itibaren hukuken 

ortadan kaldırmakla beraber, bunun tesirlerini derhal ve kendiliğinden silip atamaz. Bu 

fiili neticenin tahakkuku için, idarenin müdahalesine ve bazı tasarruflar yapmasına 

ihtiyaç vardır.”45  

 Ancak, pek çok Danıştay kararında da önceki durumun kendiliğinden geri 

geldiğine dair bir söylem mevcuttur46.  

Bu noktada, iptal edilen işlemin özelliklerine bakmakta yarar vardır. İdarenin 

belli bir harekette bulunmasını gerektirmeyen, daha doğrusu hareketsiz kalmasının yeterli 

olduğu durumlarda iptal kararıyla önceki duruma dönüş kendiliğindendir47. Bir yasağın 

ya da düzenleyici işlemin iptal edilmesi halinde eski durum kendiliğinden geri gelmiş 

olur. Bu durum bir Danıştay kararında şöyle ifade edilmiştir: “Eğer bireysel bir idari 

işlem iptal edilmiş ise idare, bireyin eski hukuki durumunu kazanması için gereken 

işlemleri yapmakla yükümlüdür; dava konusu işlem gibi düzenleyici bir işlem iptal 

edilmiş ise ortada hukuken doldurulması zorunlu bir boşluk oluşmadıkça, verilen yargı 

kararı idarenin herhangi bir uygulama işlemine gerek kalmaksızın hukuki sonuçlarını 

ortaya koyar, başka bir anlatımla iptal edilen düzenleyici işlemin uygulanabilirlik 

                                                 
45 Duran Lütfi, İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul, 1964, s.67-68. 
46 Danıştay 10.Daire, 15.2.1990, E.:1989/2490, K.:1990/270, Danıştay Dergisi, S.80, s.432;  
Danıştay 1.Daire, 10.7.1985, E.:1985/144, K.:1985/156, Danıştay Dergisi, S.62-63, s.95.  
47 Uler Yıldırım, age., s.27 

 21



(icrailik) niteliği son bulur ve işlemin yapılmasından önceki hukuki durum yürürlük 

kazanır. Örneğin herhangi bir tüzük veya yönetmeliğin belli bir maddesini kaldıran veya 

değiştiren bir tüzük veya yönetmelik için iptal kararı verilmiş ise değişiklik yapan hüküm 

uygulanmaz ve değiştirilen hüküm yürürlükte kalır.”48 Yüksek Mahkeme, bu karar 

metninin devamında, Anayasa Mahkemesi’nin bir yasayı yürürlükten kaldıran kanunu 

iptal etmesinin önceki yasanın yürürlüğe girmesine yol açmamasını, Anayasanın 

153.maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye 

yürümeyeceğine dair hükümden kaynaklandığını ifade etmiştir. Danıştay, idari yargıda 

iptal kararlarının (ve yürütmeyi durdurma kararlarının), tartışmasız olarak, dava konusu 

işlemin tesisinden itibaren sonuç doğurduklarını, bir düzenleyici işlemin iptali ile eski 

düzenleyici işlemin hiç kaldırılmamışçasına uygulanmasının gerektiğini; aksi bir 

yorumun iptal davalarının (ve yürütmeyi durdurmanın) amacıyla bağdaştırılamayacağını, 

çünkü iptal davasının amacının hukuka aykırılıkları, ihlalin gerçekleştiği zamandan 

itibaren ortadan kaldırmak olduğunu beyan etmiştir. 

  İptal kararı sonucu işlemin ortadan kalkmış ve önceki durumun geri gelmiş 

olması kimi durumlarda yeterli olmayabilir.  İşlemin iptali ve eski durumun gelmesi 

ilgilinin kayıplarını gidermiyor olabilir. Bu durum özellikle kamu personelinin görevine 

son verilmesi, görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle açılan davalarda sorun 

olabilmektedir.  Bu durumlarda, işlemin geriye yürümesi dışında işlemin hiç yapılmamış 

sayılması fikri benimsenmektedir. “İlke, hukuka aykırı işlemden doğan sonuçların 

silinmesi amacıyla, iptal edilen işlemin hiç yapılmamış sayılması ve bunun uygulaması 
                                                 

48 Danıştay 5.Daire, 25.2.1998, E.:1997/13, K.:1998/515, Danıştay Dergisi, S.:97, s.308-314. 
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olarak da sakat işlem nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlisinin, bu sakat işlem hiç 

yapılmamış olsaydı elde edebileceği şeyleri tam olarak vererek, bu yüzden hiçbir kayba 

uğramamasını sağlamaktır.”49

  Bu konuda Danıştay’ın 1966 yılında aldığı bir içtihadı birleştirme kararı 

vardır: “…iptal kararının kanunen belli çeşitli sebepler muvacehesinde idari tasarrufu 

yapıldığı tarihe kadar ortadan kaldıracağı için geçmişe şamil olduğu idare hukukunun 

umumi prensiplerindendir.  Bu sebeple iptal davasına konu olan idari işlem ve kararın 

Danıştayca iptal edildiği tarihten değil idarece verildiği andan itibaren ortadan kalkmış 

sayılması gerekeceğine binaen, emeklilik işlemleri iptal edilen personelin emekliye 

çıkarıldıkları tarih ile, iptal kararı üzerine yeniden vazifeye başladıkları tarih arasında 

geçen sürenin kıdemlerinde nazara alınması gerektiğinden, içtihadın sekizinci dairenin 

10.11.1961 tarih ve E.1960/8352, K.3703 sayılı kararının kıdeme taalluk eden hükmü 

veçhile birleştirilmesine…”50

İptal edilen işlemin hiç yapılmamış sayılması yine kamu personeliyle ilgili 

davalarda, maddi haklar bakımından da önemli sonuçlar doğurur.  Danıştay I. Dairesinin 

bu konudaki yaklaşımı; göreve son verme, görevden çekilme veya buna benzer işlemlerin 

iptaliyle göreve dönen kamu görevlilerine, iptal edilen işlemin tesisiyle göreve 

başlamaları arasında geçen süredeki tüm maddi haklarının dava dilekçesinde talep 

                                                 
49 Uler Yıldırım, age., s.33. 
50 DDGK, 9.7.1966, E.1965/21, K.1966/7, Danıştay Kararlar Dergisi, S.103-106, s.77. 
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etmemiş olsalar bile, ödenmesi gerektiği yönündedir.51   

İptal kararlarında, işlemin tesis edildiği andaki durum değerlendirilir. Söz 

konusu idari tasarrufun tesis edildiği tarihle iptal tarihi arasında uzun zaman geçmiş 

olması, işlemin uygulanmış sayılması, iptal davasının açılmasına engel olamaz”52. Aksi 

yöndeki bir tavır, iptal davasının en önemli fonksiyonu olan idarenin denetimini engeller: 

“..bir kere alınmış, uygulanması gerekli olduğu için uygulanmış, hükmünü zaman içinde 

yürütmüş bir idari kararın sonradan değiştirildiğini ileri sürerek iptal davasına konu 

olamayacağını kabul etmek idareyi kendi eylem ve işlemlerini daima yargı denetiminden 

kurtarma ve onun akıbetinden sıyrılma imkanına kavuşturur.  Menfaatinin ya da hakkının 

ihlal edildiğini ileri sürerek dava açmış olan kişilere (vaktiyle menfaatiniz ihlal edilmiş 

olsa bile bugün sizi vaktiyle dara sokmuş olan tasarruf ortada yoktur) diyerek davasını 

reddetmek veya karar vermeye gerek yoktur şeklinde bir hükme varmak yargı görevinden 

                                                 
51 “…idare iptal kararının amaç ve kapsamına göre yeni bir işlem ya da işlemler yapmak, iptal 
edilen işlemden doğan sonuçları ortadan kaldırmak, işlemin hiç yapılmamış sayılması ilkesi 
gereği olarak, önceki hukuki durumun geçerliliğini sağlamak görevi ile yükümlüdür.  İptal 
kararının bu sonuçları doğurduğu gözönüne alındığında, haklarında göreve son verme, 
görevinden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemler yapılan kamu görevlilerinin yargısal yoldan 
bu işlemlerin iptalini sağlamaları halinde, idarenin bu kararlara uygun işlem tesis etmesi ve 
idarenin doğurduğu hukuki ve fiili bütün sonuçları ortadan kaldırmak için memurun iptal edilen 
işlem ile sıkı ilişkisi bulunan bütün maddi haklarını, o görev yapılmış gibi ve başkaca bir hükme 
gerek olmaksızın kendiliğinden ödemesi gerekli bulunmaktadır.  İptal kararı üzerine memurun, 
görevine iadesi ile yetinip memuriyet görevinin fiilen yapılmadığı süreye ilişkin maddi haklarını 
ödememek, iptal kararı ile ortadan kaldırılmış bir işlemin sonuçlarını geçerli bırakmak anlamına 
gelir ki, bunun yukarıda açıklanan idare hukuku ilkesiyle bağdaşmayacağı açıktır.  Bu durumda 
haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin 
yargısal kararla iptali üzerine göreve döndürülenlere, dava dilekçelerinde bir istemde bulunmuş 
olmalarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi 
gerektiği mütalaa kılındı.” (Danıştay 1.Daire, 7.6.1982, E.:1982/112, K.:1982/130) Altay Evren, 
age., s.13-14. 
52 Uler Yıldırım, age., s.34.  
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çekilmek olur..”53

c.  İptal Kararı Genel Etkilidir: 

Sakatlığı tespit edildiği için hukuk aleminden kaldırılmış bir kararın bazıları için 

varlığını koruması düşünülemeyeceğine göre iptal kararı genel etkilidir54.  İptal kararı 

sadece davacıyı değil, üçüncü kişileri de etkileyecek nitelikte ise, davada taraf olmasalar 

da söz konusu idari tasarrufla ilgisi bulunan üçüncü kişiler de etkilenir55. Bu çerçevede, 

düzenleyici bir işlemin iptalinin herkesi etkilemesi de doğaldır. 

II- VERGİ DAVALARI 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 28. maddede “vergi davası” ifadesinin ayrıca 

kullanıldığı görülmektedir. Turk yazınına bakıldığında, vergi davalarının niteliği 

konusunda çok kesin bir görüş birliği olduğunu söyleyemeyiz. Doktrinde vergi 

davalarının tam yargı davası olarak değerlendirildiği de56, kendine özgü ya da karma57 

nitelikli bir dava türü olarak da değerlendirildiği görülebilmektedir. Bunun yanında 

karma nitelikli olmakla birlikte ağırlıklı olarak iptal davası özellikleri taşıdığı da 

savunulmuştur58.  

                                                 
53 Danıştay 8.Daire, 12.2.1963, E.:1962/1646, K.:1963/1191,  Akural S.-Ziylan Ç., Danıştay 8. 
Daire Kararları  (1960-1963) , Ankara, 1963, s.260.  
54 Uler Yıldırım, age., s.44. 
55Gözübüyük A. Şeref, Yönetsel Yargı, s.249.  
56 Onar, age. s.1771. 
57 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.266;  Candan Turgut, “Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Davalar”, 
Danıştay Dergisi, S.54-55, 1984, s.31-40. 
58 Kumrulu Ahmet, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Ankara, 1989, s.172. 
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Vergi mahkemesinde açılan ve vergi mevzuatının uygulanmasından 

kaynaklanan tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleriyle bunlarla bağlantılı işlemlerin irdelendiği 

bu davaların tam yargı davası grubuna girdiğini kabul edilmesi zordur. Bu davalarda 

idare tarafından yürütülen işlemler konu edinilmektedir ve özünde iptal davalarından 

farklı değildirler. Burada da idarenin yapmış olduğu bir işlemin hukuka uygunluğu 

denetlenmektedir. Bu açıdan, kanunda ayrıca ifade edilmiş olmakla birlikte iptal 

kararlarının uygulanmasının mecburiliğiyle ilgili değerlendirmeler vergi davaları için de 

geçerlidir.  

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerle bunların zam ve cezalarına ilişkin 

işlemlerden dolayı vergi mahkemesinde dava açılması, kural olarak tahsil işlemlerini 

kendiliğinden durdurur. Doğal olarak dava reddedilirse, davanın açılmasıyla duran 

işlemler kendiliğinden yürürlük kazanırlar. İdari Yargılama Usulü Kanunu 28.madde 

5.fıkra, vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda; mahkeme kararlarının idareye 

tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerin, zam ve ceza miktarlarının ilgiliye bildirilmesi gerektiğini düzenler.  

Vergi davalarıyla (ve tazminat davaları için de) ilgili olarak İYUK 28.madde 

6.fıkrada, infazın gecikmesi nedeniyle kanuni gecikme faizi ödeneceği hükme 

bağlanmıştır. Kanuni gecikme faizinin hangi tarihten itibaren uygulanacağı konusunda 

Danıştay dairelerinin yorumları arasında farklılık vardır. 7. Daire gecikme faizini kararın 

idareye tebliğ tarihinden itibaren hesaplarken59, 9.Daire kararın uygulanması için idareye 

                                                 
59 Danıştay 7.Daire, 27.3.2000, E.:1999/2121, K.:2000/845, Danıştay Dergisi, S.104, s.391. 
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tanınan sürenin sona ermesinden itibaren60 hesaplamaktadır. 

III - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI 

A. Genel Olarak Yürütmenin Durdurulması Kararları 

İdare, sahip olduğu kamu gücünü kullanırken, tek yanlı olarak icrai karar 

alabilme ve bunu uygulama yetkisinden yararlandığı için bireyler karşısında son derece 

güçlü bir konumda bulunur. İdari işlemler, kanunilik karinesinden yararlanırlar ve bizim 

sistemimizde iptal davası açılması yürütmeyi durdurmaz61.  İdari işlemin yürütülmesinin 

durdurulması ancak mahkeme kararıyla olur.  İdari Yargılama Usulü Kanunun 

27.maddesinde düzenlenmiş bulunan yürütmeyi durdurma kararı, işlemin uygulanması 

halinde giderilmesi güç ya da olanaksız zararların doğması ve işlemin açıkça hukuka 

aykırı olması durumunda, gerekçe göstererek ve teminat karşılığında (durum 

gerektiriyorsa teminat alınmayabilir) verilen ve bir anlamda da “kanunilik karinesini 

geçici olarak askıya alan”62 bir karardır.  

Yürütmenin durdurulması kararları, iptal davasının ayrılmaz bir parçası olarak 

nitelenebilecek kadar sıkı sıkıya bağlıdır iptal davalarına63. Öyle ki iptal davasının anlam 

                                                 
60 Danıştay 9.Daire, 28.5.1998, E.:1997/3067, K.:1998/2270, Danıştay Dergisi, S.99, s.451 
61 Örneğin Almanya’da iptal davasının açılması yürütmenin durmasını sağlamaktadır, talebe 
gerek yoktur (Çağa Tahir, “Yürütmenin Durdurulmasına Dair”, Danıştay Dergisi, 1979, S.32-33, 
s.34-44). 
62 Özay İl Han, Gün Işığında Yönetim, Afa Yayınları, İstanbul, 1996, s.309. 
63 Özdeş Orhan, “İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve Niteliği”, Danıştay Dergisi, 1979, 
S.32-33, s.7. 
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kazanmasında hayati rol oynayabilir. Sonuç olarak da; iptal davasıyla birlikte, idarenin 

denetimi mekanizmasının işleyişi için çok önemli bir dişli görevi üstlenir. Danıştay’ın 

yürütmeyi durdurma kararı verebilmesi “hukuk devletinin bekçiliğini”64 yapmak olarak 

nitelendirilmiştir.  

Hukuk devleti kavramının hayata geçirilmesinde anahtar olarak kabul edilen 

iptal davaları, yürütmeyi durdurma olanağı olmadıkça işlevlerini tam olarak yerine 

getirmeyebilirler. Örneğin, Özay, bireyin idare karşısında korunması ve hukuk devletinin 

yaşama geçirilmesinde en önemli yargısal araç olan iptal davasını anlamlı kılan ögenin, 

çoğu durumda, yürütmeyi durdurma kararı olduğunu ifade etmektedir65. 

B. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Sonuçları 

Yürütmeyi durdurma kararları, iptal kararları ile benzer sonuçlar doğururlar: 

“…idare hukuku ilkesine göre, iptal kararları, iptali istenilen idari tasarrufu ve ona bağlı 

işlemleri ittihaz edildikleri tarihten itibaren ortadan kaldırarak o tasarrufun ittihazından 

önceki hukuki durumu ortaya koyar.  Bir iptal davasında verilmiş bulunan yürütmenin 

durdurulması kararı da aynı niteliktedir. Yani; henüz ortada bir iptal kararı bulunmadığı 

halde, iptali istenen idari tasarrufu ve onun sonucu olan işlemleri durdurur ve bu 

tasarruf ve işlemlerin ittihaz ve icrasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü 

                                                 
64 Aksoy Muammer, “Danıştay Kararlarına Saygı”, Ankara Barosu Dergisi, 1977, S.2, s.315. 
65 Özay İlhan, Devlet, İdari Rejim ve Yargısal Korunma, s.152 ; Benzer yaklaşım: Candan 
Turgut, “İtiraz ve Temyiz Başvuruları Dolayısıyla Verilen Yürütmenin Durdurulması 
Kararlarının İptal Davasına Konu İdari İşlemin Yürütülebilirliği Üzerinde Etkileri”, Ankara 
Barosu Dergisi, 1992, S.4, s.569.   
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sağlar.”66 Bir anlamda, yürütmeyi durdurma kararıyla idari işlemin uygulanması dava 

sonuna kadar ertelenmiş olur67.   

Doktrinde, yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanması zorunluluğu genel 

kabul görmekle birlikte, bunun aksini düşünenler de olmuştur68. Bu anlayış, yürütmenin 

durdurulması kararlarının, kesin hüküm teşkil etmeyen, ara kararlar olduğunu, idarece 

ihmal edilebileceğini ama ilgilinin tazminat hakkının baki olduğunu savunmuştur. Buna 

göre, aksi düşünce idareyi yargı mercilerinin emrine sokmak olur. Bu bakış açısı 

genişletilecek olursa, idareyi yargı makamlarının emrine sokmamak için, idareye yargı 

kararlarına uymama olanağı tanımak da savunulabilir bir hale gelecektir ki sonuçta yargı 

denetimi de anlamsızlaşacaktır. Bunun da hukuk devletine inandığını iddia eden biri 

tarafından kabul edilmesi olanaksızdır. 

Yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanmasında yaşanan sorunlara 

bakıldığında, özellikle kamu görevlilerinin açmış olduğu davalardaki yürütmeyi 

durdurma kararlarının hayata geçirilmesinin mesele olduğu görülmektedir. Bu noktada 

doğan tereddütleri gidermek açısından, Danıştay 1. Dairesinin vermiş olduğu bir danışma 

kararında; yürütmeyi durdurma kararıyla göreve döndürülen kamu görevlisine, fiilen 

görev yapmadığı döneme ilişkin maddi haklarının ödenmesi gerektiği sonucuna 

                                                 
66 D.D.G.K, 4.2.1966, E.:473, Kıratlı Metin, “Yürütmenin Durdurulması”, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt.XXI, S.4, s.193. 
67 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.452; Uler, age. s.4. 
68 Domaniç H., “Danıştay Kararları ve Bir Kısım Basın”, Son Havadis, 15.2.1966;  Hadımlı K., 
“İdari Kazada Tehir-i İcra”, Son Havadis, 18.3.1966 (Aktaran: Kıratlı Metin, “Yürütmenin 
Durdurulması”, s.190-191). 
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varılmıştır69 . Kararda belirtildiği üzere; yürütmenin durdurulması kararının söz konusu 

işlemi ve ona bağlı olarak yapılan işlemleri durdurması ve işlemden önceki duruma 

dönülmesini sağlaması, yürütmenin durdurulması kararının işlevine, sonuçta iptal davası 

açılmasından beklenen yararın doğasına uygundur. Fakat burada başka bir nokta daha 

vardır ki yürütmeyi durdurma kararı, bir iptal kararı değildir, bir anlamda, erteleme 

                                                 
69 “2709 Sayılı T.C.Anayasanın 125. ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 
27.maddeleri hükümlerine göre, yürütmenin durdurulması kararı, ‘idari işlemin uygulanması 
halinde telafisi güç ya da imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı 
olması’ koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde verilebilmektedir. Böyle olduğuna göre, 
yürütmenin durdurulması kararının verilmiş olması, bu kararın verilmesi aşamasında dava 
konusu işlemin hukuka açıkça aykırılığının idari yargı yerince saptandığını ortaya koyar. Bu 
nitelikteki bir işlemle ve kendi kusur ve iradesi dışında görevinden ayrılmak durumunda kalan 
ilgiliye bu nedenle görev yapamadığı süreye ilişkin aylık ve özlük haklarının ödenmemesi, 
düşünülmemek gerekir. 

Bir iptal davasında verilmiş bulunan yürütmenin durdurulması kararlarının, henüz ortada iptal 
kararı bulunmadığı halde, iptali istenen işlemi ve ona bağlı işlemleri durduran ve geriye yürüyen 
sonuçlar doğuran, başka bir anlatımla, işlemin tesis edildiği tarihten önceki hukuki durumun 
geçerliliğini sağlayan kararlardan olduğu ve bu özellikleri nedeniyle iptal kararıyla aynı nitelikte 
olan kararlardan bulunduğu yolundaki idare hukuku ilkesi gözönüne alınacak olursa, bunun bu 
yönden de zorunluluk halini aldığı ortaya çıkar. 

Bu durumda haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri 
işlemlerin yürütmenin durdurulması kararıyla durdurulması üzerine, görevine döndürülen 
memurlara fiilen görev yapmadıkları döneme ait özlük haklarının ödenmesi gerektiği mütalaa 
kılındı. 

Karşı Oy:  Yürütmenin durdurulması kararının, iptali istenen işlemi ve ona bağlı işlemleri 
durduran ve işlemin tesis edildiği tarihten önceki hukuki durumun geçerliliğini sağlayan nitelikte 
olduğu kuşkusuzdur. Ancak bu karar söz konusu hukuki durumun sağlanmasına kadar geçen süre 
için ilgiliye bir tazminat ya da yoksun kaldığı maaş ve diğer haklarının ödenmesine olanak 
vermez. Şöyleki bu dönem için uğranılan zararın tazmini, ancak işlemin hukuka aykırılığı 
saptanarak iptali halinde söz konusu olabilir. 

Gerçekten yürütmenin durdurulması kararıyla doğduğu kabul edilen zarar, işlem nedeniyle 
açılacak tazminat davasının konusunu oluşturan zararla zaman ve mekan itibarıyla aynıdır. Bu 
itibarla,…Yargılama Usulü Kanununun 12.maddesine göre, işlem nedeniyle açılacak tazminat 
davası sonunda verilecek hükümle ya da iptal kararı üzerine davaya gerek kalmadan doğrudan 
giderilecek olan zararın, açılan iptal davasında verilen yürütmenin durdurulması kararı uyarınca 
da idarece başka bir karar gerek kalmadan karşılanmasına, yürütmenin durdurulması kararının 
işlemin iptali anlamında olmaması nedeniyle, olanak bulunmamaktadır.” Danıştay 1.Daire, 
21.6.1983, E.:1983/116, K.:1983/144, Danıştay Dergisi, S.52-53, s.41-43 .             
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kararıdır yani tümüyle aynı sonuçları vermesi beklenmemelidir. Bu açıdan bakınca, 

yürütmenin durdurulması kararıyla görev başlatılan kamu görevlisinin çalıştığı döneme 

ilişkin özlük haklarını alması gerekir elbette ama önceki döneme ilişkin hakları da alması, 

işlemin hukuka aykırılığını saptayan iptal kararıyla gerçekleşmesi gereken bir adımdır. 

Yargılamanın sonucunda, idari işlemin hukuka aykırılığı saptanıp, işlem iptal edildiğinde; 

davacı çalışmadığı döneme ilişkin maddi haklarını alacak ve talep etmişse, uğramış 

olduğu maddi-manevi zarar telafi edilecektir. Ancak bunların yürütmeyi durdurma 

kararıyla sağlanması, bu kararı iptal kararıyla eşitlemek gibi bir sonuç doğurur.  

Yürütmeyi durdurma kararıyla göreve başlatılan bir kamu görevlisine 

çalışmadığı döneme ait özlük hakları verildiğinde, dava iptal kararıyla sonuçlanırsa sorun 

olmayacaktır ancak retle sonuçlanması durumunda ne yapılması gerektiği tereddüt 

uyandırmıştır. Yine Danıştay 1. Dairesinin, aynı yıl vermiş olduğu bir kararda, davacının 

fiilen görev yapmadığı döneme ilişkin ödemelerin de davacıya ödendikten sonra geri 

alınamayacağı sonucuna varılmıştır70.   

Ancak, bu yaklaşımın zamanla değişmeye başladığı görülmektedir: “…temyiz 
                                                 

70 “Yürütmenin durdurulması kararları da tıpkı iptal kararları gibi dava konusu edilen işlemin 
tesis edildiği tarihe kadar geri gidip, işlemin yapılmasından önceki durumu yerine getirildiğine 
göre, böyle bir kararın uygulanması, hem ilgilinin eski görevine iadesini hem de bu görevinin 
gerektirdiği özlük haklarının işlem tarihinden itibaren ödenmesini zorunlu kılar. Daha sonra 
davanın reddedilmiş olması, yapılan bu ödemelerin ilgili yönünden haksız zenginleşme olarak 
düşünülmesine neden oluşturmaz. Zira yürütmenin durdurulması kararı gereği olarak memur, 
dava konusu işlem tarihinden yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ya da davanın 
reddedilmesine kadar eski görevinin bütün hak ve yetkilerine sahip bulunmaktadır. O halde 
yapılan ödemenin yasal dayanağı vardır ve bu dayanak yürütmenin durdurulması kararıdır. 
Belirtilen nedenlerle, daha sonra açtığı dava reddedilmiş olsa dahi, yürütmenin durdurulması 
kararının uygulanması nedeniyle memurun özlük haklarına ilişkin olarak yapılan ödemelerin geri 
alınamayacağı….” Danıştay 1.Daire, 18.6.1983, E.:1983/124, K.:1983/153, Danıştay Dergisi, 
S.52-53, s.37-40.  
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incelemesi sonucunda Mahkemece verilen iptal kararının yürütülmesinin durdurulmasına 

veya bozulmasına ya da ilk derece mahkemesince bozma kararına uyularak davanın 

reddine karar verilmesi halinde, iptal kararının yarattığı hukuksal sonuç sona 

ereceğinden, fiilen o kadroda çalışılmayan döneme ilişkin olarak iptal kararı gereği 

yapılmış bir ödeme varsa, bu kısma ait ödemenin hukuksal dayanağı ortadan kalkmış 

olmakla idarece geri istenebilmesi olanaklı hale gelmektedir.”71

İdari Yargılama Usulü Kanunun 28.maddesinde de belirtildiği gibi, yürütmenin 

durdurulması kararlarının uygulanması zorunluluğu ve uygulanmamasında, sorumluluk 

açısından, iptal kararları ile yürütmenin durdurulması kararları arasında fark yoktur.  

İdare en geç 30 gün içinde bu kararları da kayıtsız, şartsız olarak uygulamak 

mecburiyetindedir.  Dava, sonunda reddedilirse, yürütülmesi durdurulan işlem tekrar 

yürürlük kazanır.   

III.  İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI ZORUNLULUĞU 

Yasa koyucu, hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz bir şartı olmasına yani 

ayrıca belirtmesinin gereksizliğine rağmen, yargı kararlarının uygulanma zorunluluğuna 

dair, Anayasanın 138. maddesi ile açık bir düzenleme yapmakla yetinmemiş, bunun 

yanında yasal bir düzenleme yapma yoluna da gitmiştir. İdari Yargılama Usulü 

Kanununda, “Kararların Sonuçları” başlığıyla düzenlenmiş bulunan hüküm Anayasanın 

138. maddesindeki düzenlemeye koşut gitmektedir.  

                                                 
71 Danıştay 5.Daire, 15.11.2001, E.:2000/6884, K.:2001/4234 (yayımlanmamıştır). 
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 Açıktır ki İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesinde, idarenin yargı 

kararlarına göre “…gecikmezsizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya…” mecbur 

olduğu söylenmeseydi bile idarenin yargı kararlarını uygulamak zorunda olduğu konusu 

tartışmasız olacaktı. Bu nedenle yasa koyucunun böyle bir hüküm koymasının nedenini 

belki de konunun, sıklıkla, sorun oluşturma potansiyelinde aramak gerekmektedir.  

Anayasa’nın 138.maddesi dışında, hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2. maddesi 

de doğal olarak, yargı kararlarının uygulanması gereğini de içinde barındırmaktadır. 

Bunun yanında hak arama özgürlüğünü tanımış ve bunu anayasasının bir maddesinde 

ayrıca düzenlemiş bir sistemin (ki bu özgürlük de hukuk devleti olgusundan 

soyutlanamaz); herkese meşru araç ve yollarla yargı makamları önünde hakkını arama 

özgürlüğü verdiğini iddia edip de, ‘siz bu özgürlüğü kullanın ama yargının, 

özgürlüğünüzü kullanmanız sonucunda verdiği kararları, uygulayıp uygulamamak 

idarenin keyfine kalmıştır’ demesi  düşünülemeyeceğine göre, idarenin yargı kararlarını 

gecikmesizin ve gereğince yapması mecburiyeti tartışmasız bir husus olmalıdır. 

Hukuk devleti kavramını ya da anayasada bu konuyla ilgili maddeleri 

irdelediğimizde, yargı kararlarının uygulanma mecburiyeti açısından, adli yargı 

kararlarıyla idari yargı kararları arasında bir fark olmadığı ortadadır. Ancak, idari 

yargının kendine özgü koşulları nedeniyle, yargı kararlarının uygulanmaması veya daha 

sık karşılaşıldığı üzere, gereğince uygulanmaması sorunu, daha çok idari yargı 

kararlarında görülmektedir. 

İdari yargının doğası gereği, idare, hem davalı hem de sonuçta kararın 
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uygulayıcısı olma durumundadır.  Adli yargı kararlarının uygulanmasında çok ender 

olarak sorun yaşanırken, idari yargı kararları için uygulanmama ya da gereği gibi 

uygulanmama meselesinin pek de ayrıksı bir hal olmadığı ortadadır.  

İdarenin “ben yaparım, olur” tavrının karşısında durabilecek en etkili güç olan 

yargı “hukuka aykırıysa olmaz” dediği anda, idarenin uysalca boyun eğip “peki, yargı 

hukuka aykırı  bulduysa haklıdır, ben de gereğini yaparım” tutumunu göstermesi 

arzulandığı kadar kolay olmayabilmektedir.  İdarenin yargı kararını, bir anlamda kendine 

rağmen, uygulaması her şeyden önce hukuka saygı kavramını içine sindirmiş olmasını 

yani hukuk devleti anlayışını gerçekten benimsemesini gerektirir. Çünkü yargı kararının 

uygulanmaması, sadece o kararın tarafı olan bireyi değil tüm toplumu, hukuk sistemini 

zedeleyen bir etki doğurur.  Yargı kararını uygulamamak, bir kağıdın üstüne yazılmış 

tumturaklı sözleri yok saymaktan çok daha ötededir.  Bu tip bir davranış, gitgide tutum 

halini alabilir ve böyle bir tutum da kanunu, anayasayı, hukuku yok saymaya kadar 

uzanan bir yaklaşımı sergiler. Yargı kararlarının uygulanıp uygulanmaması meselesi 

ulusal egemenlik ve modern demokrasi kavramlarının benimsenmesiyle de ilişkilidir72.   

İdarenin ya da idare görevlilerinin, yargı kararlarını irdeleyerek, gerekliliğine, 

uygunluğuna veya doğruluğuna ikna olup sonra uygulamak gibi bir lüksü söz konusu bile 

olamaz.  İdarenin, yargının verdiği kararı yerine getirip getirmeme hususunda takdir 

yetkisi yoktur. 

                                                 
72 Savcı Bahri, “İdari Yargı Kararlarına Saygı Sempozyumu Konuşma Özeti”, Danıştay Dergisi, 
Sayı:20-21, s.90. 
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“Yasalar da ve yargı kararları da yanlış olabilirler ve bilimsel katta her zaman 

eleştirilebilirler, eleştirilmelidirler de.  Ancak bunları uygulamak durumda bulunan 

yargıçlar ve görevliler, yasaları ya da yargı kararlarını “yanlış” özrüne dayanarak öznel 

ve kişisel yorum ve gerekçelerle uygulamaktan alıkoyamazlar.  Onlara düşen, ne ve nasıl 

olursa olsunlar, yasaları ve yargı kararlarını uygulamaktır.  Zira yasalara doğru 

oldukları için değil, yasa oldukları için, yargı kararlarına da haklı oldukları için değil, 

yargı kararı oldukları için uyulur.”73

Ayrıca belirtilmesi gereken bir başka nokta da; 521 Sayılı eski Danıştay 

Kanunun 95.maddesi ile halen yürürlükte olan İdari Yargılama Usulü Kanunu 28.madde 

3.fıkrasında yer alan ve mahkeme kararlarının uygulanmaması veya geç uygulanması 

halinde tazminat talep edilebilmesine olanak tanıyan düzenlemenin, idareye asla, 

kararları uygulamaktan kaçınma olanağı tanımadığıdır.  

Özellikle 1970’li yıllarda, başta yürütmeyi durdurma kararları olmak üzere, 

idari yargı kararlarının uygulanmaması olanağının olup olmadığı tartışma konusu 

yapılmıştı. Öncelikle, dönemin iktidar partisine mensup politikacılar olmak üzere bazı 

kesimlerin, tazminat ödenmesinin, yargı kararının uygulanması gereğini ortadan 

kaldıracağını savundukları görülmüştü74. Ancak böyle bir yaklaşımın kabul edilmesi 

                                                 
73 Y.4.H.Daire, 22.1.1998, E.:1997/10, K.:1998/1 (yayımlanmamıştır). 
74 Ülgen İsmail Hakkı, “Danıştay Günü Açılış Konuşması”, Danıştay Dergisi, 1976, S.20-21, s.5-
20;  Ülgen İsmail Hakkı, “Danıştay’ın Yargısal Kararları İnfaz edilmelidir”, Ankara Barosu 
Dergisi, 1977, S.2, s.306-310;  Erem Faruk, “Danıştay Kararlarının İnfazına Dair Görüşleri”, 
Ankara Barosu Dergisi, 1977, S.2, s.311-314;  İdari Yargı Kararlarının, Özellikle Yürütmenin 
Durdurulması Kararlarının Uygulanması Konusunda T.B.B. Yönetim Kurulunun Görüşleri, 
Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 1975, s.12-14 . 
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mümkün değildir. 

  Danıştay da kararlarıyla, istikrarlı bir şekilde, tazminat ödemenin idareyi 

uygulama yükümlülüğünden kurtaramayacağını ortaya koymuştur: “…Danıştay 

ilamlarının icaplarına göre eylem veya işlem tesis etmeyen idare aleyhine maddi ve 

manevi tazminat davası açabileceği saptanmakta, idareye dilerse Danıştay kararını 

uygulamak, dilerse tazminat ödemek tarzlarından birini seçmek gibi bir hak 

tanınmamıştır.”75 Başka bir Danıştay kararında bu husus şöyle belirtilmiştir: “Karar 

uygulanmasa bile ilgilinin zararının tazminat ödemekle giderilebileceğini düşünmek de 

olası değildir. Çünkü yargı kararlarının uygulanması konusunda Anayasa ve yasalarda ve 

ademi infaz nedeniyle açılan davalarda yargı yerlerince verilen kararlarda idareye bir 

seçenek tanınmamıştır. Başka bir anlatımla idarenin, isterse kararı uygulaması, istemezse 

hukuki ve fiili imkansızlıktan söz ederek tazminat ödeme yolunu seçmesi de kabul 

edilmemektedir.”76

Bu konuda daha yakın tarihli bir karar da şöyledir: “Anayasa ve İdari 

Yargılama Usulü Kanununda yer alan bu hükümler yargı kararlarının bağlayıcılığını ve 

uygulanma zorunluluğunu belirtmeleri yönünden temel hükümler olup, idareye keyfi bir 

biçimde yargı kararını uygulamama olanağı ve yetkisi tanımadıkları gibi, idare 

bütçesinden ödeyeceği bir tazminatı gözden çıkararak yargı kararını uygulamaktan da 

kaçınamaz.  Böyle bir davranış kesin hükme saygı ve hukuk devleti ilkeleriyle de 

                                                 
75 Danıştay 8.Daire,  17.6.1974, E.:1974/2123, K.:74/2768, Danıştay Dergisi, S.16-17, s.308. 
76 Danıştay 1.Daire,  14.6.1991, E.:1991/86,  K.:1991/101, Özeren -Bayhan, age., s.111-114. 
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bağdaşmaz.”77  

IV.  İPTAL KARARLARINININ UYGULANMAMASI HALLERİ 

Açıktır ki idarenin, yargının vermiş olduğu bir kararı uygulamama yetkisi 

yoktur ve gereğini yapmak zorundadır. İdare “özür”78 gösteremez. Ancak bazı istisnai 

durumlarda, iptal kararının uygulanamaması (uygulanmaması değil) söz konusu olabilir 

ve bu durum hukuken de kabul edilen makul nedenlerden doğabilir.  

A. İPTAL KARARLARININ İMKANSIZLIK NEDENİYLE 

UYGULANAMAMASI 

Yargı kararlarının uygulanması zorunluluğu genel bir kural olmasına rağmen, 

kimi durumlarda, kararın uygulanamaması da kabul görmüştür79.  Ancak bu kesinlikle 

idarenin bir kararı uygulamamasının kabulü anlamına gelmemektedir. Bu durumlar daha 

ziyade kararın uygulanamamasıdır. Yalnız bu noktada belirtilmesi gereken bir husus, 

yargı kararının imkansızlık nedeniyle uygulanamamasının kabul edilmesinin sadece iptal 

kararları için söz konusu olabilmesidir, yoksa tam yargı davasında verilen bir kararın 

uygulanamaması söz konusu olamaz. İmkansızlık halleri her olay için kendi koşulları 

içinde değerlendirilmelidir80. Ancak yargı kararların bakarak bazı değerlendirmeler 

                                                 
77 Danıştay 5.Daire,  15.12.1993, E.:1992/5927, K.:1993/5798 (yayımlanmamıştır) 
78 Coşkun Sabri, “Kamu Personeli Mevzuatının Uygulanmasından Doğan Yönetsel Yargı 
Uyuşmazlıkları”, Amme İdaresi Dergisi, C.21, 1998, S.1, s.131. 
79 Uler, age., s.99-100;  Özeren-Bayhan, age., s.108;  Gözübüyük , Yönetsel Yargı, s.253-254. 
80 “2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138.maddesinde, yasama ve yürütme 
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yapmak tabiiki olasıdır. Uygulama imkansızlığı, hukuki ya da fiili nedenlerle olabilir.  

1. Hukuki İmkansızlık 

Hukuki imkansızlık hali, kararın uygulanmasını başka bir hukuk kuralının 

engellemesidir81. 

Yargı kararlarına bakıldığında; özellikle kamu görevlileriyle ilgili durumlarda 

hukuki imkansızlık nedeniyle kararın uygulanamaması hallerine rastlanmaktadır. 

Örneğin, yürütmenin durdurulması kararıyla görevine iade edildikten sonra, kendi 

arzusuyla emekli olan kamu görevlisi iptal kararına dayanarak göreve dönmeyi talep 

edemez82 ya da atama işlemine karşı iptal davası açmış bir davacının karardan önce kendi 

isteğiyle emekli olması halinde verilmiş iptal kararının uygulanması hukuken 

imkansızdır83. 

1978 yılında verilmiş olan bir kararda; kamu görevlisinin açtığı davada verilen 

                                                                                                                                                          
organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, 
mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremeyeceği ve yerine getirilmesini geciktiremeyeceği 
öngörülmektedir.  Aynı yükümlülük 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 
28.maddesinde de kabul edilmiştir.  Anayasa ve İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen 
hükümleri, yargı kararlarının bağlayıcılığını ve uygulama zorunluluğunu belirtmeleri yönünden 
temel hükümlerdir.  Ancak, uygulamada ve öğretide de kabul edildiği gibi temel amaç yargı 
kararının gerekçesine uygun olarak uygulanması olmasına karşın, kimi özel durumlarda bu 
kararların uygulanmasında fiili ve hukuki imkansızlık olabilir.  Doğaldır ki imkansızlık 
durumunun var olup olmadığı her olayın özelliğine göre kendi içinde değerlendirilecektir.” 
Danıştay 1.D, 4.4.1991, E.:1991/54, K.:1991/53, Danıştay Dergisi, S.:82-83, s.55. 
81 Uler Yıldırım, age., s.99. 
82 “Davacı yürütmenin durdurulması kararı uygulanarak görevine iade edildikten sonra kendi 
isteğiyle emekliye ayrılmış olduğundan iptal kararı üzerine emeklilik statüsünden çıkarılarak İl 
Müdürlüğü görevine döndürülmesi konusunda idarenin yargı kararıyla zorlanamayacağı açıktır.” 
Danıştay 5.Daire, 21.1.1997, E.:1994/2686, K.:1997/91. 
83 Danıştay 5.Daire, 18.11.2002, E.:1999/2300, K.:2002/4414 (yayımlanmamıştır). 
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yürütmeyi durdurma kararından önce, emekliye ayrılmayı seçmesi ya da kendi isteğiyle 

başka bir göreve atanması hallerinde, ortada yerine getirilmesi gereken bir iptal kararı 

olmadığı ancak, emeklilik ya da başka göreve atanma tarihine kadarki maddi hakların 

ifasının zorunlu olduğu noktasına ulaşılmıştır84.  

Bir başka kararda da görevden çekilmiş sayılmasının iptali istemiyle açtığı dava 

devam etmekteyken, 1402 Sayılı kanunun uygulanmasıyla görevinden alınan bir kamu 

görevlisinin, devam etmekte olan davada verilen iptal kararına dayanılarak göreve 

başlatılmasına olanak olmadığına hükmedilmiştir85. 

