
Pratik Çalışma 

(E), 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında er olarak vatani görevini yapmaktadır. Talimler sırasında spor 

hareketlerini iyi yapamadığı için komutanları tarafından arkadaşlarının önünde sürekli uyarılmış ve 

küçük düşürülmüştür. Bu olaylar üzerine (E), 07.11.2006 tarihinde, bölük komutanlığı cephaneliğinde 

nöbet tutmakta iken silahını ateşlemek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. 

Ambulans helikopterle acilen hastaneye sevk edilen (E), durumunun ağırlaşması sonucu yolda 

hayatını kaybetmiştir. Periyodik bakım ve onarımı yapılmasına rağmen, tespit edilemeyen bir nedenle 

helikopter, hastaneye çok az bir mesafe kala düşmüş ve içerisinde bulunan görevli erler (A) ve (B) de 

vefat etmişlerdir.  

(E)’nin vefatını 08.11.2006’da öğrenen anne ve babası, 15.10.2007 tarihinde, vefatından önce ailenin 

en büyük maddi destekçisinin er (E) olduğunu belirterek, zararlarının karşılanması talebiyle idareye 

başvurmuşlardır. Ancak, bu talepleri idare tarafından reddedilmiştir. Anne ve babasıyla aynı evde 

yaşayan kardeş (K), (E)’in ölümünü 01.10.2007 tarihinde öğrendiğini ileri sürerek, zararının 

karşılanması talebiyle 11.02.2008 tarihinde idareye başvurmuş, idarenin bu talebi zımnen reddetmesi 

üzerine de görevli mahkemede dava açmıştır. 

İLGİLİ MEVZUAT  

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu (1602) 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevleri: 

Madde 20 – (Değişik: 25/12/1981 - 2568/1 md.) 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Türk Milleti adına; askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, 

asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk 

ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen, görevleri yapar. 

Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda; ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz. 

Bu Kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya 

hizmetten ayrılmış olan subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman 

erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile sivil memurlardır. 

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması: 

Madde 43 – (Değişik: 25/12/1981 - 2568/1 md.) 

İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmadan 

önce, bu eylemlerin yazılı bildirimi üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve 

her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetkili makama başvurarak haklarının yerine 

getirilmesini istemeleri lazımdır. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde bu konudaki 

işlemin tebliği tarihinden ve altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten 

itibaren altmış gün içinde tam yargı davası açabilirler. 

Görevli olmayan adli yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görevden reddi halinde sonradan 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesine açılan davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı 

aranmaz. 



SORULAR 

1) Er (E)’nin intiharından dolayı idarenin sorumluluğunu tartışınız. 

2) a) (E)’nin kardeşi (K)’nın tazminat talebini “ön karar” bakımından değerlendiriniz. 

b) (E)’nin anne ve babasının 100 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat taleplerini 

değerlendiriniz. 

3) Er (A) ve (B)’nin intiharından dolayı idarenin sorumluluğunu tartışınız. 

4) a) Er (A)’nın imam nikâhlı eşinin uğramış olduğu zarar, idari yargıda, idarenin sorumluluğu 

çerçevesinde tazmin edilebilir mi? 

b) Er (A)’nın vefatı tarihinde ana rahminde olup, sonradan doğan çocuğuna manevi tazminat 

verilmesi mümkün müdür? 

5) Er (B)’nin nişanlısı tazminat talebinde bulunabilir mi? 

6) Er (E)’nin anne ve babasının maddi ve manevi tazminat taleplerine faiz işletilmesi mümkün 

müdür? Mümkünse, hangi tarihten itibaren faiz işletilecektir?  

  



Pratik Çalışma Cevap Anahtarı 

1) Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan 

zararı ödemekle yükümlü olduğunun hüküm altına alınmış olmasına karşın, bu sorumluluğun 

hangi esaslara göre olacağı konusunda yasalarla ve anayasayla bir belirleme yapılmamış, bu 

sebeple idarenin sorumluluk esaslarını belirlemek görevi de yargı organlarına düşmüştür. Bu 

bağlamda idare hukukunda sorumluluk halleri “hizmet kusuru” ve “kusursuz sorumluluk” 

esasına göre tespit edilmektedir. Bir olayda idareye kusur atfedebilmemiz için öncelikle bir 

eylem ya da işlem olmalı, bir zarar mevcut olmalı ve bu eylem/işlemle zarar arasında illiyet 

bağı olmalıdır. 

Olayda idarenin sorumlu olup olmadığını tespit ederken öncelikle idarenin hizmetinin 

kurulmasında, işleyişinde ya da denetlenmesinde herhangi bir aksaklık olup olmadığına 

bakmamız, yani öncelikle “hizmet kusuru”nun olup olmadığını irdelememiz gerekmektedir. 