                                                 
84 “Lehine iptal kararı veya yürütmenin durdurulması kararı verilen kişinin, bu karar verilmeden 
önce isteğiyle emekliye ayrılması veya başka bir göreve atanması halinde, bu yargı kararları 
üzerine idarece ne gibi bir işlem yapılabileceği hususuna gelince; 

Burada birbirinden bağımsız iki ayrı işlem mevcuttur. Bu işlemlerden birincisi davacının açmış 
olduğu iptal davası üzerine iptal edilen veya yürütülmesi durdurulan işlemdir. Diğeri ise 
davacının iradesine dayanılarak yani, isteğiyle emekliye ayrılması veya başka bir göreve 
atanması yolunda tesis edilmiş bulunan işlemdir.  

Bu işlemlerden birincisi hakkında verilmiş bulunan iptal veya yürütmenin durdurulması 
kararlarının yerine getirilmesi gerekli ise de, davacı kendi isteğiyle emekliye ayrılmak veya başka 
bir göreve atanmak gibi idareye yeni işlemler tesis ettirmiş bulunduğu cihetle hukuki bakımdan 
ortada yerine getirilmesi gerekli bir Danıştay kararı kalmamış bulunmaktadır. Ancak verilmiş 
bulunan iptal kararında davacının isteğiyle emekliye ayrıldığı veya başka bir göreve atandığı 
tarihe kadarki müktesep ve subjektif haklarına ilişkin kısımların uygulanmasının zorunlu olduğu 
görüşüne oybirliğiyle… varılarak dosyanın Birinci Başkanlığa sunulmasına 9.3.1978 gününde 
karar verildi.” Danıştay 3.Daire, 9.3.1978,  E.:1978/151,  K.:1978/199, Özeren -Bayhan, age, 
s.87-93.    
85 “İdari işlemlerin idari yargı mercilerine iptal edilmesi, halinde idarenin bu iptal kararına uygun 
olarak yukarıda yer alan hüküm gereğince yeni bir işlem tesis etmesi gerekmektedir. Ancak bu 
uyuşmazlıkta davacının görevine 1402 sayılı yasa hükmü uyarınca son verilmesi nedeniyle, 
Danıştay ilamının uygulanması esnasında ortaya yeni bir hukuki durumun çıktığı, ve davalı 
idarece bu hukuki durum gözönüne alınarak işlem tesis edildiği anlaşılmış olup, yukarıda yer 
alan yasa hükmü uyarınca bu şekilde görevlerine son verilen memurların, bir daha kamu 
hizmetlerinde çalıştırılması mümkün bulunmadığından, davacının yeniden memuriyet statüsüne 
dönmesi hukuken mümkün değildir.” Danıştay 5.Daire, 16.12.1986, E.:1985/1475,  
K.:1986/1433, Özeren-Bayhan, age., s.186-188. 
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Belli nitelikleri gerektiren görevlerle ilgili olarak açılan iptal davalarında, 

yargılama süreci devam ederken gerekli nitelikleri kaybeden kamu görevlilerinin iptal 

kararına rağmen, göreve başlatılmamaları da hukuki imkansızlık haline örnektir86. 

Danıştay 1.Dairesince verilen bir istişari kararda, görevlerine son verilen 

kişilerin açmış oldukları iptal davası sürerken, açıkta oldukları dönemde, görevleri için 

aranan nitelikleri kaybetmeleriyle ilgili olarak şu sonuca varıldığı görülmektedir: 

“…idare, haklarında göreve son verme işlemleri yargı kararıyla iptal edilen memurları, 

görevlerine iade etmek zorundadır. Bu kişilerin görevden ayrı kaldıkları süre içinde 

memuriyetle bağdaşmayacak işlerde çalıştıkları öne sürülerek yargı kararının yerine 

getirilmesinden kaçınılamaz. Başka bir deyimle bu durum, yargı kararının yerine 

getirilmesine engel sayılamaz; ilgilinin bu yeni duruma göre, idarenin yasaların 

öngördüğü yeni işlemleri yapmasına neden olabilir. Yukarda belirtilen nedenlerle, 

emniyet teşkilatında görevli iken meslekten ilişikleri kesilenler hakkında verilen iptal 

kararlarının uygulanmasının zorunlu bulunduğu, ancak meslekten ilişiklerinin 

kesilmesini gerektirir yeni bir durumun ortaya çıkması halinde bu nedene dayanılarak 

yeni bir işlem yapılmasının mümkün bulunduğu oyçokluğuyla mütalaa kılınmakla…”87 

Bu kararda karşı oy kullanan üye, haklarında yapılan soruşturmada, emniyet hizmetlerine 
                                                 

86 “….Memuriyet kadro ve derecelerinin, hizmetin gereklerine ve yeni oluşan gereksinimlere 
göre yasalarda belirtilen usullere uyularak her zaman yeniden düzenlenmesi mümkündür.  Ancak, 
yukarıda sözü edilen Yasa, Yönetmelik ve Yönerge hükümleri ve açıklamalara göre, yurt dışı 
koruma görevlisi sınavını kazandığı tarihten sonra geçen süre içinde hakkında verilen yargı 
kararının uygulanması sırasında bu görev için öngörülen en üst rütbe olan başkomiserlik rütbesini 
de aşan ve halen emniyet amiri rütbesinde bulunan kişinin Yurtdışına koruma görevlisi olarak 
atanmasında hukuki imkansızlık olduğu sonucuna varıldı.” Danıştay 1.Daire, 4.4.1991, 
E.:1991/54,  K.:1991/53, Danıştay Dergisi, S.82-83, s.52-56. 
87 Danıştay 1.Daire, 10.7.1985, E.:1985/144, K.:1985/156, Danıştay Dergisi, S.62-63, s.95-100. 
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alınmalarına engel durumları olduğu saptanan kişilerin göreve başlatılmasını istemenin, 

yetkilileri yasalara aykırı iş yapmaya zorlamak olacağını; bu kişilerin açıkta kaldıkları 

süre içinde emeklilik yaşını doldurmuş olmakla, vatandaşlıklarını kaybetmekle,.. eşdeğer 

konumda olduklarını, bu nedenle de iptal kararına rağmen göreve başlatılmalarına 

hukuken engel bulunduğunu savunmuştur.  Ancak, görevden alınmalarının hukuka aykırı 

olduğu yargı kararıyla tespit edilmiş kişileri, idarenin yaptığı bir soruşturmada, 

memuriyetle bağdaşmayacak işler yaptıklarının iddia edilerek göreve başlatılmamalarına 

cevaz vermek, idarenin yargı kararını uygulamaktan kaçınmasına olanak tanımak gibi bir 

sonuç doğurabilir ki kişilerin haklarını aramak için kullanabilecekleri en önemli aracı 

işlevsiz kılmak anlamına gelir bu. Kararda da işaret edildiği gibi idarenin ortaya çıkan 

yeni durumlara dayanarak yeni bir idari karar alması ve gerekirse bu kararın da yargıya 

götürülmesi her zaman mümkündür elbette. 

Yine bir başka hukuki imkansızlık nedeni de konuyla ilgili yasal düzenleme 

olmamasıdır. Tabii ki burada da idarenin elinden gelen her şeyi yapmış olmasına rağmen, 

gereken yasal düzenlemenin yapılamamış olması nedeniyle yargı kararını 

uygulayamaması hali aranmalıdır88.  Yasal düzenlemenin yapılamaması ya da yasal 

düzenlemelerde değişiklik olmasından kaynaklanan iptal kararının uygulanmaması 

halleri, her olayda kendi koşulları içinde değerlendirilmelidir. 

                                                 
88 “….. devredilen personelin mağduriyetinin önlenmesi için Kurumun, gerek Başbakanlık gerek 
Ulaştırma Bakanlığı ve gerekse PTT nezdinde her türlü girişimde bulunduğu anlaşılmış olup 
belirtilen durum karşısında, idare mahkemesince verilen ve davacının TRT kurumundaki 
görevine dönmesi sonucunu doğuran iptal kararının davalı idarece ‘kasıtlı’ olarak yerine 
getirilmediğinden söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.”  Danıştay 5.Daire, 14.10.1996, 
E.:1995/1287, K.:1997/2084 (yayımlanmamıştır). 
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Hukuki imkansızlık konusuna ya da daha net bir ifadeyle, yargı kararlarının 

uygulanması gerekliliğine idarenin bakış açısını göstermesi açısından, 27.4.1992 tarihli 

bir bakanlar kurulu prensip kararına değinmekte yarar vardır89. Bu prensip kararında; 

                                                 
89 “BAKANLAR KURULU PRENSİP KARARI 

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.’ne (ÇİTOSAN) ait 5 çimento şirketindeki kamu 
hisselerinin Societe Ciments Frençais S.A. firmasına satışına dair Yüksek Planlama Kurulu’nun 
6/9/1989 tarihli ve 89/24 sayılı, Uçak Servis A.Ş.’ndeki (USAŞ) kamu hisselerinin SAS Service 
Partner A/S firmasına satışına dair 9/2/1989 tarihli ve 89/3, 10/8/1989 tarihli ve 89/21 sayılı 
kararları İdari Yargı tarafından iptal edilmiştir. 

Gerek Anayasa’nın 138.maddesinin, yasama ve yürütme organı ile idarenin mahkeme 
kararlarının yerine getirilmesini hiçbir surette geciktiremeyeceğini öngörmesi ve gerekse İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 28.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmünün, idareyi iptal 
kararının icaplarına göre işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur tutması 
dolayısıyla, yukarıda belirtilen iptal kararı nedeniyle idarece yapılacak şeyin, mezkur yargı 
kararları doğrultusunda hareket etmek olduğu açıktır.  

Ancak konunun iç hukukumuzu olduğu kadar dış hukuku da ilgilendirecek boyutlara ulaşması ve 
anılan yargı kararının uygulamaya konulması halinde Türkiye ile yabancı şirketler ve giderek 
ülkeler arasında yeni hukuki sorunlar doğmasının kuvvetle muhtemel bulunması sebebiyle; 
durumun iç hukukumuzdan ziyade, ülkemizin diğer devletler ve milletlerarası kamuoyu 
nezdindeki itibarı ve çıkarları ile milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği işlemler çerçevesinde 
değerlendirilmesinin daha uygun olacağına şüphe yoktur. 

Başka bir deyimle devletlerin imzaladıkları uluslararası sözleşmelere uyma zorunluluğu getiren 
ve milletlerarası camia tarafından umumi kabul görmüş bulunan ‘ahde vefa’ gibi bir 
devletlerarası kuralın yukarıda belirtilen iptal kararı sebebiyle gözardı edilmesinin, maddi ve 
ekonomik bakımdan Türkiye’nin yararına olamayacağı bir yana, böyle bir uygulamanın 
milletlerarası hukukun temel prensipleri ile bağdaşmayacağı da izahtan varestedir. 

Kaldı ki genel olarak uygulama incelendiğinde, milletlerarası içtihatların, devletler hukukunun iç 
hukuka üstünlüğünü kabul ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim Fransa ile Meksika arasında 1928 
tarihli Pinson olayı dolayısıyla milletlerarası hakem tarafından verilen kararda, devletler 
hukukunun iç hukuka üstünlüğü sarahaten belirtilmiştir.  

Türkiye’de ise, Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesi’nin 23/12/1960 tarihli ve 5064 sayılı, Temyiz 
Mahkemesi Genel Kurulunun 14/5/1958 tarihli ve 46 sayılı kararlarında, devletler hukukunun 
prensip ve teamüllerine değer verildiği görülmüştür. Diğer taraftan, 1961 ve 1982 anayasalarında 
da milletlerarası anlaşmalara, kanunlardan farklı bir yer ve kıymet izafe edildiği gözlenmektedir. 
Bu suretle, devletlerin müşterek iradelerinin mahsulü olan bir tasarrufun, bir iç hukuk organı 
vasıtası ile iptal edilemeyeceği esası, açıkça olmasa bile zımnen kabul edilmiş bulunmaktadır.  

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 9/7/1966 tarihli ve E.55/21, K.66/7 sayılı kararında da 
belirtildiği gibi, iptal hükmü idari işlemi, idarece verildiği andan itibaren ortadan kaldırmış 
sayılmakta ise de iç hukukumuz bakımından geçerli olan bu kuralın, milletlerarası boyut 
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yargı kararının uygulanması halinde uluslararası sorun çıkması ve bu nedenle de ülkenin 

milletlerarası platformda saygınlığına gölge düşmesi; “ahde vefa” ilkesi; uluslararası 

sözleşmelerin iç hukuka üstünlüğü gibi nedenlerle, iptal kararının uygulanmasında 

hukuki imkansızlık olduğu iddia edilerek söz konusu yargı kararının90 uygulanamayacağı 

değerlendirmesi yapılmıştır.  Bu prensip kararında, yargı kararının uygulanmaması 

gerekçesi olarak gösterilen, kararın uygulanması halinde ülkenin itibarının zedeleneceği 

savının yargı kararını uygulamaktan kaçınmayı aklayamayacağı açıktır. Öncelikle, bir 

devletin hukuka uyması saygınlığının en önemli şartlarındandır.  Özelleştirme gibi 

önemli bir adım atılırken, hele de ülkemizde olduğu gibi çeşitli yönleriyle tartışma 

konusu olan bir politika uygulamaya geçirilirken, ilgili idari birimlerin hukuka uygun 

hareket etmeleri, en azından böylesine hassas ve önemli bir konuda karar alınıp 

uygulanırken, hukuki süreci iptale neden olmayacak şekilde dikkatle gerçekleştirmeleri 

gerekir.  İdarenin, bu nitelikte bir özelleştirme uygulamasını hayata geçirememişken, 

yargının verdiği iptal kararının uygulanmasının “itibarı” zedeleyebileceğini söylemesi 

ciddiyetle çok da bağdaşmamaktadır. Yine prensip kararında,  “devletlerarası kural” 

olarak ifade edilen “ahde vefa” ilkesi, anlatmaya çalıştıkları gibi, genel bir hukuk 
                                                                                                                                                          

kazanmak suretiyle devletler hukuku alanına dahil olmuş bir olay hakkında ne derece 
uygulanabileceği meselesi de tartışmaya açıktır.  

Gerek yukarıda açıklanan mülahazalar ve gerekse özelleştirme yöntemlerini yeniden belirleyen 
7/3/1990 tarihli ve 90/2 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı dolayısıyla, anılan satış işlemleri 
konusunda geriye veya ileriye yönelik şekilde yeniden işlem tesisine hukuken imkan 
bulunmadığına; 

Bakanlar Kurulu’nca 27/4/1992 tarihinde karar verilmiştir.”          
90 Danıştay 10.Daire’nin, Ankara 1. İdare Mahkemesinin ÇİTOSAN hakkındaki iptal kararını 
onaylayan 13.6.1991 tarih, E.:1990/1742, K.:1991/2328 sayılı (Danıştay Dergisi, S.:84-85, s.791-
795) ve yine Danıştay 10.Daire’nin, Ankara 6. İdare Mahkemesinin USAŞ hakkındaki iptal 
kararını onaylayan 25.11.1991 tarih, E.:1990/2308 ve K.1991/3355 sayılı  (Danıştay Dergisi, 
S.:84-85, s.690-692) kararları.  
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ilkesidir elbette ama yargı kararının uygulanması da en az o kadar kabul gören bir hukuk 

ilkesidir.  Kararın uygulanmaması için öne sürülen diğer bir dayanak olan devletlerarası 

hukukun iç hukuka üstünlüğüne gelince; “usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası 

anlaşmalar”ın özel bir statüye sahip olduğu iddia edilebilir ancak ÇİTOSAN ya da 

USAŞ’taki kamu hisselerinin yabancı uyruklu bir şirkete satılması, ekonomik yönden ne 

kadar büyük bir operasyon olarak görülürse görülsün, sonuç olarak ticari bir sözleşmedir 

ve bunu anayasada ifade edilen anlamda bir uluslararası anlaşma olarak nitelendirmek 

(kaldı ki burada devletlerin yaptığı bir anlaşma olmadığı da açıktır) mümkün değildir.   

Nihayetinde; burada iptal kararının uygulanmaması sonucunu doğuracak hukuki 

bir imkansızlık olduğunu iddia etmek mümkün değildir.  Bu iptal kararının sonuçları 

büyük de olsa, yapılması gereken, kararı uygulamak ve sözleşme hükümlerine göre, 

gerekiyorsa iptal edilen işlem nedeniyle karşı tarafta doğabilecek zararları ödemek 

olmalıdır.  Yoksa idarenin “yüzsüzlük” örneği göstermek istercesine, ‘Yargı iptal etti ama 

ben yaptım bir kere. Hem yabancı oyun arkadaşlarımızın da hoşuna gitmez’ diyen 

şımarık bir çocuk edasına girmesi hoş görülemez. Bu tip operasyonlar söz konusu 

işlemlerin ekonomik ve sosyal büyüklüğü nedeniyle bir çırpıda silinecek kararlar 

olmayabilir ama, bu bir iptal kararını umursamama hakkı vermez. 

Bu prensip kararı, Barolar Birliği tarafından açılan iptal davası neticesinde, 

kesinleşmiş yargı kararlarının uygulanmamasını amaçladığı için hukuka aykırı bulunarak  

2004 yılında iptal edilmiştir91.  

                                                 
91 “….Anayasanın ve 2577 sayılı Yasanın yukarıda aktarılan hükümleri ile ortaya konulan hukuki 
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2. Fiili İmkansızlık 

Daha ender görülen fiili imkansızlık hali, iptal kararının nesnel alanda meydan 

gelen engeller nedeniyle uygulanamamasıdır92.  Fiili imkansızlık halleriyle hukuki 

imkansızlık hallerini ayırmak kolay değildir93. Bu konuda verilebilecek en klasik 

örnekler, yetişmiş ağaçların kesilmesi, eski eserlerin zarar görmesi94, tarihi değer taşıyan 

binaların yıktırılması, antika parçaların tahrip edilmesi gibi geri dönülmez sonuçlar 

doğuran işlemlerin iptaline yönelik yargı kararlarının uygulanamaması halleridir.   

1972 yılında verilen bir kararda95, davacının askere gittiği için göreve 

başlatılmamasının fiili imkansızlık olarak nitelendirildiği görülmekteyse de burada fiili 

imkansızlık nitelemesi kadar hukuki imkansızlık değerlendirilmesi yapılması da 

düşünülebilir.   

Fiili imkansızlık haliyle ilgili bir uygulama örneği de Özelleştirme Yüksek 

                                                                                                                                                          
durum karşısında, yargı yerlerince verilen kararların, ilgili mercilerce uygulanması asıl olup, bu 
yoldaki hukuki işlemlerinde yine aynı merciler tarafından hukuk kuralları çerçevesinde yapılması 
hukuka bağlı devlet ilkesinin bir gereğidir. Hal böyle iken, Bakanlar Kurulunun iptali istenilen, 
27.4.1992 tarihli kararı ile bu kararda sözü edilen, kesinleşmiş yargı kararlarının 
uygulanmamasını öngörür nitelikte bir prensip kararı alınması açıkça hukuka aykırı 
bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu 27.4.1992 günlü Bakanlar Kurulu Kararının 
iptaline, aşağıda dökümü yapılan 31.621.400.-lira yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesine göre 13.500.000.- lira Avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya 
verilmesine artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine 28.5.2004 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.” Danıştay 10.Daire, 28.5.2004,  E.:2002/4061, K.:2004/5219. 
(www.danistay.gov.tr) . 
92 Uler Yıldırım, age., s.99. 
93 Uler Yıldırım, age., s.100. 
94 Uler Yıldırım, age., s.100. 
95  Danıştay 12.Daire, 17.4.1972, E.:1971/1914, K.:1972/1113,  Özeren-Bayhan, age., s.368-371. 
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Kurulu’nun 6.12.1997 tarih ve 97/66 sayılı kararıdır.  Bu karar, 4046 sayılı Yasanın 

18.maddesi (B) ve (C) bentlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin 

ardından, idari yargıda, iptal edilen bu hükümlere dayanılarak yapılan özelleştirme 

işlemleri için yürütmenin durdurulması ve iptal kararları verilmesi üzerine alınmıştır.  Bu 

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararında96, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından önce 

yani yürürlükte olan hükümlere dayanılarak yapılıp devredilen kuruluşların özelleştirme 

işlemlerinin tamamlandığı, devralanların bu kuruluşlar için üretim, yatırım, vb. 

tasarruflarda bulunduğu belirtilerek, ortada “fiilen geri dönülmeyecek bir yapı” 

bulunduğu iddiasıyla idari yargının verdiği yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının 

uygulanmasına olanak bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Görüldüğü üzere bu 

karardaki yaklaşımla 27.4.1992 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararındaki genel 

yaklaşım benzerlik göstermektedir.  

Bir Özelleştirme Yüksek Kurul Kararıyla bağlantılı olarak, Danıştay 10. 

Dairesinin 2002 yılın da vermiş olduğu bir kararda, davacı şirketin hukuken korunması 

                                                 
96 “ Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4046 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (B)  ve (C) 
bentlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden önceki dönemde yürürlükte bulunan 
mevzuata göre Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından  alınan kararlar gereğince gerçekleştirilen 
özelleştirme uygulamaları sonucunda, kuruluşların nihai devri sözleşmelerinin imzalanarak devir 
ve teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu kuruluşlarla ilgili olarak Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na tebliğ edilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları hakkında; özelleştirme 
işlemlerinin bütün sonuçlarıyla birlikte tamamlanmış bulunması, söz konusu kuruluşları 
devralanlar tarafından üretim, yatırım, istihdam ve bunlara bağlı her türlü ticari ve mali 
tasarruflarda bulunulması ve böylece devir tarihi ile yürütmenin durdurulması veya iptal 
kararlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na tebliğ edildiği tarih arasında önceki duruma göre 
fiilen geri dönülmeyecek bir yapı ortaya çıkması nedenleriyle oluşan fiili imkansızlık karşısında, 
bu kuruluşları devri almış olan 3.şahıs durumundaki gerçek ve tüzel kişilere karşı yürütmenin 
durdurulması ve iptal kararlarına ilişkin geriye veya ileriye yönelik işlem tesisine imkan 
bulunmadığına karar verilmiştir.”    
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gereken meşru bir menfaati olmadığı belirlenerek dava reddedilmiştir97.  Danıştay bu 

kararda, yargının verdiği iptal kararlarının Özelleştirme İdaresinin 97/66 sayılı kararı 

gerçekçe gösterilerek uygulanmadığı ve sonuçta da davacı şirketin işletmeci sıfatına sahip 

bulunmasının, iptal kararına aykırı olduğu  belirtilmiştir. Bu değerlendirmeden yola 

çıkarak, Danıştay’ın Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aksine, olayda fiili imkansızlık 

görmediği de anlaşılmaktadır.     

B. İPTAL KARARLARININ DAVACI VEYA 3. KİŞİLERDEN 

KAYNAKLANAN NEDENLERLE UYGULANMAMASI    

Kararın uygulanmamasında idareye izafe edilebilecek bir kusur bulunamadığı, 

iptal kararının uygulanmamasının davacı ya da üçüncü kişilerden kaynaklandığı 

durumlarda idarenin sorumlu tutulması söz konusu olmaz. 

İçtihatlara bakıldığında; yargı kararına uyularak göreve başlaması için idare 

tarafından yapılan tebligattan yaklaşık 5 yıl sonra kararın uygulanması talebinde bulunan 

davacının isteğinin kabul görmediği98; yine göreve başlamasına dair yazıyı 

                                                 
97 “…. Davacı şirketin …Liman işletmeciliğini yapmasına olanak veren işlemlerin yargı kararıyla 
iptal edildiği halde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca kararların gerekleri yerine 
getirilerek işlem veya eylem yapmaması nedeniyle ….Liman işletmeciliğini halen sürdürebildiği 
dikkate alındığında, sözü edilen sıfatına dayalı olarak açtığı bu davadan elde etmek istediği 
menfaatin, hukuken korunması gereken meşru bir nitelik taşımadığı açıktır.”  Danıştay 10.Daire, 
13.11.2002, E.:2002/1407, K.:2002/4320, Danıştay Kararlar Dergisi, S.1, 2003, s.396-397.  
98 “Her ne kadar davacı, 10 yıllık genel müruruzaman süresi içinde kararın uygulanması için 
başvurabileceğini ileri sürmekte ve Mahkemece de bu gerekçeye dayanılmakta ise de; ilgililerce 
anılan sürede kararın uygulanmasını istemek ancak karar gereklerinin idarece 60 günlük süre 
içinde yerine getirilmemesi halinde söz konusu olup, olayda davalı idarenin yükümlülüğünü 
süresinde yerine getirmiş olması nedeniyle davacının bu iddiasında ve Mahkemenin bu yöndeki 
gerekçesinde isabet görülmemiştir.” Danıştay 5.Daire, 15.4.1992, E.:1991/3066, K.:1992/944; 
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askerlikteyken tebellüğ eden davacının, askerliğin bitiminden yıllar sonra, göreve 

başlatılmayı  talep etmesinin reddedildiği99; idarenin iptal kararı doğrultusunda 

gerekenleri yapmasına rağmen, kararın uygulanabilmesi için başka bir iradenin de bir 

takım işlemler yapmasının gerektiği halde bu 3.şahsın gerekeni yapmaması100,… gibi 

durumlarda idarenin sorumlu olmadığına hükmedildiği görülmektedir.  

Danıştay’ın, zaman içinde, yürütmenin durdurulması kararlarıyla iptal 

kararlarının uygulanması arasındaki ilişkiye yaklaşımının değiştiği görülmektedir. 

Eskiden yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasından vazgeçen davacının iptal 

kararını uygulamayı isteme hakkının da olmadığını101 düşünürken zamanla bu görüşünü 

değiştiren Danıştay’ın artık, yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasından 

vazgeçen davacının da iptal kararının uygulanmasını talep etmeye hakkı olduğunu, kabul 

ettiği görülmektedir.  Danıştay’ın artık, davacının gerçek iradesinin, iptal kararının 

uygulanmasından vazgeçmek yönünde olup olmadığının irdelenmesini gerekli gördüğü 

anlaşılmaktadır. Örneğin, aile birliğini ve çocuklarının ruh sağlığını düşünerek, 

yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasından vazgeçen davacının, aslında 

davasından vazgeçme niyeti olmadığına karar veren Danıştay 5.Dairesi, idarenin, 

davacının davasından vazgeçtiği iddiasıyla iptal kararının uygulamaktan kaçındığına 

                                                                                                                                                          
Altay Evren age. s.255-257  
99 Danıştay 5.Daire, 10.3.1993, E.:1990/1550, K.:1993/1104, Danıştay Dergisi, S.:88, s.248-251. 
100 Danıştay 12.Daire, 29.5.1997, E.:1997/1331, K.:1997/1210, Danıştay Dergisi, S.94, s.792-
794. 
101 Altay Evren, age., s.265. 
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hükmetmiştir.102   

C. İPTAL KARARLARININ İDARE TARAFINDAN 

UYGULANMAMASI  

1. Kararın Hiç Uygulanmaması 

Kararın hiç uygulanmaması, idarenin iptal kararının ardından gereken işlem ve 

eylemleri yapmaktan kaçınması halleridir. Bu durumda, idare hareketsiz kalarak, yargı 

kararını uygulamak yönündeki anayasal ve yasal yükümlülüğünü ihlal etmektedir. 

Uygulamama tavrını, Onar103 “yapmama fiili”, Duran da104 “menfi eylem” olarak 

nitelendirmektedir. 

Danıştay, denizden doldurma işleminin reddi yönündeki kararın iptal 

                                                 
102 “Olayda davacının …. İl Müdürlüğü görevinden ayrılmasına ilişkin müşterek kararname ile İl 
Müdürlüğüne borsa komiseri olarak atanmasına ilişkin işleme karşı açtığı davada Danıştay 5. 
Dairesince verilen 12.1.1993 günlü, E.:1992/5587 sayılı yürütmenin durdurulması kararı üzerine 
19.3.1993 tarihli onayla görevine iade edildiği; bu onay kendisine henüz tebliğ edilmeden 
26.4.1993 günlü onayla Elazığ ve Diyarbakır illerinde bir ay süreyle geçici görevlendirildiği; 
adıgeçenin bu işlemlerin aile birliği ve çocuklarının ruhsal durumlarında yapacağı olumsuz 
etkilerden, devam etmekte olan davası sonuçlanıncaya kadar korunmak amacıyla Ankara Sanayi 
ve Ticaret İl Müdürlüğü emrine borsa komiseri olarak atanmak istediği, ancak davasından 
vazgeçmek gibi bir niyetinin bulunmadığı; her ne kadar yürütmenin durdurulması ve iptal 
kararlarının verilmesinden sonra, uygulanmasından önce ya da sonra ilgililerin iradeleri ile 
kararın uygulanmasından vazgeçmeleri halinde idarelerin yargı kararını uygulamak gibi bir 
zorunluluğundan söz edilemez ise de görevlendirme işleminin zamanlaması ve konusu da dikkate 
alındığında, bu yöndeki davacı iddialarının samimi ve inandırıcı olduğu; buna karşılık idarenin 
Danıştay 5. Dairesince yukarıda sözü edilen dava sonunda verilen iptal kararını uygulamaktan 
kaçınma nedeni olarak öne sürdüğü iddiaların hukuken kabul edilebilir bir yönü olmadığı 
anlaşılmaktadır.” Danıştay 5.Daire, 24.2.1998, E.:1996/683, K.:1998/483;  Altay Evren, age., 
s.266-267.        
103 Onar Sıddık Sami, age. s.1998. 
104 Duran Lütfi, “Kronik”, İ.H.F.M., Cilt:XXXIII, 1968, S.3-4, s.390. 
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edilmesinin ardından doldurma izni verilmemesinin dışındaki her uygulamayı105; kadro 

doluluğu gerekçesiyle davacının eski görevine veya durumuna uygun başka bir göreve 

atanmamasını106; kararın idareye tebliğinden bir yıl sonra, kararın uygulanmamış 

olmasını107,… kararın hiç uygulanmaması olarak değerlendirmiştir.   

“….Bir Hukuk Devletinde aslolan idarenin yargı kararını kendiliğinden 

uygulamasıdır. Ancak davacı da kararın uygulanması için idareye başvurabilir. Bu 

başvurunun reddedilmesi halinde İdare Hukuku bakımından tek yanlı irade beyanı içeren 

ve ilgili hakkında hukuki sonuç yaratan bir işlem tesis edilmiş olacağından bu işleme 

karşı iptal davası açılabileceği kuşkusuzdur….”108 şeklindeki ifadede de ortaya konduğu 

üzere; Danıştay’ın, idarenin yargı kararını uygulamamasını ya da ilgilinin yaptığı 

başvurunun açıkça veya yanıtlanmayarak reddedilmesini de bir “işlem” olarak 

değerlendirdiği anlaşılmaktadır. 

2. Kararın Geç Uygulanması 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası 28. madde 1.fıkrası, idareye yargı 

                                                 
105 “…Olayda açılan dava sonunda verilen iptal kararı, davacının denizden doldurma hakkının 
varlığını belirttiğine, başka bir deyişle izin talebinin kabulünü zorunlu kıldığına ve o zaman 
yürürlükte bulunan yasal durum da buna cevaz verdiğine göre idarenin davacının isteğini yerine 
getirmesi gerekirdi. Böyle bir uygulamanın dışındaki her türlü davranış ilamın ademi infazı 
manasını tazammum eder ve açıklanan madde uyarınca ilgilisine tazminat verilmesini zorunlu 
kılar.” Danıştay 8.Daire., 18.6.1975, E.:1974/1486, K.:1975/2126, Özeren-Bayhan, age. s.162-
163 . 
106 Danıştay 8.Daire, 8.2.1972, E.:71/2727, K.:72/426, Danıştay Dergisi, S.8, s.257. 
107 Danıştay 12.Daire, 22.5.1978, E.:74/2125, K.:78/1397, Özeren-Bayhan, age., s.158. 
108 Danıştay 6.D, 9.10.1996, E.:1995/7076, K.:1996/4029, Danıştay Dergisi, S.:93, s.347-349. 
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kararının gereğine göre işlem tesisi ya da eylemde bulunması için 30 günlük bir süre 

tanımıştır. Bu süre 10.6.1994 tarihli 4001 Sayılı Yasadan önce, 60 gün olarak 

belirlenmişti. Söz konusu 30 günlük süre, kararın idareye tebliğinden itibaren başlar.   

Ancak idareye yargı kararının gereğini yerine getirmek için 30 gün süre 

tanınmış olması, “gecikmeme” zorunluluğunun önüne geçemez. Yani idare, kararın 

uygulanmasını 30 güne kadar bekletme hakkına sahip olduğunu iddia edemez. İdare 

maddi koşullar elverdiği ölçüde, kararların en kısa sürede uygulanmasını sağlamakla 

yükümlüdür: “….iptal ve yürütmenin durdurulması kararları arasında, idarenin, 

kararların gereklerine göre işlem yapması bakımından hiçbir fark yoktur. Yürütmenin 

durdurulması kararını alan idare, kararın gerekçesini ve durdurulan işlemin niteliğini 

dikkate alarak yeni bir işlem veya eylem yapmak zorundadır. Bu kararların maddi 

koşulların elverdiği ölçüde derhal uygulanması idare hukukunun genel 

ilkelerindendir.”109

30 günlük süre (4001 Sayılı Yasadan önce 60 günlük süre) idareye, koşulların 

zorlaması nedeniyle, sorumlu tutulmadan kullanabileceği azami süreyi göstermektedir: 

“Anayasa’nın 2.maddesinde yer alan ‘Hukuk Devleti’ ilkesinin doğal sonucu olarak 

idarenin mahkeme kararlarını ‘aynen’ ve ‘gecikmeksizin’ uygulamaktan başka bir 

seçeneği bulunmamaktadır. Bu kural, idareye kararın tebliğ tarihinden başlayıp otuz 

günün dolmasına kadar süren bir uygulamama yetkisi tanıyan bir hüküm değildir. 

Aksine, maddede kararların derhal uygulanması ilkesi benimsenmiş olup her durumda bu 

                                                 
109 Danıştay 1.Daire, 10.10.1990, E.:1990/211, K.:1990/256 (www.danistay.gov.tr). 
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sürenin otuz günü aşamayacağı, kararların uygulanması için idarelerin gereksinim 

duydukları sürenin nihayet otuz günle sınırlı bulunduğu hükme bağlanmıştır.”110  Bu 

sınırın geçirilmesi ise idarenin sorumluluğu için yeterlidir.   

Bu hususta dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da kararın uygulandığı tarih 

için, ölçü olarak idarenin kararın gereğini yerine getirmek için tesis ettiği işlemin tarihini 

değil, o işlemin uygulamaya geçirildiği tarihin baz alınması gereğidir. Aksi takdirde 

böyle bir olanak, kötüniyetli uygulamalara fırsat sağlayabilecektir111. 

İptal kararlarlarının geç uygulanması nedeniyle açılan davalarda; tazminata 

hükmedilmesi için, idarenin, söz konusu iptal kararını yasada belirtilen sürenin sonunda 

uygulaması maddi ve hatta şartlar gerçekleşmişse, manevi tazminat için yeterli 

bulunmaktadır112. 

3.  Kararın Eksik Uygulanması 

İdarenin kararın tamamen uygulanmış kabul edilmesi için gereken her işlem ve 
                                                 

110 Danıştay 5.Daire, 14.2.2002, E.:2001/202, K.:2002/723 (yayımlanmamıştır). 
111 “ …yürütmeyi durdurma kararının 14.6.2000 tarihinde bildirilmesi üzerine, derhal kararın 
uygulanması yolunda bir işlem kurmak zorunda bulunan davalı yönetimce, her ne kadar 2577 
Sayılı Yasanın 28/1.maddesinde tanınan otuz gün içinde, 12.7.2000 onay tarihli işlemle davacı 
görevine iade edilmiş ise de; hukuksal bir zorunluluktan ya da davacının herhangi bir eyleminden 
kaynaklanmaksızın, anılan işlemin davacıya onbeş günlük bir gecikmeyle 27.7.2000 tarihinde 
bildirilmesinde; yargı kararının uygulanmasının geciktirilmesi amacının güdüldüğü ve davacı 
hakkında yönetsel işlemler ile bu işlemlere ilişkin yargısal süreç de gözönünde 
bulundurulduğunda; adı geçenin fiilen 10.Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde çalışmasına 
olanak tanınmayarak ağır bir hizmet kusuru işlendiği açıktır.” Danıştay 5.Daire, 14.2.2002, 
E.:2001/202, K.:2002/723 (yayımlanmamıştır). 
112 Danıştay 10.Daire, 25.10.1994, E..1993/5339, K.:1994/5161, Danıştay Dergisi, S.:90, s.1101-
1104;   Danıştay 8.Daire, 24.11.1988, E.:1987/287, K.:1988/921, Danıştay  Dergisi, S.:74-75, 
s.512-513. 
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eylemi yapmadığı durumlar bu gruba girer. İlgili, yargı kararından elde edeceği tüm 

faydayı sağlayamamaktadır.  

Bu tür durumlarda, mahkeme, idare tarafından kararın uygulanması amacıyla 

yapıldığı iddia edilen işlemin ya da eylemin, kararın gereklerini tam olarak yerine getirip 

getirmediğini irdeleyerek sonuca varır113.  

Örneğin, re’sen emeklilik işlemlerine karşı açılan davalarda, iptal kararının 

uygulanması aşamasında, davacının eski görevine değil de başka bir göreve atanması 

halinde, iki ayrı işlemin söz konusu olduğu, idarenin yargı kararını uygulaması işlemiyle 

içiçe geçmiş bir yeni göreve atanma işlemi olduğu114; işlemin maksat unsuru açısından 

                                                 
113 “İdare, iptal kararının amaç ve kapsamına göre yeni bir işlem ya da işlemler yapmak, iptal 
edilen idari işlemden doğan tüm sonuçları ortadan kaldırmak, idari işlemin hiç yapılmamış 
sayılması ilkesi gereği olarak, önceki hukuki durumun geçerliliğini sağlamak görevi ile 
yükümlüdür. 

İptal kararının söz konusu sonuçları doğurduğu dikkate alındığında, sözleşmeli personel 
statüsünde Başbakanlık Müşaviri olarak görev yapmakta iken bu görevinden alındığı tarihteki 
statüsü hakkında herhangi bir itilaf bulunmayan davacının, anılan işlemin Danıştay 5.Dairesince 
iptal edilmesi nedeniyle sözleşmeli personel statüsünde Başbakanlık Müşavirliği görevine iade 
edilmesi zorunlu olup, sözü geçen göreve iade edilmekle birlikte kendisiyle sözleşme 
yapılmamasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Ayrıca davacının Başbakanlıktan ayrı kaldığı 
dönemde sözleşme ile çalıştırılması için gereken şartları kaybettiği yolunda bir savunmada 
bulunulmadığını da vurgulamak gerekir.” Danıştay 5.Daire, 7.12.1995, E.:1995/2413, 
K.:1995/3976 (yayımlanmamıştır).     
114 “Yukarıda tanımlama çerçevesinde İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması 
kararı, emekli statüsüne girerek memuriyeti sona eren davacının yeniden memurluk statüsüne ve 
kural olarak aynı göreve döndürülmesini gerektirir. Ancak idarenin hizmetin gerektirdiği 
durumlarda, emekliye sevkedilen ve açtığı dava üzerine bu işlemin uygulanması durdurulan 
kişiyi memuriyet statüsüne almakla birlikte farklı bir göreve ataması da mümkündür. Her ne 
kadar dava konusu olayda, yürütmenin durdurulması kararından sonra davacı memuriyet 
statüsüne alınmakla birlikte emekliye sevkedildiği tarihte işgal ettiği müşavirlik kadrosuna 
atanmadan doğrudan 1.derece müdürlük görevine atanmış ise de idarece uygulanan bu işlem, 
ilgili hakkındaki yargı kararının yerine getirilip kendisinin eski görevinden yeni bir göreve 
atanması işleminin birlikte uygulanmasından ibarettir. Başka bir deyimle yargı kararını uygulama 
işlemi ile başka bir göreve naklen atama işlemi birlikte ve içice tesis edilmiş olmaktadır. Bu 
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ele alınıp, nedenleri tartışılmadan karar verilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır115.  

4.  Kararın Biçimsel Uygulanması 

İdarenin yargı kararının gereğini yapma görüntüsü ardında, aslında sadece 

kararı uygulamamanın yaptırımlarından kurtulmak amacıyla, şeklen kararın 

uygulanmasına yönelik işlem veya eylem yaparken, özünde amaçtan sapması yargı 

kararının biçimsel uygulanmasıdır. Bu şekilde iptal kararının uygulanması bir perde 

işlevinden öteye geçememiş olmaktadır.  

Şekil sakatlıkları nedeniyle iptal edilen idari işlemlerin bu sakatlıklar giderilerek 

tekrar tesis edilmelerinin kararın biçimsel uygulanması olarak değerlendirilmeyeceği 

açıktır. Biçimsel uygulamada amaç, yargının verdiği iptal hükmünü etkisizleştirmektir. 

Yargının kararını, adet yerini bulsun diye yerine getirmek, kararların uygulanması sonucu 

                                                                                                                                                          
nedenle idare mahkemesinin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kapsam ve Amaç" 
başlıklı 1.maddesinin 2.fıkrasının (a), (b) ve (c) işaretli bentleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 3/b ve davacının 9.1.1991 tarihinde birinci derece kadroya atanmış olması 
nedeniyle bu maddenin gönderme yaptığı 657 sayılı Yasanın 76.maddesi hükümlerini gözönünde 
bulundurarak, adı geçenin 1.derece müdürlük kadrosuna atanmasının nedenlerini; idarenin bu 
işlemin tesisinde hizmet gereklerini (örneğin, ihtiyaç) ve kamu yararını gözeterek mi yoksa yargı 
kararının uygulanmasını değiştirmek ve böylece davacıyı ızrar amacıyla mı hareket ettiğini; 
dolayısıyla işlemde maksat unsuru yönünden sakatlık bulunup bulunmadığı hususlarını birlikte 
tartışarak ulaşacağı sonuca göre bir karar vermesi gerekirken bu konuda herhangi bir araştırma 
yapmadan mahkeme kararının uygulanmadığı gerekçesi ile verdiği iptal kararında hukuki isabet 
bulunmamaktadır.” Danıştay 5.Daire, 20.9.1994, E.:1994/4960, K.:1994/4062, Danıştay Dergisi, 
S.:90, s.604-607. 
115 Daha önce bu tür davalara bakan Danıştay 10.Dairesine ait kararlarda, böyle durumlarda yargı 
kararının uygulanmadığı sonucuna varılmaktaydı.  Örneğin: “…yürütmenin durdurulmasına 
ilişkin kararın re’sen emekliye sevk edildiği tarihte bulunduğu göreve iade edilerek uygulanması 
gerekirken, Siirt Başmüdürlüğü emrine atanmasının, kararın uygulanmaması anlamına 
geldiği….” Danıştay 10.Daire, 5.5.1997, E.:1995/216, K.:1997/1560, Danıştay Dergisi, S.:94, 
s.721-723.   
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beklenen yararı (ki bu, özünde, bireysel bir fayda elde etmekten öte toplumsal bir yarar 

elde etmeye yöneliktir) hiçe indirgemek halini almaktadır. Örneğin, görevden alınma 

işlemi iptal edilen bir kamu görevlisini göreve başlattıktan kısa bir süre sonra ve hukuki 

bir nedene dayanmaksızın görevden almak kararın şeklen uygulanmasına dahil olur116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 “….davacının yargı kararına rağmen, başlatıldığı teftiş kurulu başkanlığı görevinden aynı gün 
alınmasının uygulamanın biçimsel nitelikli bir uygulama olduğunu gösterdiği, yargı kararını 
etkisiz kılma amacını güttüğünü ortaya çıkardığı, yargı kararıyla dava konusu işleme dayanak 
olamayacağı kabul edilen nedenlere dayanılarak yeniden işlem tesis edilmesinin de idare hukuku 
ilklerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.” Danıştay 5.Daire, 
8.4.1999, E.:1999/296, K.:1999/871;  Altay Evren, age., s.187-188.  
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BÖLÜM II 

İPTAL KARARLARININ UYGULANMAMASINDAN DOĞAN 

SORUMLULUK 

İptal kararlarının uygulanmamasından doğan zararların giderilmesi açısından, 

idare ya da kamu görevlisinin sorumluluğuna gidilebilmektedir. Bu başlık altında önce 

idarenin sonra da kamu görevlisinin sorumluluğu konuları ele alınacaktır. Bu arada; her 

iki sorumluluk türü için de temel oluşturan “kusur” kavramı da “İdarenin Sorumluluğu” 

genel başlığı altında yer almış bulunmaktaysa da bu sadece, daha pratik olacağı 

düşünüldüğü için bu şekilde düzenlenmiştir. Yoksa “kusur” kavramı hem idarenin hem 

de kamu görevlisinin, iptal kararlarını uygulamamaktan doğan sorumluluklarına taban 

hazırlayan, ortak ve temel bir konudur. 

I.  İDARENİN SORUMLULUĞU 

A. GENEL OLARAK SORUMLULUK KAVRAMI 

Günlük dilde, bireyin sebep olduğu olaylar nedeniyle hesap verme ve açıklama 

yapma gereğini anlatan sorumluluk kavramı 117; başka bir ifadeyle hukukun, zarar 

oluşmasına neden olan kişiyi, o zararı gidermekle yükümlü tutması olarak da 

                                                 
117 Anayurt Ömer, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2001, 
s.303. 
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anlaşılabilir118.  Bir başka tanımda da sorumluluk şöyle ifade edilmektedir:  “…kasıt, 

ihmal ve kusur veya tedbirsizlikle ya da yasanın belirlediği durum ve eylemden doğan bir 

tehlike ile yaratılan ya da doğumuna sebebiyet verilen zararı tazmin borcudur. Geniş 

açıdan bakıldığında sorumluluk kavramından bir kişinin başkasına verdiği zararı 

giderim yükümlülüğü anlaşılmalıdır.”119 Başka bir yönüyle de sorumluluk normlara 

uyulmasını sağlamayı amaçlayan yaptırım olarak da nitelenebilmektedir120 ve din 

normlarından ahlaki normlara kadar her çeşit norm ve ona yönelik sorumluluk türü 

öngörülmüştür. 

 Sorumluluk, hukuk düzeni tarafından onaylanmayan eylemlerin yansıması 

olarak karşımıza çıkmaktadır: “Genel anlamıyla hukuki sorumluluk, hukuk düzenince 

korunan bir varlıkta meydana gelen zararın karşılanmasını amaçlayan ve bunun 

yaptırımı içine alan hukuki bir kurumdur. Hukuk düzeninin onaylamadığı fiillere 

bağladığı hukuki sonuç, söz konusu fiilden meydana gelen zararı tazmin borcunun 

doğması olarak belirmektedir. Hukuk düzeni, söz konusu zarar olgusuna neden olan fiil 

sahibini, bu zararı karşılama ile yükümlü tutarken, sorumluluk hukuku da bu tazmin 

yükümünün esaslarını düzenler.”121  

                                                 
118 Deschenaux Henri- Tercier Pierre, Sorumluluk Hukuku, (Çeviren: Salim Özdemir), Ankara, 
1983, s.1. 
119 Armağan Tuncay, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 
1997, s.11. 
120 İnan Atilla, “Kamu Görevlilerinin Hukuka Aykırı Davranışlarından Devlet ve Diğer Kamu 
Tüzel Kişilerinin Kusursuz Sorumluluğu”, Danıştay Dergisi, S.42-43, s.20. 
121 Ozansoy Cüneyt, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu, 
(Basılmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ankara, 1989, s.8. 
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Tarihsel açıdan bakıldığında, hukuki sorumluluk olgusunun özel hukukta doğup 

geliştiği ve genel kurallarının oturtulduğu bilinmektedir122. Özel hukuk alanında 

sorumluluk, mali boyuttadır ve borç ilişkisinden kaynaklanır. Borçlu, borcun konusunu, 

alacaklıya ifa etmelidir ve bunu rızası ile yapmazsa devlet aracılığıyla bunu yapmaya 

zorlanır.  

B. İDARENİN SORUMLULUĞU KAVRAMININ GELİŞMESİ 

İdarenin sorumluluğu ile kastedilen, idarenin kamu gücünü kullanarak yerine 

getirdiği etkinlikler ve işlemler sonucu ortaya çıkan zararların karşılanarak 

giderilmesini123 ifade eden hukuki bir kurumdur ve bununla ilgili uyuşmazlıklar, idari 

yargıda çözüme kavuşturulur124. İdarenin hukuki sorumluluğu kurumu, idare ile birey 

arasındaki dengenin idare yararına bozulmasına yol açan idari eylem ve işlemlerin 

yarattığı dengesizliğin telafi edilmesi amaçlanmaktadır125. İdarenin özel hukuka tabii 

faaliyetleriyle ilgili olarak doğan mali sorumluluğu ise idarenin özel hukuk sorumluluğu 

                                                 
122 Atay Ethem-Odabaşı Hasan- Gökcan Hasan Tahsin, Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin 
Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s.32.  
123 Esin Yüksel, Danıştay’da Açılacak Tazminat Davaları, İkinci Kitap: Esas, İdarenin Hukuki 
Sorumluluğu, Ankara, 1973, s.14. 
124 “…. Öğretiden ve uygulamada, bu meyanda Uyuşmazlık Mahkemesinin yerleşmiş 
kararlarında da kamu hizmetlerini yürütmekle görevli kılınmış bir kamu kurumunun kendisini 
görevli kılan kanunlarda gösterilen hizmetlerden birinin yürütülmesi sırasında kişilere verdiği 
zararın tazmini isteğine ilişkin davada, kamu hizmetinin yöntemine uygun olarak yürütülüp 
yürütülmediğinin , kamu yararına uygun olarak işletilip işletilmediğinin ve hizmet kusuruyla 
zarara sebep olunup olunmadığının saptanmasının idari yargı yerine ait olduğu kabul 
edilmektedir.” Uyuşmazlık Mahkemesi, 18.11.1991, E.:1991/42, K.:1991/43, Resmi Gazete, 
13.1.1992, S.:21110.   
125 Demirkol Selami – Bereket Baş Zuhal, Teori ve Pratikte İdari Yargıda Dava Açma Ve 
Davaların Takip Usulü, Beta Yayınları, İstanbul, 2001, s.157.  
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olarak nitelenir ve bununla ilgili uyuşmazlıklar adli yargının konusudur.     

İdarenin hukuki sorumluluğu kavramı, özel hukuktaki sorumluluk kavramının 

aksine, hukuk düzenlerine çok geç yerleşmiştir. Öyle ki 19.yüzyılın başlarına kadar kabul 

edilmemiştir.  

Başlangıçta devletin sorumsuzluğu esas alınıyordu. Bu anlayışa göre; bütün 

yetkileri elinde tutan hükümdar, bunları memurları aracılığıyla kullanmaktaydı. Kulun, 

efendisi olan hükümdarından hesap sorması düşünülemeyeceğine göre, memur 

hükümdarın emirlerine uyduğu sürece, işlem ve eylemlerinde dolayı devlete ya da 

memuruna hesap sorulması söz konusu edilemezdi. Memurun hükümdarın buyrukları 

dışında hareket etmesi durumunda da doğan zarardan sadece memur sorumlu tutulabilirdi 

ve aleyhine genel mahkemelerde dava açılabilirdi ama sonuçta devlet sorumlu değildi126. 

Ancak, bu dönemde bile devletin özel hukuk alanlarındaki sorumluluğu kabul 

edilmekteydi, fakat kamu hukuku alanında sorumlu olabileceği fikri reddedilmekteydi. 

Bu yaklaşım; bazen devletin ahlaki ve hukuki konumuna dayandırılarak devletin haksız 

fiilde bulunmasının söz konusu olamayacağına; bazen devletin hukuk yaratma işlevine 

sahip olduğu ve bu özelliği nedeniyle de hukuka veya kanuna aykırı hareket 

edemeyeceğine; bazen de devletin kamusal bir kişilik olduğu ve zarardan sorumluluk gibi 

özel hukuka özgü kavramlarla sınırlanmasının, onlara tabi olmasının kabul edilemeyeceği 

düşüncelerinden kaynaklanmaktaydı.127  

                                                 
126 Esin Yüksel, age. S.16. 
127 Zanobini Guido, İdare Hukuku: Umumiyet İtibarile İdari Nizam (Birinci Cilt), (Çevirenler: 
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Devletin hizmet alanının çok sınırlı olduğu bu dönemde, devletle fertlerin, bu 

anlamda teması çok fazla değildi. Ancak bu durum zamanla değişti. “Devlet faaliyet 

sahasının artması, Devletin pozitif ve teorik gelişmesi, Devleti vatandaşına karşı özellikle 

XIX. yüzyıldan itibaren yeni yükümlerle karşı karşıya getirmesi, devlet hayatında 

gelişmeleri zorunlu kılmış, devletin mutlak hakimiyetinin vatandaş haklarının teminat 

altında bulundurulması ile sınırlandırılmış olmasına sebep olmuştur. Devlet mutlak 

hakimiyetinin zırhı arkasında otoritenin temsilcisi olmaktan yavaş yavaş çıkmış, devlet ve 

hukuk fikrinin gelişmesi ile devletin sorumluluğu kabule başlanmıştır.”128

19.yüzyılla birlikte, egemen olmaya başlayan önemli siyasi ve ekonomik 

düşünce akımlarının, devletin egemenliğine bakışı da değiştirmeye başladığı görülür. 

Devlet, jandarma devlet kimliğini, ekonomik ve sosyal yaşama karışan, vatandaşlarıyla 

daha sık karşı karşıya gelen devlet kimliğiyle değiştirmeye başlamıştır. Artan kamu 

hizmetleri sonucunda, bunlardan zarar gören birey sayısı da artmış ve devletin fertlere 

verdiği zararları gidermesi gerektiği fikri geçerlilik kazanmaya başlamıştır. Önce 

“hakimiyet tasarrufları” ve “temşiyet tasarrufları” ayrımı yapılarak özel kişilerin günlük 

faaliyetlerine benzetilen temşiyet tasarruflarından dolayı devlet özel hukuk kurallarına 

göre sorumlu sayılmıştır. Bu aşamada da hakimiyet tasarrufları yönünden devletin 

sorumsuzluğu fikrini benimsenmekle birlikte, gelişen düşünce akımları devleti bu alanda 

da verdiği zararlardan sorumlu kılmaya yönelmiştir. Ancak bu alanda da medeni hukuk 

kurallarına başvurulmaktaydı ve bu da devletin sorumluluğu olgusunu tam olarak 

                                                                                                                                                          
Atıf Akgüç-Sahir Erman), İstanbul, 1945, s.293. 
128 Eroğlu Hamza, age., s.482 . 
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kapsayıp formule edemiyordu. Başka bir sisteme ihtiyaç duyulmaya başlanmıştı.129

Bu dönemi sona erdiren dönüm noktası, Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi 

tarafından verilen bir karar olmuştur: Davaya konu olan olayda, devletin emanet usulüyle 

işlettiği bir tütün atölyesinde çalışan işçilerin kullandığı vagonun, küçük bir kıza (Agnes 

Blanco) çarpması sonucu, çocuk ağır yaralanmıştır. Küçük kızın babası, zararın medeni 

kanun hükmünce giderilmesi için, adli yargıda idareye karşı dava açmıştır. Ancak bölge 

valisi, davaya adli yargı makamlarının bakamayacağı gerekçesiyle itiraz ederek davayı 

uyuşmazlık mahkemesi önüne getirmiştir130. Uyuşmazlık Mahkemesi de 1 Şubat 1873 

tarihli Blanco Kararı’nda,  devletin emanet usulüyle işlettiği böyle bir işyerinde çalışan 

işçilerin üçüncü kişilere verdiği zararların devletin sorumluluğunu gerektirdiğini ifade 

etmiş, fakat bu sorumluğun genel ya da mutlak olmadığına işaret etmiştir: “Devletin 

kamu hizmetlerinde istihdam ettiği kişilerin fiilleriyle bireylere verilen zararlardan 

dolayı devlete yüklenebilecek sorumluluk, bireyler ve bireyler arasındaki ilişkiler için 

Medeni Kanunda kabul edilmiş ilkelerle düzenlenemez. Bu sorumluluk ne genel ne de 

mutlaktır. Bu sorumluluğun hizmetin gerekleri ve devletin hakları ile özel kişilerin 

haklarını uzlaştırma ihtiyacına göre değişen özel kuralları vardır. O halde (devletin 

bireylere verdiği zararlar hakkında karar vermeye) sadece idari makamlar yetkilidir.”131

Bu kararla, idari sorumluluğun bazı kavram ve ilkeleri, özel hukuk prensipleri 

çerçevesinde çizilmiş ya da daha doğru bir ifadeyle, bazı kavramları özel hukuktan ödünç 

                                                 
129 Özdemir Necdet, Hizmet Kusuru Teorisi ve İdarenin Sorumluluğu, Ankara, 1963, s.9-14. 
130 Atay- Odabaşı – Gökcan, age., s.44. 
131 Gözler Kemal, İdare Hukuku, Cilt II, Ekin Yayınları, Bursa, 2003, s.953. 
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alınarak oluşturulup geliştirilmiş olsa da idari sorumluluğun özel hukuk sorumluluk 

anlayışından farklı bir olgu olduğu ve kamu hukuku alanına dahil olduğu fikri, genel 

kabul ve uygulama görmeye başlamıştır.  

Aslında Blanco kararı bu anlayışla verilen ilk yargı hükmü değildir. Fransız 

Yüksek İdare Mahkemesi’nin 6 Aralık 1855 tarihinde verdiği Rotschild Kararı da benzer 

bir yaklaşımı içermekteydi: “İdarenin yürütmekle mükellef olduğu amme hizmetinin 

şartlarını kanunun hakimiyeti altında düzenleme yetkisi ancak idareye aittir; devlet ve 

onun namına hareket eden bir çok ajanlar ve hizmetlerden faydalanan fertler arasında 

amme hizmetleri vesilesiyle hasıl olan münasebetleri tayin etmek ve dolayısıyla bu 

münasebetlerden doğan karşılıklı hak ve vecibelerin şümulünü ve mahiyetini bilmek ve 

takdir etmek idareye terettüp eder. Bu münasebetlerle hak ve vecibeler iki fert arasında 

olduğu gibi yalnız medeni hukuk kaideleri ve hükümleriyle düzenlenemez; bilhassa idare 

ajanlarından birisinin kusuru, ihmal veya hatası halinde devletin mesuliyeti ne umumi ne 

de mutlak olup her hizmetin mahiyetine ve icaplarına göre değişir.”132 Bu kararda da 

idarenin kamu hizmetini görürken, üçüncü kişilere, istihdam ettiği kişiler tarafından 

verilen zararın tazmini noktasında çıkan uyuşmazlıkların tümüyle özel hukuk ilkeleriyle 

çözülemeyeceği ifade edilmiştir.  Ancak Blanco kararıyla bu düşünce daha iyi bir şekilde 

formüle edilmiş, kamu hizmetlerinin ve de bunlarla ilgili olarak çıkan sorunların 

(idarenin sorumluluğunun) özgünlüğü yaklaşımı daha geniş yankı bulmuştur. Bu kararın 

                                                 
132 Duez Paul, Mukavele Dışında Amme Kudretinin Mesuliyeti, (Çeviren: İbrahim Senil), Güney 
Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara, 1950, s.15-16 . 
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Türk Hukukunda da etki yarattığı bilinmektedir133. 

Türk hukuk tarihine bakıldığında ise, idarenin sorumluluğu olgusunun 

cumhuriyetin ardından kabul görmeye başlandığı anlaşılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde devletin sorumluluğu düşüncesinin kabul görmesi söz konusu bile değildi.  

1868 yılında Şurayı Devlet kurulmuşsa da kendisiyle ilgili umutları karşılaması mümkün 

olmadı134. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde 1924 Anayasa’sının 51.maddesi ile idari 

uyuşmazlıkları çözmekte Şurayı Devlet’in görevlendirildiği görülmektedir. 1925 yılında 

kanunu (669 Sayılı Kanun) çıkan Danıştay, 1927’den itibaren çalışmaya başlamıştır. 

Gerek 669 Sayılı Kanun’da gerekse onun yerini alan 3546 Sayılı Kanun’da tam yargı 

davalarına yer verilmiş yani idarenin sorumluluğu ilkesi benimsenmiştir ama, idarenin 

sorumluluğuyla ilgili, sınırları belirlenmiş bir kurala yer verilmemiştir.  Bu durum 1961 

Anayasası döneminde çıkarılan 521 Sayılı Kanun’da da, 2575 Sayılı Kanun’da da, 1602 

Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda da, İdari Yargılama Usulü 

Kanununda da aynı şekilde devam etmiştir. Yani bizim hukuk sistemimizde kanunlarda 

ve Anayasa’da (1961 Anayasasından 114.madde; 1982 Anayasasında 125., 129. ve 

40.maddelerde) devletin sorumluluğuna değinilmekle birlikte, sorumluluğun dayanağını, 

                                                 
133 “Gerçekten Uyuşmazlık Mahkemesinin, Fransız İhtilaf Mahkemesinin 8 Şubat 1873 tarihli 
Blanco Kararına benzer iki kararında açıkladığı üzere, ‘…amme idaresinin amme hukuku 
hükümleri dairesinde işlemesinden doğan mesuliyete… Borçlar Kanununun mesuliyete müteallik 
ve fertler arasında cari münasebetlere tatbiki kabil olan hususi hukuk hükümlerinin tatbikine 
imkan olmadığından, bu neviden mes’uliyetin amme hukukunun vaz’eylediği esaslara göre 
vücudu, vasfı, derecesi ve miktarı tayin edilmek icap eder’.” Duran Lütfi, Türkiye İdaresinin 
Sorumluluğu, Sorumluluğun Temeli ve Sebepleri, Sorumluluğa Yol Açan Olgular, Ankara, 1974, 
s.9 .  
134 Özdemir Necdet, age., s.17. 
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esasına yönelik şartlarını belirlemek yargı içtihatlarına bırakılmıştır135.  

İdari yargının konuya genel yaklaşımı ele alındığında, başlangıçta Danıştay’ın 

idarenin sorumluluğu için “ağır kusur” arayışına girerek bu alanı daraltma eğilimi içinde 

olduğu hissedilmişse de zamanla bu bakış açısı değişmeye başlamış ve idarenin 

sorumluluğu ilkesi daha geniş bir uygulama bulmuştur136. 

C. ANAYASA HÜKÜMLERİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU 

1. Anayasa’nın 2.maddesi 

Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirten bu madde, 

idarenin sorumluluğu açısından en temel dayanağı oluşturmaktadır. Çünkü hukuk devleti 

ilkesinin kabul edildiği bir sistemde, idarenin hukuki sorumluluğunun reddedilmesi 

düşünülemez. Bu yüzden, 1982 Anayasasının 2. maddesinin, konunun temel ve genel 

dayanağı olduğunu söylemek gerekmektedir. Ancak Anayasa’da bu genel düzenlemenin 

dışında, konuya özel olarak yer veren maddeler de bulunmaktadır. 

2. Anayasa’nın 125.maddesi 

1961 Anayasası’nın 114.maddesine tekabül eden 125.maddenin ilk fıkrasıyla, 

idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğuna vurgu 

yapıldıktan sonra, son fıkrasıyla da idarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararı 

ödemekle mükellef olduğu belirtilerek idarenin hukuki sorumluluğuyla ilgili ana kural 

                                                 
135 Gözübüyük Şeref, Yönetsel Yargı, s.283.  
136 Gözübüyük Şeref, age., s.283-284. 
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ortaya konmuş bulunmaktadır.   

Bu maddede, idarenin sorumluluğu ifade edilmiştir ancak sorumluluğun türü 

yani kusura dayanan sorumluluk mu kusursuz sorumluluk mu olduğu yönünde açık bir 

hüküm konmamıştır. Buradaki sorumluluk idarenin eylem ve işlemlerinden 

kaynaklanmakta olup hem kusurlu hem de kusursuz sorumluluk ilkelerini kapsayacak 

biçimdedir.  

3. Anayasanın 129.maddesi 

“Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri 

kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun 

gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir” diyen 

129.madde 5.fıkrası, 125.maddeden farklı olarak kusur sorumluluğunu kapsamaktadır ve 

idarenin kusursuz sorumluluğunu bu hükmün dışında bırakmaktadır  

D. KUSUR KAVRAMI 

1. Hizmet Kusuru  

a. Genel Olarak Hizmet Kusuru 

İdarenin sorumluluğu söz konusu olduğunda kusur, kişilerde aranan öznel bir 

kusur değil de kamu hizmetlerinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili nesnel bir kusurdur137. 

                                                 
137 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.285. 
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Hizmet kusuru, hizmetin kuruluşunda, işleyişinde gösterir kendisini. 

Hizmet kusuru kavramının da özel hukuktaki haksız fiil kavramına yakın 

durduğu söylenebilirse de kasıt, ihmal, dikkatsizlik ve benzeri sübjektif özellikler değil, 

usul ve mevzuata, teamüllere, hizmetin gereğine uygun olmamak gibi hususlar dikkate 

alınır.138 “Hizmet kusuru, Borçlar Kanunundaki “haksız fiil”den bambaşka bir şey olup; 

idare hukukuna has, nev’i şahsına münhasır, muhtar, müstakil, orijinal bir 

mefhumdur.”139

 Genel yaklaşım; devletin, kamu hizmetlerini koşullara en uygun ve ihtiyaçları 

gidermeye yönelik verimlilikte, sürekli ve düzenli şekilde sunmak yani en etkin, 

beklentilere en uygun şekilde ve hukuki olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu; bu 

görevin yerine getirilmemesinin de hizmet kusurunu oluşturduğu şeklindedir140.  Yani 

hizmet kusuru, “….bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki 

bozukluk ve aksaklığı”141 ifade eder.  

Kavram, Profesör Ragıp Sarıca tarafından şöyle tanımlanmıştır: “Hizmet kusuru 

idarenin ifa ile mükellef olduğu herhangi bir amme hizmetinin ya kuruluşunda, tanzim ve 

tertibinde veya teşkilatında, bünyesinde, personelinde yahut işleyişinde -gereken emir, 

direktif ve talimat verilmemesi, nezaret, murakabe, teftişin icra olunmaması, hizmete 

                                                 
138 Esin Yüksel, age., s.330-331.  
139 Sarıca Ragıp, “Hizmet Kusuru ve Karakterleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, C.XV, S.1-4, s.859. 
140 Eroğlu Hamza, age., s.482. 
141 Günday, İdare Hukuku, s.320. 
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tahsis olunan vasıtaların kifayetsiz, elverişsiz, kötü olması, icap eden tedbirlerin 

alınmaması, geç, vakitsiz hareket edilmesi,.. şeklinde tecelli eden- bir takım aksaklık, 

aykırılık, bozukluk, intizamsızlık, eksiklik, sakatlık arz etmesidir.”142   

İdare bir şahsı değil, bir örgütlenme biçimini ifade ettiği için, idarenin kusuru 

dendiğinde, aslında kastedilen idarenin gerçek kişilerden oluşan organ ve ajanlarının 

kusurudur143. İdareyi, somut olarak işleyen bir mekanizmaya dönüştüren personelidir144. 

İdarenin bir örgütlenme biçimi olmasının, özel hukuk sorumluluğunda olduğu gibi, bir 

kişinin kusurunun değerlendirmesinde karşılaşılmayan sorunlar çıkarması doğaldır. 

Örneğin bir hizmetin kötü işlemesi, kusurlu olması meselesinde kaç kişinin ne oranda 

payının olduğunu belirlemek, çoğu zaman imkansız denecek kadar zordur. Çünkü 

idarenin işlem ve eylemlerinde çoğu zaman çok değişik düzlemlerde ilerleyen bir süreç 

ve pek çok idari ajan ve organın katılımı söz konusudur. Bu noktada Fransız doktrininde, 

hizmet kusuru (faute de service) ve hizmetin kusuru (faute du service) ayrımı 

yapılmaktadır. Fransız hukuk literatüründe, hizmet kusuru (faute de service) ile kamu 

görevlilerinin hizmet dolayısıyla ve hizmetle ilgili olarak işledikleri kusur ifade edilirken, 

hizmetin kusuru (faute du service) kavramıyla kamu görevlisinin kişisel kusurundan 

arındırılmış, tümüyle kamu hizmetine yüklenen, belirli bir görevlinin sorumlu 

                                                 
142 Sarıca Ragıp, “Hizmet Kusuru ve Karakterleri”, s.858. 
143 Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, s.26; Günday, İdare Hukuku, s.320; Ozansoy Cüneyt, 
Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu, s.14.  
144 Güran Sait, “İdarenin ve Ajanının Sorumluluğunun Belirlenmesine İlişkin Düşünceler”, 
Danıştay Dergisi, 1979, S.:34-35, s.59. 
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tutulamadığı kusur kastedilir145. Ancak bu ayrımın idarenin sorumluluğu açısından önem 

taşıdığı, büyük fark yarattığı söylenemez. Her iki durumda da idarenin sorumluluğu kabul 

edilir. 

İdarenin sorumluluğu, idarenin faaliyetlerini iyi planlamamasından, gerektiği 

gibi yürütememesinden, organizasyonu doğru yapamamasından, doğru 

oluşturamamasından ya da hiç yapmamasından kaynaklanmaktadır. Hizmet kusurundan 

sorumlulukta idarenin doğrudan doğruya yani aslen sorumluluğu vardır, dolaylı yoldan 

değildir bu sorumluluk. Bu da zaten, özel hukuktaki sorumluluk anlayışından farklılığının 

bir göstergesidir146.  Kusur, hizmetin bünyesine kaynaşmıştır147. 

Ancak, kamu hizmetinin bünyesindeki her sakatlık, aksaklık ve hata mutlaka 

idarenin sorumluluğuna hükmedilmesini gerektirmemektedir148. Danıştay’ın, kararlarında 

sıklıkla karşımıza çıkan bu yaklaşımının, Anayasa’nın 125. maddesi içeriğiyle 

                                                 
145 Sarıca Ragıp, “Hizmet Kusuru ve Karakterleri”, s.859; Duran Lütfi, İdare Hukuku Meseleleri, 
s.166. 
146 Duran Lütfi, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, s.26-27. “İşte kusura dayanan idari 
sorumluluğun, özel hukuktaki çalıştıranların (istihdam edenlerin) işçi ve hizmetlilerince 
(müstahdemlerince) verilen zararlar dolayısıyla mes’uliyetinden farklı ve özgünlüğü (originalite) 
burada belirir. İdarenin personelin hizmet veya görev kusurundan sorumluluğu asli ve doğrudan 
doğruya olduğu halde; çalıştıranların mes’uliyeti , işçi ve hizmetlilerin tutum ve davranışlarının 
“garant”ı (zamin) sıfatıyla ve dolayısıyladır (Borçlar Kanunu 55). Bu bakımdan idare personelini 
seçmekte, yetiştirmekte, yönetmekte ve gözetmekte gereken dikkat ve özeni gösterdiğini 
ispatlasa bile bunların hizmet veya görev kusurlarından doğan zararları “idari kusur” sebebiyle 
ödeme yükümünden kurtulamaz. Gerçekten, idare ile personeli arasındaki ilişki statüer 
niteliktedir ve sözleşmeli de olsa kamu hukuku düzenine bağlıdır. Bu nedenle idari kusur 
idarenin yapısından ve işleyişinden çıkan, organ ve ajanlarının dışında, kendine özgü bir 
karaktere sahiptir.” (Duran Lütfi, İdare Hukuku Meseleleri., s.27)  
147 Özdemir Necdet, age., s.29; Balkar Kemal Galib, “Hizmet Kusuru Şahsi Kusur Mefhumlarını 
Ayıran Kıstaslar”, Ankara Barosu Dergisi, 1953, S.4, s.298. 
148 Derbil Süheyp, İdare Hukuku, Ankara, 1959, s.250.  
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bağdaştırmak kolay değildir. “Bir idari işlemin yasalara ve hukuka aykırılığı kural 

olarak hizmet kusuru sayılmakta ise de her aykırılığın tazminat sorumluluğuna yol 

açmayacağı da idare hukuku ilkelerindendir. İdari işlemlerin iptalini gerektiren 

nedenlerle hizmet kusurunu doğuran nedenler arasında tam bir bağlılık ve özdeşlik de 

yoktur. Bir işlemin herhangi bir yönden yasalar ve hukuk kurallarına 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. İdari işlemin yapılmasında ve uygulanmasında hizmet kusuru 

işlenmiştir diyebilmek için saptanan hukuki sakatlığın bir dereceye kadar ağır ve önemli 

olması gerekmektedir. Her idarenin işleyebileceği türden, olağan nitelikteki hukuki 

yanlışlık ve aykırılıklar hizmet kusuruna yol açmaz.”149  

İdarenin kendi eylem ve işlemlerinden kaynaklanan zararları ödemekle yükümlü 

olduğu anayasasında açıkça ifade edilen bir hukuk sisteminde, idareyi “içtihat hatası” ya 

da “takdirde hata” yapılmıştır ve bu da idarenin sorumluluğunu gerektirmez, diyerek 

aklamak kabul edilmemelidir.  “….olağan nitelikteki hukuki yanlışlık ve aykırılıklar 

hizmet kusuruna yol açmaz” demek, ‘idare, iyidir hoştur da arada sırada hata yapar, o 

kadar kusur da kadı kızında da bulunur, hoş görmek lazım’ gibi hukuk ilkeleriyle 

bağdaşmayacak bir özür aramaya benzemektedir. Yönetim zaman zaman hukuka aykırı 

                                                 
149 Danıştay 8. Daire, 10.10.1991, E.:1991/785, K.:1991/1587, Danıştay Dergisi, S.84-85, s.600. 
Aynı yönde;  Danıştay 6.Daire, 27.4.1967, E.:1966/2636, K.:1967/1388 (Gözübüyük Şeref, 
Yönetsel Yargı, s.294);  Danıştay 8.Daire, 28.6.1990, E.:1990/981, K.:1990/812, Danıştay 
Dergisi, S.81, s.228; Danıştay 8.Daire, 8.4.1997, E.:1995/3635, K.:1997/1209 
(www.kazanci.com.tr); Danıştay 8.Daire, 16.3.1993, E.:1992/848, K.:1993/1389, Danıştay 
Dergisi, S.88, s.377-378.   
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davranabilir demek, sınırları hukuksuzluğa açmak sonucunu doğurabilir. “Yönetimin 

hukuka aykırı işlemleriyle ilgili sorumsuzluğunu, içtihat hatasında aramaktansa, daha 

nesnel kurallara bağlama yoluna gidilmelidir.”150

 Danıştay’ın 1976 yılında verdiği bir kararda da belirtildiği gibi “Kamu 

idarelerinin yerine getirmekle yükümlü bulundukları kamu hizmetlerinin yürütülmesi 

sırasında kanunlara ve genel olarak hukuka uygun hareket etmeleri gerekir. İdarelerin 

bu kurala aykırı davranışları hizmet kusurunu doğurur ve bu davranışları nedeniyle 

kişilerin uğrayacakları zararları tazminle yükümlü olmaları idare hukukunun ilkeleri ve 

Anayasa hükümleri…”151 gereğidir.  Danıştay’ın, günümüzde de ‘her hata veya hukuka 

aykırılık kusur sayılmaz’ yaklaşımından vazgeçtiği söylenemezse de “içtihadi hata” 

kavramına sığınarak idarenin hukuka aykırılığından sorumlu tutulmamasının kabul 

edilemeyeceğini belirttiği kararlarına da rastlanmaktadır152. 

                                                 
150 Gözübüyük A.Şeref, Yönetsel Yargı, s.294. 
151 Danıştay 5.Daire, 20.10.1975, E.:1972/3505, K.: 1975/5331, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 9, 
S.3, s.126.   
152 “Hukuk devleti ilkesi uyarınca faaliyetlerini hukuka uygun biçimde yürütmek zorunda olan 
idarenin, hukuka aykırı eylem yapması, işlem tesis etmesi kural olarak hizmet kusurudur. Sadece 
yetkisizlik veya şekle aykırılık nedeniyle hukuka aykırı biçimde tesis edilen, idari yargı yerince 
iptal edilmiş bulunan işlem yerine yeniden işlem tesis edilmesinin mümkün olması halinde, 
hizmet kusurundan, idarenin hukuki sorumluluğundan söz edilemez. Ancak hukuka aykırı işlem 
veya eylemiyle bir hakkın ihlaline neden olan idarenin hizmeti kusurlu işlediğinin kabulü, ortaya 
çıkan hak ihlalini gidermesi, doğan zararı tazmin etmesi hukuk devleti ilkesi gereğidir.  

Temyizen incelenen kararda da belirtildiği gibi, bir idari işlemin idari yargı yerince iptali, 
yukarıda da açıklandığı üzere, her zaman idarenin sorumluluğunu gerektirmeyebilir. Fakat 
hukuka aykırılığı yargı kararıyla belirlenen işlemiyle bir hakkın ihlaline yol açan idarenin hukuka 
aykırılığın anlayış ve yorum farklılığından kaynaklandığı gibi bir değerlendirmeyle sorumlu 
sayılmaması hakkaniyet ve nesafetle, hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırılamaz. Esasen öğreti ve 
uygulamada, idarenin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenler arasında sayılan “içtihadi 
hata” hali mutlak kurallara bağlı olmaması nedeniyle her olayın özelliğine göre değerlendirilmesi 
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1873 yılında verilen Pelletier153 kararından itibaren, Fransız hukuk sisteminde, 

memurun hizmet kusuru oluşturan eylem ve işlemlerinden dolayı memura karşı değil, 

idareye karşı ve idari yargıda tazminat davası açılabileceği kabul edilmektedir. 

Türkiye’de de Uyuşmazlık mahkemesinin yaklaşımı aynı yöndedir ve “hizmet kusuru ya 

da hizmet kusuru ile kişisel kusurun birleşmesi” söz konusu ise tazminat davasının adli 

yargıda değil idari yargıda görülmesine karar vermektedir154. 

Yargı kararlarına bakıldığında, sıklıkla rastlanan bir yorum şeklinin de bir 

eylemin hem hizmet kusuru hem de kişisel kusur sayılması olduğu görülmektedir. 

Örneğin, iptal kararının uygulanmamasından doğan zararın giderilmesi için idare 

aleyhine açılan bir davada155, “idarenin Anayasa hükümlerini hiçe sayarak yargı kararını 

                                                                                                                                                          
gereken bir kriter olup, bu kriterin, hukuka aykırı işlemle bir hakkın ihlal edilmiş olduğunun 
belirlenmesi halinde uygulanması mümkün değildir. 

Dosyanın incelenmesinden davacıya ruhsat verilmemesine ilişkin işlemin, Manisa İdari 
Mahkemesince hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği ve kararın kesinleştiği, hukuka aykırılığı 
yargı yerince saptanan idari işlem nedeniyle davacının hakkının ihlal edildiği, çalışma hayatının 
aksadığı anlaşılmakta olup olayda hizmeti kusurlu işlettiği açık bulunan idarenin davacının 
zararını tazmin etmesi gerekmektedir. 

Davacının tazminat isteminin esasına girilerek, tazmin edilecek miktarın araştırılıp saptanması ve 
buna göre bir karar verilmesi gerektiğinden, idarenin kendi anlayışı doğrultusunda tesis ettiği ve 
iptal ile sonuçlanan her işleminden dolayı sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddi 
yolunda verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemektedir.”  Danıştay 10.Daire, 
6.10.1993, E.:1992/1449, K.:1993/3681, Danıştay Dergisi, S.89, s.588-590.      
153 Pelletier Kararı 30 Temmuz 1873 tarihinde verilmiştir. Olayda, çıkardığı gazete sıkıyönetim 
komutanı tarafından toplatılan Pelletier, komutan aleyhine adli yargıda tazminat davası açmış, il 
valisi tarafından olay uyuşmazlık mahkemesine yönlendirilmiş ve Uyuşmazlık Mahkemesi söz 
konusu komutanın kişisel bir kusuru olmadığına, olayda ancak hizmet kusuru olabileceğine ve 
bunun da idari yargıda ele alınmasına karar vermiştir. Atay E.-Odabaşı H.-Gökcan H.T., age., 
s.59-60. 
154 Uyuşmazlık Mahkemesi, 15.11.1993, E.1993/42, K.:19993/41, Resmi Gazete, 15.12.1993, 
Sayı 21563 . 
155 Danıştay 5. Daire, 31.1.2001, E.:1998/2181, K.:2001/184. 
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uygulamama amacıyla hareket ettiği ve ağır hizmet kusuru işlediğinin açık olduğu” 

ifadesi kullanıldıktan sonra, “idarenin ağır hizmet kusuru olarak nitelendirilen ve ancak 

idare adına verilen kararlarla ortaya çıkan yargı kararını uygulamama eyleminin, 

gerçekte bu konuda idare adına yetki kullanan kamu görevlisinin kişisel kusurundan 

doğduğu” belirtilmektedir. Bu yaklaşım, kendi içinde önemli bir çelişki içermektedir, 

çünkü bir eylemde hizmet kusuru var dedikten, yani hizmetten ayrılamayan, bir kamu 

görevlisine atfedilemeyen bir kusur olduğu sonucuna varıldıktan sonra; aynı eylemi kamu 

görevlisinin şahsından kaynaklanan, hizmete eklemlenemeyen bir kusur türü olan kişisel 

kusurla nitelendirmek mantıklı sayılamaz. Hizmet kusuru doğası gereği, hizmetle 

kaynaşmıştır, bu nedenle de idarenin kusurudur, bir kamu görevlisine atfedilemez ve bu 

kusurdan ötürü bir rücu ilişkisi de doğmaz. Ama kişisel kusur, hizmetin dışına taşınmış 

bir kusurdur ve kamu görevlisinin şahsi sorumluluğundadır, hizmetten bağımsızdır. Bir 

olayda hem hizmet kusuru hem de kişisel kusuru olabilir elbette, ama tek bir fiili her 

ikisiyle birlikte nitelendirmek mümkün değildir. Koşulları varsa, görev kusuru söz 

konusu olabilir, yani kamu görevlisinin şahsından kaynaklansa da hizmetten kopmayan, 

ajanın görev ve yetkisiyle ilişkili bir kusur olduğu için idarenin sorumlu tutulduğu bir 

kusur türünün bulunduğu öngörülebilir ama hizmet kusuru ve kişisel kusur, doğaları 

gereği aynı fiilde taşınamaz. Ancak bu tür yorumlara yargı kararlarında sıkça 

rastlanmaktadır.    

b. Hizmet Kusurunun Türleri 

Hizmet kusuru kavramını sınırları kesin olarak çizilebilen bir tanımla belirleme 
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güçlüğü, doğal olarak, hizmet kusuru sayılan halleri çok kesin bir ifadeyle saymayı da 

zorlaştırır. 

Bu konuda en kabul gören sınıflama; hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi ve 

gerektiği gibi işlememesi, şeklinde yapılmaktadır. Bu gruplama, çok dar bir sınıflandırma 

olduğu yönünde pek çok eleştiriye uğramaktaysa156 da halen kullanılmaktadır.  

Hizmetin kötü işlemesi kavramı, kamu hizmetlerinin çeşitliliği nedeniyle soyut 

olarak çerçevesi çizilemeyip ancak olayın koşulları içinde ele alınıp değerlendirilmesi 

gereken bir konudur. Bu değerlendirmede, sadece hizmetin özellikleri değil, ülkenin 

ekonomik ve sosyal koşullarının da göz önünde bulundurulmasının beklenmesi de söz 

konusu olmaktadır.157

Hizmetin hiç işlememesi ise, idarenin etkinlikte bulunması, harekete geçmesi 

gereken alanda idarenin hareketsiz kalması hallerinde görülür. İdarenin takdir yetkisi 

kullanarak hizmet vermediği bir alandan kaynaklanmış zararlardan sorumlu olmadığına 

hükmedilebilir ama faaliyet gösterdiği alanda hizmeti yapmaması halinde, “zaten mecbur 

değildim” diyerek sorumluluktan sıyrılması kabul edilemez.  

Hizmetin geç işlemesi de, hizmetin gerektirdiği süratle işletilmemesi halidir. Bu 

durumların da her somut olayın koşullarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir158. 