İdarenin hizmet kusuru olduğundan söz edebilmek için ise Danıştay içtihatlarıyla belirlendiği 

üzere; “hizmetin hiç işlememesi”,   “hizmetin kötü işlemesi” ya da “hizmetin geç işlemesi” 

hallerinden birinin mevcudiyeti gerekmektedir. 

Olayda yürütülen faaliyet, idare tarafından yürütülmekte olan askeri bir kamu hizmeti 

faaliyetidir. Yürütülen bu kamu hizmetinin bir parçası olan Er (E), komutanları tarafından 

uyarılmış ve küçük düşürülmüştür. (E) de kendi şahsi problemleri (kız arkadaşından 

ayrılması, askere alınmadan önce de psikolojik rahatsızlıklara sahip olması, madde bağımlısı 

olması vs.) yüzünden değil, üstleri tarafından aşağılanıp, küçük düşürülmesi hasebiyle intihar 

etmiştir. Komutanlar, askeri hizmetin yürütülmesinde birer idare ajanı olduklarından, (E)’ye 

karşı hareketlerindeki kişisel kusurlarını ifa edilen görevden ayrı düşünmek mümkün değildir. 

Ajanları, idarenin yürüttüğü hizmetten ayırmak mümkün olmadığından, idarenin ajanlarını iyi 

eğitemediği ve yeterince denetlemediği açıktır. Bu koşullar altında askeri hizmetin iyi 

işlemediği görüleceğinden idarenin hizmet kusuru vardır ve bu esasa göre idarenin 

sorumluluğuna gidilebilecektir. 

2) a) 1602 sayılı AYİM Kanunu’nun 43. maddesinde (İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 

13’te olduğu gibi), idarenin eylemleri dolayısıyla zarara uğrayanların, bu zararlarının tazmini 

için dava açmadan önce eylemin yazılı bildirim tarihi ya da başka suretle öğrendikleri tarihten 

itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetkili makama 

başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereği hüküm altına alınmıştır. Bu 

maddede getirilen ön karar prosedürü, AYİM’de tam yargı davası açabilmek için getirilmiş 

bir koşuldur.  

Olayda Er (E)’nin kardeşi, zararlarının karşılanması talebiyle idareye başvurmadan, 

07.11.2006 tarihinde gerçekleşen intihar olayını 01.10.2007 tarihinde öğrendiğini iddia 

ederek, 11.02.2008 tarihinde idareye başvurmuştur. İdarenin bu talebi zımnen reddetmesi 

üzerine de görevli mahkemede dava açmıştır. Anne ve babasıyla aynı evde yaşayan (K)’nın, 

anne ve baba intihar olayını 08.11.2006 tarihinde öğrenip, bir senelik ön karar alma süresinde 

idareye başvurmuşken, neredeyse bir sene sonra öğrendiğini iddia etmesi, müteveffa erle olan 

yakınlığı ve aynı yerde yaşaması göz önüne alındığında kabul edilemez niteliktedir. Ön karar 

koşulu getiren maddede açıkça “yazılı bildirim ya da başka suretle öğrenme tarihinden 



itibaren bir yıl” denildiğinden, bu süre geçtikten sonra kardeş (K) tarafından yapılacak olan 

tazmin talebi süre aşımı yönünden reddedilecektir.  

Ek ihtimal 1: Kardeş (K)’nın, (E)’nin intiharının sebebinin idareden kaynaklandığını 

sonradan, örneğin komutanlar hakkında mahkûmiyet kararı verilince öğrenildiğini 

varsayarsak, Danıştay içtihatlarıyla geliştirilen bir kavram olan “eylemin idariliğinin 

öğrenildiği tarih”i esas alabiliriz. Buna göre kişi eylemin idariliğini öğrendiği tarihten itibaren 

bir yıl içinde idareye başvurarak zararının tazminini isteyebilecek, bu isteğinin kısmen veya 

tamamen reddi halinde bu konudaki işlemin tebliği tarihinden ve altmış gün içinde, cevap 

verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren altmış gün içinde tam yargı davası 

açabilecektir. 

b) (E)’nin anne ve babası, olayı öğrendikleri 08.11.2006 tarihinden itibaren henüz bir senelik 

ön karar alma süresi geçmeden 15.10.2007 tarihinde idareye başvurarak (E)’nin ölümünden 

kaynaklanan zararların tazminini istemişlerdir. Bu istekleri reddedilen anne ve babanın dava 

açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmalarını değerlendirecek olursak: 

 Er (E)’nin, vefatından önce ailenin en büyük maddi destekçisi olduğunu ileri süren anne ve 

babanın (E)’nin ölümüyle destekten yoksun kaldıkları aşikâr olduğundan, (E)’nin anne ve 

babası maddi tazminat almaya müstehak olacaklardır. 

Oğullarının ölümü nedeniyle acı ve ızdırap duydukları ve ilerleyen zamanlarda da duyacakları 

kesin olduğundan, anne ve baba manevi tazminat almaya da müstehak olacaklardır.  