                                                 
156 Ozansoy Cüneyt, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu, 
s.266-267; Yayla Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul, 1985, s.142-143. 
157Zabunoğlu Yahya, age., s.245-246.  
158 “… davalı idarenin, 4.Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerinin ikinci gününde protesto 
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Kanunlardan da bu konuda kesin bir çerçeve belirlemesi beklenemez.159

Danıştay’ın da kararlarında, bu gruplamanın sınırları içinde kalmakla 

yetinmediği görülmektedir: “İdare Hukuku ilkelerine göre bir olayda, idarenin hizmet 

kusurunun varlığından söz edilebilmesi için, idarenin yürütmekte olduğu kamu 

hizmetinde kuruluş, işleyiş ya da personel açısından gereken emir ve talimatların 

verilmemesi, denetimin yetersiz olması, hizmete tahsis edilen araç ve gereçlerin hizmet 

gereklerine uygun ve yeterli olmaması, gereken önlemlerin alınmaması veya geç ya da 

yetersiz alınması gibi nedenlerle bir aksaklık, bozukluk, düzensizlik ya da sakatlık 

meydana gelmiş ve oluştuğu ileri sürülen zararın da bundan kaynaklanmış olması 

gerekir.”160

2.  Kişisel Kusur 

Anayasa Mahkemesi 1975 yılında verdiği bir kararda, kişisel kusuru, “kamu 

görevlilerinin açıkça ve kolayca hizmetten ayrılabilen tasarruf ve hatalarının kötü niyet 

ve maksatla ilgiliye zarar vermek veya kamu yararı dışında özel çıkarlar sağlamak için 

                                                                                                                                                          
eylemlerinin başlamasından otelin yakılmasına kadar geçen yedi saate yakın bir süre kalabalığı 
dağıtmaya, etkisiz hale getirmeye yönelik girişimlerde yetersiz kaldığı, önleyici kolluk 
tedbirlerini almadığı, kalabalığı dağıtmaya yarayacak araç ve gereçleri hazır bulundurmadığı, 
özetle hizmetin geç ve kötü işlemesi sonucu uyuşmazlık konusu zararın meydana geldiği 
anlaşılmıştır.” Danıştay 10. Daire, 12.7.1995, E.:1994/7359, K.:1995/3559, Danıştay Dergisi, 
S.91, s.1071 . 
159 “Şunu itiraf etmek lazım gelir ki kanunlarda hizmet kusuru-şahsi kusur tefrikine yarayan bir 
kıstas yoktur; bu sınırı çizmekte mahkeme kararları ve bu kararların aydınlığı içinde alimlerin 
umumi kaideler çıkarmak hususundaki gayretleri rehber hizmetini görmektedir.” Balkar Kemal 
Galib, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Hizmet Kusuru-Şahsi Kusur Meselesi, Ankara Barosu Dergisi, 
1953, S.2, s.97. 
160 Danıştay 10. Daire, 31.10.1983, E.:1982/2725, K.:1983/2125 (www.danistay.gov.tr). 
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bilerek yani kasten yapılan işlem ve eylemleriyle, bağışlanamayacak ölçüde ağır kusur 

teşkil eden, açık şekilde hukuka aykırı fiil ve muameleler”161 şeklinde nitelendirdiği 

görülmektedir.  

Doktrine bakıldığında da kamu görevlilerinin hizmetten ayrılabilen, hizmetle 

ilişkisi olmayan kusurlu davranışları olarak ifade edildiği görülmektedir162. Kamu 

görevlisinin, hizmetle, göreviyle, resmi kimliğiyle, kurumuyla ilgisi bulunmayan kusuru, 

idarenin sorumluğuna dahil edilemez163.  

Kamu görevlisinin kişisel hırs, nefret, kin ve benzeri duygularını tatmin etmek 

amacıyla yaptığı eylem ve işlemlerin, kişisel sorumluluğunda olduğu kabul 

edilmektedir164 ancak, bu durumlarda, kamu görevlisi üzerinde gereken gözetim ve 

denetimi yapmayan idarenin de sorumluluğu bulunabilir165. Bu durumda kişisel kusurla 

hizmet kusuru iç içe geçmiştir. 

Bir idari faaliyet sırasında işlenen bir kusurun şahsi kusur mu, hizmet kusuru 

mu olduğunu değerlendirilirken, o idari faaliyetin mekanizması, koşulları, gerekleri, 

                                                 
161 Anayasa Mahkemesi, 25.3.1975, E.:1974/42, K.:1975/62, Anayasa Mahkemesi Kararlar 
Dergisi, Cilt:13, s.380.  
162 Günday, İdare Hukuku, s.325; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.295 . 
163 Güran, “İdarenin ve Ajanın Sorumluluğunun belirlenmesine ilişkin düşünceler”, s.58. 
164 “Kişisel kusura dayanılarak tazminat isteyebilmek için idare organı olan gerçek kişinin, 
davalının kin, garez, düşmanlık, kıskançlık, intikam, kişisel çıkar, üste hoş görünme gibi yalnız 
zarar verecek duygu ve amaçlarla işlem yapması gerekir. Ancak kişisel kusur sayılan davranışlar 
yalnız sayılanlar ve benzerlerinden ibaret değildir.” Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 15.5.1970, 
E.:1969/5644, K.:1970/4549 (Gözübüyük A.Şeref-Tan Turgut, İdare Hukuku Cilt 2, Turhan 
Kitapevi, Ankara, 2001, s.683 ). 
165 Günday, İdare Hukuku, s.327.  
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zorunlulukları, şekli, bünyesi gibi özellikleri ve idare hukukunun değerleri gözönünde 

bulundurulmalıdır. 166

Kamu görevlisinin suç niteliği taşıyan kusurları da kişisel kusur oluşturabilir 

ama bunu kesin bir kural olarak kabul etmek mümkün değildir, çünkü olayın koşulları 

idarenin sorumluluğunu da içerebilir. Cezai sorumluluk ile hukuki sorumluluk farklı 

esaslardan kaynaklanırlar ve bu nedenle de aralarında zorunlu bir eşgüdüm yoktur.167

3. Görev Kusuru 

“Görev kusuru, somut olayda kamu görevlilerinin kişisel davranışından 

kaynaklanan bir davranışı içerse de, aslında idarenin “kendi davranışı” sayılması 

gereken ve dolayısıyla idarenin “kendi sorumluluğunu” doğuran, hukuka ve göreve 

aykırılığı, “göreve ve idareye” ilişkin sayılmasını engellemeyen kusurun, somut 

personelde kişiselleşen görünüm biçimidir.”168   

Görev kusuru hizmet kusuru gibi hizmetle kaynaşmış bir kusur türü değilse de 

kamu görevlisinin görevinden tümüyle yalıtılamayan, görevle bağı kopmamış bir kusur 

                                                 
166 Sarıca Ragıp, “Ajan ve Memurların Vazifeleri Sırasında İşledikleri Bazı Suçların Hizmet 
Kusuru Sayılıp Sayılamayacağı Meselesinin Münakaşası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, C.XII, s.105. 
167 “….idare hukuku sahasında bir idari faaliyet zımnında, bir ame hizmeti münasebetiyle 
işlenilen bir fiilin ceza hukuku bakımından bir suç teşkil ettiği ve failin cezai mesuliyetini mucip 
olduğu halde, idare hukuku bakımından şahsi kusur sayılacak yerde hizmet kusuru addedilmesi 
ve binnetice ajan veya memurun şahsi mesuliyetini müeddi olmayıp münhasıran idarenin 
mesuliyetini mucip olması da pekala mümkün ve caiz görülmelidir.” Sarıca Ragıp, “Vazifeye 
Müteallik Bazı Suçların Hizmet Kusuru Sayılmasına Karşı Serhedilen İtirazlara Cevap”, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.XII, s.441.  
168 Ozansoy Cüneyt, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu, s.107. 
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türüdür.169 Bir Yargıtay kararında, görev kusuru “kamu görevlisinin görevden 

ayrılamayan kişisel kusuru”170 olarak tanımlanmıştır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi, zararla, “kamu personelinin yürüttüğü görev arasında 

herhangi bir ilişki” varsa ya da zarar, “kamu personelinin görevi sırasında kullandığı 

yetkilerden ve resmi sıfatından ayrılamayan” kusurdan doğmuşsa, bunun görev kusuru 

olduğuna; doğan zararın da idarenin sorumluluğunda bulunduğuna ve idari yargıda 

çözümlenmesi gerektiğine hükmetmektedir171. Uyuşmazlık mahkemesinin görev kusuru 

                                                 
169 “…zararın sebebi olan fiilin zararı ika eden şahıs için kaste makrun bir suç teşkil eylemesi 
idare aleyhine açılan tazminat davasının Adliye Mahkemesinde görülmesini icap ettirmez; eğer o 
zararın kaynağı teşkil eden fiil amme hizmetinin ifasına ve bu hizmeti tanzim eden kaidelere 
taalluk ediyor ve itilaf amme hizmetinin ifası yüzünden ve bu hizmeti düzenleyen kanunların 
tatbikinden zuhur ediyorsa”. Balkar Kemal Galib, “Hizmet Kusurlarının Sınırları”, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.XXVI, S.1-4, s.21. 
170 “Bilindiği gibi, görev kusuru, kamu görevlisinin görevden ayrılamayan kişisel kusuru olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu kişisel kusur, görev içinde ve dolayısıyla, idarenin personeline verdiği 
ödev, yetki ve araçlarla işlenmekte ve görev kusurunun irtikabına yol açmaktadır. Örneğin, 
mevzuat gereği kendisine zor ve hatta gerektiğinde silah kullanma yetkisi verilen bir kamu 
görevlisinin, bu görevini ifa ettiği sırada kanunun veya zaruretin tayin ettiği hududu tecavüz 
etmek suretiyle bir zarar sebep olması halinde, görev kusurundan söz edilebilir. Salt kişisel kusur 
ise, idare nam ve hesabına hareket eden bir kamu görevlisinin, idareye atıf ve izafe olunacak 
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.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 
30.4.1986, E.:1985/4-309, K.:1986/466, Yargıtay Kararlar Dergisi, Cilt:13, S.11, 1987, s.1629. 
171 “Kişilerin uğradığı zararla, zarar sebebiyet veren kamu personelinin yürüttüğü görev arasında 
herhangi bir ilişki kurulabiliyorsa, ortada görevle ilgili bir durum var demektir ki öğretide “görev 
kusuru” olarak tanımlanan bu tür davranışla, kamu personelinin hizmetten ayrılamayan kişisel 
kusurları olarak ortaya çıkmakta; bu durum ise 657 Sayılı Yasanın 13.maddesindeki “kişilerin 
kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları” zararlar” ibaresinde ifadesini 
bulmaktadır.  

Bu duruma göre… olayda kişisel kusur söz konusu olmayıp tazminat davasının konusunu 
oluşturan zarar kamu personelinin görev sırasında kullandığı yetkilerden ve resmi sıfatından 
ayrılamayan, aksine bunlarla sıkıya ilgili ve bağlantılı bulunan kusurdan doğduğundan idare 
yönünden “hizmet kusuru” ve kamu personeli yönünden “görev kusuru” esaslarına göre 
değerlendirilmesi gereken bu sorumluluğun  yargısal denetimi görevi idari yargı yerine ait 
bulunmaktadır.” Uyuşmazlık Mahkemesi (Hukuk Bölümü), 14.4.1997, E.1997/16, K.:1997/15, 
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kavramını bir tür hizmet kusuru olarak algıladığı görülmektedir. Doktrinde de hizmet 

kusuru ile görev kusuru arasında fark olmadığı, sadece adlandırmada değişiklik yapıldığı 

şeklinde düşünenler de vardır.172  

Görev kusurunda, kusur, hizmetle ilişkisini korumakta ama eylem özünde kamu 

görevlisinden kaynaklanmaktadır ki bu da rücu ilişkisi açısından önemlidir. Hizmet 

kusurunda zararı tazmin eden idarenin rücu edebileceği bir kamu görevlisi yoktur ama 

görev kusurunda, kusuru oranında, kamu görevlisine rücu edebilir. Görev kusurunda da 

idarenin zarardan sorumluluğu söz konusudur ama bu sorumluluk idarenin personelinden 

doğmakta, kusurlu görevliyi seçen, denetlemeyen ya da hizmetin bireylere kusurlu 

yansımasından, bireylerin idarenin üstlendiği hizmetten (görevliyle hizmet arasındaki 

ilişkinin sürmesi nedeniyle) kaynaklanmaktadır. Fransız hukuk sisteminde önemli bir 

dönüm noktasını oluşturan bir olayda; her yıl düzenlenen geleneksel bir panayırda, tüm 

uyarılara rağmen belediye başkanının gereken tedbirleri almaması üzerine, bir kadın ağır 

yaralanmış ve sadece belediye başkanının kişisel kusurundan kaynaklandığı 

düşünülmesine rağmen, söz konusu kusurun hizmetten tamamıyla bağımsız olmadığı, 

hizmetin, içine işlediğine karar verilmiş ve bu durumlarda; zarar gören kişinin, idarenin 

ya da görevlinin sorumluluğuna dayanarak zararının tazminini isteyebileceğine 

hükmedilmiştir.  Bu davada (26 Temmuz 1918 tarihli Lemonier Kararında), hükümet 

komiseri olarak görev yapan Leon Blum konuyu şöyle ifade etmiştir: “Eğer kişisel kusur 

hizmet içinde veya hizmet dolayısıyla işlenmişse, eğer kusurun araç ve gereçleri zarar 

                                                                                                                                                          
Resmi Gazete, 18.5.1997, S.: 22993, s.3-6. 
172 Gözler Kemal, age., s.1043. 
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verenin eline hizmet tarafından verilmişse, eğer mağdur zarar verenle hizmet dolayısıyla 

karşı karşıya gelmişse, eğer, tek kelimeye, hizmet, kusurun işlenmesini veya belirli bir kişi 

açısından zararlı sonuçların ortaya çıkmasını mümkün kılmışsa, idare hakimi şunu 

diyebilir ve demelidir: Kusur belki hizmetten ayrılır…, ama hizmet kusurdan 

ayrılmaz”.173    

Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına bakıldığında; görev kusuru olgusuna sıkça 

gidildiği, kamu görevlisinin kişisel kusurundan doğsa da zararın idarenin sorumluluğunda 

olup olmadığının incelendiği görülmektedir. Kamu görevlisinin suç niteliği taşıyan, 

kişisel hırs ve garezinden kaynaklanan, kin, kötülük etme, hukuku çiğneme tavrından 

doğan zararlarda bile, tümüyle kişisel kusur olarak düşünülse bile olayların özellikleri 

irdelenerek, hizmetle bağın kopmadığına hükmedilip, konunun idari yargıda ele 

alınmasına karar verilebilmektedir174. 

Sonuçta, kusurun niteliği irdelenirken önce hizmet kusurunun var olup 

olmadığına, o yoksa kamu görevlisinin hizmetle ilişkilendirilebilen bir kusuru olup 

olmadığına bakılır, bu da yoksa (yani görev kusuru da tespit edilmemişse), kamu 

görevlisinin kişisel kusuruna gidilir ki bu durumda kamu görevlisi kişisel olarak 

sorumludur. 

                                                 
173 Nakleden: Gözler Kemal, age., s.1036. 
174 Uyuşmazlık Mahkemesi, 22.6.1992, E.:1992/15, K.:1992/18, Resmi Gazete, S.21288; 
Uyuşmazlık Mahkemesi, 7.7.1994, E.:1994/13, K.:1994/13, Resmi Gazete, 19.8.1994, S.22026, 
s.29-30; Uyuşmazlık Mahkemesi, 14.4.1997, E.:1997/16, K.:1997/15, Resmi Gazete, 18.5.1997, 
S.22993, s.3-6; Uyuşmazlık Mahkemesi, 10.7.1985, E.:1985/4, K.: 1985/14 (Nakleden Özgüldür 
Serdar, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında Tam Yargı Davaları, Yetkin 
Yayınları, Ankara, 1996, s.117). 
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E. İDARENİN İPTAL KARARLARININ UYGULANMAMASINDAN 

DOĞAN SORUMLULUĞU 

İdari Yargılama Usulü Kanunu, idari yargı kararlarının uygulanmamasından 

dolayı idareyi sorumlu kılmış ve bu sorumluğun, kararın idareye tebliğinden otuz gün 

sonra başladığını belirtmiştir. Ancak idarenin karara uyma yükümlülüğü, kararın 

tebliğinden itibaren başlar. İdare, iptal kararının tebliğinden itibaren, iptal edilen işlem 

veya eylemden önceki hukuki durumu sağlamak, kararın gereğini yerine getirmek 

zorundadır. 

İdarenin iptal kararını uygulama yükümlülüğü, karar uygulanıncaya kadar 

devam eder. İdare ne kadar uzun süre uygulamadan kaçınmış olursa olsun, uygulama 

yükümlülüğünden kurtulamaz. Mevzuatta bu konuda bir süre sınırlaması yoktur yani 

mahkeme kararının uygulanmaması onun geçerliliğini etkilemez, idarenin sorumluluğu 

devam eder175.  

                                                 
175 “İdarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu ve bu kararları yerine getirmede 
gecikmemeleri gerektiği Anayasa'nın 138.maddesinde de ifade edilmiştir. İdare, aleyhine verilen 
iptal ve tazminat hükümlerini kendiliğinden yerine getirmek zorundadır. İdarenin mahkeme 
kararlarını yerine getirmekten kaçınması ne "idari işlem" ne de "idari eylem" olarak 
nitelendirilemeyeceğinden bu sebeple açılacak tazminat davalarında idari işlem ve eylemlere 
ilişkin olarak kanunda yer alan süreye ilişkin hükümlerin uygulanması mümkün 
görülmemektedir. İdarenin mahkeme kararlarını yerine getirmekten kaçınması veya icrada 
gecikmesi yolundaki davranışı süregelen bir tutumu ifade ettiğinden ve mahkeme kararı zamanın 
geçmesi ile önemini ve etkisini kaybetmeyeceğinden, bu halin doğurduğu zararların talep ve dava 
edilmesini bir süreyle sınırlamakta mümkün değildir.  

Mahkemelerin iptal kararlarının yerine getirilmesi için mevzuatımızda herhangi bir süre 
öngörülmemiştir. İptal kararı düzeltme veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile kaldırılıncaya 
kadar, kanuni hakikati ifade ettiğinden ve hatta kanunun da üstünde bir kuvvete sahip 
olduğundan ne zaman olursa olsun idarece mutlaka uygulanması ve hukuka aykırılığın 
giderilmesi gerekir. Bu itibarla, iptal kararının yerine getirilmemesi hali ne kadar uzun süre 
devam ederse etsin bunun idare tarafından yerine getirilmesi sorumluluğu sona ermez.” Danıştay 
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Yargı kararlarında, genellikle, sorumluluk esası belirtilmeden, idarenin 

sorumluluğuna karar verildiği görülmektedir. Ancak özellikle rücu ilişkisi açısından, 

sorumluluğun kusurlu mu kusursuz mu olduğu ve kusur söz konusuysa bunun hizmet 

kusuru mu, görev kusuru mu olduğunun açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır ki 

Anayasanın görev kusuru nedeniyle ödenen tazminatın idare tarafından rücu edilmesini 

zorunlu kıldığı düşünüldüğünde, bu husus da önem kazanmaktadır. Ancak, muhtemelen 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ayrım yapmaksızın idarenin sorumluluğunu 

benimsemesi nedeniyle, yargı makamları bu konuyu detaylı bir şekilde irdeleme gereği 

duymamaktadır.    

İdareden kaynaklanan bir kusurdan dolayı, iptal kararının uygulanmaması 

halleri, hizmet kusurundan kaynaklanan bir sorumluluk türüdür. Genellikle, kararların 

geç uygulanması ya da gerektiği biçimde uygulanmaması hallerinde görülür. Hizmet 

kusurunun varlığı halinde idarenin aslen ve doğrudan sorumlu olacağı tabiidir.  

Görev kusurundan doğan, yani kamu görevlisinin görevden tümüyle 

soyutlanamayan bir eyleminden kaynaklanan zararların giderilmesi için, idare aleyhine 

dava açılması durumunun genelde, idarenin kusursuz sorumluluğu olarak veya idarenin 

“memur yerine sorumlu” olması şeklinde nitelendirildiği görülmektedir176. Ancak bir 

                                                                                                                                                          
4. Dairesi, 13.4.1995, E.:1994/3382, K.:1995/1690, Danıştay Dergisi, S.91,  s.408-412. 
176 Eren Fikret, Borçlar Hukuk Genel Hükümler, Cilt II, Beta Yayınları, Ankara, 1988, s.172 vd.; 
Duran’ın da Anayasanın 129/5 hükmünün, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden sorumlu 
olacağına dair 125.madde hükmüyle çeliştiğini savunurken, temelinde idarenin, kamu 
görevlisinin işlediği kusurlardan sorumlu olmasını bir kusursuz sorumluluk hali olarak 
nitelendirdiği düşünülebilir. Duran Lütfi, “Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu Sorunu”, 
Amme İdaresi Dergisi, C.17, 1984, S.2,  s.13-14.  
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kamu görevlisinin, kamu görevlisi olmasının sağladığı yetkileri kullanarak, yargı kararını 

uygulamamasını, tümüyle idareden ve hizmetten soyutlamak mümkün olamayacağına, 

burada tümüyle kişisel bir kusur olduğu söylenemeyeceğine göre, idarenin kusursuz 

sorumluluğunu, yani aslında hiçbir şekilde kendisinden kaynaklanmayan bir kusurdan 

sorumlu tutulduğunu savunmak kolay değildir. 

F. İDARENİN, KAMU GÖREVLİSİNİN, KARARI UYGULAMAMA 

KASTINDAN SORUMLULUĞU 

Yukarıda da belirtildiği gibi kamu görevlisinin yargı kararlarını uygulamaktan 

“kasten” kaçınması, bir görev kusurudur ve bunun doğurduğu zararlardan idare sorumlu 

kılınmıştır.  

Bu açıdan bakıldığında, yargı kararlarının uygulanmamasıyla ortaya çıkan görev 

kusuru, kanunla düzenlenmiş bir görev kusuru şeklidir. İdari Yargılama Usulü Kanunu 

28.maddeyle, kamu görevlisinin iptal kararını (veya yürütmeyi durdurma kararını) kasten 

yerine getirmemesi durumunda, idarenin sorumluluğuna gidilerek, zararın tazmininin 

idareden talep edilebileceği düzenlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında, yargı kararının 

uygulanmamasıyla kendini gösteren görev kusuru, tepeden tırnağa idare hukukuna özgü 

bir sorumluluk halidir demek abartılı olmaz.  

28. maddede belirtildiği üzere, kamu görevlisinin yargı kararını kasten 

uygulamaması halinde, davacı, isterse kamu görevlisi aleyhine isterse idare aleyhine dava 
                                                                                                                                                          

Aksi yöndeki görüş için, Ozansoy Cüneyt, “Türkiye İdaresinin Sorumluluğunda Kamu Hukuku 
Erozyonu”, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, I.Kitap, 1990, Ankara, s.73 vd. 
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açma hakkına sahiptir. Yani, İdari Yargılama Usulü Kanunu, idare ve kamu görevlisi 

arasında özel hukuktaki müteselsil sorumluluğa benzer bir ilişkinin varlığını 

benimsemiştir.  

Müteselsil sorumlulukta, sorumlular, zarar görene karşı zararın tamamı 

ödeninceye kadar sorumlu kalırlar ve müteselsil sorumluluk, borcun yükümlüleri 

açısından aynı nedenden doğabileceği gibi farklı nedenlerden de doğabilir.177 Yargı 

kararlarının kamu görevlisi tarafından kasıtlı olarak uygulanmaması durumunda da farklı 

nedenlerden kaynaklanan bir müteselsil sorumluluk söz konusudur. Kamu görevlisi kendi 

kusuru nedeniyle sorumluyken, idare, ajanının görev kusurundan dolayı sorumludur.  

Sonuç olarak, İdari Yargılama Usulü Kanunu, davacıya, bir seçim hakkı 

tanıyarak, yargı kararının uygulanmamasından doğan zararının giderilmesi için idare ya 

da kasıtlı olarak kararı uygulamayan kamu görevlisi aleyhine dava açma olanağı 

sunmuştur. Davacı da bu hakkı kullanarak, ya idare aleyhine idari yargıda ya da kamu 

görevlisi aleyhine adli yargıda tazminat davası açabilir. Ancak bir seçim yapması gereği 

açıktır. Davacı hem idare hem de kararı uygulamayan kamu görevlisi aleyhine birlikte 

dava açamaz. Danıştay kararlarına bakıldığında, idari yargıda açmış olduğu davada hem 

idareyi hem de kararı uygulamayan kamu görevlisini davalı olarak gösteren davacının bu 

talebi üzerine kamu görevlisi aleyhine idari yargıda dava açılamayacağı belirtilerek 

(davanın bu kısmı) görev yönünden reddedilmektedir178. 

                                                 
177 Eren Fikret, age., s.400-408. 
178 “Belirtilen durumda; kamu görevlisinin kişisel kusuru nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 
manevi zararın tazmini açılan davada görevli yargı yeri adli yargı olup; davalılar arasında içişleri 
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Davacının hem idare hem de kamu görevlisi aleyhine ayrı ayrı, iki dava açmış 

olması halinde ise ortada derdestlik benzeri bir durum söz konusudur. Gerçi İdari 

Yargılama Usulü Kanununda bu konuda bir düzenleme yapılmamış ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununa açıkça atıfta bulunulmamıştır ama Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun düzenlemesi genel kuralı ortaya koymaktadır. Buna göre de derdest bir dava 

yeniden açılmaz.  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 194.maddeye göre, görülmekte olan bir 

dava yeniden açılamaz, açılacak olursa ikinci davanın açılmamış sayılmasına karar 

verilir. Fakat derdestliğin söz konusu olması için iki davanın aynı olması (tarafların, 

konunun, dava sebeplerinin aynı olması) gerekir179. Ancak, yargı kararlarının 

uygulanmaması nedeniyle kamu görevlisi ve idare aleyhine iki ayrı dava açılması halinde 

davalıların farklılığı nedeniyle, davaların aynı olduğu söylenemez. Ama, davalı 

konumunda farklı kişilerin görülmesi, mükerrer tazminat talebinin söz konusu olduğu 

gerçeğini değiştirmez. Sebebi ve konusu aynı olan iki dava vardır. Danıştay kararlarına 

bakıldığında, mükerrer olarak tazminat ödenmesine, sonuçta da sebepsiz zenginleşmeye 

yol açacağı gerekçesiyle, daha sonra açılan davanın reddedildiği görülmektedir180.     

                                                                                                                                                          
bakanlığı da gösterilmiş olduğundan, dönemin içişleri bakanı olan ve davacı tarafından davalı 
konumunda gösterilen ….’e tebligat yapılmasına gerek görülmeksizin dosya tekemmül ettirilerek 
işin esasına geçildi…… 

Açıklanan nedenlerle; davanın ….’e yönelik kısmının görüm ve çözüm yeri adli yargı 
olduğundan bu kısmın görev yönünden reddine, İçişleri Bakanlığına yönelik olan ve haklı 
dayanaktan yoksun bulunan kısmının ise reddine,…” Danıştay 5.Daire, 9.2.2000, E.:1997/1268, 
K.:2000/434, Danıştay Dergisi, S.:104, s.285-289. 
179 Kuru Baki - Arslan Ramazan – Yılmaz Ejder, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 
Ankara, 1991, s.532-534. 
180 “….yargı kararları üzerine eski görevine iade edilen davacının, yargı kararlarının şeklen 
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Ancak, müteselsil sorumluluk hallerinde davacı, zararının bir bölümünü 

sorumlulardan birinden, kalanını da diğer sorumlu ya da sorumlulardan isteme hakkına 

sahiptir. Zarar gören kişi, zararının tamamını sorumlulardan birinden ya da tamamından 

hatta bir kısmından da isteyebilir181. Bu açıdan bakıldığında; bir müteselsil sorumluluk 

hali olan yargı kararlarının kamu görevlisi tarafından kasıtlı olarak uygulanmaması 

durumunda, davacının, zararının tümünü idareden veya kamu görevlisinden isteme 

hakkına sahip olduğu gibi; bir kısmını idareden bir kısmını da kamu görevlisinden, 

örneğin maddi zararı idareden, manevi zararını da kamu görevlisinden isteme hakkına 

sahip olduğu da kabul edilmelidir.  

1. Davanın kamu görevlisi aleyhine açılması halinde, idarenin 

sorumluluğu  

Müteselsil sorumluluk esasına göre, sorumluluğun son bulması, ancak davalı 

konumundaki kamu görevlisinin, hükmedilen tazminatı davacıya ödemesi ile olur. Yani, 

kamu görevlisi aleyhine açılan tazminat davasında, ilgili kamu görevlisinin adli yargı 

tarafından hükmedilen tazminat miktarını ödemesine kadar idarenin sorumluluğu da son 

                                                                                                                                                          
uygulanıp fiilen uygulanmaması nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için, 2577 sayılı 
Kanunun 28. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen iki seçenekten birini kullanarak ya idare aleyhine 
ya da kamu görevlisi aleyhine tazminat davası açması gerekmekte iken, adıgeçenin hem idare 
hem de ilgili gördüğü kamu görevlileri aleyhine manevi tazminat davası açtığı anlaşılmış olup, 
sebepleri ve konusu aynı olan iki ayrı dava açılması, uğranılan manevi zarar için mükerrer 
tazminat ödenmesine hükmedilmesi sonucunu doğuracağından, İdare Mahkemesince, adli 
yargıda ilgili kamu görevlileri aleyhine manevi tazminat davası açıldığı yolundaki idarece ileri 
sürülen iddia dikkate alınmaksızın ... lira manevi tazminatın davacıya ödenmesine 
hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.”  Danıştay 5. Daire, E.:1996/1753, K.:1999/2643, 
Danıştay Dergisi, S.:103, s.473-475. 
181 Eren Fikret, age., s.408. 
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bulmaz. 

İptal kararını kasıtlı olarak uygulamayan kamu görevlisi aleyhine açılan 

tazminat davası, ortada bir zarar bulunmaması nedeniyle reddedilecek olursa, idare de 

sorumluluktan kurtulmuş olur. Ancak, kamu görevlisi aleyhine açılmış olan davada, 

idarenin kusuru olduğu belirlenmiş ve bu nedenle de talep edilen tazminatın bir kısmı 

reddedilmişse; reddedilmiş olan kısım nedeniyle idarenin sorumluluğunun devam edeceği 

de açıktır. Eğer kamu görevlisinin kasıtlı bir tutumu olmadığı tespit edildiği için, kararın 

uygulanmamasından doğan zararın giderilmesi reddedilmişse, idarenin sorumluluğu 

sürecektir. 

2.  Davanın İdare Aleyhine Açılması Halinde Sorumluluk 

 Daha önce de ifade edildiği gibi yargı kararının kamu görevlisi tarafından 

kasıtlı olarak uygulanmaması durumunda, idare aleyhine tazminat davası açılabilmesi bir 

görev kusuru halidir. Yasanın konuyu bu şekilde düzenlemiş olmasının temelinde, 

öncelikle, zarar gören kişiye güvence vermek düşüncesi yatar. Tabii bunun yanında 

davacı açısından, kusurlu kamu görevlisini tespit etmenin kolay olmaması da 

unutulmamalıdır.  

Kamu görevlisinin kusurunun kişisel bir kusur mu yoksa hizmetle 

ilişkilendirilebilen bir kusur mu olduğunu ancak idari yargılama makamları tespit 

edebilir182. Çünkü, hizmet kusuru, görev kusuru ya da kişisel kusur durumlarıyla ilgili 

                                                 
182 Devrim Semahattin, “Kurumun Personele Rücu Hakkı”, Danıştay Dergisi, S.38-39, s.17-22. 

 86



olarak, sınırları kesin biçimde belirlenmiş bir alan, tartışmadan uygulanacak bir kural 

yoktur. Her olayda, kendi koşulları içinde değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bir 

olayda görev kusuruyla birlikte hizmet kusuru da olabilir ve bu ayrımı idari yargı 

yapar183. Hizmet kusuru-kişisel kusur ayrımı ve yansımaları konusunda uzman olan yargı 

kolu, idari yargıdır184.  

3. İdare İle Kamu Görevlisi Arasındaki Rücu İlişkisi  

Kamu görevlisinin kasıtlı olarak iptal kararını yerine getirmemesinden doğan 

zararı tazmin eden idare, Anayasanın 129. maddesi gereğince, ödediği tazminatı rücu 

etmek zorundadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 13.maddesi bu rücu işleminin 

“genel hükümlere” göre yapılacağını belirtmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, idare 

hukuku ilkelerine göre giderilen bir zararın özel hukuk hükümleriyle değerlendirilmesi185 

gibi tuhaf bir sonuç doğursa da uygulamada, rücu işlemi, idarenin kamu görevlisine karşı, 

adli yargıda dava açmasıyla gerçekleşmektedir. 

Uygulamada pek sık gerçekleşmeyen rücu ilişkisinin, gerçekleşmesi halinde, 

kamu görevlisi aleyhine adli yargıda dava açılması yoluyla hayata geçirilmesi gerektiği 

                                                 
183 Uler Yıldırım, age., s.131. 
184 “Kamu görevlilerinin hizmetin yürütülmesi sırasındaki kusurlu eylemleri, idare yönünden 
nesnel nitelik taşıyan "hizmet kusuru"nu oluşturmakta; bunun yargısal denetimi ise, kamu 
hizmetinin işleyişinin ve gereklerinin değerlendirilmesinde uzman olan idari yargı yerine ait 
bulunmaktadır.” Uyuşmazlık Mahkemesi, 24.3.1997, E.:1997/15, K.:1997/14, Resmi Gazete, 
15.4.1997, S.:22965, s.34-36.   
185 Ozansoy Cüneyt,  Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu, 
s.343. 
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fikri, idari yargı makamlarınca da benimsenmiş görülmektedir186.  

Danıştay 5. Dairenin 90’lı yıllarda verdiği kararlarda, iptal kararının 

uygulanmamasında kişisel kusuru bulunan kamu görevlisini tespit edip bu kişi veya 

kişilere “rücu edilmek kaydıyla” idarenin sorumluluğuna hükmettiği ve kararın bir 

örneğinin de Maliye Bakanlığına gönderilmesini isteme yoluna gittiği187 görülmekteyken; 

2000 yılında verilen bir Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararıyla, bu 

                                                 
186 “…. Yargı kararlarını etkisiz bırakmak suretiyle davacı hakkında bir dizi işlemler tesis 
edilmesinde sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin, olayda kişisel kusur veya kusurlarının 
bulunduğu açık olduğundan, hükmedilen tazminatı ödeyecek olan davalı idarelerin, sorumluluğu 
saptanan ilgili kişi ya da kişilere yasal yollar çerçevesinde rücu etmesi Anayasa hükmü gereği 
bulunmaktadır.  

Anayasanın söz edilen maddesindeki “kendilerine rücu edilmek kaydıyla” ibaresinin, kamu 
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlar nedeniyle idare aleyhine açılan 
davalarda tazminata hükmedilmesi halinde, idarenin ödemek zorunda kaldığı tazminatı, yasal 
yollara başvurarak ilgili kamu görevlisinden tahsil etmeyi ifade ettiğinden kuşkuya yer 
bulunmamaktadır.  

Bu itibarla davacıya tazminat ödeyecek idarenin, yargı kararını yasal süresinden çok sonra 
uygulayarak alınan kararları etkisiz bırakma eyleminin oluşumuna katılan kamu görevlisine ya da 
görevlilerine rücu etmesi Anayasal bir zorunluluktur. Ancak 657 Sayılı Yasanın 13.maddesine 
göre idarenin ilgili kişi ya da kişiler aleyhine genel hükümlere göre adli yargı yerinde rücu davası 
açması mümkündür.” Danıştay 5.Daire, 19.2.2003, E.:1999/5228, K.:2003/433 (Altay Evren, 
age., s.323-324). 
187 “Anayasanın sözü edilen maddesindeki (kendilerine rücu edilmek kaydıyla) ibaresi; kamu 
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlar nedeniyle idare aleyhine açılan 
davalarda tazminata hükmedilmesi halinde, idarenin ödemek zorunda kaldığı tazminatı yasal 
yollara başvurarak ilgili kamu görevlisinden tahsil etme zorunluluğunu ifade etmekte ve bu 
Anayasal zorunluluk nedeniyle bu gibi hallerde davacıların, dava dilekçelerinde ayrıca ve 
mutlaka rücu talebinde bulunmaları gerekmemektedir.  

Öte yandan manevi tazminata yukarıda belirtilen niteliği itibariyle yasal faiz yürütülmesine 
olanak bulunmamaktadır.  

Açıklanan nedenlerle, davalı idarece olayda kişisel kusuru bulunan kişi veya kişilere rücu 
edilmek kaydıyla davacının manevi tazminat isteminin kabulüyle 50.000.000.- lira manevi 
tazminatın davalı idareden alınarak davacıya verilmesine; manevi tazminata faiz yürütülmesine 
ilişkin istemin ise reddine; olayda kişisel kusuru bulunan kişi veya kişilere rücu edilmek için 
kararın bir örneğinin Maliye Bakanlığına tebliğine,  10.11.1997 tarihinde oy çokluğuyla karar 
verildi.” Danıştay 5.Daire, 10.11.1997, E.:1995/3611, K.:1997/2485, Danıştay Dergisi, S.96, 
s.217-222. 
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uygulamada değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu kararda rücu konusunda karar 

verilmesine gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır188. Bundan sonra verilen kararlarda, 

kararın uygulanmamasında kişisel kusuru bulunan görevlinin tespitinden vazgeçilmiş, 

ayrıca da “rücu edilmek için Maliye Bakanlığına gönderilmesi…” ifadesinin değil de 

“rücu edilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin tekemmülü için” ifadesinin kullanılmaya 

başlandığı görülmektedir189. 

Kamu görevlisinin iptal kararını kasıtlı olarak uygulamaması nedeniyle idare 

aleyhine açılan davalarda, davacının, ilgili kamu görevlisine rücu edilmek kaydıyla 

tazminat talebinde bulunması halinde, davanın bu kısmının reddedildiği görülmektedir190. 

G. İPTAL KARARININ İMKANSIZLIK NEDENİYLE 

UYGULANMAMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK 

İdari Yargılama Usulü Kanunun 28.maddesinde, idarenin sorumluluğu için 
                                                 

188 “…. idare aleyhine hükmolunan 50.000.000 lira manevi tazminatın olayda sorumluluğu 
bulunan kişi veya kişilerden tahsilini sağlamak amacıyla idarece adli yargı yerinde açılacak bir 
davada öncelikle sorumlu veya sorumluların tespitinin sağlanması gerektiğinden, idari yargı 
yerince bu yönde bir karar verilmesi yerinde görülmemiştir. 

Açıklanan nedenle, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddi ile Danıştay Beşinci Dairesinin 
10.11.1997 günlü, E:1995/3611, K:1997/2485 Sayılı kararının davacıya 50.000.000 lira manevi 
tazminat ödenmesine ilişkin kısmının ONANMASINA, hükmedilen manevi tazminat için olayda 
kişisel kusuru buluna kişi veya kişilere davalı idarece rücu edilmesine ilişkin kısmının 
BOZULMASINA  28.1.2000 günü oy çokluğuyla karar verildi.” Danıştay İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulu, 28.1.2000, E:1998/442, K:2000/126 (www.danistay.gov.tr).   
189 “Açıklanan nedenlerle, davacının manevi tazminat isteminin kabulüyle, 2.000.000.000TL.sı 
manevi tazminatın davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine; …..kararın bir örneğinin 
hükmedilen manevi tazminatın olayda kişisel kusuru bulunan kişi veya kişilere rücu edilmesiyle 
ilgili iş ve işlemlerin tekemmülü için Maliye Bakanlığına tebliğine, 8.10.2001 tarihinde oy 
birliğiyle karar verilmiştir.” Danıştay 5.Daire, 8.10.2001, E.:1998/1607, K.:2001/3372 
(yayımlanmamıştır).    
190 Danıştay 5.Daire, 31.1.2001, E:1998/2181, K.:2001/184 (yayımlanmamıştır). 
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kusur şartı aranmamıştır. Bu da idarenin kusursuz (objektif) sorumluluğunun191 kabul 

edildiği anlamına gelmektedir. Bu durumda idare, iptal kararının imkansızlık (fiili ya da 

hukuki) nedeniyle uygulanamamasından da sorumlu olacaktır. 

İptal Kararlarının imkansızlık nedeniyle uygulanamaması hallerinde, idarenin 

kusursuz sorumluluğu kabul edilmekle birlikte, ancak bu tek başına tazminata 

hükmedilmesi için yeterli bulunmamaktadır. Bunun yanında kararın imkansızlık 

nedeniyle uygulanamamasının bir zarar doğurmuş olması de gerekmektedir.  

Yargının, İmkansızlıktan kaynaklanan iptal kararlarının uygulanamaması 

hallerine yaklaşımı konusunda, kesin bir değerlendirme yapılamamaktadır. 

Mahkemelerin bu durumlarda kimi zaman tazminat talebini kabul ettiği görülürken kimi 

zaman da talebi reddetmesi söz konusu olmaktadır.  

Örneğin, 3517 Sayılı Yasa uyarınca PTT’de görevlendirilen kamu görevlisinin, 

söz konusu yasanın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından, eski kurumu olan 

TRT’ye dönme talebinin reddedilmesi üzerine açtığı davayı kazanmasına rağmen; iptal 

kararının uygulanamaması üzerine açtığı manevi tazminat davasında, davacının hukuki 

imkansızlık nedeniyle görevine geri dönemediği yani iptal kararının hukuki imkansızlık 

yüzünden uygulanamadığı, bu nedenle de manevi tazminata hükmedilemeyeceğine karar 

verilmiştir192. Burada, idarenin elinden geleni yaptığı, ortada bir hukuki imkansızlık 

                                                 
191 Uler Yıldırım, age., s.125; Duran Lütfi, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, s.43. 
192 “Bu durumda davaya konu manevi tazminat isteminin davacı hakkındaki idare mahkemesi 
kararının uygulanmamasından kaynaklandığı kuşkusuz olup, anılan kararın gereklerinin yerine 
getirilebilmesinin ancak 3517 sayılı Yasanın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sonucunda 
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olduğu yani iptal kararının uygulanmamasının idarenin bu yöndeki iradesinden, hukuka 

aykırı bir tutumundan kaynaklanmadığı düşüncesiyle hareket edildiği anlaşılmaktadır. Ne 

var ki, idarenin kusursuz sorumluluğu tanındığına ve sonuçta iptal kararının 

uygulanamaması gerçeği açık olduğuna göre, bundan kaynaklanan zararın giderilmesi 

gerekirdi.   

Bunun yanında, konut kurasına dahil edilmemesi işlemi iptal edilmiş olmasına 

rağmen, bu sırada konut tahsisleri tamamlandığı için kuraya katılması imkansızlaşan 

kişiye manevi tazminat ödenmesine hükmedilmiştir193.  

İptal kararlarının davacıdan kaynaklanan nedenlerle uygulanamaması 

durumunda tazminat talebi kabul edilmez. Mesela, davacının emekliliğini ya da başka bir 

kuruma naklini istemiş olması, kendi isteğiyle kurumdan ayrılması hallerinde iptal 

kararına dayanarak eski görevine dönmesi ve sonuç olarak da iptal kararının 

uygulanmaması nedeniyle tazminat talebi kabul edilmemektedir194. 

 

                                                                                                                                                          
ortaya çıkan ve işlem tarihinde doldurulmamış bulunan yasal boşluğun giderilmesi ile mümkün 
olabileceğinin ve yukarıda da genişçe açıklandığı üzere davacı idarece iptal kararının 
uygulanmasını sağlamak üzere ve yasal boşluğun doldurulması için gerekli tüm girişimlerde 
bulunulduğunun ve sonuç olarak davacının hukuki imkansızlık nedeniyle eski kurumuna 
döndürülemediğinin açık olması karşısında, idare mahkemesince manevi tazminata 
hükmedilmesinde isabet görülmemiştir.” Danıştay 5. Daire, 16.10.1997, E.:1995/1655, 
K.:1997/2139.   
193 Danıştay 6. Daire, 21.5.1985, E.:1985/143, K.:1985/880, Danıştay Dergisi, S.:60-61, s.275-
277. 
194 “Öte yandan, iptal kararının adıgeçenin kendi isteğiyle davalı idareden ayrılması nedeniyle 
uygulanmaması ve manevi tazminat verilmesi için de gerekli olan koşulların olayda 
gerçekleşmediği anlaşıldığından, davacının manevi bir zararı olduğundan söz edilemez.” 
DİDDGK, 9.4.1999, E.:1997/526, K.:1998/445 (Altay Evren, age., s.300-301).   
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II - KAMU GÖREVLİSİNİN SORUMLULUĞU 

A.  SORUMLULUĞUN TÜRÜ  

Kamu görevlisinin uygulaması gereken mevzuat hükmünün yorum 

gerektirmeyecek, “tereddüt uyandırmayacak”195 kadar açık olduğu ve bunun 

uygulanmadığı, kasıtlı olarak geç uygulandığı ya da gereğince uygulanmadığı durumlarda 

kişisel kusurlardan söz edilebilir ki bunun en açık örneğinin iptal kararlarının 

uygulanmaması halleri olduğu söylenebilir.  

Adli yargı makamları, kamu görevlisinin sorumluluğunun kaynağını kişisel 

kusur olarak nitelendirip Borçlar Kanunun haksız fiili düzenleyen 41.maddesini 

uygulamaktadırlar. Bu madde, haksız bir şekilde başkasına zarar veren kişinin söz konusu 

zararı tazmin edeceğini belirtir. Kamu görevlisi de yargı kararını kasten uygulamayarak 

haksız bir fiil (kişisel kusur) ika etmektedir ve bunun sonucunda ortaya çıkan zararları 

gidermekle yükümlüdür.  

Kamu görevlisinin İdari yargıda görev kusuru olarak nitelendirilen bu kusuru, 

adli yargıda kişisel kusur olarak değerlendirilmektedir. İçtihatlarda da belirtildiği gibi, 

kamu görevlisinin kararı, kin, garez, husumet ve benzeri duyguların etkisiyle 

uygulamaktan kaçınıp kaçınmadığı meselesinin araştırılmasına gerek görülmemektedir. 

Yargıtay’ın E.:1978/7, K.:1979/2 sayılı içtihadı birleştirme kararında da belirlendiği 

üzere, iptal kararlarıyla yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanmaması (geç 

                                                 
195 Atay E.E.-Odabaşı H.-Gökcan H.T., age., s.61. 
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uygulanması ya da gereğince uygulanmaması da dahil) arasında, sorumluluk bakımından 

fark gözetilmemektedir196. Yargıtay, yürütmenin durdurulması kararının doğurduğu 

maddi ve manevi zararın giderilmesi gerektiği ve bunun için de iptal davasının sonucun 

beklenmesine gerek olmadığını kabul etmektedir. Yargıtay’ın yargı kararlarının kasten 

yerine getirilmemesini, kişisel kusur olarak değerlendirme yönündeki tavrı günümüzde de 

sürmektedir. 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 1979’da verdiği (yani İdari 

Yargılama Usulü Kanunun 28/4 maddesinin yürürlükte olmadığı dönemde) ve konuya 

ilişkin Yargıtay içtihatlarında halen atıf yapılan bir kararda, yürütmeyi durdurma ve iptal 

kararlarını uygulama durumundaki bakan veya diğer kamu görevlilerinin kişisel kusur 

oluşturduğunu belirterek, “…yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yalnızca 

uygulanmamasının, bu kararları uygulamayan kamu görevlilerinin tazminatla sorumlu 

tutulabilmesi için yeterli olduğuna, ayrıca kin, garez, husumet ve benzeri duyguların 

etkisi altında hareket etmelerinin araştırılmasına ve yürütmenin durdurulması kararını 

yerine getirmeyen kamu görevlisinin sorumluluğu yönüne gidilebilmesi için ilgilinin 

açmış olduğu iptal davası sonucuna gerek olmadığına…”197 karar vermiştir. 

                                                 
196 “….iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlükte bulunan yürütmenin durdurulması kararının 
yerine getirilmemesi nedeniyle bir zarar gerçekleşirse bu zararın ödetilmesi zorunludur. İptal 
davasının reddedilmesi o tarihe kadar meydana gelen zararın ödetilmesine engel teşkil etmez. 
Zira zarar idari işlemin hukuka aykırılığından değil, Danıştay kararının uygulanmamasından 
doğmuştur. Burada, yapılan idari işlemin hukuka uygun olup olmadığının araştırılması söz 
konusu değildir.” Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 24.9.1979 tarih ve 
E.:1978/7 ve K.:1979/2, Danıştay Dergisi, S.34-35, s.118-131. 
197 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, 24.9.1979, E.:1978/7, K.:1979/2, Resmi Gazete, 
29.11.1979, S.16824, Danıştay Dergisi, S.34-35, s.118-131.  
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Ancak, kamu görevlisinin yargı kararını kasten uygulamaması, hizmetten 

tümüyle bağımsız bir kusur olarak kabul edilemeyeceğinden burada bir görev kusurunun 

olduğunu düşünmek gerekmektedir. Kamu görevlisi, yerine getirmesi yasalarla açıkça 

düzenlenmiş görevi yerine getirmek için, yani yargı kararını gereğince uygulamak için 

yapması gerekenleri, yetkisini kullanarak ya da kullanmayarak yapmamaktadır. Bu 

tutumun, hizmetten tümüyle bağımsız bir eylem olduğu söylenemez. Kamu görevlisinin 

bu kusurundan idarenin sorumlu tutulabilmesi de doğaldır. 

Yüksek mahkeme kararlarında sıklıkla atıf yapılan 24.9.1979 tarih ve E.:1978/7 

ve K.:1979/2 sayılı karar, yargı kararlarını uygulamayan kamu görevlisinin hukuki 

sorumluluğunu kabul eden yani bir anlamda 28.madde dördüncü fıkraya öncülük eden bir 

içtihattır (gerçi bu kararda 28.maddede olduğu gibi, davacının idare ya da kamu görevlisi 

arasında bir tercih yapabilmesi değil de sadece kamu görevlisinin sorumlu tutulması fikri 

görülmektedir). Kararda, çağdaş devletin en önemli özelliğinin, yönetenlerin değil, 

hukukun üstün olması ve hukukun üstün olduğu bir devlette de yasamanın, yürütmenin 

ve yargının yetkilerini anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içinde kullanmaları gerekliliği 

olduğuna vurgu yapılmıştır. İdareye devlet bütçesini kullanarak tazminat ödemek 

suretiyle yargı kararlarını uygulamama lüksünün tanınamayacağına da değinilmiş olan bu 

kararda, aksi düşüncenin hak arama özgürlüğü ve yargı denetimi ilkeleriyle çelişeceği 

belirtilmiştir. Kararların uygulanmamasının, onları “kağıt üzerinde kalmaya zorunlu, 

değersiz sözcükler” haline getireceği, bunun kabul edilemeyeceği ifade edilmiştir. 

Kararda, yargı kararının uygulanması gibi “açık, kesin ve emredici” bir yasa kuralına 

aykırı davranışın kişisel kusur olarak nitelendirildiği görülmektedir. Ayrıca Yargıtay, 
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kararın uygulanmamasını tazminat için yeterli bulmuştur: “ …Danıştay’ca verilen 

yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yalnızca uygulanmamasının bu 

kararları uygulamayan kamu görevlilerinin, zararın gerçekleşmesi halinde tazminatla 

sorumlu tutulması için yeterli olduğu, sorumluluk için ayrıca kin, garez, husumet ve 

benzeri duyguların etkisi altında hareket ettiklerinin araştırılmasına gerek bulunmadığı 

kabul edilmiştir.”198

B. KAMU GÖREVLİSİNİN SORUMLULUĞUYLA İLGİLİ 

DÜZENLEME VE İÇTİHATLAR 

1. Anayasa’nın 129/5. maddesi 

1982 Anayasasının 129.madde 5.fıkrası şöyle demektedir: “Memurlar ve diğer 

kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat 

davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun 

olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.”  

129/5.madde ile; yetkilerini kullanırken, kusuru nedeniyle zarara yol açan kamu 

görevlisinin davalarla uğraşmasının önüne geçilmesi, sürekli bunlarla muhatap olarak 

görevini ifa edemez hale gelmesinin önlenmesi, kamu görevlisinin hakkının korunması 

amaçlanmıştır. Bir Uyuşmazlık Mahkemesi kararında bu konu şöyle ifade edilmiştir: 

“Anayasa`nın bu kuralının kabul amacı, memur veya diğer kamu görevlilerinin 

                                                 
198 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 24.9.1979 tarih ve E.:1978/7 ve K.:1979/2, 
Danıştay Dergisi, S.34-35, s.118-131. 
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yetkilerini kullanırken yaptıkları işlerden dolayı, haklı haksız yargı mercileri önüne 

çıkarılmasını önlemek, kamu hizmetinin sekteye uğratılmadan görülmesini sağlamak ve 

aynı zamanda mağdur olan kişiye de kamu görevlisine nazaran ödeme gücü daha yüksek 

bir sorumluyu muhatap kılarak kamu düzenini korumaktır.”199

129.madde 5. fıkra metni, kişisel kusur-hizmet kusuru ifadesi kullanmadan, 

“yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan” bahsetmiş ve bunlardan kaynaklanan 

tazminat davalarının idare aleyhine açılabileceğini belirtmiştir. Madde metninde, 

memurların tüm kusurlarından değil de “yetkilerini kullanırken” işledikleri kusurlardan 

söz edilmesi önemli bir noktadır. Buradan yola çıkarak, kamu görevlilerinin “yetkilerini 

kullanırken işledikleri kusurlar” dışında kalan kusurlarından doğan zararların giderilmesi 

için açılacak tazminat davalarının, idare aleyhine değil de adli yargıda ve kamu görevlisi 

aleyhine açılabilmesine cevaz verildiği, yorumu yapılabilir. Yargıtay 4.Hukuk Dairesi de 

1986 yılında verdiği bir kararda200, 129/5 maddesinin yetkilerin kullanılması sırasında 

işlenen kusurla sınırlı bir koruma sağladığını ifade etmiştir.  Buna göre, kamu 

görevlisinin her türlü kusurundan dolayı sadece idare aleyhine dava açılmalıdır, demek 

                                                 
199 Uyuşmazlık Mahkemesi, 18.5.1992, E.:1992/15, K.:1992/18, Resmi Gazete, 18.7.1992, 
S.21288, s.19-21. 
200 “Anayasanın 129/5 maddesinin nitelikçe kapsamı; memur ve kamu görevlilerinin yetkilerini 
kullanırken işledikleri kusurlarla sınırlıdır. Bu nedenle memur güvencesi için öncelikle idareye 
izafe edilecek bir idari işlem veya eylemin bulunması zorunludur. .. Anayasanın memur ve kamu 
görevlileri için öngördüğü teminatın ‘idari işlem ve eylem’ olarak nitelendirilebilecek 
davranışlarda söz konusu 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 doğruya 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 kusurundan dolayı sorumlu 
olacaktır.” Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 13.5.1986, E.:1986/1995, K.:1986/4064, Yargıtay Kararlar 
Dergisi, Cilt:12, S.9, 1986, s.1290   
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doğru olmaz.  

Duran, kamu ya da özel hukuk esaslarına göre yapılmış olsun, idarenin yaptığı 

her türlü eylem ve işlemlerden dolayı kamu görevlileri aleyhine tazminat davası 

açılmasının mümkün olmadığı, sadece idare aleyhine dava açılabileceğini, aksi yöndeki 

yorumların “zorlama sonucu yapay” olduğunu savunmaktadır. “Ancak, bu takdirde, 

m.129/5 hükmünü “kanunsuz emir”i yerine getiren “kamu hizmetlerinde herhangi bir 

sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse”nin sorumluluğunu öngören 137.madde ve sadece 

“idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü” kılan 

125.maddenin son fıkrasıyla bağdaştırmak mümkün görülmemektedir. Çünkü madde 40/2 

ve 129/5 ile m.125 ve 137 arasında genel-özel veya kural-istisna ilişkisi olmayıp, 

birbiriyle çelişen ve çatışan ilkeler içermektedir. Bunları uyumlu biçimde yorumlamak ve 

uzlaştırıcı bir çözümle uygulamaya geçirmek olanağı pek bulunmamaktadır.” 201  

Öncelikle, kamu görevlisinin tümüyle kişisel kusurundan kaynaklanan, hizmetle 

ve görevle ilgisi olmayan kusurundan idarenin sorumlu tutulamayacağı açıktır. İdarenin 

sorumluluğuna gidilebilmesi için kusurun hizmetle ve kamu görevlisinin göreviyle 

alakalı olması gereği açıktır. Tümüyle kişisel bir kusurla hizmet ve sonuç olarak da idare 

arasında bir bağ kurulamaz. 

Bu noktada, bir hizmet kusurundan dolayı idarenin sorumluluğuna gidilmesi 

gereğinin tartışmasız olduğu da ortadadır. Hizmet kusuru, hizmetle kaynaşmış bir kusur 

                                                 
201 Duran Lütfi, “Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu Sorunu”, s.13-14.  
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türüdür. Çoğu zaman kusur kamu ajanlarından kaynaklanmadığı gibi, ajanlara mal 

edilebilecek olsa bile belirli kimselere atfedilemeyecek kadar hizmetin bünyesinde erimiş 

ya da anonimleşmiş haldedir. Bu nedenle de 129.madde hükmünde bahsedilen kusur 

türünün hizmet kusuru olmadığı da bellidir çünkü böyle bir hizmet kusuru zaten belli bir 

ajana mal edilmez, “isimsizdir”202, hizmete aittir ve doğal olarak da zararın tazmininden 

idare sorumludur. Zaten 129.madde 5.fıkrada idarenin sorumluluğunun yanında “rücu 

edilmek kaydıyla” ifadesine de yer verilmiştir ki hizmet kusurundan dolayı idarenin 

yaptığı ödemeyi, ajanına rücu etmesi düşünülemez. Çünkü hizmet kusurundan ötürü 

yapılan tazminat ödemesi, idarenin kendi kusurunun doğurduğu zararı gidermesidir ki 

bunun bedelini idarenin ödemesi ve ajanına rücu etmemesi tabiidir. Tek sorumlunun idare 

olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Bu durumda, idarenin sorumlu tutulacağı ve daha sonra ilgili kamu görevlisine 

rücu edebilme ihtimalinin bulunduğu sorumluluk türü, görev kusurudur. Görev 

kusurunda kamu görevlisinin kusuru yanında kusurla hizmet arasında bir bağ vardır ki bu 

kusurun yol açtığı zararların giderilmesi için idare aleyhine dava açılması öngörülmüştür. 

Peki tüm görev kusurlarından ötürü, sadece idare aleyhine, idari yargıda dava 

açmak mı gerekmektedir? Yani bu görev kusurlarının mağdurları isterlerse adli yargıda 

dava açamazlar mı, sorusu da akla gelmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi 129.madde 

metninde kullanılan “yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlar” ifadesi önemlidir. Kamu 

görevlisi kendisine verilmiş bir yetkiyi kullanarak bir kusur işlemişse bu durumda sadece 

                                                 
202 Duez Paul, age., s.18. 
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idare aleyhine dava açılması söz konusu olacaktır. Yani, memurun kusuru, görev 

sırasında ya da kamu hizmetiyle ilgili de olsa, kendisine verilmiş bir yetkiyi kullanarak 

işlememişse, bu durumda mağdurun idari yargıda, idare aleyhine ya da adli yargıda, 

kusurlu kamu görevlisi aleyhine tazminat davası açmaya hakkı olduğu şeklinde bir yorum 

yapılabilir. Çünkü görev sırasında işlenen, hizmetten soyutlanmayan bir kusur “yetkisini 

kullanırken” işlenmemiş olsa bile idarenin sorumluluğundan tümüyle uzak tutulamaz.  

2.  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13.maddesi 

14.7.1965 tarihli yani 1982 Anayasasından daha eski203 olan Devlet Memurları 

Kanunu 13.maddeye göre, “Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak 

uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili 

kurum aleyhine dava açarlar….Kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu 

hakkı saklıdır.”  

Görüldüğü üzere, “idari yargının görev alanını”204 genişlettiği kabul edilen bu 

                                                 
203 Bu maddenin 1949 tarihli Bonn Anayasasının 34.maddesinden esinlenildiği yorumları da 
yapılmaktadır. Hatta bu ifade madde gerekçesinde de yer almıştır. Düren Akın, İdare Hukuku 
Dersleri, AÜHF Yayınları, Ankara, 1979, S.300.   

Bonn Anayasası 34. madde “Bir kişi kendisine tevdi edilmiş egemenlik kudretini kullanırken, 
üçüncü kişilere karşı ifasıyla yükümlü bulunduğu kamu görevini ihlal ettiği takdirde, bundan 
doğan sorumluluk esas itibarı ile devlete veya o şahsın hizmetinde bulunduğu kamu tüzel kişisine 
aittir. Kast ve ağır ihmal hallerinde bu şahsa rücu hakkı saklıdır. Gerek tazminat gerekse rücu 
davası için adli müracaat yolları kapanamaz”.  Gürsoy Kemal Tahir, “İdarenin Sorumluluğuna 
ilişkin İlkelerde Son gelişmeler ve İsviçre Hukukunda İdarenin Hukuki Sorumluluğunun Ana 
Hatları”,  İdare Hukuku Alanında Sorumluluk, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler 
III.Sempozyumu, (12-13 Mayıs 1979, Ankara) İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1980, s.81 ;  
Azrak Ülkü, “Alman İdare Hukukunda Devletin Amme Hukuku Sahasındaki Faaliyetinden 
Doğan Mesuliyeti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.XXVII, S.2, 1962, s.371     
204 Devrim Semahattin, “Devlet Memurlarının Kişilere Vermiş Oldukları Zararlar”, Ankara 
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madde hükmünde de tıpkı Anayasanın 129/5.madde hükmünde olduğu gibi, kişisel kusur- 

hizmet kusuru ayrımına değinilmemiştir. Bu maddede de benzer bir amaçla, yani hem 

idare edilenler hem de kamu görevlisi bakımından güvence getirmek için yola çıkılmış 

görünmektedir. Bir yandan; idare edilenler, uğradıkları zararları gidermek için dava 

açtıklarında karşılarında ödeme gücü olan bir kurum bulmuş olacaklardır. Öte yandan da 

kamu görevlisi görevini ifa ederken tazminat davası tehdidiyle sınırlanmamış olacaktır.205 

Ancak Duran, bu maddeyle ilgili bir değerlendirmesinde206, bunu adeta kamu personeline 

“askeri personel statüsüne benzeyen” bir statü sağlama çabasının devamı olarak 

nitelendirmiştir: “Bu nitelikte bir personel statüsü içinde, mali sorumluluk bakımından 

benimsenen salt “idari güvence” kamu hizmet ve faaliyetlerinin gerçek yararından 

ziyade, yönetenlerin otorite ve itibarını güçlendirmeye ve egemen kılmaya yönelik 

olabilir.” Duran’a göre; 13.maddeyle sağlanan güvence, kamu görevlisinin hukuka 

uygun davranmasından çok, amirlerinin yasadışı ve keyfi emirlerine uygun, onlara 

yaranma amaçlı sorumsuz davranışlarına geçit verebilir. “Bu koşullarda bir kamu 

yönetimi, “demokratik toplum düzeninin gereklerine” (Anayasa m.13) değil, “otoriter 

idare” (Yargıtay HGK), isteklerine uygun düşeceğinden; 657 numaralı kanunun değişik 

13.maddesi ile yönetmeliğinin, memur ve kamu görevlilerine mali sorumluluk yönünden 

salt dokunulmazlık sağladığı söylenebilir.”      

Devlet Memurları Kanunu 13.madde açısından,  kişilerin “kamu hukukuna tabi 

                                                                                                                                                          
Barosu Dergisi, 1985, S.1, s.47. 
205 Kaneti Selim, “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri 
Kusurlardan Doğan Tazminat Davaları”, İktisat ve Maliye Dergisi, C.36, S.3, s.99. 
206 Duran Lütfi, “Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu Sorunu”,  s.12. 
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görevler” nedeniyle uğradıkları zararlara vurgu yapıldığı anlaşılmaktadır. Kanun, kişiler, 

“kamu hukukuna tabi görevler” neticesinde uğradıkları zararı ancak idare aleyhine 

açacakları davalarla giderebilirler, memur aleyhine dava açamazlar demektedir. Bu 

durumda, kamu görevlisinin, “kamu hukukuna tabi” olmayan bir görev dolayısıyla 

işlediği kusur aleyhine, adli yargıda da dava açılabileceğini kabul etmek lazımdır.  

Devlet Memurları Kanunu 13.maddede belirtilen kusur türü ile Anayasanın 

129/5.madde hükmünde belirtilen kusur türünün aynı olduğu, ikisinde de görev 

kusurundan bahsedildiği anlaşılmaktadır207. 

3. Anayasa’nın 40.maddesi 

1982 Anayasasının “Temel Hak ve Hürriyetleri Koruma” başlıklı 40. maddesi 

son fıkrasında “Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı 

zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu 

hakkı saklıdır.” hükmü yer almaktadır.  

                                                 
207 “Anayasa`nın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararı ödemekle yükümlü olduğu kuralına yer verilmiş; 129. maddesinin beşinci fıkrasında, 
memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan 
tazminat davalarının, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara 
uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabileceğine işaret edilmiş; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 13. maddesinde de, kişilerin kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları 
zararlardan dolayı, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava 
açacakları ve kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkının saklı olduğu 
hükme bağlanmıştır.  

Anılan hükümlerle, kişilerin kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan; 
başka bir deyişle, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri 
kusurlardan doğan tazminat davalarının, kural olarak, kurum aleyhine açılabileceği kabul edilmiş, 
kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklı tutulmuştur.” Uyuşmazlık 
Mahkemesi, 14.4.1997, E.:1997/16, K.:1997/15, Resmi Gazete, 18.5.1997, S.22993, s.3-6.  
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Bu madde Anayasanın Temel Hak ve Ödevler başlıklı ikinci kısmında yer 

almaktadır. Yani temel hak ve hürriyetlerin ihlaline ilişkin bir düzenlemedir. Temel hak 

ve hürriyetleri ihlal edilen bireyin zararına karşı güvence verme amacı gütmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında 129/5 maddenin 40/3.maddeden daha genel olduğunu söylemek 

gerekir. Hatta 40.madde 3.fıkra olmasaydı bile, bu maddede amaçlanmakta olan, temel ve 

hak ve hürriyetlerinin çiğnenmesiyle zarar gören bireyin zararının devletçe tazmini 

sonucuna ulaşılacağı söylenebilir. Bu zaten hukuk devleti ilkesinin de bir gereğidir. 

Ayrıca 129/5.madde de bulunmaktadır.   

Bu maddede temel amaç, hakkı ihlal edilen bireyi korumak olduğu için, idarenin 

kamu görevlisine rücu etmesi, 129.maddedeki kadar önemle vurgulanmamış, idarenin 

“rücu hakkının saklı” olduğunun ifadesiyle yetinilmiştir.  

4. Anayasa’nın 129/5. Maddesi ve Devlet Memurları Kanunu’nun 13. 

Maddesi Konusunda Yargı Mercilerinin Yorumları 

Anayasa Mahkemesinin 1982 Anayasası döneminden önce verdiği ve 

13.maddeyi yorumladığı bir kararında şu ifadeyi kullandığı görülmektedir: “…Anayasa 

hükümleri ve idare hukuku sistemi kamu görevlilerinin sorumluluğunu idareninkinden 

ayrı ve bağımsız olarak düzenlemiş bulunduğundan, 657 sayılı Kanunun 13.maddesi, 

personelin kişisel eylem ve kusurlarıyla  verdikleri zararlardan dolayı kişiler tarafından 

aleyhlerine Adliye Mahkemelerinde açılabilecek tazminat davalarını önleyen ve kaldıran 
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bir hüküm niteliğinde anlaşılamaz.”208   

Uyuşmazlık Mahkemesinin bu konudaki kararlarından yola çıkarak kesin bir 

sonuç çıkarılması mümkün olmamaktadır. Örneğin, 24.3.1997 tarihli bir kararında209, 

işkence sonucu öldürülen bir kişinin yakınları tarafından ilgili polis memuru aleyhine 

açılan tazminat davasında, memurun kişisel kusuru olduğuna ve  genel hükümlere göre 

adli yargıda tazminat davası açılması gerektiğine karar verilmişken; 1994 yılında verdiği 

bir kararda210, yakılan bir köy nedeniyle doğan zararın jandarmanın mülki görevi 

sırasında meydana geldiğine ve de bu konuda idari yargının görevli olduğuna 

hükmetmiştir.  

Uyuşmazlık Mahkemesinin 1992 yılında vermiş olduğu ve sicil amirinin kin, 

garez gibi kişisel nedenlerle kötü sicil vermesinden kaynaklanan zararın giderilmesi için 

açılan davanın idari yargıda görülmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu davada 

Uyuşmazlık Mahkemesi, “önemi son derece büyük sicil verme işlemi”ni görev kusuru 

olarak nitelendirmiştir ve şu ifadeye yer vermiştir: “Burada söz konusu edilen kusur, hiç 

kuşkusuz, hizmetten ayrılması mümkün olmayan kusurdur, yoksa kamu personelinin 

görevi ve yetkilerinden, kullandığı araç ve gereçlerden, resmi sıfatından ayrılabilen; 

başka bir anlatımla, suç biçimine dönüşerek idari olma niteliğini yitiren eylem ve 

                                                 
208 Anayasa Mahkemesi, 25.3.1975, E.:1974/42, K.:1975/62, Anayasa Mahkemesi Kararlar 
Dergisi, S.13, s.389. 
209 Uyuşmazlık Mahkemesi, 24.3.1997, E.:1997/15, K.:1997/14, Resmi Gazete, 15.4.1997, 
S.22965, s.34-36. 
210 Uyuşmazlık Mahkemesi, 7.7.1994, E.:1994/13, K.:1994/13, Resmi Gazete, 19.8.1994, 
S.22026, s.29-30. 
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işlemleri, Anayasal korumanın dışında ve dolayısıyla personelin doğrudan doğruya 

kişisel sorumluluğunu gerektiren hukuk alanı içindedir. Sicil amirleri, amiri oldukları 

kişiler hakkında sicil düzenlerken ön önemli olan yetkilerinden birini kullanırlar. Bu 

nedenle, emri altındaki personele sicil verirken sicil belgelerindeki niteliklere tam bir 

tarafsızlık, adalet ve vicdani kanaatle not takdir etmek zorundadır.”211 Bu kararda, 

Uyuşmazlık Mahkemesinin “suç biçimine dönüşerek idari olma niteliğini yitiren eylem 

ve işlemler”i anayasal koruma altında görmediği, bunlardan doğan zararların adli yargıda 

ele alınması gerektiği fikrini benimsediği, anlaşılmaktadır. 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise, 1985 yılında verdiği bir kararda, “Devlet 

memurlarının görev ve yetkilerini kullanırken kişilere verdikleri zararlarda idarenin 

hizmet kusuru ile memurun şahsi kusuru birlikte bulunabilir. Bu gibi durumlarda, zarar 

görenin memur aleyhine tazminat davası ( görev ve yetki ile bağdaşmayan örneğin adam 

dövme - yargı kararlarını yerine getirmeme gibi - özel durumlar hariç) açma olanağı 

bulunmamaktadır ( 657, m. 13; Anayasa m. 129 )…”212 diyerek, “görev ve yetkiyle 

bağdaşmayan”  kişisel kusurlardan kaynaklanan zararlardan dolayı adli yargıda, memur 

aleyhine dava açılabileceğini yani; “görev ve yetkiyle bağdaşmayan” kusurların Anayasa 

129. ve Devlet Memurları Kanunu 13.maddeler kapsamında olmadığını ifade etmiştir.  

                                                 
211 Uyuşmazlık Mahkemesi, 18.5.1992, E.:1992/15, K.:1992/18, Resmi Gazete, 18.7.1992, 
S.21288, s.19-21 . 
212 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 14.12.1985, E.:1985/7369, K.:1985/9399,  Yargıtay Kararlar 
Dergisi, C.:12, S.:4, s.509-513. 
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Yine Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 13.5.1986 tarihli kararında213, kamu 

görevlisinin, “idari işleme yabancı” ve “suç teşkil eden davranışlar” nedeniyle kişisel 

olarak sorumlu olacağına, yetkisini kullanmaksızın işlediği kusurların Anayasa madde 

129/5 kapsamında olmadığını belirtmiştir.  

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, başka bir kararında214, 129/5.maddede tanınan 

korumanın, mutlak nitelikte olmadığına işaret ederek, bu kuralın “idari yetkilerin 

kullanma alanı ile, başka bir deyişle idari işlem ve eylem niteliğini kaybetmemiş 

davranışlarla sınırlı” olduğunu belirtmiştir. Aynı kararda, Yüksek Mahkeme, “özellikle 

haksız eylemlerde (fiili yol), kamu görevlisinin Anayasanın bu güvencesinden yararlanma 

olanağı” bulunmadığını ifade etmiştir. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ise, “hizmetin gerektirdiği normal sınırları” 

baz almaktadır: “Kamu hizmeti gören personelin yapmakla yükümlü olduğu amacın 

dışına taşarak herhangi bir sebep ve saik ile hizmetin gerektirdiği normal sınırların 

ötesinde iras ettikleri zararlardan idarenin sorumlu tutulması caiz değildir….Hizmetle 

bütünleşmeyen ve onun maksadına yabancı düşen eylemler, suç niteliğine düştüğü an, 

uygun illiyet bağlantısı ve dolayısıyla idari olma vasfını yitirmiş sayılır.”215  

Kamu görevlisinin Anayasanın 129/5.madde kapsamı dışındaki kusuru 

                                                 
213 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 13.5.1986, E.:1986/1995, K.:1986/4064, Yargıtay Kararlar Dergisi, 
Cilt:12, S.9, 1986, s.1290.   
214 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 17.11.1986, E.:1986/4898, K.:1986/7786, Yargıtay Kararlar 
Dergisi, Cilt:13, S.2, 1986, s.200. 
215 Askeri Yüksek İdari Mahkemesi, 27.1.1976, E.:1974/2716, K.:1976/127 (Gözler Kemal, age., 
s.1056). 
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nedeniyle zarar gören kişi, isterse idare aleyhine, idari yargıda isterse kamu görevlisi 

aleyhine, adli yargıda dava açılabilir. Ancak elbetteki söz konusu kusurun hizmetten 

tümüyle kopuk, kişisel bir kusur olması halinde böyle bir olanak yoktur, o durumda 

görevli hakkında kişisel sorumluluğuna gidilebilir. Bununla birlikte Danıştay 10.Dairesi 

vermiş olduğu bir kararda216, farklı bir yaklaşımla hüküm vererek, görevli ajanların 

eylemlerinin suç niteliğinde olmasının, söz konusu eylemlerle hizmet arasındaki 

bağlantıyı kopardığı anlamına gelmeyeceğini, hizmeti yürüten idarenin de 

sorumluluğunun devam ettiğini, bu arada ajanların kişisel kusurlarının da yok olmadığını, 

yani mağdurların isterlerse idare aleyhine idari yargıda, isterlerse idarenin ajanları 

aleyhine adli yargıda dava açabileceklerini belirtmiştir. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarının da bu yönde olduğu 

görülmektedir217. 

C.  RÜCU DAVASI 

1982 Anayasası’nın 40/3, 129/5 maddeleri ve Devlet Memurları Kanunu 

13.maddesi, kamu görevlisinin kişisel kusuruyla verdiği zararı tazmin eden idarenin 

kamu görevlisine rücu etmesi konusuna değinilmiştir. Anayasanın 129/5.maddesi, “rücu 

edilmek kaydıyla” diyerek idareye takdir hakkı vermeyen, kesin bir ifade kullanmışken, 

                                                 
216 Danıştay 10.Dairesi, 6.11.1997, E.:1996/2383, K.:1997/4163, Danıştay Dergisi, S.:96, s.627-
630. 
217 AYİM 2. Daire, 13.4.1994, E.:1993/160, K.:1994/1109, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Dergisi, S.9, s.657;  AYİM 2.Daire, 17.6.1987,  E.:1986/160, K.:1987/83 (Özgüldür Serdar, age., 
s.390 vd.) 
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40/3.maddede “rücu hakkı saklıdır” denerek idarenin rücu edip etmemede takdir hakkı 

olduğunu düşündüren bir ifade kullanmıştır. Ancak  Anayasanın 129/5.maddesi, kamu 

görevlilerinin görev ve sorumlulukları düzenleyen “özel” bir hüküm olduğu için, genel 

kural çerçevesinde, genel hüküm konumundaki 40.maddeden önce gelir ve buradan yola 

çıkarak, rücu edilmesinin zorunlu olduğu söylenebilir. Danıştay da bu idarenin rucü 

etmesini zorunlu kabul etmektedir218. 

Danıştay’ın, bazı kararların, örneğin iptal kararının uygulanmamasından doğan 

manevi tazminat talebinin ele alındığı bir kararda219, idarenin ödediği tazminatı kamu 

                                                 
218 “Görevlilerin ağır kusuru söz konusu olduğundan, hükmolunacak tazminatı ödeyecek olan 
idarenin, sorumluluğu saptanan görevlilere yasal yollar çerçevesinde rücu etmesi Anayasa ve 
yasa hükmü…” Danıştay 10.Dairesi, 20.4.1989, E.:1988/1042, K.:1989/857, Amme İdaresi 
Dergisi, Cilt:22, S.2, s.103 (Gözübüyük A.Şeref-Tan Turgut, age., s.670);  “…Anayasa’nın 
129.maddesinin 5.fıkrasında; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken 
işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve 
kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açabileceği şeklinde 
emredici kurala yer verilmiş…” Danıştay 5.Dairesi, 10.11.1997, E.:1995/3611, K.:1997/2485, 
Danıştay Dergisi, S.96, s.217-222.  
219 “….İçişleri Bakanının kişisel kusuru bulunduğu açık olduğundan, hükmedilen tazminatı 
ödeyecek olan idarenin, sorumluluğu saptanan ilgili kişi veya kişilere yasal yollar çerçevesinde 
rücu etmesi Anayasa hükmü gereği bulunmaktadır. 

Anayasanın sözü edilen maddesindeki “kendilerine rücu edilmek kaydıyla” ibaresi; kamu 
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlar nedeniyle idare aleyhine açılan 
davalarda tazminata hükmedilmesi halinde, idarenin ödemek zorunda kaldığı tazminatı yasal 
yollara başvurarak ilgili kamu görevlisinden tahsil etme zorunluluğu ifade etmekte ve bu 
anayasal zorunluluk nedeniyle bu gibi hallerde davacıların, dava dilekçelerinde ayrıca ve mutlaka 
rücu talebinde bulunmaları gerekmemektedir. 

Açıklanan nedenlerle, davalı idarece olayda kişisel kusuru bulunan kişi veya kişilere rücu 
edilmek kaydıyla davacının manevi tazminat isteminin kabulüyle 50.000.000 lira manevi 
tazminatın davalı idareden alınarak davacıya verilmesine; manevi tazminata faiz yürütülmesin 
ilişkin istemin reddine; olayda kişisel kusuru bulunan kişilere rücu edilmek için kararın bir 
örneğinin Maliye Bakanlığına tebliğine; 10.11.1997 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.” 
Danıştay 5.Dairesi, 10.11.1997, E.:1995/3611, K.:1997/2485, Danıştay Dergisi, S.96, s.217-222 ; 
aynı yönde, Danıştay 5.Dairesi, 18.3.1998, E.:1997/2433, K.:1998/798 (Gözübüyük A.Şeref-Tan 
Turgut, age.,  s.677)  
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görevlisinden tahsil etmesinin zorunluluğuna değinilerek davacıların dava dilekçelerinde 

rücu talebinde bulunmalarının şart olmadığına ve rücu edilmek kaydıyla zararın idare 

tarafından ödenmesine hükmettiği görülmektedir. 

Ancak tazminat talebiyle açılan bir davada rücu koşulu getirilerek idarenin 

zararı gidermesine karar verilmesi, meseleyi dava konusunun dışına taşırmaktır (davada 

taraf olamayan kamu görevlisi hakkında karar verilmiş olmaktadır) ki Danıştay İdari 

Dava Daireleri Genel Kurulu 1999 tarihinde verdiği bir kararla; Danıştay 5.Dairesinin 

18.3.1997 tarih ve E.:1997/2433 ve K.:1998/798 sayılı kararının “olayda kusuru bulunan 

kişi veya kişilere rücu edilmek kaydıyla” şeklindeki kısmını bozmuştur: “İdare aleyhine 

hükmolunan 1.000.000.000 lira manevi tazminatın olayda sorumluluğu bulunan kişi veya 

kişilerden tahsilini sağlamak amacıyla idarece adli yargı yerinde açılacak bir davada 

öncelikle sorumlu veya sorumluların tespitinin sağlanması gerektiğinden idari yargı 

yerince bu yönde bir karar verilmesi yerinde görülmemiştir.”220  

Görevli yargı yeri konusu doktrinde tartışma yaratan bir noktadır. Öğretide 

genellikle221 rücu hakkının kullanılmasında adli yargının görevli olduğu kabul edilmekte 

ve bu görüş için de en önemli dayanak olarak Devlet Memurları Kanununda yer alan 

“genel hükümler” ibaresi gösterilmektedir.  
                                                 

220 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 8.3.1999, E.:1998/465, K.:1999/350 (Gözübüyük 
A.Şeref-Tan Turgut, age., s.674-678). 
221 Onar S.Sami, age., s.1757; Zabunoğlu Yahya, age., s.259; Eren Fikret, age., s.172-182; Esin 
Yüksel, age., s.165; Eroğlu Hamza, age., s.268 ; Balta Tahsin Bekir, “Organlarının Hukuka 
Aykırı Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Devletin Sorumluluğu”, Danıştay Dergisi, 1974, S.12-13, 
s.100 vd.; Devrim Semahattin, “Kurumun Personele Rücu Hakkı”, s.22; Duman İlker Hasan, 
“Kamu Görevlisinin Giderim Sorumluluğu”, Yargıtay Dergisi,  Cilt:14, S.1-2, Ankara, 1988, 
s.99; Gözler Kemal, age, s.169. 
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Ancak, bu görüşün yanında rücu konusunun idari yargı makamlarında ele 

alınması gerektiğinin de savunulduğu görülmektedir222. Çünkü böyle bir davada ele 

alınacak en önemli husus, söz konusu  personelin kusurunun hangi gruba girdiği, görev 

kusurunun olup olmadığıdır ki bu konu da idare hukuku ilkelerine göre çözüme 

kavuşturulması gereken bir meseledir.  

Rücu davası sadece idarenin ödemiş olduğu tazminatın kusurlu memurdan tahsil 

edilmesine yönelik dava olmaktan öte, idare ile ajan arasındaki ilişkinin ve zarara yol 

açan eylem veya işlemin sorgulanmasını içeren bir davadır223. Adli yargının idareyi ve 

işlemleri ele alması, uzmanlık gerektiren böyle bir alanda nispeten yabancı olduğu bir 

konuyu muhakeme etmesini gerektirecektir. Dava sırasında, adli yargı makamının, ilgili 

eylem veya işlemde kişisel kusur payını hesaplaması da gerekecektir224. Ancak 

sistemimizin kabul ettiği “idari rejim” uygulaması gereğince böyle bir davanın idari 

yargıda muhakeme edilmesi de olanaklı değildir, çünkü idari yargıda kamu görevlisi 

aleyhine dava açılamayacağı kabul edilmektedir. Fakat “…ajanla idare arasında hizmet 

kaide ve usullerinin uygulanmasından çıkan bu ihtilaf, adli kazanın rü’yet ve 

halledebileceği bir hususi hukuk davası olmayıp, amme hukuku dairesinde tetkik ve 

                                                 
222 Duran Lütfi, İdare Hukuku Meseleleri, s.636-638 ve “Türk Kamu Personelinin Mali 
Sorumluluğu”, Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, Ankara, 1974, s.112-118; Güran Sait, “İdarenin 
ve Ajanın Sorumluluğunun Belirlenmesine İlişkin Düşünceler”, s.63; Uler Yıldırım, age,, s.140; 
Özdeş Orhan, “Danıştay Kararlarının Yerine Getirilmesi Zorunluluğu”, Danıştay Dergisi, 1976, 
S.20-21, s.40; Ozansoy Cüneyt, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan 
Sorumluluğu, s.344 ve “Türkiye İdaresinin Sorumluluğunda Kamu Hukuku Erozyonu”, I.Ulusal 
İdare Hukuku Kongresi, I.Kitap, Tartışmalar, s.99-101.  
223 Ozansoy Cüneyt, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu, s.344.  
224 Uler Yıldırım, age., s.141. 
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münakaşa edilerek hükme bağlanması mümkün ve lazım bir idari uyuşmazlıktır”225 

görüşüne katılmamak zordur. 

Duran, “genel hükümler” ibaresinin ancak idare hukuku ilke ve esasları 

olabileceği, kamu personeli için asıl rejimin kamu hukuku uygulaması olduğunu ve 

bunun aksinin açıkça belirtilmemesi halinde söz konusu atfın, özel hukuka yönelik olarak 

yorumlanamayacağını savunur. Yazar, rücu mekanizmasının; idarenin sorumlu personele 

rücu hakkını kullanmak için alacağı bir kararla başlamasını; bu idari işlemde personelin 

görev kusuru bulunduğunu ve idareye tazminat borcu olduğu ifadesini içermesini 

önererek; böylece kamu görevlisinin de süresi içinde iptal davası açma hakkını 

kullanabileceğini belirtmektedir226. 

Rücu davalarının idari yargıda açılması sisteminden başka bir sistem önerisi de, 

aynı davada idare ve ajanının birlikte hasım gösterilmesi ve idare mahkemesinin 

kararında, idareyi ya da ajanı tek başlarına veya katkı ve sorumlulukları oranında sorumlu 

göstererek karar vermesidir227. 

Uyuşmazlık Mahkemesi ise, 2000 yılında verdiği bir kararla “devlet 

memurunun sebebiyet verdiği kurum zararının ödettirilmesi amacını taşıyan davanın özel 

                                                 
225 Duran Lütfi, İdare Hukuku Meseleleri, s.636-637. 
226 Duran Lütfi, “Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu”, s.113. 
227 Güran Sait, “İdarenin ve Ajanın Sorumluluğunun Belirlenmesine İlişkin Düşünceler”, s.61-65; 
Ozansoy Cüneyt, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu, s.345 .  
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hukuk hükümlerine göre adli yargı yerince çözümlenmesi”228 gerektiğini belirtmiştir 229

D - İYUK 28/4. Maddenin Anayasa’ya Uygunluğu Meselesi 

Anayasa’nın 129/5.maddesinde yer alan ve kişisel kusurlarından ötürü kamu 

görevlisi aleyhine dava açılamayacağı prensibini getiren hükme, İdari Yargılama Usulü 

Kanunu 28/4.madde ile istisna getirilmiştir (daha doğrusu İYUK 28.madde 4. fıkra ile 

böyle bir sonuç doğmuştur). Kamu görevlilerince mahkeme kararlarının kasten yerine 

getirilmemesinden doğan zararların giderilmesi için, kararı yerine getirmeyen memur 

aleyhine istenirse adli yargıda dava açılabileceğini düzenleyen bu hüküm kamu görevlisi 

aleyhine dava açılamaması kuralının tek istisnasıdır230. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 28/4.madde, yürürlüğe girmesinden önce yargı 

kararlarıyla yerleşmiş olan içtihada uygun  bir hüküm getirmiştir. Bu hükmün Anayasa 

129/5.maddeye uygun olmadığı görüşü231 ağırlık taşımaktaysa da yargı kararını kasıtlı 

olarak uygulamamanın “görev dışı” bir fiil olduğunu savunarak bu hükmün anayasaya 

uygun olduğu düşüncesinde olan hukukçular da vardır232. 

                                                 
228 Uyuşmazlık Mahkemesi, 12.6.2000, E.:2000/14, K.:2000/20, Resmi Gazete, 24.7.2000, Sayı: 
24119, s.43-46. 
229 Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi26.5.1954 tarihli Moritz Davasında rücu davalarında idari 
yargının görevli olduğu sonucuna varmıştır ve bu uygulama devam etmektedir. Gözler Kemal, 
age., s.1041. 
230 Gözübüyük A.Şeref-Tan Turgut, age., s.676; Günday Metin, İdare Hukuku, s.329 .  
231 Günday Metin, İdare Hukuku, s.329; Ozansoy Cüneyt, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin 
Kusurdan doğan sorumluğu, s.335-338 ve “Türkiye İdaresinin Sorumluluğunda Kamu Hukuku 
Erozyonu”, s.104; Eren Fikret, age., s.181; Gözler Kemal, age., s.1053.   
232 Yayla Yıldızhan, İdare Hukuku,  s.138. 
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Bu konuda yapılan en yoğun eleştiri, hükmü özellikle iki açıdan yermektedir: 

İlk olarak; hiçbir yasanın (tabii İdari Yargılama Usulü Kanunun da ) Anayasa’ya istisna 

getirme gücü olamaz. Yargı kararlarına uymama hallerini de “görev dışı” sayarak 

Anayasa dışına sürüklemek mümkün değildir. Anayasanın Geçici 15.maddesi nedeniyle, 

İYUK 28/4.maddeyi anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi önünde 

getirememek, “aykırılığı” görmenin önüne geçemez (Ancak bu eleştirinin yapıldığı 

dönemin ardından, 3 Ekim 2001 tarihli 4709 Sayılı Kanun ile Anayasanın Geçici 

15.maddesi son fıkrası yürürlükten kaldırıldığı için, artık bu maddenin, anayasaya 

aykırılığının öne sürülmesi konusunda engel kalmamıştır).  

İkinci eleştiri noktası da; burada, kamu görevlisinin “kişisel kusuru” ile “haksız 

fiil” arasında bir eşitlik kurma çabası bulunduğu ve böyle bir gayretin fiilin idarilik 

niteliğini saptayan değil, görevliyi cezalandırmaya yönelik bir çabanın sonucu olduğu, bu 

nedenle de kamu hukuku tekniğine ters düştüğü yönündedir.233  

Bu kural kamu görevlisi aleyhine adli yargıda dava açılmasına cevaz vermekle 

birlikte, onun yerine idare aleyhine, hizmet kusurundan ötürü idari yargıda dava 

açılmasını da engellememektedir. Danıştay 1947’den234 itibaren yargı kararlarının 

uygulanmamasının hizmet kusuru teşkil ettiğini belirterek idareyi tazminata mahkum 

etmektedir.   

                                                 
233 Ozansoy Cüneyt, Tarihsel Ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan doğan sorumluğu, s.335-
338. 
234 Danıştay 5.Dairesi, 2.7.1947, E.:1947/292, K.:1947/1503, Gözübüyük A.Şeref-Tan Turgut, 
age., s.591). 
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Yargıtay da yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle doğan zararın 

giderilmesi için, kişisel kusur iddiası ile adli yargıda dava açılmasını kabul etmektedir. 

Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1983 yılında verdiği bir kararda235, Anayasa’ya 

aykırı kanun maddesinin değil de Anayasanın 129/5.maddesi hükmünün dikkate alınması 

gerektiğine yani İYUK 28/4.maddenin uygulanamayacağına karar verdiği de 

görülmüştür.  

Anayasanın 129/5 hükmü, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri 

kusurlardan ötürü ancak idare aleyhine tazminat davası açılabileceğini belirtmektedir. Bir 

yargı kararının kamu görevlisi tarafından uygulanmaması halinin de o görevlinin 

kendisine verilmiş yetkilerden bağımsız olduğunu düşünmek mümkün değildir. Kamu 

görevlisinin, bir yargı kararının, örneğin bir iptal kararının uygulanabilmesi için 

yapılması gereken işlemleri (veya eylemi) yapmaması durumunda, görevli yetki alanı 

içinde bulunmaktadır ve yetkisinin kullanımıyla ilgili bir sorun vardır. Yani tam da 

“yetkilerini kullanırken” işlenen bir kusur vardır. Sonuçta; İdari Yargılama Usulü 

Kanunu 28.madde dördüncü fıkrası, Anayasanın 129.madde beşinci fıkrasındaki 

                                                 
235 “Anayasanın 177.maddesinin (e) bendinde 11.maddeye de yollama yapılarak yasaların 
Anayasa’ya uygunluğu sağlanıncaya ya da yeni yasalar çıkarılıncaya kadar var olan yasaların 
Anayasa’ya aykırı olmayan hükümlerinin veya doğrudan Anayasa hükümlerinin uygulanacağı 
belirtilmiş olup bu hükmün karşıt kavramından (mefhumu muhalifinden) yasaların Anayasaya 
aykırı hükümlerinin Anayasaya rağmen uygulanmasının söz konusu olamayacağı sonucu çıkar. 
Anayasa bu hükmü ile 1961 Anayasasından ayrılmış, yasalardaki Anayasaya aykırı hükümlerin 
çözümü için öngörülmüş yönteme başvurulmaksızın doğrudan ve duraksamaksızın, Anayasa 
hükümlerinin uygulanması zorunluluğunu getirmiştir. 

Mevcut Anayasa hükümlerinin kesinleşmiş yargı kararları dışında geçmişe etkili (makabli şamil) 
bir biçimde uygulanması  ve genel ilke olarak ajanlarının sorumluluklarından yalnızca idarenin 
muhatap sayılması zorunludur.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 14.9.1983, E.:1980/4-1714, 
K.:1983/803, Yargıtay Kararlar Dergisi, cilt:9, Sayı:11, 1983, s.1587 (Eren Fikret, age, s.181).  
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düzenlemeyle çelişmektedir. burada, tam da kamu görevlisinin yetkilerini kullanırken 

işlediği bir kusur vardır. Kamu görevlisi yasanın emrettiği bir görevi, yetkisini kullanarak 

ya da başka bir ifadeyle kullanmayarak, ifa etmekten kaçınmaktadır.  

Ancak Yargıtay, 28.maddenin, Anayasanın 129.maddesi beşinci fıkrası 

kapsamına girmediği görüşündedir. Yargıtay’ın bakış açısına göre, “Yargı kararlarının 

yerine getirilmesi bir ‘anayasa emri’ olup idarenin taktirine bırakılmamıştır. Kamu 

görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlarıyla kişilere verdikleri zararlarda; 

memurun eyleminden kusurunu düzenleyen Anayasa’nın 129/5.maddesinin olayda 

uygulama olanağı yoktur. Kişisel kusuru, ‘idare ajanı kamu görevini yerine getirirken, 

idare fonksiyonu, kamu görevi gerek ve koşullarına aykırı ve yabancı olan, bu nedenle 

idareye atıf ve isnat olunamayan, doğrudan doğruya, ajanın şahsına isnat olunan ve 

kişisel sorumluluğunu gerektiren tutum ve davranış’ olarak tanımlanmaktadır.”236 

Yargıtay’a göre;  yargı kararlarını uygulamamak kişisel bir kusur olduğu için 129. madde 

kapsamına girmemektedir.237 Yani Yargıtay, bir “anayasa emri”ne muhatap olan kamu 

görevlisinin bu görevi yerine getirmemesini, göreviyle alakasız gördüğünü ifade 

etmektedir. Gerçi bu çelişkinin Danıştay kararlarında da karşımıza çıkması rastlanmayan 

                                                 
236 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 22.3.1999, E.:1999/654, K.:1999/2517 (yayımlanmamıştır). 
237 “Anayasanın memur ve diğer kamu görevlileri için öngördüğü teminat “idari işlem ve eylem” 
olarak nitelendirilebilecek davranışlarda söz konusudur.  Memurların ve kamu görevlilerinin 
kişisel kusur teşkil eden eylemleri Anayasanın 129/5. fıkrası kapsamında değildir. Çünkü kişisel 
kusur teşkil eden eylemleri anılan fıkradaki yetki sınırları içinde varsaymak mümkün değildir. 
Yani memurun kamu görevini yerine getirirken zararı oluşturan davranışı, bir idari işlem veya 
eylemden kaynaklanmıyorsa çoğu kez suç teşkil eden bu davranışlar nedeniyle memur zarar 
görene karşı doğrudan doğruya ve kişisel kusurdan dolayı sorumlu olacaktır”. Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi, 9.6.1998, E:1998/1850, K:1998/4581, Yargıtay Kararlar Dergisi, C.:24, S.:10, s.1461-
1463.     
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bir durum değildir. Örneğin bir Danıştay kararında, rektörün bu sıfatını kullanarak yerine 

getireceği görevlerden birinin yargı kararlarını uygulamak olduğu ve bu nedenle de 

davanın 129.maddeye göre idare aleyhine açılması gerektiği belirtildikten sonra,  rektör 

aleyhine açılan bu davanın adli yargıda görülmesi gerektiğine işaret edilmiştir238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
238 Danıştay 8. Daire, 12.11.1997, E.:1995/2288, K.:1997/331, Danıştay Dergisi, S.96, s.445-447. 
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BÖLÜM III 

İPTAL KARARININ UYGULANMAMASINDAN DOĞAN TAZMİNAT 
DAVALARI 

 

I-İDARE ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28. madde 3.fıkrada, “Danıştay, 

bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis 

edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari 

mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir” hükmü yer almaktadır. Bu 

düzenlemenin ardından gelen fıkra da idare aleyhine dava açabilme olanağı yanında, 

istenirse ilgili kamu görevlisi aleyhine de dava açılabileceğini ifade eder.  

2577 Sayılı Kanundan önce, benzer bir hüküm Danıştay Kanununda yer 

almaktaysa da biraz o düzenlemede kullanılan ifade biçiminden239 ama daha çok da siyasi 

iktidarların bakış açısından kaynaklanan nedenlerle, söz konusu madde, tazminat 

ödenmesinin idareyi kararı uygulama yükümlülüğünden kurtarıp kurtarmayacağı 

noktasında, pek çok tartışmaya yol açmaktaydı. İYUK 28. madde düzenlemesiyle bu 

açıdan herhangi bir tereddüt kalmamıştır. Madde, idarenin kararı uygulama 

mecburiyetinin devam ettiğini ve ayrıca, idarenin kararı zamanında ya da gereğince 

                                                 
239  521 Sayılı Danıştay Kanunu 95. madde 2.fıkra: “Danıştay İlamlarının icaplarına göre eylem 
veya işlem tesis etmeyen idare aleyhine Danıştay’da maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.” 
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yerine getirmemesinin doğurduğu zararları da gidermekle yükümlü olduğunu açıkça 

ortaya koymuştur. 

Danıştay içtihatlarına bakıldığında, yargı kararının uygulanmaması halinde 

ortaya çıkan maddi ve manevi zararın giderilmesi amacıyla açılacak tazminat davalarının, 

idari işlemler nedeniyle açılacak tazminat davalarıyla aynı kategoride değerlendirildiği 

anlaşılmaktadır. Oysa bu davaların idari işlemlerden doğan tam yargı davalarıyla aynı 

kefeye konması doğru değildir240.  

Bu maddede düzenlenmiş olan tazminat davaları, gerek konunun gerektirdiği 

özel önem gerekse yasanın yaklaşımındaki farklılık nedeniyle, ayrı bir kategoride ele 

alınarak özellikle de süre açısından kendi koşullarıyla değerlendirilmelidir. 

A. DAVALARIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ 

İdari Yargılama Usulü 28. madde uyarınca açılan tazminat davaları, aslında 

kendine özgü bir dava türüdür. Bu dava türü 2.maddede sayılan üç dava türüne de 

girmemektedir. Çünkü; ne idari işlemler hakkında açılan iptal davalarından; ne idari 

eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakkı doğrudan muhtel olan kişiler tarafından açılan 

                                                 
240  “Danıştay içtihatları, yargı kararlarının uygulanmamasından doğan zararların tazmini 
istemiyle açılacak olan tazminat davalarını tam yargı (=idari işlemler nedeniyle açılacak olan tam 
yargı davaları) kategorisinde görmektedirler. Oysa İdari Yargılama Usulü Kanunun 
2.maddesinde iptal, tam yargı ve idari sözleşmelerden doğan davalar olarak sayılan ve 
tanımlanan idari dava türlerinden başka aynı kanunun 28. maddesinin 3. fıkrasında yargı 
kararlarının uygulanmaması nedeniyle açılacak olan tazminat davalarından söz edilmiş olması, 
kanun koyucunun bu davaları öteki idari davalardan ayrı olarak gördüğünün bir kanıtıdır.”  
Günday Metin, “İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorunu”, Hukuk Kurultayı 2000 (11-
16 Ocak 2000), Ankara Barosu Yayını, Cilt:II, s.356. 
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tam yargı davalarından; ne de idari sözleşmeden dolayı taraflar arasında çıkan 

uyuşmazlıklara ilişkin davalardan biridir. Çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilen, yargı 

kararının uygulanmamasından doğan zararların giderilmesine yönelik bir tazminat 

davasıdır. 28. maddede de bu dava için “tam yargı davası” ifadesi değil, “tazminat 

davası” ifadesi kullanılmaktadır241. Ayrıca, bu davada söz konusu olan sorumluluğun, 

kendine özgülüğü de ortadadır. Bu madde idare hukukunda “özel” bir uygulamadır. 

Üstelik, bu maddede, görevli mahkeme “ilgili idari mahkeme” olarak işaret edilmiştir. 

Yani dava, uygulanmayan yargı kararının verildiği mahkemedir. Örneğin vergi 

mahkemesinde verilmiş bir iptal kararının uygulanmamasından doğan zararın giderilmesi 

amacıyla açılan tazminat davasında görevli mahkeme, yine vergi mahkemesidir ama bu 

davanın vergi davası olmadığı da ortadadır. Ancak uygulamada, bu davalara da tam yargı 

davalarına ilişkin hükümler uygulanmaktadır.  

   28. maddede yer bulan tazminat davaları, yargı kararlarının 

uygulanmamasından kaynaklanan zararın giderilmesi amacıyla açılan tazminat 

davalarıdır ve kararın uygulanması gereğini yok etmez. Kararın uygulanmaması 

nedeniyle doğan zarar giderilmiş olsa, hatta hiç zarar doğmamış olsa bile yargı kararının 

uygulanması zorunluluğu devam etmektedir242. Elbetteki yargı kararının 

                                                 
241  Günday Metin, “İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorunu”, s.356. 
242  “Yukarıda özetlenen mahkeme kararında değinilen T.C.Anayasasının 125., 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanununun 28.maddeleri uyarınca hukuken asıl olan yargı kararlarının yerine 
getirilmesidir. Başka bir deyişle tazminat ödemek suretiyle yargı kararlarının bertaraf edilmesi 
mümkün değildir. Olayda, davacılara ait yapının bitişiğinde yer alan ve imar mevzuatına aykırı 
bulunan yapı hakkında verilmiş yargı kararı gereğinin yerine getirilmemesi üzerine açılan dava 
sonucunda tazminata hükmedilmişse de, İdare Mahkemesinin bu kararı uyuşmazlık konusu imar 
mevzuatına aykırı yapının yıktırılmaması sonucunu doğurmayacağı gibi yargı kararının 
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uygulanmamasının, dava konusu işlem nedeniyle doğan zararla aynı olduğu ender 

durumlarda tazminatın ödenmesiyle kararın uygulanması yükümü son bulur243. 

28.madde uyarınca tazmin edilen zarar, dava tarihine kadar olan zarardır. Daha 

sonra da kararın uygulanmaması durumu devam ederse, bu yüzden oluşacak zararlar da 

yeni bir tazminat davasına konu olabilir. 

B.  MADDİ TAZMİNAT DAVASI 

Zarar, bir Danıştay kararında244 “Bir hukuk süjesinin mal varlığında görülen ve 

parayla değerlendirilebilen azalma veya çoğalma olanağından yoksunluk” olarak 

tanımlanmıştır.  

Bir maddi tazminat davasında zararın giderilmesine hükmedilmesi için ortada 

gerçek bir zararın yani gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi kesin bir zararın bulunması ve 

bu zararın idarenin işlem veya eylemiyle bağlantılı olması gerekir. 28. madde 

kapsamında açılan davalarda da tazminat talebinin kabul edilebilmesi için yargı kararının 

uygulanmamasından doğan bir zarar bulunduğunun tespiti şarttır245. Yani o zaman kadar 

                                                                                                                                                          
uygulanmamasında doğan ve talep tarihindeki zararı içerdiği ortadadır.” Danıştay 6.Daire, 
19.2.1992, E.:1990/848, K.:1992/632 Özeren-Bayhan, age., s.171-174 . 
243 Örneğin, düşen bir uçakta vefat edenlerin yakınlarına konut verilmesine rağmen, aynı kazada 
hayatını kaybeden oğullarından dolayı kendilerine konut verilmemesi işleminin iptaline yönelik 
kararı uygulamayan idare aleyhine açılan ve konutun bedelinin yasal faiziyle ödenmesini isteyen 
ebeveynlere, konut bedeli “tazminat olarak” ödendiğinde yargı kararı da yerine gelmiş olacaktır. 
Danıştay 10.Daire, 26.11.1997, E.:1996/6997, K.:1997/4990  (Bal Yakup - ŞahinYahya – 
Karabulut Mustafa, Danıştay 10.Dairesinin Tazminat Davalarına İlişkin Seçilmiş Kararları, 
Ankara, 2003, s.751-753). 
244 Danıştay 5.Daire, 8.5.1990, E.:1988/470, K.:1990/929, Danıştay Dergisi, S.:81, s.177-180. 
245 “Yukarıda belirtilen hususlar araştırılıp, gerekli incelemeler yapılmadan, davacının maddi 
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olan zarar söz konusu edilebilecektir. Ancak 1983 yılında verilmiş olan bir Danıştay 

İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararının246 ardından 2577 Sayılı Kanunun 28. madde 3. 

fıkrasından kaynaklanan davalarda da süregelen zararların ayrı ayrı açılacak tazminat 

davalarıyla talep edilmesinin usul ekonomisini gözetme ilkesine ters düşeceği 

düşüncesiyle, davacıların dava tarihinden sonraki maddi zararlarını da talep etmeleri 

kabul edilmektedir247. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de Danıştay’ın tutumuna benzer 

bir yaklaşımı benimseyerek, dava açıldığı sırada zararın miktarının belirlenememesi 

halinde uyuşmazlık konusu miktarın dava dilekçesinde gösterilmesinin şart olmadığına 

                                                                                                                                                          
zarara uğramadığını kabule olanak bulunmamaktadır. Davacının maddi zarara uğrayıp 
uğramadığının, ancak belirtilen hususların incelenmesi, gerektiğinde istemi doğrultusunda 
bilirkişi incelemesi yapılması suretiyle ve davalı idarenin anılan iptali kararını uygulamasının 
sonuçları belirlenerek saptanması zorunlu bulunmaktadır. Bu itibarla, İdare Mahkemesince 
verilen temyiz konusu kararla, gerekli inceleme yapılıp davalı idarenin iptal kararını 
uygulamasının sonuçları belirlenmeden, davacının maddi tazminat isteminin reddine, manevi 
tazminat isteminin ise 10.000 TL. ile sınırlı olarak kabulünde hukuki isabet bulunmamaktadır.” 
Danıştay 10. Daire, 19.12.1988, E.:1986/2368, K:1988/2241 (www.danistay.gov.tr). 
246 “İdari Yargılama Usulü  Kanununun 3/d maddesinde yer alan ‘tam yargı davalarında 
uyuşmazlık konusu miktarın dava dilekçesinde gösterileceği’ yolundaki hükmün, ancak bunun 
mümkün olduğu, yani zarar miktarının hesaplanabileceği durumlar için uygulama alanı 
bulunduğu, kamu görevlilerini ilgilendiren mevzuat dolayısıyla zararın tespit edilememesi 
nedeniyle uyuşmazlık konusu miktarın dilekçede gösterilmemiş olmasının iptal ve tam yargı 
davalarının birlikte açılmasını engellemeyeceği, dolayısıyla zarar miktarının tespitinin mümkün 
olmadığı hallerde dava dilekçesinde uyuşmazlık konusu miktar gösterilmeden tam yargı davası 
açılabileceği(ne)….karar verildi.” Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, 29.12.1983, 
E.:1983/1, K.:1980/10, Danıştay Dergisi, S.:54-55, s.136.   
247 “Ancak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 29.12.1983 günlü, E.:1983/1, K:1993/10 
sayılı kararıyla, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklarda, idari işlemin neden 
olduğu zararın miktar olarak tespitinin mümkün olmadığı hallerde, dava dilekçesinde uyuşmazlık 
konusu miktar gösterilmeden tam yargı davası açılabileceği kabul edilmiş olduğundan ve 2577 
sayılı yasanın 28.maddesinin 3.fıkrası ile yargı kararının uygulanmamasından kaynaklanan maddi 
zararın giderilmesi amaçlanmış olup süregelen zararların ayrı ayrı açılacak tam yargı davalarına 
konu edilmesini usul ekonomisinin gözetilmesi gereği ile bağdaştırmak mümkün olmadığından, 
davacının dava tarihinden sonraki maddi zararlarının da tazminine hükmedilmesi yolundaki 
isteminin doğabilecek zararın tazmini istemiyle dava açılamayacağından bahisle reddinde hukuki 
isabet görülmemiştir.” Danıştay 5.Daire, 24.3.1994, E.:1991/2069, K.:1994/1575.    
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karar vermektedir.248 Ancak böyle durumlarda da süregelen zararın tazminin istendiği 

açıkça belirtilmemesi halinde davanın açıldığı tarihe kadar olan zararın talep edildiği 

kabul edilmektedir. 

Yargı kararını uygulamama tutumunun devam ediyor olması halinde, daha önce 

aynı nedenden doğan zararının tazminine karar verilmiş olan davalı tekrar dava açabilme 

olanağına sahiptir ve bu davada maddi tazminata yürütülecek faizin başlangıç tarihi 

olarak davanın açıldığı tarih alınır. 

C. MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 

Manevi tazminat, kişinin manevi değerlerinde meydana gelen eksilme ile 

duyulan acı, üzüntü ve sarsıntının hafifletilmesi amacına yönelik olup, ölüm, bedensel 

zarar, kişilik haklarına saldırı hallerinde hükmedilir249. Kişinin hayatına yansıyan 

olumsuzluklar nedeniyle duyduğu elemden doğan manevi zararların giderilmesi gerektiği 

kabul edilmektedir250. Bu nedenle manevi tazminat miktarı takdiren saptanır251.  

                                                 
248 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi I.Daire, 30.5.1989, E.:1988/289, K.:1989/213 (Aktaran: 
Özgüldür Serdar, age., s.338) 
249 “Manevi tazminat; kişinin manevi değerlerinde meydana gelen eksilme ile duyulan acı, üzüntü 
ve sarsıntının bir miktar parayla kısmen de olsa hafifletilmesini sağlamak amacına yönelik olup, 
bir manevi tatmin aracıdır. Manevi tazminatın bu niteliği dikkate alındığında, manevi tazminata 
hükmedilmesini gerektirecek zarar; ölüm, bedensel zarar ve kişilik haklarına saldırı hallerinde 
sözkonusu olabilecektir.” Danıştay 10.Daire, 27.4.2000, E.:1997/3081, K.:2000/1961 (Bal Yakup 
- ŞahinYahya – Karabulut Mustafa, age.,  s.749-751). 
250 “Mahkeme kararının geç uygulanmasından dolayı davacının manevi tazminat istemine 
gelince; Mahkeme kararında ifade edilenin aksine, manevi tazminat, sadece manevi değerlerde 
meydana gelen eksilmelerle sınırlı bir giderim yolu değildir. Aynı zamanda kişinin, yaşamında 
ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle duyduğu her türlü sıkıntı ve üzüntüden kaynaklanan 
manevi zararların da manevi tazminat ödenerek giderilmesi gerekir.  
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Tüzel kişilerin de manevi tazminat talep edebilmeleri kabul edilmektedir ama 

bu talep değerlendirilirken daha farklı ölçüler kullanılmaktadır. Kamu kurumu 

niteliğindeki bir meslek kuruluşunun açmış olduğu manevi tazminat davasında, yargı 

kararının uygulanmamış olmasının ilgili kuruluşta manevi zarara yolaçmadığına karar 

verilmiştir. Söz konusu olayda; Elektrik Mühendisleri Odası, bir kararnamenin 

uygulanması usullerine dair tebliğin iptali amacıyla açmış olduğu bir davada verilmiş 

olan yürütmenin durdurulması kararının, idare tarafından uygulanmaması nedeniyle 

kamuoyunda Odanın “etkisiz” olduğuna dair bir izlenim uyandığını, bunun da prestij 

zedelenmesine neden olduğunu iddia ederek manevi tazminat talep etmişti252. 

Manevi tazminat, bir tazmin değil manevi tatmin olarak kabul edildiği için, 

böyle bir manevi tatmin aracının zenginleşmeye yol açmayacak miktarda olması ve zarar 

                                                                                                                                                          
Olayda, memuriyet intibakına ilişkin yargı kararını 6 ayı aşan süre içinde idareye uygulatamayan 
davacının, idarenin bu hukuk dışı tutum ve davranışı nedeniyle üzüntü ve sıkıntı çektiği, böylece, 
manevi zarara uğradığı açık olup; olayın oluşumu ve niteliği dikkate alınarak takdir edilecek 
manevi tazminatın da ağır hizmet kusuru bulunan idareden tahsili gerekir.” Danıştay 5.Daire, 
11.10.2002, E:1999/2053, K:2002/3798, Danıştay Kararlar Dergisi, S.1, s.197-199. 
251 Güran Sait, “Türk İdare Hukukunda Tazminat Miktarının Saptanması”, İdare Hukuku 
Alanında Sorumluluk, İdare Hukukundaki Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu (12-13 Mayıs 1979, 
Ankara), İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1980, s.157. 
252 …idare hukuku çerçevesinde bir tüzel kişiliğin manevi zararından söz edilebilmesi için, idari 
tasarrufun hukuka aykırı oluşu tek başına yeterli değildir. İdarenin hukuka aykırı tasarrufuyla, 
tüzel kişiliğin itibarını zedelemesi veya tüzel kişiliğin faaliyetlerini açıkça olumuz biçimde 
etkilemesi halinde, idarenin manevi tazminat sorumluluğunun varlığı kabul edilebilir…. 

Bu durumda Elektrik Mühendisleri Odasının kişilik haklarına yönelik doğrudan bir saldırı hali 
mevcut değilken, Danıştay kararının davalı idarelerce uygulanmaması sonucunda kamuoyunda 
imajının zedelenmesi ve değer kaybına uğraması söz konusu olamayacağından, olayda manevi 
tazminat verilmesini gerektirecek koşullar bulunmamaktadır…” Danıştay 10. Daire, 27.4.2000, 
E.:1997/3081, K.:1000/1961, Danıştay Dergisi, S.105, s.558-561.      
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ile tazminat miktarı arasında hakkaniyete uygun bir oran bulunması gözetilmektedir253. 

Ancak başka bir bakış açısıyla yaklaşıldığında, manevi zorlukları hafifletme gibi 

“sembolik” işlevinin yanında özellikle kusurun tespit edildiği, ağır bir kusur halinin 

görüldüğü durumlarda bu tazminatı bir tür cezalandırma” işlevine sahip olarak 

değerlendirmek de düşünülebilir254. 

Maddi tazminat talebine hükmedilmesi için aranan zarar koşulu burada da 

geçerlidir. Yani iptal kararının uygulanmamış olması manevi tazminat talebinin kabulü 

için tek başına yeterli değildir, kararın uygulanmamasının manevi bir zarar yol açtığının 

da saptanması gerekmektedir255.  

Bunun yanında maddi ve manevi tazminat taleplerinin birbirinden bağımsız 

olduğu da gözetilmelidir. Maddi ve manevi zararlar birbirinin uzantısı değildirler. Yani 

birinin varlığı diğerinin de varlığına delalet etmeyeceği gibi, birinin olmaması diğerinin 

                                                 
253 “Doktrinde de kabul edildiği üzere manevi tazminat, patrimuanda meydana gelen bir 
eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı olmayıp, manevi tatmin aracıdır. Başka türlü 
giderim yollarının bulunmayışı veya yetersiz kalışı, manevi tazminatın parasal olarak 
belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Olayın gelişimi ve sonucu, ilgilinin durumu itibariyle 
uğradığı manevi zarara karşılık takdir edilecek manevi tazminatın, manevi tatmin aracı 
olmasından dolayı zenginleşmeye yol açmayacak miktarda, fakat idarenin olaydaki kusurunun 
niteliğini ve ağırlığını ifade edecek ölçüde saptanması zorunlu bulunmaktadır.” Danıştay 5.Daire, 
10.11.1997, E.:1995/3611, K.:1997/2485, Danıştay Dergisi, S.96, s.217-222 . 
254 Güran Sait, “Türk İdare Hukukunda Tazminat Miktarının Saptanması”, s.167-168.  
255 “Bu durumda, Elektrik Mühendisleri Odasının kişilik haklarına yönelik doğrudan bir saldırı 
hali mevcut değilken, Danıştay kararının davalı idarelerce uygulanmaması sonucunda 
kamuoyunda imajının zedelenmesi ve değer kaybına uğraması sözkonusu olamayacağından, 
olayda, manevi tazminat verilmesini gerektirecek koşullar bulunmamaktadır.”, Danıştay 
10.Daire, 27.4.2000, E.:1997/3081, K.:2000/1961 (Bal Yakup – Şahin Yahya – Karabulut 
Mustafa, age.,  s.749-751); Danıştay 5.Daire, 9.2.2000, E.:1997/1268, K.:2000/434, Danıştay 
Dergisi, S.104, s.285-289;  Danıştay 6.Daire, 16.4.2002, E.:2001/1396, K.:2002/2298, Danıştay 
Kararlar Dergisi, S.1, s.247-249;  Danıştay 6.Daire, 16.2.1992, E.:1990/848, K:1992/632 
(www.danistay.gov.tr).  
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de bulunmaması sonucunu doğurmaz: “Maddi ve manevi tazminat davalarının 

konularının, kapsamlarının ve amaçlarının birbirinden tamamen ayrı olması ve idarenin 

doğan zararları tazminle yükümlü olup olmadığının değerlendirilmesinde farklı 

ölçütlerin kullanılmasının gerekli bulunması nedeniyle İdare Mahkemesince bu iki 

zarardan birinin diğerinin doğal ve ayrılmaz uzantısı gibi ele alınmasında ve "davalı 

idarenin iptal ile sonuçlanan işleminde, tazminat zorunluluğunu doğuracak nitelikte ağır 

hizmet kusuru görülmediğinden ve maddi tazminat ödenmesi ile zorunlu bulunmayan 

idari işlem nedeni ile, idarenin manevi tazminat ödemesine zorunlu tutulamayacağı, 

sonuç ve kanaatine..." varılmasında hukuki isabet görülmemiştir.”256  

İdare tarafından uygulanmayan iptal kararının daha sonra bozulmuş olmasını, 

manevi tazminata hükmedilmesine engel kabul etmeyen kararlar bulunmasına257 rağmen, 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun bu durumda manevi tazminata 

hükmedilmesinin olanaklı olmadığını belirten bir kararı da tespit edilmiştir258. 

D.  GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 28. madde üçüncü fıkrasında, idari yargı 

kararlarının uygulanmamasından doğan tazminat davalarının Danıştay ve ilgili idare 

mahkemesinde açılabileceği öngörülmektedir.  

Uygulanmayan yargı kararının verildiği davada görevli mahkeme, bu kararın 
                                                 

256  Danıştay 5.Daire, 8.5.1990, E.:1988/470, K.:1990/929, Danıştay Dergisi, S.81, s.177-180. 
257 Danıştay 5.Daire, 31.1.2001, E.:1998/21181, K.:2001/184, Altay Evren, age., s.353-356. 
258 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 17.5.2002, E.:2001/705, K.:2002/447.   
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uygulanmamasından doğan zararın tazmini amacıyla idare aleyhine açılacak davada da 

görevli mahkeme konumundadır.  

İYUK 28. madde gereğince; Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevli 

olduğu davalarda verdiği ve uygulanmayan iptal kararlarının ardından, uygulamamanın 

doğurduğu zarar için açılacak davada görevli olması tabiidir.259 Ancak temyiz makamı 

olarak verdiği kararların uygulanmamasından doğan tazminat davaları için de ilk derece 

mahkemesi olarak görevli olması söz konusu değildir. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi 

olarak bir davada görevli olması için bu durumun kanunda açıkça düzenlenmiş olması 

gerekir.  

Benzer şekilde, bölge idare mahkemelerinin yürütmenin durdurulması hakkında 

verdiği kararların veya mahkemelerin bazı nihai kararlarına karşı itiraz edilmesi üzerine 

verdiği kararların uygulanmaması durumunda, açılan tazminat davaları da ilk davada 

görevli vergi ya da idare mahkemesidir.  

Görevli mahkeme konusunda gerçekleşen bir içtihat değişikliğinden bahsetmek 

gerekmektedir. Yukarda da değinildiği üzere, İYUK 28. madde 3. fıkra gereğince 

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararın gereğince uygulanmamış olması 

nedeniyle açılacak bir davanın yine Danıştay’da görülmesi gerekmektedir. Buna paralel 

olarak, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevli olduğu bir davada vermiş olduğu 

                                                 
259 “Danıştay Kanunu ile İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerinin birlikte 
değerlendirilmesinden, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak çözümlemeye görevli olduğu 
davalarda verdiği kararların uygulanmaması nedeniyle açılacak tam yargı davalarında da ilk 
derece görevli yargı yerinin Danıştay olduğunda kuşkuya yer bulunmamaktadır.” Danıştay 
5.Daire, 4.12.1997, E.:1997/2385, K.:1997/2883, Danıştay Dergisi, S.96, s.222-225. 
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iptal kararının uygulanması için tesis edilen işlem, idare mahkemesinin görev alanına 

girse bile, bu işleme karşı açılacak davanın da Danıştay’da görülmesi 

benimsenmekteyken zamanla bu içtihat değişmiş ve görevli mahkemenin “işlemi tesis 

eden organ” ölçütüyle belirlenmesi kabul görmeye başlamıştır. Bu değişikliğin sonucu 

olarak da Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararın gereği gibi 

uygulanmaması halinde açılacak tazminat davalarında da iptali istenen işlemi tesis eden 

idari birim esas alınacaktır, yani dava, kararın hiç uygulanmaması halinde Danıştay’da 

ama gereği gibi uygulanmaması halinde idare mahkemesinde görülebilecektir260. 

                                                 
260 “Sağlık Bakanlığı…. Genel Müdürü iken 4.1.1997 günlü, 97/46636 Sayılı Müşterek 
Kararname ile bu görevden alınarak, 14.1.1997 günlü, 1130 sayılı işlemle Tıbbı Teknologluğa 
atanan davacının, bu işlemlere karşı açtığı davada Tıbbı teknologluğu atanmasına ilişkin işlemin 
yürütülmesinin durdurulması yolunda Danıştay Beşinci Dairesince verilen 3.6.1997 günlü, 
E.:1997/249 sayılı karar üzerine APK kurulu uzmanlığın atanması yolunda tesis edilen 15.8.1997 
günlü, 10723 sayılı işlemin iptali, Nisan 1997 tarihinden itibaren maaş farkları toplamı olan 
936.337.000 lira ile işlemiş olan yasal faiz tutarı 199.733.090 liradan oluşan toplam 
1.136.070.000 lira maddi tazminatın ve yürütmenin durdurulması kararı gereklerine uygun işlem 
tesis edilmemesi ve yargı kararının zamanında uygulanmaması nedeniyle 500.000.000 lira 
manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek %50 yasal faizi ile birlikte ödenmesine 
hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır. 

Ankara 2.İdare Mahkemesinin 3.12.1998 günlü, E.:1998/407, K.:1998/1312 sayılı kararıyla…; 
dava konusu işlem iptal edilerek 50.000.000 lira manevi tazminatın davalı idareden alınarak 
davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin manevi tazminat istemi ile maddi tazminat isteminin reddine 
hükmedilmiştir. 

Davalı idare, dava konusu uyuşmazlığın görüm ve çözüm yerinin Danıştay olduğunu, bu nedenle 
davanın görev yönünden reddedilmesi gerektiğini,…. ileri sürmekte ve idare mahkemesi 
kararının iptale ve kabule ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.  

2575 Sayılı Danıştay Kanununun 24.maddesinde ilke derece mahkemesi olarak Danıştay’da 
görülecek davalar sayılmış olup, Sağlık Bakanının oluru ile tesis edilmiş olan dava konusu işlem 
anılan madde kapsamında bulunmadığından davalı idarenin görev itirazı yerinde görülmeyerek 
işin esasına geçildi.” Danıştay 5. Daire, 17.12.1999, E.:1999/612, K.:1999/4322.   
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E.  DAVANIN TARAFLARI 

1. Davacı: 

Yargı kararının uygulanmaması nedeniyle zarar görenler, İdari Yargılama Usulü 

Kanunun 28. maddede düzenlenmiş olan tazminat davalarını açma hakkında sahiptirler.  

Danıştay bu konuda, önceki davada taraf olmak koşulunu aramak eğilimindedir: “2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesi, tam yargı davası açma olanağını, 

idari işlem ve eylemlerden dolayı hakları muhtel olanlara tanımaktadır. Bakılan davada 

ise, davacı hakkında Kaymakamlıkça verilmiş bir men’i müdahale kararı olmadığı, 

uygulanmaması nedeniyle zarara uğranıldığı belirtilen Danıştay kararında da davacının 

taraf olmadığı anlaşıldığı gibi davacı menfaatinin ihlal edildiği ve zarara uğranıldığı da 

kanıtlanamamıştır. Açıklanan nedenlerle, davacının herhangi bir menfaati ihlal 

edilmediğinden, davacının ehliyet yönünden reddine karar verildi.”261

b) Davalı: 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 28.maddede düzenlenmiş olan tazminat davası, 

yargının vermiş olduğu bir kararın uygulanmaması nedeniyle oluşan zararın giderilmesini 

amaçlar. Bu davada konu, uygulanmayan karara konu olan işlemin hukuka aykırılığı ya 

da idarenin iptal kararına konu olan işlemi tesis edişi ve bundaki kusuru değildir. Bu 

davada, idarenin verilmiş olan iptal kararını uygulama yükümlülüğüne uymamış 

olmasının getirdiği zarar ele alınmakta ve bunun giderilmesi amaçlanmaktadır. Sonuçta 

                                                 
261  Danıştay 10.Daire, 2.2.1984, E.:1982/4314, K.:1984/159 (www.danistay.gov.tr ) . 
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yargı kararının uygulanmamış olması nedeniyle açılmış olan davada davalının ilk davada 

taraf olmasının önemi yoktur. Önemli olan yargının vermiş olduğu iptal kararını 

uygulama yükümlüsü olması ve bunun yerine getirmemiş olmasıdır. Yani, 28. madde 

üçüncü fıkra gereğince hakkında dava açılan bir idarenin, ilk davada taraf olmadığını 

iddia ederek sorumluluktan kaçması mümkün değildir. Yargı kararı herkes için 

bağlayıcıdır. İlk davanın davalısı ile verilmiş olan kararı uygulamakla yükümlü olan idari 

kurumun farklı olması durumuyla, genelde düzenleyici işlemlerin iptali konusunda 

karşılaşılabilmektedir. Düzenleyici işlemin oluşturan idare birimiyle, verilen iptal kararını 

uygulaması gereken idari birim farklı da olsa, ikinci davanın yani uygulamamadan doğan 

zararın giderimi için açılan tazminat davasının davalısı, kararı uygulamakla yükümlü olan 

idare kurumudur.262 Anayasanın 138. maddesi, kimsenin yargı kararının gereğini 

yapmaktan kaçınmasına cevaz vermez. 

Yargı tarafından iptal edilen işlemi tesis eden ile kararı uygulaması gerekenin 

farklı olduğu durumlarda, yargı kararını uygulamakla yükümlü olan idare, uğradığı maddi 

zararın giderilmesini, karara neden olan işlemi yapan kamu kurumundan isteyebilir263. 

                                                 
262  “Öte yandan, davalı idare; Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine tesis edilen kararın icrasının 
kendilerinden istenemeyeceğini ileri sürmekte ise de; T.C. Anayasasının 138.maddesinin son 
fıkrasında, “Yasama ve yürütme organlarıyla idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.; bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez.” hükmü yer almış olup; buna göre hiç kimsenin yargı kararını 
tartışması, davada taraf olmasa dahi yargı kararının icaplarını yerine getirmekten kaçınması 
mümkün değildir.” Danıştay 5.Daire, 13.5.1998, E.:1995/4282, K.:1998/1413  
(www.kazanci.com.tr) .  
263 Danıştay 10.Daire, 12.12.1996, E.:1995/5116, K.:1996/8172 (yayımlanmamıştır).     
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F.  DAVA AÇMA SÜRESİ 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, Danıştay’ın tavrının genel olarak; iptal 

kararlarının hiç uygulanmamış olmasından doğan davaların açılabilmesi için, idareye bir 

başvuruda bulunulması gerektiği ve böylece bir idari işlem oluştuğu yönünde 

belirginleştiği anlaşılmaktadır.  

Bu düşüncenin temelinde, 28. maddede öngörülen davanın tipik bir tam yargı 

davası olduğu fikrinin yattığı, bu nedenle de idareyi bir işlem oluşturmaya zorlayarak tam 

yargı davasını idari bir işlemden kaynaklanır hale getirme gayretinin bulunduğu 

anlaşılmaktadır.  Oysa, madde hükmünden de anlaşıldığı gibi, burada söz konusu olan 

dava, idarenin tipik işlemlerinden kaynaklanan bir dava değil de idarenin yargı tarafından 

verilmiş olan ve gereğini yerine getirmek zorunda olduğu iptal kararını 

uygulamamasından kaynaklanan bir tazminat davasıdır.  

Danıştay 4. Dairenin, bir kararında264 da belirttiği üzere; “İdarenin mahkeme 

kararlarını yerine getirmekten kaçınması ne "idari işlem" ne de "idari eylem" olarak 

nitelendirilemeyeceğinden bu sebeple açılacak tazminat davalarında idari işlem ve 

eylemlere ilişkin olarak kanunda yer alan süreye ilişkin hükümlerin uygulanması 

mümkün görülmemektedir. İdarenin mahkeme kararlarını yerine getirmekten kaçınması 

veya icrada gecikmesi yolundaki davranışı süregelen bir tutumu ifade ettiğinden ve 

mahkeme kararı zamanın geçmesi ile önemini ve etkisini kaybetmeyeceğinden, bu halin 

doğurduğu zararların talep ve dava edilmesini bir süreyle sınırlamak da mümkün 
                                                 

264 Danıştay 4.Daire, 13.4.1995, E.:1994/3382, K.:1995/1690, Danıştay Dergisi, S.91, s.408-412. 
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değildir.”  

Yargı Kararının uygulanmamasından doğan tazminat davasında, süre 

konusunun katı bir tutumla yorumlanmasının en önemli yan etkisi, idarenin kararları 

uygulamama tavrının desteklenmesi gibi bir sonuç doğması olasılığıdır ki bu kabul 

edilemez. 

İdarenin yargı kararını uygulamamasının işlem olarak kabul edilmesinin bir 

başka sonucu da bu “işlem”in iptalinin talep edilebilmesidir. Nitekim Danıştay 5. Dairesi, 

1996 yılında vermiş olduğu bir kararda, merkez valiliğine atanması işleminin Danıştay’ca 

iptalinin ardından, bu kararın uygulanması için idareye başvuran ve bu talebi reddedilen 

davacının, idarenin bu uygulamama işleminin iptali için yaptığı başvuruyu kabul ederek, 

“uygulamama işlemi”nin iptaline karar vermiştir265. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 28. madde 3. fıkrada düzenlenen tazminat 

davası, yargı kararının uygulanmaması sonucu ortaya çıkan zararın (maddi ve manevi 

zararın) giderilmesine yöneliktir. Bu  dava, zararın varlığı koşuluna bağlıdır elbette ama 

idari yargının vermiş olduğu bir kararın uygulanması için bunu ayrıca talep etme 

koşulunun aranması gereksizdir266. Çünkü tartışmasız olarak kabul gördüğü gibi idare, 

                                                 
265 Danıştay 5. Daire, 24.4.1996, E.:1995/4152, K.:1996/1717 (www.danistay.gov.tr); Benzer 
uygulama 6.Dairede de görülür: Danıştay 6. Daire, 9.10.1996, E.:1995/7076, K.:1996/4029, 
Danıştay Dergisi, S.93, s.347-349. 
266 “…yargı kararının uygulanması ilgilinin idareye başvuru koşuluna bağlı olmayıp, idare böyle 
bir başvuru olmasa dahi, Anayasa’nın 138.maddesi son fıkrası ve 2577 Sayılı Kanunun 28. 
maddesinin 1. fıkrası uyarınca yargı kararlarının kendisine tebliğinden itibaren bu kararları 
uygulamak zorundadır.  İdare için konulan bu anayasal ve yasal zorunluluk belli bir süre 
geçtikten sonra ortadan kalkamaz. İdare bu anayasal ve yasal zorunluluğa uymuyor ise, ilgili 
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yargı kararlarını uygulamak zorundadır. Başka bir seçeneği yoktur. İdarenin yapmak 

zorunda olduğu hatta anayasal olarak da düzenlenmiş bir görevi yerine getirmesini, 

davacının talebine bağlamak, ‘davacı uygulanmasını ayrıca talep etmezse mahkeme 

kararının uygulanması gerekmez demek’ yargı kararlarının gücünü ve saygınlığını 

zedeler. Oysa idarenin yargı kararlarını uygulama zorunluluğu hukuk devleti anlayışının 

da temel taşıdır ve bu taşı yerinden oynatmak, hukuk devleti sisteminin çöküşüne yol 

açar. 

Bir iptal kararının uygulanması yükümlülüğü, kararın idareye tebliğinden 

itibaren başlar. İdare bu yükümlülüğün gereğini en geç otuz gün içinde yerine getirmezse, 

bunun doğurduğu zararların giderilmesi de gündeme gelir. Elbette, kararın 

uygulanmaması bir zarar doğurmamışsa tazmin yükümlülüğü de yoktur. Zararın belli 

aralıklarla tekrarlanması, zamanla artması da olasıdır. Uygulamama hali devam ettiği 

müddetçe idarenin zarardan doğan sorumluluğu da devam ettiği için, zararın tazminine 

yönelik bir dava açılmış olması, daha sonra ortaya çıkan zararların giderilmesi için 

yeniden dava açılmasına da engel olmaz.  

Bu arada, iptal kararının uygulanması için idareye başvurulması 

gerekmemektedir ama yapılan başvurunun reddedilmiş olmasının hiçbir fonksiyonu 

olmadığı da söylenemez. Davacının, iptal kararını uygulanması talebini reddeden idare, 

tavrını net bir şekilde ortaya koymuş olur. Bunun yanında, kamu görevlisinin 

                                                                                                                                                          
herhangi bir süre ile bağlı kalmaksızın, hakkında verilen bir yargı kararının uygulanmaması 
nedeniyle uğradığı zararların tazmini istemiyle doğrudan doğruya tazminat davası açabilmelidir.” 
Günday Metin, “İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorunu”, s.356.   
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sorumluluğu yoluna gitmeyi düşünen davacı için, bu ret, kamu görevlisinin uygulamama 

yönündeki tutumunu belirginleştirebilir hatta kimi durumlarda ilgili kamu görevlisinin 

kimliğini tespit konusunda yardımcı bir işlev de taşıyabilir.  

İptal kararının gereği gibi uygulanmaması hali ise idari bir işlemden 

kaynaklanmaktadır. Burada, idare iptal kararını uygulamak için bir işlem yapmaktadır 

ama bu işlem kararı gerçekten de uygulamak amacını taşımamakta hatta uygulamadan 

kaçınmak amacını gütmektedir. Davacının, iptal kararını uygulama görüntüsü altında 

yapılan ve özünde iptal kararını uygulamaktan çok, iptale yol açan işlemi farklı bir 

şekilde yenileme amacı taşıyan bu ikinci işlemi, iptal davasına konu etmesi mümkündür. 

Davacının, iptal kararının uygulanması için yapıldığı iddia edilen ikinci işlemin, iptali 

amacıyla açacağı davada, doğal olarak, söz konusu işlemi, idarenin ilk iptal kararını 

uygulamaktan kaçınma amacıyla yapıp yapmadığı meselesi de irdelenecektir. Bu arada, 

iptal kararının gereğince uygulanmaması nedeniyle doğan zararlar da 28. maddede 

düzenlenen tazminat davasına konu olabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus 

yine dava açma süresi konusu olacaktır. Gereği gibi uygulanmayan yargı kararı 

dolayısıyla açılacak tazminat davasını, idari bir işlemin yarattığı zarar nedeniyle açılan 

tam yargı davasıyla karıştırmamak gerekecektir, çünkü gereğince uygulamamadan dolayı 

açılan davada süre daha geniştir. 

28.madde hükmüne göre açılan davalarda, uygulanan dava açma süresi 

bakımından Danıştay’da bir fikir birliğinin olduğunu söylemek çok zordur.  

5. Daire önceleri, yargı kararının uygulanmamasından doğan tazminat davaları 
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için kanunda özel bir süre belirtilmemesine dayanarak; konunun 1050 Sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanununun 83.maddesindeki, ilgili olduğu mali yılı takiben beş yıl içinde 

hukuken geçerli bir nedene dayanılmaksızın yazılı olarak istenilmemiş olduğu için 

ödenmeyen borçların ortadan kalkacağına değin hükme atıf yaparak; davacıların beş yıl 

içinde idareye başvurarak tazminat talep etmemeleri ve isteklerinin kabul edilmemesi 

halinde de altmış gün içinde dava açmamaları durumunda haklarını kaybedeceklerine 

karar veriyordu267. Ancak daha sonra genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık süreyi kabul 

etmeye başlamıştır268 ve idarenin tazmin yükümlülüğünün de davacının kararın 

uygulanması için idareye başvuru tarihinden itibaren başlayacağı kanaatindedir. Bu 

Daire, idareye yapılan başvuruda yargı kararının uygulanması talebiyle birlikte 
                                                 

267 “Yargı kararlarının idarece uygulanmaması veya geç ya da noksan uygulanması nedeniyle 
kişilerin uğradıkları zararın tazmin edilmesi istemiyle idareye yapacakları başvurunun tabi 
olacağı süre konusunda 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda özel bir düzenleme yer 
almamaktadır. Bu nedenle bu hususun1050 Sayılı Kanun hükümlerine göre çözümlenmesi 
gerekmektedir.  

1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83.maddesinde, ilgili olduğu mali yılın bittiği 
tarihten itibaren her sene içinde hukuken geçerli bir sebep veya mazerete dayanılmaksızın yazılı 
olarak istenilmeyip takip edilmediğinden veya evrak ibraz edilmediğinden dolayı ödenmeyen 
borçların zamanaşımına uğrayarak devlet menfaatine ortadan kalkacağı hükme bağlanmıştır. 
Maddede açıkça vurgulandığı üzere, idareden alacağı olan kimselerin maddede öngörülen beş 
yıllık süre içinde idareye başvurarak alacaklarını talep etmeleri ve bu isteklilerin reddi halinde 
İdari Yargılama Usulü Kanununda dava açmaları yasal zorunluluk olmaktadır.”   Danıştay 5. 
Daire, 28.3.1991, E.:1988/2913, K.:1991/627, Özeren-Bayhan, age., s.188-191. 
268 “Yargı kararlarının uygulanmaması ya da geç uygulanması nedeniyle kişilerin uğradıkları 
zararların tazmin edilmesi istemiyle idareye yapacakları başvurunun, idareye yapılmış bir 
başvuru yoksa açacakları davanın tabi olacağı süre konusunda ise 2577 Sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanununda özel bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak 2577 Sayılı Yasanın 
28.maddesinde yer alan ve idarenin yargı kararlarının icaplarına göre en geç altmış gün işlem 
tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu yolundaki hükmün ise altmış günlük 
sürenin geçirilmesi ve ilgililerin bu sürenin geçirilmesi üzerine hemen tekrar yargı yoluna 
başvurulmaması durumunda idareleri kararı uygulama zorunluluğundan kurtarmayacağı, ilama 
bağlı alacakların tazmini istemiyle açılacak davalarda genel zamanaşımı süresinin esas alınması 
ve lehine ilam olan ilgilinin 10 yıl içinde idareye başvurarak ilam gereğinin yerine getirilmesini 
isteyebileceğinin kabul edilmesinin hak ve nesafet ilkelerine uygun düşeceği açıktır.” Danıştay 
5.Daire, 16.12.1992, E.:16.12.1992, K.:1992/3710.  
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uygulamamadan doğan zararın karşılanması talebinin de bulunması gerektiği fikrini 

benimsemektedir. 

5.Daire uygulamasında, davacının iptal kararının uygulanması için birden çok 

başvuru yapmış olması halinde, altmış günlük dava açma süresinin ilk başvurunun 

reddedildiğine dair cevabın davacıya ulaşma tarihinden itibaren başlayacağı kabul 

edilmektedir269. Bu Daire, ilk başvurudan sonra yapılan başvuruların dava açma süresine 

etkisi olmayacağını, ilk başvurunun reddedildiğine dair idari kararın tebliğ edildiği tarihin 

dava açma süresinin başlangıcını oluşturacağı kanaatindedir. İkinci başvuru tarihi sadece 

ilk başvurunun reddedildiğine dair tebligat tarihinin belirlenememesi halinde, “tebliğ 

tarihi” olarak kabul edilmektedir.  Ancak Dairenin, eğer ilk derece mahkemesi kararının 

uygulanması için yapılan başvuru reddedilmiş ve süresinde dava açılmamışsa bile; 

bundan sonra, iptal kararı Danıştay’ca onaylanmışsa, onanma kararının uygulanmasına 

dair uygulanma talebiyle yeniden idareye başvuru yapılmasını ve de sürenin bu talebin 

reddedildiğinin tebliğiyle başlayacağını kabul etmekte olduğu görülmektedir270.  

5. Daire İdari Yargılama Usulü Kanunu 12.maddeyi yorumlayarak, iptal 

kararından sonra süresinde dava açılmamış olması halinde eğer temyize başvurulmuşsa; 

                                                 
269 Danıştay 5. Daire, 6.12.1995, E.:1995/3934, K.:1995/3935;  Danıştay 5. Daire, 15.12.1999, 
E.:1997/900, K.:1999/4252;  Danıştay 5. Daire, 28.12,1998, E.:1996/2624, K.:1998/3239 
(yayımlanmamıştır).  
270 “Davacı, atanmasına ilişkin işlemin iptali yolunda Ankara 4.İdare Mahkemesince verilen 
14.2.1996 günlü karar üzerine bu kararın uygulanması için idareye başvuruda bulunmuş ve bu 
isteğin reddi üzerine tam yargı davası açmamış ise de; daha sonra söz konusu kararın onanmasına 
dair, Danıştay 5. Dairesinin 13.3.1996 günlü kararının 1.4.1996 tarihinde tebliğ üzerine yeniden 
başvuruda bulunarak yasal süresi içinde 8.7.1996 tarihinde bu davayı açmış bulunduğundan, 
davalı idarenin süre def’i yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.” Danıştay 5. Daire, 
16.6.1997, E.:1997/180, K.:1997/1437 (yayımlanmamıştır).  
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temyiz sürecinde ya da temyiz sonucu verilen karar üzerine yeni dava olanağı 

tanımaktadır271.    

6. Daire ise, İdari Yargılama Usulü Kanununda, idareye yargı kararını yerine 

getirmesi için tanınan sürenin ardından, dava açma süresi içinde dava açılması gerektiğini 

savunmaktadır ve bu sürenin ardından açılan davaları, dava açma süresi içinde açılmadığı 

için reddetmektedir272. Daire, uygulanmayan mahkeme kararına karşı kanun yollarına 

başvurulmuş olması halinde, dava açma süresinin hesaplanmasında  son yargı kararının 

idareye tebliğ tarihini esas almaktadır273. Bu Daire, idareye, uygulamamadan doğan 

                                                 
271 “Davacı, bu davaya konu manevi tazminatı,  …..yargı kararlarını etkisiz bırakmak amacıyla 
tesis edilen işlemlerden doğan zararlarına karşılık istemekte olup, bu yönüyle anılan davanın, 
2577 Sayılı Yasanın 12.maddesi kapsamında olduğu kuşkuya yer bulunmamaktadır. Anılan 
maddede sözü edilen tam yargı davalarının, verilen iptal kararları hakkında kanun yollarına 
başvurulmuş olması halinde, bunun üzerine verilecek kararın tebliği tarihinden itibaren 
açabileceği de öngörüldüğüne göre, kanun yollarına başvurulmuş olmakla birlikte, henüz bu 
konuda karar verilmeden (bir başka deyimle süresinden önce) açılmış bulunan bu davanın 
süresinde olduğu açıktır.” Danıştay 5. Daire, 25.12.1995, E.:1995/3999, K.:1995/4314. 
272 Danıştay 6.Daire, 25.9.1995, E.:1995/276, K.:1995/3322; Danıştay 6.Daire, 25.2.1992, 
E:1990/1958, K.:1992/714 Özeren/Bayhan, age. s.168-171. 
273 “….2577 Sayılı Yasanın 28.maddesi uyarınca esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin 
mahkeme kararlarının idareye tebliğ tarihinden ya da kararlara karşı temyiz ve kararın 
düzeltilmesi yoluna gidilmişse, bu kararların idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (2577 
sayılı Yasada 4001 sayılı Yasanın 13.maddesi ile yapılan değişiklikten önce 60 gün) içinde 
gereğinin yerine getirileceği, yerine getirilmemesi durumunda ise bu yargı kararının yerine 
getirilmemesinden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle sonraki altmış günlük süre içersinde 
mahkeme kararını yerine getirmeyen idare aleyhine doğrudan tazminat davası açılabileceği gibi, 
uğradığı zararın tazmini istemiyle idareye yapılan başvuru üzerine anılan Yasanın 11.maddesinde 
belirlenen süreler dikkate alınmak suretiyle de dava açılabileceğini kabul etmek gerekmektedir. 

Bu değerlendirmenin ışığı altında, Adana 2.İdare Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararlarına 
karşı davalı idare tarafından kanun yollarına başvurulduğuna ve bu kararların taraflara tebliğ 
tarihinden sonra da davacıların 28.maddenin 3. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen süreler dikkate 
alınmak suretiyle tazminat davası açma veya idareye başvurma hakkı bulunduğuna göre dava 
açma süresinin bu kararların tebliğ tarihleri gözetilerek hesaplanması gerekirken mahkemenin 
vermiş olduğu iptal kararlarının esas alınarak davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde sözü 
edilen yasal düzenlemeye uyarlık bulunmamaktadır. ”  Danıştay 6. Daire, 13.12.1995, 
E.:1995/1682, K.:1995/5045,  Danıştay Dergisi, S.91, s. 598-601.    
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zararların tazmini için başvurulması halinde 2577 Sayılı Kanunun 11. maddesinde 

düzenlenen sürelere göre dava açma süresinin belirleneceği kanaatindedir.  

6. Daire, idarenin iptal kararını uygulaması için kendisine yapılan başvuruyu 

reddetmesi halinde, bu reddin de iptal davasına konu olabileceğini kabul etmektedir. 

Daire, yargı kararının uygulanmamasının sadece tazminat davasına konu olabileceğini 

benimsemenin, Anayasanın 138.maddesi hükmü ile çatışacağını; idarenin, kararın 

uygulanması amacıyla yapılan başvuruyu reddetmesinin, idare hukuku bakımından bir 

idari işlem olduğunu ve iptal edilebilmesinin gerektiğini savunmaktadır274.   

8. Daire, kararın uygulanmamasından doğan zararların tazmini talebiyle idareye 

10 yıllık genel zamanaşımı süresi içinde başvurulmasını ve bu talebin reddedilmesi 

halinde de altmış günlük sürede dava açılmasını yeterli bulmaktadır. Bu Daire; idareyi 

harekete geçirmek için yapılan başvuruların üzerinden zaman geçmiş olmasının idareyi 

kararı uygulama zorunluluğundan kurtarmayacağını gözönünde bulundurarak, davacının 

idareye birden fazla başvuruda bulunması durumunda bile son başvuru tarihini esas 

                                                 
274 “Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi 
halinde ilgili, idare aleyhine dava açılabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi 
aleyhine de tazminat davası açılabilir..." yolundaki düzenlemeleri kararların uygulanmaması 
halinde davacının yalnızca tazminat davası açabileceği şeklinde yorumlamak Anayasa'nın 
belirtilen hükmü ile bağdaşmaz. Bir Hukuk Devletinde aslolan idarenin yargı kararını 
kendiliğinden uygulamasıdır. Ancak davacı da kararın uygulanması için idareye başvurabilir. Bu 
başvurunun reddedilmesi halinde İdare Hukuku bakımından tek yanlı irade beyanı içeren ve ilgili 
hakkında hukuki sonuç yaratan bir işlem tesis edilmiş olacağından bu işleme karşı iptal davası 
açılabileceği kuşkusuzdur. Öte yandan, yargı kararlarının uygulanmamasının hem bir iptal nedeni 
hem de ağır hizmet kusuru oluşturduğu açıktır. Uyuşmazlıkta da davacının İzmir 1.İdare 
Mahkemesince verilen .....günlü ve ....sayılı yürütmenin durdurulması kararının uygulanması ve 
kendisine tapu verilmesi yolundaki başvurusunun yanıt verilmeyerek reddedilmesi işlemi iptal 
davasına konu olabilecek idari işlem niteliğindedir.” Danıştay 6. Daire, 9.10.1996, E.:1995/7076, 
K.:1996/4029, Danıştay Dergisi, S.93, s.347-349. 
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alarak sürenin hesaplanmasını yeterli bulmaktadır.275  

9. Daire, yargı kararının uygulanmasının genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl 

içinde her zaman istenebileceğini çünkü aksinin kabul edilmesi halinde, yargı yoluyla 

kazanılan hakkın başka bir yolla kaybedilmesi ve sonuçta da davayı kaybeden idarenin 

kazanmış hale geleceğini savunmaktadır.276

10. Daire yargı kararının hiç uygulanmamasında, genel zamanaşımı süresi 

içinde, kararın uygulanması için başvurmasını ve başvurunun reddedilmesi halinde İdari 

                                                 
275  “Hukuka bağlı bir idarenin, ilgililer başvurmasa dahi karar gereğinin yerine getirmeleri bir 
görev ve zorunluluktur. İlgililerin karar gereğinin yerine getirilmesi için idareye yaptıkları 
başvurular üzerinden belli sürelerin geçmesiyle kararın infazı zorunluluğunun ortadan 
kalkacağını söylemek olanağı bulunmamaktadır.  

Davacının 2.7.1985 günlü iptal kararı üzerine, 4.9.1985 ve 25.9.1985 günlü başvuruları, karar 
gereğinin yerine getirilmesi için idareyi harekete geçirmek amacıyla yapılmış olup, kararın yerine 
getirilmemesinden doğan tazminat hakkı nedeniyle açacağı davanın süresinin hesabına esas 
alınmaması gerekir. Kararın yerine getirilmemesi nedeniyle açılacak davalarda bir süre hükmü 
bulunmadığına göre, genel olarak ilamların yerine getirilmesi için mevcut 10 yıllık zamanaşımı 
süresi içinde tazminat isteminde bulunmaya engel bir durum bulunmamaktadır. 

İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinde İdari Davalar için öngörülen 60 günlük sürenin 
ilgilinin, kararın yerine getirilmemesinden doğan zararın ödenmesi için yapacağı başvurunun 
reddi üzerine işlemeye başladığı kabul edilir.” Danıştay 8.Daire, 17.5.1998/808, K.:1989/395 
(www.danistay.gov.tr) ;  Danıştay 8. Daire, 17.5.1989, E.:1987/984, Karavelioğlu Celal, İdari 
Yargılama Usulü Kanunu, C. II, Ankara, 2001, s.734-736. 
276 “Yükümlüler yargı kararlarının infazını, idareden genel zaman aşımı süresi olan 10 yıl 
içerisinde, her  zaman isteyebilirler. İdare yargı kararına uymak ve icaplarını hiç bir duraksamaya 
meydan vermeden yerine getirmek mecburiyetindedir.  

Mahkeme kararının infazı için yapılacak müracaat sonucunda açılacak davaya süre yönünden 
yasal bir sınırlama getirilmesi halinde, yargı yolu ile kazanılmış bulunulan bir hakkın başka bir 
yoldan kaybedilmesi sonucu ortaya çıkabilmektedir. Şöyleki, olayda olduğu gibi yükümlülerin 
yargı yolu ile kazandıkları ve verginin red ve iadesine ilişkin mahkeme kararını re'sen hiçbir 
belge aramaksızın uygulama mecburiyetinde olan Vergi Dairesinin, bu kararı çeşitli nedenlerle 
uygulamak istememesi sonucunda, yükümlülerin bu kararın infazı için genel zamanaşımı süresi 
içinde yapılan başvuru sonucunda açılan davanın süreaşımı nedeniyle reddedilmesi halinde, 
mahkeme kararı ile iadesine hak kazanılan verginin iade edilmemesi durumunu ortaya çıkartır ve 
dolayısıyla da davayı kaybeden vergi dairesini sonuçta davayı kazanmış durumuna getirir.”  
Danıştay 9.Daire, 17.3.1992,  E.:1990/245,  K.:1992/827 (www.danistay.gov.tr) 
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Yargılama Usulü Kanunu 10. maddesinde belirtilen sürede dava açılmasını 

aramaktadır277. Daire, yargı kararının gereğince uygulanmaması halinde, davacıların 

uğradıkları zararın tazmin edilmesi talebiyle idareye yaptıkları başvuruların, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu 11.madde kapsamında değerlendirilmesini istemektedir278. 

12. Daire de, iptal kararının uygulanması için idareye tanınan 30 günlük sürenin 

sonundan itibaren 60 günlük süre içersinde dava açılmasını gerekli görmektedir279. Bu 

dairenin de yargı kararının uygulanması için idareye tanınan 30 günlük süre sonuna kadar 

kararının uygulanmamış olmasını idari bir işlem olarak kabul edip İYUK 12. madde 

gereğince 60 günlük dava açma süresi içinde dava açılmasını gerekli gördüğü 
                                                 

277 “Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden tazminat davasının davacı hakkında tesis edilen 
görevden çekilmiş sayılma cezasının iptaline ilişkin kararın yapılan başvuruya rağmen yerin 
getirilmemesi nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi amacıyla açıldığı anlaşıldığından, dava 
süresinin 2577 Sayılı yasanın 12.maddesine göre incelenmesi olanağı bulunmamaktadır.  

İlgililerin, idari yargı yerince alınan bir kararın uygulanması istemiyle on yıllık zamanaşımı 
süresi içinde idareye başvurarak bu kararın uygulanmasını istemeleri, bu isteklerinin reddi 
üzerine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 10.maddesinde belirtilen süre içinde dava 
açmaları mümkündür.” Danıştay 10. Daire, 25.3.1991, E.:1990/1147, K.:1991/1115, Danıştay 
Dergisi, S.82-83, s.1007. 
278  “Davacının meskun mahalde gereksiz yere silah kullanması sebebiyle adli takibat sırasında 
silahının emanete alınması, idari mevzuat çerçevesinde hukuk alanında değişiklik doğuran idari 
bir işlemdir. Anılan işlemin tesis edilmesinden sonra, silahın yargı kararıyla iade edilmesine 
karar verilmesine karşın Bornova Cumhuriyet Başsavcılığınca Emanet Memurluğu yazısına 
değinilerek tabancanın iade edilmemesi yolunda yeni bir işlem tesis edilmiştir. Davacının bu 
işlemi tebellüğ ettiği tarih belli olmamakla birlikte en geç zararın karşılanması istemiyle davalı 
idareye başvurduğu 7.11.1994 tarihinde bu işlemi öğrendiğinin kabulü zorunludur. Bu durumda 
da iade etmeme işlemi üzerine 2577 Sayılı Yasanın 12.maddesinde yollamada bulunulan aynı 
yasanın 11.maddesi kapsamında bulunulan aynı yasanın 11. maddesi kapsamındaki başvuru 
üzerine idarece 60 günlük süre içerisinde yanıt verilmememsi üzerine dava açma süresi içinde 
dava açılması gerekirken, bu süreden çok sonra 15.5.1995 tarihinde açılan davanın incelenmesi 
olanağı bulunmamaktadır. 

Bu itibarla açılan davayı idari işlem üzerine açılan bir tam yargı davası olarak irdeleyip süre 
yönünden reddeden temyize konu karar sonuç olarak hukuka uygun bulunmaktadır.”  Danıştay 
10.Daire, 28.11.1996, E.:1995/6770, K.:1996/7965, Danıştay Dergisi, S.93, s.536-539. 
279 Danıştay 12.Daire, 29.11.2001, E.:2001/1763, K.:2001/4124 (yayımlanmamıştır).  
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anlaşılmaktadır.  

Danıştay 4. Daire, idarenin mahkeme kararlarını yerine getirmekten 

kaçınmasının “idari işlem” ya da “idari eylem” olarak nitelendirilemeyeceği 

görüşündedir, ancak diğer daireler, yargı kararının uygulanmamasını bir “idari işlem” 

olarak nitelendirmektedirler. Bu yaklaşımın sonucu olarak da 4. Daire, 28. madde 3. 

fıkrada düzenlenen tazminat davaları için idari işlem veya eyleme ilişkin sürelerin 

uygulanamayacağı kanaatindedir. 4. Daire, idarenin mahkeme kararlarını uygulamaktan 

kaçınması ya da uygulamada gecikmesinin süregelen bir tutumu ortaya koyduğunu, bir 

mahkeme kararını uygulama zorunluluğunun zamanla yok olmayacağını, bu durumun yol 

açtığı zararların giderilmesini bir müddetle sınırlamanın söz konusu olamayacağını 

savunmaktadır. Daire, kararın uygulanmamasından doğan zararın ödenmesi için idareye 

yapılacak başvuruya karşılık idarenin verdiği yanıtla dava açma süresinin başlamış 

olacağını kabul etmektedir280. Bu süre, idareye yapılmış olan başvurunun 

                                                 
280 “İdarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu ve bu kararları yerine getirmede 
gecikmemeleri gerektiği Anayasa'nın 138.maddesinde de ifade edilmiştir. İdare, aleyhine verilen 
iptal ve tazminat hükümlerini kendiliğinden yerine getirmek zorundadır. İdarenin mahkeme 
kararlarını yerine getirmekten kaçınması ne "idari işlem" ne de "idari eylem" olarak 
nitelendirilemeyeceğinden bu sebeple açılacak tazminat davalarında idari işlem ve eylemlere 
ilişkin olarak kanunda yer alan süreye ilişkin hükümlerin uygulanması mümkün 
görülmemektedir. İdarenin mahkeme kararlarını yerine getirmekten kaçınması veya icrada 
gecikmesi yolundaki davranışı süregelen bir tutumu ifade ettiğinden ve mahkeme kararı zamanın 
geçmesi ile önemini ve etkisini kaybetmeyeceğinden, bu halin doğurduğu zararların talep ve dava 
edilmesini bir süreyle sınırlamakta mümkün değildir. Mahkemelerin iptal kararlarının yerine 
getirilmesi için mevzuatımızda herhangi bir süre öngörülmemiştir. İptal kararı düzeltme veya 
yargılamanın yenilenmesi yolu ile kaldırılıncaya kadar, kanuni hakikati ifade ettiğinden ve hatta 
kanunun da üstünde bir kuvvete sahip olduğundan ne zaman olursa olsun idarece mutlaka 
uygulanması ve hukuka aykırılığın giderilmesi gerekir. Bu itibarla, iptal kararının yerine 
getirilmemesi hali ne kadar uzun süre devan ederse etsin bunun idare tarafından yerine 
getirilmesi sorumluluğu sona ermez.  

Bununla beraber, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinde, dava açma süresi, 
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reddedilmesinden itibaren otuz gün olarak kabul edilmektedir. 

Aslında, dava açma süresi konusunda, idari dava daireleri arasında olduğu gibi 

vergi dava daireleri arasında da bir görüş birliği bulunmamaktadır. Danıştay Vergi Dava 

Daireleri Genel Kurulu tarafından 1993 yılında verilen bir kararda, dava açma süresinin 

idareye yapılan başvurunun reddinden itibaren altmış gün olması gerektiğine dair hüküm 

verilmiştir. Bu kararda, on yıllık süre içinde uğradığı zararın ödenmesini sağlamak 

amacıyla idareye başvuran davacının, idarenin talebini reddetmesinin ardından, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu 7., 10. ve 11. maddelerine göre hesaplanan süre içinde dava 

                                                                                                                                                          
özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen haller de Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış ve 
vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu belirtilmiştir. Kuşkusuz 28.maddenin üçüncü fıkrası 
uyarınca yargı kararına göre işlem tesis etmeyen veya eylemde bulunmayan idare aleyhine 
açılacak maddi ve manevi tazminat davaları da bu sürede açılmak gerekir. Önemli olan husus, bu 
konuda dava süresinin ne zaman işlemeye başlayacağıdır. 7.maddenin ikinci fıkrasının a 
bendinde bu sürenin, genel olarak, yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı 
ifade edilmiştir. Yargı kararına göre işlem tesis etmeyen veya eylemde bulunmayan idareye 
tazminat talebiyle yapılacak başvuru bu sürenin hesabına esas olabilir. Dava süresi, bu 
başvurunun reddi ya da isteğin reddedilmiş sayılmasını gerektirecek idare davranışından itibaren 
hesaplanabilir. Bu çözüm İdari Yargılama Usulü Kanununun dava süresi ve başlangıcını 
düzenleyen hükümlerindeki anlayışa da uygun düşmektedir. 

Olayda başkasının borçlarından dolayı davacıya ait mallar haczedilmiş olup, bu haciz işlemine 
karşı açılan davada haciz işleminin iptaline karar verilmiştir. Yukarıda da değinildiği üzere bu 
iptal kararının yerine getirilmesinde herhangi bir süre söz konusu değildir. İdare bu kararı er ya 
da geç yerine getirmek zorundadır. Eğer ilgili idareye başvurarak kararın yerine getirilmesini ve 
bu nedenle doğan zararının tazminini istemişse, bu başvuru tarihi dava süresinin hesabına esas 
olabilir. İdarenin bu başvuruya olumsuz cevap vermesi halinde, dava süresi bu bildirimin 
ilgilisine tebliği tarihinden itibaren başlayacaktır. İdare altmış günlük sürede bir cevap vermez, 
işlem de tesis etmezse başvuru reddedilmiş sayılacağından, altmış günün bittiği tarihten itibaren 
dava açma süresi içinde dava açılabilecektir. Davacının zararının tazminini içeren ihtarname 
10.3.1993 de idarece tebellüğ edilmiş, altmış günlük sürede cevap verilmemesi üzerine otuz gün 
içinde dava açılmıştır. Bu bakımdan davanın süresinde açıldığı anlaşıldığından aksi yöndeki 
mahkeme kararı isabetli görülmemiştir. Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulüyle Vergi 
Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi.” Danıştay 4. Daire, 13.4.1995, E.:1994/3382, 
K.:1995/1690, Danıştay Dergisi, S.91, s.408-412.  

 140



açması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır281.   

Yukarıda da ifade edildiği gibi, gözlemlenen tüm bu içtihat farklılıklarına 

rağmen, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu; yargı kararlarının uygulanmamasından 

kaynaklanan zararın kesinleşme aşamasında, tekdüzelik sağlanamayacağı ve doğal olarak 

da bunun Daireler arasında farklı süre hesaplamalarına yol açabileceği, sonuçta da yargı 

kararlarının uygulanması için gereken eylem veya işlemlerde bulunmayan idareye karşı 

açılacak tazminat davalarında usul ve süre belirlemek konusunda, farklı yaklaşımlar 

olacağı, bunlar arasında görüş birliğine varılmasının olanaksız olduğu gerekçesiyle, 

içtihadı birleştirme talebini reddetmiştir: “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve 

vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının 

gereklerine göre 2577 Sayılı Kanunun 28.maddesinin ilk fıkrasında yazılı sürede işlem 

                                                 
281  “Kanunda, maddi ve manevi tazminat davasının hangi süreye tabi olduğuna ilişkin açık bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Farklı görüşler de olmakla birlikte öğretide ve idari yargı 
uygulamasında, ilama bağlanmış alacakların on yıllık yeni zamanaşımına tabi olduğunu 
düzenleyen Borçlar Kanununun 135. maddesinin ikinci fıkrası kuralına koşut olarak, idari 
yargılamada da bu sürenin uygulanabileceği kabul edilmektedir. Bu cümleden olarak, idare ve 
vergi mahkemelerince verilen karaların yerine getirilmemesi sebebiyle ilgililerin, on yıllık süre 
içinde uğradıkları zararın tazminen ödenmesini isteyebilecekleri sonucuna varılmaktadır. Hiç 
kuşkusuz böyle bir başvuru, idareyi karar gereğini yerine getirme yükünden kurtarmayacaktır. 
Ancak, yargı kararının yerine getirilmemesi nedeniyle doğan zararın giderilmesi istemiyle 
ilgililerce idareye başvurulduğu takdirde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 ve 
11.maddelerinde yazılı işleyiş başlamış olacağından, tazminat davasının açılabileceği süre 
başlangıcının bu tarihe göre saptanarak sürenin sözü geçen kurallar ile Kanunun 7.maddesine 
göre hesabı gerekir.  

Olayda yükümlülerin, kendilerine iadesi gereken verginin Vergi Mahkemesi Kararı gereğince ve 
faizi ile ret ve iadesini aksi halde maddi ve manevi tazminat davası açmak zorunda kalacaklarını 
on yıllık süre içinde idareye duyurdukları ancak, bu başvuruya yanıt verilmediği için istemin 
reddedilmiş sayıldığı tartışmasızdır. Yukarıdaki açıklamalardan dolayı tazminat davası açma 
süresi ile ilgili işleyişin bu başvurudan başlatılması ve davanın açıldığı 7.9.1988 tarihinden çok 
önce, 2577 sayılı Kanunun 7, 10 ve 11.maddelerine göre hesaplanan sürenin bittiği 
anlaşılmaktadır.” Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 18.6.1993, E.:1992/301, 
K.:1993/74, Danıştay Dergisi, S.89, s.151-156. 
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yapılmaması veya eylemde bulunulmaması nedeniyle ilgililerin uğradığı maddi ve manevi 

zararların tazmini istemiyle açılan davalarda; dava açma süresinin tespiti yönünden 

yukarıda özetlenen dairelerin kendi kararları ile daire ve kurul kararları arasında içtihat 

aykırılığı izlenimi doğmakta ise de bu durum, çözümü idari yargının görev alanına giren 

uyuşmazlıkların çeşitliliğinden ve mahkeme kararlarını uygulamayan idarenin hukuka 

aykırı davranışından doğan zararın kesişme aşamalarındaki farklılıktan kaynaklanmakta, 

bir başka anlatımla, her somut olayın kendi koşulları içinde değerlendirilmesinden dolayı 

farklı sonuçlara ulaşılmış bulunulmaktadır.”282

                                                 
282 “İdari yargı kararlarının gereklerine uygun işlem tesis edilmemesinden veya eylemde 
bulunulmamasından doğan zarardan işlem tesis etmeyen yada eylemde bulunmayan idarenin 
sorumlu tutulabilmesinin ön koşulu, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28 inci maddesinin ilk 
fıkrasında öngörülen sürenin geçmiş olmasıdır. 28 inci maddenin ilk fıkrasında yazılı süre 
içerisinde işlem tesis edilmemesinden veya eylemde bulunulmamasından dolayı idare aleyhine 
tazminat davası açılabilmesi, idarenin bu davranışından dolayı maddi ve manevi bir zararın 
doğmuş bulunmasına ve bu zararın miktarının hesaplanabilir olmasına bağlıdır. İdarenin söz 
konusu davranışı, fıkrada yazılı sürenin geçmesiyle, lehine karar verilen bakımından, maddi veya 
manevi bir zararın doğumuna neden olabileceği gibi, bu nitelikteki bir zararın, daha sonraki bir 
tarihte doğması da olanaklıdır. Aynı şekilde; idarenin bu davranışının neden olduğu zararın belli 
aralıklarla tekrarlanması veya idarenin davranışının sürüyor olmasına bağlı olarak, miktarın 
zaman içinde artması ve bu yüzden, idarenin davranışının neden olduğu zararın önceden 
hesaplanamaz nitelikte bulunması da mümkündür.   

Nitekim, yargı kararlarının yerine getirilmemesi nedeniyle uğranılan zararın kesinleşme 
aşamalarındaki bu farklılık, zararın tazmini istemiyle açılan davalarda Danıştay daire ve 
kurullarında farklı değerlendirmeler yapılmasına yol açmış ve kararların farklı şekillerde 
sonuçlanmasına neden olmuştur.  

Yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan zararın kesinleşme aşamasında ayniyet 
sağlanması mümkün bulunmadığına, zararın kesinleşme safhası her somut olaya göre değişkenlik 
gösterdiğine göre, 2577 sayılı Kanun'un 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen sürede 
işlem tesis etmeyen veya eylemde bulunmayan idarelere karşı açılacak tazminat davalarında usul 
ve sürelerin belirlenmesi konusunda görüş birliğine varılması olanaksızdır.  

Belirtilen sebeplerle Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin 
kararlarının  gereklerine göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28 inci maddesinin 
1 inci fıkrasında öngörülen sürede işlem tesis etmeyen idarelere karşı açılacak tazminat 
davalarında, usul ve sürelerin belirlenmesi konusunda içtihat birliğine gidilmesi mümkün 
olmadığından, içtihadın birleştirilmesine yer olmadığına 25.12.1997 gününde oyçokluğuyla karar 
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Oysaki Dairelerin birbirleriyle, dava daireleri kurullarıyla ve hatta kendi 

kararları arasında yaşanmakta olan bu çelişkinin, yargıya duyulması beklenen inanç ve 

güven, yargı kararlarının etkinliği ve hatta hukuk devleti anlayışında ciddi bir zedelenme 

yaratmadığını savunmak olanaklı değildir. Bu kararın “Ayrışık Oy” kısmında da 

belirtildiği üzere, “…bu içtihat, dolaylı şekilde de olsa, idarenin yargı kararlarının 

gereklerini yerine getirme yükümlülüğünü sona erdirici etki yaratmaktadır.”   

Zamanaşımı konusunda ise, 2577 Sayılı  Kanunda bir düzenleme olmamasına 

rağmen, içtihatlarla ortaya çıkan süre on yıldır. Yargı kararlarında çoğunlukla “genel 

zamanaşımı süresi olan on yıllık” süreden bahsedilmektedir.  

 

II. KAMU GÖREVLİSİ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT 

DAVALARI 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunun 28. madde dördüncü fıkrası mahkeme 

kararlarını, kasıtlı olarak otuz gün içinde yerine getirmeyen kamu görevlileri aleyhine 

dava açılabilmesine olanak tanımıştır. 2577 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu 

yana, davacıya, isterse idari yargıda, idare aleyhine; isterse adli yargıda kamu görevlisi 

aleyhine, dava açma olanağı tanınmasının yasal dayanağını bu hüküm oluşturmaktadır. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu yürürlüğe girmeden önce bu konuya ilişkin 

                                                                                                                                                          
verildi.” Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 25.12.1997, E.:1996/2, K.:1997/2, Danıştay 
Dergisi, S.98, s.33-42. 

 143



herhangi bir özel düzenleme bulunmamasına rağmen, bu dönemde de yargı kararını 

uygulamayan kamu görevlileri aleyhine dava açılabilmesi olanağı vardı. Bu uygulama 

istikrarlı bir şekilde gelişen yargı içtihatlarıyla yerleşmişti. Özellikle 1979 yılında 

verilmiş olan bir Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı283 bu durumu 

pekiştirmişti.  

Bu karar halen Yargıtay Kararlarında sıklıkla atıf yapılan bir karar olma 

özelliğini korumaktadır. Kamu görevlileri aleyhine yargı kararını kasten uygulamamaları 

nedeniyle açılmış olan davaların temyizen incelendiği Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ilgili 

kararlarında sık sık 1979 tarihli içtihadı birleştirme kararına atıf yapmaktadır. Söz konusu 

içtihadı birleştirme kararının 1982 Anayasa’nın 129.maddesi ve 2577 Sayılı Kanundan 

önce verilmiş olması bunu değiştirmemektedir. Doğal olarak bu kararın verildiği 

dönemde anayasaya aykırılık meselesi ele alınmamıştı. Ancak daha sonra yürürlüğe giren 

Anayasanın 129. maddesi ile konu gündeme gelmiş olmasına rağmen Yargıtay 

kararlarında, yargı kararlarının kasten uygulanmaması kişisel kusur olarak 

yorumlanmaktadır284. Oysa II.Bölüm’de de ele alındığı gibi yargı kararını kasten 

                                                 
283   Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 24.9.1979 ve 22.10.1979 tarihli 
toplantıları sonucu verilen E.:1978/7, K.:1979/2 Sayılı Kararı. 
284   “Anayasa’nın memur ve kamu görevlileri için öngördüğü teminat ‘idari işlem ve eylem’ 
olarak nitelendirilebilecek davranışlarda söz konusudur. Memurların ve kamu görevlilerinin 
kişisel kusur teşkil eden eylemeleri Anayasa’nın 129/5. fıkrası kapsamına dahil değildir. Çünkü 
kişisel kusur teşkil eden eylemleri anılan fıkradaki yetki sınırları içinde varsaymak mümkün 
değildir. Yani memurun kamu görevini yerine getirirken zararı oluşturan davranışı, bir idari işlem 
veya eylemeden kaynaklanmıyorsa çoğu kez suç teşkil eden bu davranışlar nedeniyle memur 
zarar görene karşı doğrudan doğruya ve kişisel kusurundan dolayı sorumlu olacaktır. 

Kaldı ki 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/4 fıkrası  ‘Mahkeme kararlarının 30 
gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde, ilgili idare aleyhine dava 
açılabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açabilir 
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uygulamayan kamu görevlisinin hizmetten tümüyle bağımsız, kişisel bir kusur işlediğini 

savunmak zordur.  Fakat, olayın bir başka yönü de şudur ki; yürürlükte olan bir yasanın 

(İYUK 28.madde) görmezden gelinmesi söz konusu olamayacağına göre, bu maddeye 

dayanılarak, yargı kararının uygulanmamasından doğan zararı gidermek için idare 

aleyhine dava açılabileceği gibi, adli yargıda kamu görevlisi aleyhine de dava açılması 

olanaklıdır.  

Adli yargı yerlerinde, kamu görevlisinin kişisel kusuru olarak nitelendirilen 

yargı kararlarının kasıtlı olarak uygulanmaması sorunu, Borçlar Kanunun haksız fiile 

ilişkin hükümleriyle değerlendirilmekte ve ilgili kamu görevlisi  Borçlar Kanunu 41 ve 

devamına göre tazminat mahkum edilmektedir. Yani kamu görevlisi, yargı kararını kasıtlı 

olarak uygulamama haksız fiilini işleyerek yol açtığı zararı tazmine mecbur edilmektedir.  

Daha önce de değinildiği gibi kamu görevlisinin kişisel kusuru 

değerlendirilirken, iptal kararının kasıtlı olarak uygulanmaması ile yürütmenin 

durdurulması kararının uygulanmaması arasında fark gözetilmemektedir. Yürütmenin 

durdurulması kararını uygulamayan kamu görevlisinin sorumluluğuna gidilebilmesi için 

davanın iptal kararıyla sonuçlanmasının beklenmesine gerek görülmemektedir.  

                                                                                                                                                          
hükmünü getirmiş, aynı husus 24.9.1979 tarih, 78/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile 
de düzenlenmiştir.  

Bu bakımdan dava konusu edilen eylemin, kişisel kusur teşkil edip etmediğinin tesbiti 
gerekmektedir. Kişisel kusur 22.10.1979 tarih, 7/2 sayılı içtihadı birleştirme kararında da 
belirtildiği gibi sadece kin, hınç, düşmanlık ve benzeri duyguların etkisi altında eylemler 
bakımından değil, mahkeme kararlarının uygulanmaması durumunda da söz konusu olur.” 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 9.6.1998, E.:1998/1850, K.:1998/4581, Yargıtay Kararlar Dergisi, 
Cilt:24, S.10, s.1461-1463.   
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24.9.1979 tarih, E.:1978/7 ve K.:1979/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 

Kararında bu konu detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Kararda, yürütmenin durdurulması 

kararlarının “koruyucu önlem” niteliğinde bir ara karar olduğu, haklıyı-haksızı 

ayırmadığı; yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olsa bile iptal davasının 

reddedilebileceği; bu nedenle de yürütmenin durdurulması kararlarının yerine 

getirilmemesi anında zararın doğmayacağı; ancak iptal kararı verilirse zararın nitelik ve 

kapsamının belli olacağı; henüz doğmamış bir zarar için kimsenin tazminatla yükümlü 

tutulamayacağı çünkü bunun hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğu; iptal davası 

reddedilirse, iptali istenen idari işlemin hukuka ve yasaya uygun olacağı ve böylece de 

yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmemesiyle sabit olan hukuka aykırı 

davranış ile doğduğu öne sürülen zarar arasında sebep-sonuç bağının olmayacağı yani 

kamu görevlisinin tazminata mahkum edilemeyeceği iddiaları irdelenmiştir. Bu iddialara 

cevaben, yürütmeyi durdurma kararlarıyla iptal kararlarının ortak yönlerine dikkat 

çekilmiş hatta iptal kararlarının sadece dava konusu idari işlemin mevzuata ve hukuka 

aykırılığını tespit etmekle yetinip idareye hitap eden bir emir ve direktif içermezken, 

yürütmenin durdurulması kararlarında bir emir ve direktifin bulunduğuna işaret 

edilmiştir. Sonuç olarak da; iptal davasının reddedilmesinin o tarihe kadar yürürlükte olan 

yürütmenin durdurulması kararının, uygulanmamasından doğan zararın giderilmesine 

engel olmayacağı, çünkü zararın idari işlemin hukuka aykırılığından değil, Danıştay 

kararının uygulanmamasından doğduğu; burada idari işlemin hukuka uygunluğunun 

irdelenmesinin değil, Anayasa’nın (1961) 132. maddesi ile Borçlar Kanunun 41 ve 

devamı maddelerinin uygulanmasının söz konusu olduğu; idari işlemin hukuka 
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aykırılığından doğan tazminat davalarının ise Anayasa’nın 114/son ve Danıştay Kanunun 

71. maddelerine dayandığı ifade edilmiştir. Yani, idari işlemin hukuka uygun olup 

olmadığı konusu üzerinde durulmasına ve iptal davasının sonucunun beklenmesine gerek 

olmadığı noktasına ulaşılmıştır.  

Yargıtay, yürütmenin durdurulması kararının uygulanmamasının suç teşkil 

ettiğine değinerek suç teşkil eden bir eylemde hukuka aykırılık ve kusurun bulunmasının 

kuşkusuz olduğunu; bu nedenle de haksız eylem koşullarından hukuka aykırılık ile 

kusurun yanında, eğer zarar da söz konusuysa, eylem ile zarar arasında bir illiyet bağının 

varlığını kabul etmek gerektiğini, böylece haksız eylem nedeniyle tazmin borcunun 

doğduğunu ifade etmiştir.  Bu içtihadı birleştirme kararında, yürütmenin durdurulması 

kararını yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında açılan kamu davalarında, ceza 

mahkemelerinin iptal davasının sonucunu suça etkili görmezken hukuk mahkemelerinin 

iptal davasının sonucunu beklemelerinin çelişki olacağı hatırlatılmıştır. 

Yürütmenin durdurulması kararının uygulamayan kamu görevlisinin tazminat 

ödemesine gerek olmadığını savunanların dayanak olarak gösterdikleri Danıştay 5. 

dairesinin vermiş olduğu (3.12.1969, E.:1968/5483, K.:1969/4297) ve iptal davasının 

kabulü halinde hem yürütmenin durdurulması hem de iptal kararının uygulanmaması 

nedeniyle ayrı ayrı tazminat istenemeyeceğine dair kararın (ki ilgili Dairenin sonradan 

görüş değiştirdiğine de işaret edilmiştir) özel hukuk hükümlerini uygulayan Adliye 

mahkemelerini etkileyici niteliğinin olmadığı; Danıştay’ın idare hukuku ilkelerini 

uyguladığı; bu olaylarda idare hukuku ilkelerinden yararlanılsa da adli yargının özel 
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hukuk esaslarını temel almakla yükümlü olduğu ifade edilmiştir.  

Günümüzde de söz konusu içtihadı birleştirme kararının genel yaklaşımı 

benimsenmeye devam edilerek yargı kararının uygulanmaması kamu görevlisinin kişisel 

kusuru olarak değerlendirilmektedir. 

A.  GÖREVLİ MAHKEME 

İçtihatlara bakıldığında, kamu görevlisi aleyhine, yargı kararlarını 

uygulamamadan doğan zararların giderilmesi için açılacak davalarda görevli yargı 

kolunun adli yargı olduğu noktasında fikir birliği olduğu görülmektedir285.  

Bu davalarda görevli mahkeme talep edilen tazminat miktarına göre asliye ya da 

sulh hukuk mahkemesi olarak belirlenecektir.  

B. DAVANIN TARAFLARI 

Davacı, iptal kararının söz konusu kamu görevlisi tarafından uygulanmaması 

                                                 
285   “İptal davaları dışında ancak idari eylem ve işlemlerden doğan zararların tazmini için idareler 
aleyhine açılan tazminat davaları ile idari mukaveleler aleyhine açılan tazminat davaları ile idari 
mukaveleler dolayısıyla açılacak tazminat davalarının Danıştay’da bakılacağı idare hukuku 
ilkeleri ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 2. maddesi hükmü gereğidir.  

Her ne kadar 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28.maddesinin 4. fıkrasında ‘Mahkeme 
kararlarının altmış gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili idare 
aleyhine dava açılabileceği gibi kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat 
davası açılabilir’ hükmü yer almış ise de; idarenin sorumlu personeline rücuuna ilişkin davalar ile 
görevli personelin kişisel kusurundan doğan zararların tazmini için kusur işleyen personel 
aleyhine açılacak davalara bakmakla görevli yargı mercii adliye mahkemeleridir. 

Açıklanan nedenlerle Danıştay’ca inceleme kabiliyeti bulunmayan davanın görev yönünden 
reddine karar verildi.” Danıştay 5. Daire, 22.6.1982, E.:1979/4849, K.:1982/7836 
(www.danistay.gov.tr).  
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nedeniyle zarar gören ve uygulanması gereken iptal kararının verildiği davada da davacı  

konumunda olan kişidir.   

İptal kararının uygulanmamasından sorumlu tutulacak idare ajanının 

belirlenmesi konusunda Yargıtay’ın tutumu açısından bir netlik olduğunu söylemek 

zordur. Bu konu bilhassa, müşterek kararname tesisine bağlı olan işlemlerde, kararın 

uygulanmasının birden fazla kişinin katılımını gerektirdiği durumlarda önem 

kazanmaktadır. Örneğin yetkinin bakanda bulunduğu bir atama işlemiyle ilgili olarak 

yürütmenin durdurulması kararının uygulanmamasında, personel müdürünün 

sorumluluğunu irdeleyen 4. Hukuk Dairesi, kamuda yapılan ortak çalışmalarda, bu 

çalışmaya belli ölçülerde katılan her görevlinin, sonuçlarından da sorumlu olması 

gerektiğine vurgu yapmıştır. Kararda, kamu görevlilerinin görevlerini ifa ederken yazılı 

ve sözlü kuralları gerektiği biçimde uygulamak zorunluluğuna, emir alanlarında sırf 

emirleri yerine getirdikleri gerekçesine sığınarak sorumluluktan kurtulamayacaklarına, 

yapılması suç olan bir işin yapılmasının emre uygun da olsa yapanı ceza ve 

sorumluluktan kurtarmayacağına değinilmiştir. Yalnız bu noktada memurun görevini 

yaparken belli ölçüde yetki ve sorumluluğa sahip olması gerekliliğine dikkat çekildikten 

sonra, somut olayda atama yetkisinin bir kararnameyle alt kademeye bırakılmadığı, 

yetkinin bakanda olduğu gerekçesiyle personel müdürü sorumlu tutulmamıştır: “Teşkilat 

Kanunu’nun adlandırması ile alt kademelere bir yetki devri söz konusu olmayan 

durumlarda bakandan sonra gelenlerin atamaya bir katkıları bulunmadığından, yalnızca 

yazışma işini yapmış sayılacaklarından, sorumlulukları söz konusu olmaz. Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi’ni ve Müşterek Kararname’yi hazırlayan bir görevli ile bir 
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bakanlıktaki bakanın isteği doğrultusunda atama kararnamesini hazırlayan kişi arasında 

fark yoktur. Her üç durumda da sorumluluk kanun  gereği kararnamede bulunması 

gereken kişilere aittir. Bu kararnamede parafları bulunan kişiler yazışmayı yapan 

görevlilerdir. Parafın varlığı, kararın oluşmasına katkılarının bulunmaması nedeniyle 

sorumluluklarını gerektirmez.”286 Ancak aynı dairenin, yine atama yetkisine sahip bakan 

yanında genel müdürün de sorumluluğuna hükmedilen kararları da bulunmaktadır287. 4. 

Daire, bakanın “uygulanmasın” şerhine uyulmasının, kamu görevlisini sorumluluktan 

kurtarmayacağına da hükmetmiştir288.  

C. YARGI KARARININ UYGULANMAMASININ VE KASTIN TESPİTİ 

Mahkemenin, kararın uygulanmamasından doğan zararların giderilmesine karar 

vermesi için öncelikle kararın uygulamadığını (gereğince, zamanında ya da hiç 

uygulanmadığını) tespit etmesinin gerektiği açıktır. Davalının kararın uygulandığı 

yönündeki iddiasının çürütülmesi gerekmektedir ki bu her zaman çok kolay olmayabilir. 

Özellikle, kararın görünüşte uygulanıp da aslında kararın etkisizleştirilmeye çalışıldığı 

                                                 
286 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 20.5.1999, E.:1999/2840, K.:1999/4679. 
287 “..Direnmenin bakan adına yapılmış olması davalıların da haksız eyleme katılmış olmaları 
nedeniyle sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Açıklanan yönler gözetilmeksizin davalılar 
hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddedilmiş olması bozmayı gerektirir.” Yargıtay 
4.Hukuk Dairesi, 29.9.1998, E.:1998/3393, K.:1998/7243, Yargıtay Kararlar Dergisi, C.:25, S.:4, 
s.464-466. 
288 “Müsteşarlığın Teşkilat ve görevleri hakkındaki 485 Sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname’nin 28. maddesine göre davacının atamasının müsteşar (yani davalı) tarafından 
yapılacağı anlaşılmaktadır. Davalının yeterli bulunduğu bir konuda bakanın “uygulanmasın” 
şerhine dayanarak davacıyı görevine iade etmemiş olması kendisini sorumluluktan kurtarmaz.” 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 12.5.1999, E.:1999/437, K.:1999/4353, Yargıtay Kararlar Dergisi, 
C.:25, S.:10, s.1370-1371.  
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durumlarda, durumun iyi irdelenmesi gerekmektedir. Yapılan değerlendirme sonucu ilgili 

idare ajanının sorumluluğu konusunda karar verilecektir. Yargıtay iptal kararını etkisiz 

kılmak için yapılan işlemleri kararın uygulanmaması olarak değerlendirmektedir.289   

Yargı kararlarına bakıldığında, görevine yeni atanan kamu görevlisinin 

işlemlerinin, daha önceki dönemde verilmiş olan mahkeme kararlarının uygulanmaması 

olarak yorumlanmadığı gözlemlenmektedir290. Bu noktada, işlemle kararın uygulanması 

arasındaki sürenin gözetilmesi de önemsenmektedir. Ancak, kararı uygulamayan ve 

halef-selef konumunda olan kamu görevlilerinin her ikisinin de sorumluluğu kabul 

                                                 
289 “Dosyadaki bilgi, belge ve açıklamalardan davacının çalışmakta olduğu vergi dairesinden 
alınarak il içinde başka bir yere atandığı, bu işlem hakkında yetkisiz kişilerce atama yapıldığı 
gerekçesiyle yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verildiği, bu kararın uygulanması sonucu 
görevine dönen davacının yaklaşık üçbuçuk ay sonra hizmet gereği gerekçesiyle yeniden il içinde 
başka bir yere atandığı, bu işlem hakkındaysa, işlem gerekçesinin soyut olup bilgi ve belgeye 
dayalı olmadığı nedeniyle yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verildiği anlaşılmaktadır. Bu 
açıklamadan da anlaşılacağı üzere davacının başka bir görev birimine atanmasına ilişkin her üç 
idari işlem de idare hukuku açısından yasal bulunmayarak iptal edilmiştir. İdare Mahkemesi 
kararlarının uygulanmamasının sorumluluk sebebi sayıldığı tartışmasızdır. Olayımızda bütün 
idari yargı kararları idarece şeklen uygulanmış bulunmaktadır. Ancak bu uygulama yeni 
tasarruflarla etkisiz hale getirilmiştir.  Bilahare bu uygulamayı etkisiz bırakacak ve idare 
mahkemesi kararını bertaraf edecek şekilde tekrar atama işlemleri yapılmış olması 
gözetildiğinde, idare mahkemesi kararlarının fiilen uygulanmadığı sonucuna varılmıştır. Bu 
durum ise davacı yönünden manevi tazminat isteminin haklı olduğunu gösterir. Mahkemece 
davanın reddine gerekçe yapılan hususlar ancak hükmolunacak tazminatın kapsamının takdir 
edilmesinde gözetilir, davanın tümden reddini gerektirmez. Mahkemece yapılacak iş her bir idari 
işlem nedeniyle hangi davalıların sorumluluklarının bulunduğunu, o davalının atama 
işlemlerindeki görev ve yetkileri de belirlendikten sonra varılacak uygun sonuç çerçevesinde 
davacı yararına tazminat takdir edilmesinden ibarettir. Bu yönün gözetilmemiş olması bozmayı 
gerektirmiştir…" Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 3.5.1999, E.:1999/509, K.:1999/3927 
(www.kazanci.com.tr). 
290 “Davalıların göreve başladıkları 8.9.1997 ve 22.10.1997 tarihlerinde davacının daha önce 
göreve başladığı ve çalıştığı, bu bağlamda davacının daha önce görevden alınması hususunda bir 
ilgilerinin olmaması,öte yandan davacı hakkında idare kararı uygulandıktan ve aradan 5 ay süre 
de geçtikten sonra davacının geçici görevle ve yine geçici süre için kaydı konmak suretiyle 
görevlendirilmesinde davalıların daha önceki yargı kararlarını uygulamadıkları sonucu 
çıkarılamayacağı….” Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 8.6.1999, E.:1999/2340, K.:1999/5436 
(yayımlanmamıştır).   
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edilmektedir291. 

Yargıtay, yukarda bahsedilen 1979 yılında verilmiş içtihadı birleştirme 

kararında da belirtildiği üzere, suçun oluşması için, kararı yerine getirmeyen kamu 

görevlisinin ayrıca garaz, kin, husumet ve benzeri duyguların etkisi altında hareket 

etmesini aramamaktadır. Sadece kararın uygulanmamasının suçu oluşturmasından yola 

çıkarak, kişisel kusurun saptanması için ayrıca kin, husumet,.. gibi duygularla hareket 

edilmesini hem gereksiz bulmakta hem de bunu ispat etmenin çok güç olacağı fikriyle 

Danıştay kararlarını uygulamayan kamu görevlisinin tazmin zorunluluğuna gidilememesi 

gibi bir sonuç ortaya çıkmasından çekinmektedir. Zararın gerçekleşmesini kamu 

görevlisinin sorumluluğu için yeterli bulup ayrıca hangi olumsuz duygularla hareket 

edildiği üzerinde durmamaktadır. Bu yaklaşım son yıllarda verilen kararlarda da aynı 

şekilde uygulanmaktadır: “Bir kararın uygulanmaması durumunda, uygulamayan kamu 

görevlisinin kin, garaz, kasıt gibi kusurlarının varlığının aranması gerekmez. Diğer bir 

anlatımla zarar gören, davalının kasten uygulamadığını kanıtlamakla yükümlü olmadığı 

gibi davalı da kastının bulunmadığını kanıtlamakla sorumluluktan kurtulamaz.”292  

Yargıtay, eski kararlarında, kamu görevlisinin yargı kararını uygulamamak 

hususundaki kastını tespit etmek için, söz konusu kamu görevlisine, kararın uygulanması 

talebiyle başvurulmasını gerekli görmekteydi293. Ancak 4. Dairenin bu yaklaşımının son 

                                                 
291 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 14.3.2001, E.:2001/4-522, K.:2001/533 (www.kazanci.com.tr). 
292   Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 9.6.1999, E.:1999/3555, K.:1999/5498, Yargıtay Kararlar Dergisi, 
C.:25, S.:11, s.1519-1521. 
293 “….Kamu görevlisinin kastı ise ancak uygulama isteğinin kendilerine ulaştırması ile 
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yıllarda değişme eğilimine girdiği, Dairenin artık ilgilinin yazılı başvuru ve talebini 

aramadığı, kararın idareye tebliğinden itibaren 30 gün içinde uygulanmamasını kamu 

görevlisinin sorumluluğu için de yeterli görüldüğü, kararın uygulanmamasından zarar 

gören davacının ilgili kamu görevlisinin kastını ispatlamakla yükümlü tutulmadığı 

görülmektedir294. 

Yargı kararını uygulamaması nedeniyle ceza mahkemesi tarafından mahkum 

edilen kamu görevlisi aleyhine açılan tazminat davalarında, söz konusu görevlinin 

eyleminin haksız fiil oluşturup oluşturmadığı irdelenmeksizin tazminata hükmedildiği 

görülmektedir295. Çünkü ceza yargılamasında eylemin hukuka aykırılığı ve illiyet bağının 

varlığı tespit edilmiştir ve maddi olgu, hukuk yargılaması açısından da bağlayıcıdır.  

Yargı kararının uygulanmamasında birden çok kamu görevlisinin kusurlu 

olması halinde sorumlulukları müteselsilendir.  Zarar gören kişi, hepsine birden dava 

açabileceği gibi sadece biri (ya da bir kaçı) aleyhine dava açabilir. Ancak, açıktır ki, 

birden çok kamu görevlisinin kusuru olsa da davalı olarak gösterilmedikleri sürece, 

                                                                                                                                                          
belirginliğe kavuşur….Yerel mahkemece belirtilen yolda inceleme yapılmaksızın kişisel kusurla 
değil, idarenin sorumluluğu bakımından kabul edilmiş bulunan 4001 Sayılı Yasa ile değişik 2577 
Sayılı Yasanın 28.maddesinin ilk bendinde belirtilen “idareye tebliğ” temel alınarak davalıların 
kişisel sorumluluğuna karar verilmesi bozma nedenidir….” Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 
21.3.1995, E.:1995/1600, K.:1995/2397, Yargıtay Kararlar Dergisi, Cilt:22, S.:1, s.21-22 
(Aktaran:Yıldırım Turan, “Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorunu”, İdari Yargının Yeniden 
Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü, Sempozyum, Danıştay Yayını, 
Ankara, 2003, s.157) . 
294 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 14.12.1999, E.:1999/7825, K.:1999/11076; Yargıtay 4.Hukuk 
Dairesi, 20.5.1999, E:1999/2840, K.:1999/4679; Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 29.11.1999, 
E.:1999/7856, K.:1999/10442; Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, 9.6.1999, E.:1999/3555, K.:1999/5498, 
Yargıtay Kararlar Dergisi, C.:25, S.:11, s.1519-1521. 
295 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 14.10.1999, E.:1999/6551, K.:1999/8518 (www.kazanci.com.tr). 
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aleyhlerine hüküm verilemez296. 

D. ZARAR 

Tazminata hükmedilebilmesi için iptal kararının uygulanmamasının bir zarara 

yol açmış olması gereği aşikardır.  

Maddi zarar açısından, gerçekleşmiş zararın açıkça ortaya konarak talep 

edilmesi gereklidir. Manevi tazminat talebi söz konusu olduğunda ise, kararın 

uygulanmamış olması genellikle manevi zarara neden olan bir olgu olarak 

değerlendirilmektedir. Manevi tazminatın miktarı ise, davacının konumu, bulunduğu 

makam, sosyo-ekonomik koşulları ve haksız fiilin yarattığı olumsuzluklar 

değerlendirilerek belirlenmektedir. Tazminat miktarı her olayın kendi koşulları 

değerlendirilerek tespit edilir297. Ayrıca davalının çabaları, yaklaşımındaki değişim de 

gözönünde bulundurulmaktadır.298

                                                 
296 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 9.6.1999, E.:1999/3555, K.:1999/5498, Yargıtay Kararlar Dergisi, 
C.:25, S.:11, s.1519-1521. 
297 “Davacı avukatın mesleki hak ve yetkilerini ortadan kaldırarak, avukatlık işlerinin 
yaptırılmaması şeklindeki haksız eylemin, onun kişisel varlığını, kazandığı statüyü, sosyal onu ve 
mesleki itibarını ağır surette zedeleyerek zarar uğrattığı aşikar olup, Borçlar Kanunun 
49.maddesine göre olayda manevi zararın varlığı kuşkusuzdur” Yargıtay 3.Hukuk Dairesi, 
28.4.1997, E.:1997/3580, K.:1997/4144, Yargıtay Kararlar Dergisi, Cilt:23, S.7, s.1061-1064. 
298 “…iptal kararı davalı rektöre tebliğ edildiği halde otuz gün içinde uygulanmamış 
bulunduğundan davacının manevi tazminat isteme hakkı doğmuştur. Ne var ki, davalının dava 
konusu olayların son aşamasında rektörlük görevine seçilmiş olması ve bu göreve geldikten sonra 
konuya iyi niyetle yaklaşarak çözüm arama yoluna gitmiş bulunması, dosya kapsam ve olayın 
özelliği gibi yönler gözetildiğinde…” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 10.2.1999, E.:1999/4-79, 
K.:1999/68 (www.kazanci.com.tr).  
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E.  SÜRE 

Maddi ve manevi tazminat taleplerinde dava zamanaşımını düzenleyen Borçlar 

Kanunu 60.maddenin birinci fıkrasında; zarar veren fiilin meydana gelmesinden itibaren 

10 yıl içinde olmak koşuluyla, zarar görenin, zararı ve failini öğrendikten sonra, 1 yıl 

içinde dava açabileceği hükmü yer almaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, Ceza 

Kanunun daha uzun bir zamanaşımı süresini öngördüğü durumlarda ceza zamanaşımı 

süresinin uygulanacağı düzenlenmiştir.  

Kamu görevlisinin iptal kararını kasten uygulamaması eylemini kapsayan, 765 

Sayılı ve 1926 tarihli Türk Ceza Kanununun 228., 230. ve 240. maddelerinde ceza 

zamanaşımı süresi olarak 5 yıllık bir süre kabul edilmişti ve sonuç olarak da 1 yıllık 

sürenin yerine söz konusu 5 yıllık sürenin uygulanması gerekmekteydi. Yani, iptal 

kararının uygulanması için tanınan 30 günlük sürenin ardından, 10 yıl içinde, kararı 

uygulamayan kamu görevlisinin öğrenilmesinden itibaren davacının 5 yıllık bir dava 

açabilme süresine sahip olduğu kabul edilmekteydi299. Ancak, eski kanunda 228. madde 

(keyfi işlem yapma), 230.madde (görevi savsama) ve 240.maddede (görevi kötüye 

kullanma) yer bulan bu suçlar, 5237 Sayılı yeni Türk Ceza Kanununda tek maddede 
                                                 

299 “….bu suretle yürütmenin durdurulmasına ilişkin İdari Yargı kararlarını etkisiz bıraktıkları ve 
eylemlerinin iki kez Türk Ceza Yasasının 228.maddesinin uygulanmasını gerektiren suçu 
oluşturduğu benimsenerek cezalandırıldıkları ve bu kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır. Diğer bir 
anlatımla davalıların idari yargı kararını uygular görünmekle birlikte gerçekte uygulamadıkları, 
bu eylemlerinin de suç olduğu görülmektedir. Eylemin suç sayılması durumunda olayda 
uygulanması gereken zamanaşımının belirlenmesi için Borçlar Yasasının 60/2.maddesine 
bakmak gerekir. Anılan yasa hükmünde, tazminat davasının ceza yasaları uyarınca daha uzun 
süreli zamanaşımına bağlı cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş olması halinde ceza 
zamanaşımın uygulanacağı kuralı getirilmiştir. Türk Ceza Yasasının 102/4.maddesi gereğince 5 
yıldır…” Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 14.10.1999, E.:1999/6551, K.:1999/8518 
(www.kazanci.com.tr).     
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(“Görevi Kötüye Kullanma” başlıklı 257. maddede) düzenlenmiştir ve 8 yıllık bir ceza 

zamanaşımı süresi içermektedir. 
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Sonuç 

Varlık nedeni idarenin denetlenmesi300 konusundaki uzmanlığı ve etkinliği olan 

idari yargılama hukukunun, en önemli kavramı denebilecek iptal kararlarına uyulması 

kavramı, uygarlık ölçüsü olarak kullanılabilecek bir önem taşır.  

Hukukun üstünlüğünün hayata geçirilmiş olmasının olmazsa olmaz koşulu olan 

yargı kararlarının uygulanması, sadece hukuk sistemi için değil, uzantıları ile sosyal 

hayatın301 da mihenk taşlarındandır. 

Neredeyse hukuk sistemimizle yaşıt bir yakınma konusu olan idarenin yargı 

denetimini içine sindirememesi ve bu denetimden kaçınmaya çalışması, sonuçta da iptal 

kararlarını uygulamamaya ya da etkinliğini azaltacak şekilde veya geç uygulamaya 

çalışması meseleleri, üzerinde hemen hemen her yıl panel düzenlenmesine yolaçan bir 

sorun olma özelliğini hala korumaktadır.  

Her hukuk kitabında yer bulan hukukun üstünlüğü veya hukuk devleti kavramı, 

yargı kararlarının uygulanması şartını üzerine basa basa vurgulasa da; her hukukçu, her 

fırsatta bu koşulun hayata geçirilmesinin öneminden dem vursa da; hatta her politikacı 

bunun benimsenmesi gerektiğine dair konuşmalar yapmış olsa da; idarenin, kendi 

                                                 
300 Günday Metin, “İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanakları”, Anayasa Yargısı, 
1997, s.347.  
301 Feyzioğlu Turan, “İdarenin Kaziyei Muhkemeye Riayetini Temin Hususunda Vatandaşın 
Büyük Millet Meclisine Müracaat Hakkı Bir Müeyyide Olabilir mi?”, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.4, 1949, s.96.  
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işlemlerini denetleyen ve gerekli bulduğunda bunları iptal eden idari yargı 

mekanizmasıyla arası bir türlü düzelememiştir. Bu sorun çok derinlerde yatan bir 

zihniyetin göstergesidir302.  

Bu çalışmada da ele almaya çalışıldığı üzere, ne kadar direnilirse direnilsin, 

hukuk mekanizması ve yargı organları (genellikle), kararlarının uygulanmaması tavrını 

kabul etmemekte ve buna karşı yollar oluşturmaya çalışmaktadır303. Bu yollardan, en 

etkili olacağı varsayılan tazminat davası yolu bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur.  

                                                 
302 “Bu bütüne bakıldığında görünen şudur ki; üzerinde konuştuğumuz konu idare ile yargı 
kararları arasındaki bir uzlaşmazlık değildir yalnızca; gerçekte Türkiye idaresi ile ‘hukuk’ 
arasındaki bir uzlaşmazlık ve gerilimdir. Dolayısıyla ‘devlet yararı’ değeri ile ‘hukuk’ değeri 
karşılaşmakta, hukukun ilkini de belirleyeceği ilkesi ve savı bu karşılamada ciddiye alınmamakta; 
devletin, kendisinin koyduğu kurallar karşısında eğilmesi yine bu güç tarafından paradoksal 
bulunmaktadır. Dolayısıyla hukuktan kaynaklı bir ‘yasallık’ devlet ve idare ‘ethos’undan 
kaynaklanan bir ‘meşruiyet’ karşısında yenilgiye uğramaktadır.” Ozansoy Cüneyt, “İdari Yargı 
Kararlarının Uygulanmaması ve İdare Gerçeği”, İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve 
Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü (Sempozyum), Danıştay Yayını, Ankara, 2003, s.167.  
303 İptal kararlarının uygulanması için düşünülebilecek bir yontem de Fransız idari yargı 
sisteminde yer bulan “yargısal emir” yöntemi olabilir. Bu yontem, Fransız hukuk sisteminde idari 
yargının etkinliğini arttırma amaçlı çalışmalar dahilinde yapılan reformlardan biri ile, 6 Ocak 
1995 tarihli kanunla düzenlenmiştir ve ilamda, kararın ne şekilde, ne kadar süre içinde yerine 
getirileceğine dair bir hükmün de yer almasını içerir. Reform Kanunun 62. maddesi ile İdare 
Mahkemeleri ve İdari İstinaf Mahkemeleri Kodunun L.8-2. maddesi hükmü aşağıdaki şekli 
mıştır: "Bir karar, kamu tüzel kişisinin veya kamu hizmeti ile yükümlü bir özel hukuk kişisinin 
belli bir şekilde yerine getirmesini gerektiriyorsa, İdare mahkemesi veya İdari İstinaf Mahkemesi, 
bu yönde karar vermek için başvurulduğunda, bu davranışı belirler, gerektiğinde yerine getirme 
süresini de aynı kararda gösterir. 
Bir karar, kamu tüzel kişisinin veya kamu hizmeti ile yükümlü bir özel hukuk kişisinin bir 
araştırmadan sonra yeni bir işlem tesisini gerektiriyorsa, bu karar vermesi için kendisine 
başvurulduğunda, aynı kararında belli bir süre içinde alınması gereken bu işlemi de belirler". 
Aktaran: Gülan Aydın, “Fransa’da İdari Yargının Etkinliğini Sağlama Arayışları”, İdari Yargının 
Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü, Sempozyum, Ankara, 11-12 
Mayıs 2001, Danıştay Yayını, 2003, s.30. 
Sistemimiz için de düşünülebilecek “yargısal emir” yönteminin, hukuk devleti anlayışı tümüyle 
benimsenmeden ne kadar etkin olabileceği meselesi de gözden uzak tutulmamalıdır. 
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Bir şekilde yargı kararlarını uygulamaktan kaçınan idareye ve ajanına karşı 

açılabilecek bir tazminat davasıyla, hem uygulamamadan doğan zararların gideriminin 

sağlanacağı hem de uygulamama tavrının maddi bir bedelinin de olacağının bilinmesi 

sayesinde, kararların hayata geçirilmesinin teşvik edileceği düşünülmüştür. Bu yol uzun 

bir süredir istikrarla uygulanmaktadır. Üstelik Anayasaya aykırı da olsa kanuni bir 

düzenlemesi de vardır. Ancak ne yazıkki sorunların bittiğini söylemek, en iyimser bakış 

açısıyla dahi imkansızdır. Yine de umudu korumak, hukuksuzluğa karşı mücadelede gücü 

artırır. 
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Özet 

 

Bu çalışmanın konusu idari yargı kararlarının uygulanmaması ve bundan 

doğan maddi ya da manevi zararların telafisi için açılan davalardır. 

 Bir hukuk devletinde yargı kararlarının uygulanmaması kabul edilemez. 

Ancak idari yargının iptal kararlarının uygulanması konusu ülkemizde yıllardır sorun 

oluşturan bir husustur.  

Anayasanın 138.maddesi yasama, yürütme ve idarenin yargı kararlarına 

uyması gerekliliğine yer verir. Bunun yanında İdari Yargılama Usulü Kanunu 

28.maddesi de idarenin, idare mehkemelerinin vermiş olduğu esasa ilişkin ya da 

yürütmeyi durdurma kararlarını ertelemeksizin ve gereğince yerine getirmekte 

zorunlu olduğunu ifade eder. 

İdarenin yargı kararlarını gereğince yerine getirmemesi halinde bundan 

doğan maddi ya da manevi zararlar, davaya bakan Danıştay dairesinde ya da ilgili 

idare mahkemesinde dava konusu edilebilir. 

Mahkeme kararının kasıtlı olarak 30 gun içinde yerine getirilmemesi halinde 

hem kamu görevlisi aleyhine hem de idare aleyhine tazminat davası açma olanağı 

vardır. Davacı isterse, kararı uygulamayan kamu görevlisi aleyhine de tazminat 

davası açabilmektedir ama bu hüküm Anayasa 129.madde 4.fıkraya aykırıdır. 
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Summary 

 

The subject of this study is non-enforcement of the administrative courts’ 

decisions and the actions about compensation for pecuniary or non-pecuniary 

damages. 

Non-enforcement of the administrative courts’ judgments is incompatible 

with the rule of law. Unfortunately it has been a problem for many years that 

enforcement of the administrative courts’ judgments annulling the administrative 

decisions.   

The constitution (article 138/4) provides “The bodies of executive and 

legislative power and authorities must comply with court decisions.” Furthermore, 

section 28 of the Administrative Procedure Act (Law No.2577) provides the 

authorities’ obligations to adopt a decision without delay or to take action in 

accordance with the decisions on the merits or a request for a stay of execution issued 

by the administrative courts. 

Where the authorities do not adopt a decision or do not act in accordance 

with a decision taken by the courts, a claim for compensation for pecuniary or non-

pecuniary damage may be brought before the Supreme Administrative Court and the 

relevant courts against the authorities. 

In the event of deliberate failure on the part of civil servants to enforce 

judicial decisions within the thirty days, compensation proceedings may be brought 

both against the authorities and against the civil servant who refuses to enforce the 
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decision in question. A claim for damages may be brought against the civil servant 

however it is incompatible with the article 129/4 of the Constitution.  
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