Maddi tazminat, bilirkişi tarafından somut olayın özelliklerine ve sunulan belgelere göre 

takdir edilmektedir. Manevi tazminat ise bilirkişi tarafından değil, hâkim tarafından takdir 

edilmektedir. 

Anne ve babanın talep ettikleri tazminat miktarlarına gelince, destekten yoksun kalmayı 

ispatlayabildikleri takdirde, bilirkişi tarafından 100 bin TL tazminat takdir edilmesi ve 

mahkemenin buna hükmetmesi mümkündür. Ancak manevi tazminat bir tazmin aracı değil, 

manevi bir tatmin aracıdır. Yargı organları da manevi tazminatın zenginleştirici ve zararı 

özendirici nitelikte olamayacağına hükmetmektedirler. Bu veriler göz önünde 

bulundurulduğunda, 500 bin TL manevi tazminat istemi manevi bir tatmin aracı olmaktan 

çıkacağından, ölçülü değildir.  

3) Er (A) ve er (B)’nin vefatı, bakım ve onarımı yapılmasına karşın tespit edilemeyen bir 

nedenle ambulans helikopterin düşmesi sonucu gerçekleşmiştir. İdare hukukunda asıl olan 

“hizmet kusuru” olmakla birlikte, olayda hizmet kusuru yoksa “kusursuz sorumluluk” olup 

olmadığı incelenmelidir. Olayda idareye atfı kabil bir hizmet kusurundan söz edilemediğinden 

kusursuz sorumluluğun olup olmadığı tespit edilmelidir. Kusursuz sorumluluk için idarenin 

davranışıyla zarar arasındaki illiyet bağının kanıtlanması gereklidir. Olayda, bir kamu 

görevinin ifası sırasında meydana gelen zarar ile görevden neşet eden eylem arasında sıkı bir 

illiyet bağı bulunduğundan, kusursuz sorumluluk kuram ve ilkesi gereğince davacıların 

uğradığı zararın davalı idarece karşılanmasını gerekmektedir. Ambulans helikopter görevlisi 

olmak, niteliği itibariyle tehlikeli bir iştir. Bu sebeple, askerlik hizmetinin ve yapılan işin 



niteliği gereği, er (A) ve er (B’ye görev olarak verilen ambulans görevliliği sırasında, 

vefatından kaynaklanan zararların idarece, kusursuz sorumluluk ilkesi-“risk ilkesi”- uyarınca 

karşılanması gerekir. 

4) a) İmam nikâhlı eşin zararlarının tazminini incelediğimizde; destekten yoksun kalma 

tazminatından yararlanabilmek için kişilerin arasında evlilik akdi olmasının şart olmadığı, 

imam nikâhlı eşlerin de tazminata müstehak olduğu yargı içtihatlarıyla kabul edilmiştir. 

Müteveffa ile arasında bir bakım ve destek ilişkisi olan imam nikâhlı eş, ölüm olayı nedeniyle 

destekten yoksun kalması sebebiyle maddi tazminat, gerek olay nedeniyle duyduğu gerekse 

ömür boyu duyacağı acı ve ızdırabı kısmen de olsa karşılayabilmek adına manevi tazminata 

müstehak olacaktır. 

b) Er (A)’nın vefatı tarihinde henüz ana rahminde olan çocuğun, (A)’nın ölümünden sonra 

doğması “aile” kavramına dâhil olmasına engel teşkil etmez. Manevi zararın ölüm anında 

doğmuş olması şart değildir, sonradan ortaya çıkması da mümkündür. Vefat sırasında henüz 

doğmamış olan, ancak sonradan tam ve sağlam doğmak suretiyle hukuki kişilik kazanan 

çocuğun, babasını hiç tanıyamamaktan ve vefatın meydana geliş şeklinden ötürü acı ve elem 

duyacağı kesindir. Bu nedenle çocuğun, babasının ölümü nedeniyle manevi zarara uğradığının 

kabulü gerekecektir. 

5) Er (B) ve nişanlısı arasında bir bakım destek ilişkisi olmadığından bir destekten yoksun 

kalma durumu söz konusu değildir ve bu nedenle de maddi tazminat söz konusu olmayacaktır. 

Nişanlının manevi tazminata müstehak olup olmadığı konusunda ise farklı görüşler 

mevcuttur. 

İlk görüşe göre; Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’ndaki hükümler uyarınca manevi 

tazminata müstehak olan kişiler anne, baba, eş, çocuklar ve kardeşler olarak hasredilmiş, 

amca, dayı, anneanne vs bile kapsam dışı bırakıldığından, (B) ve arasında henüz evlilik akdi 

tesis edilmemiş olan nişanlısı arasında çekirdek aile kurulmadığından, nişanlısı manevi 

tazminata müstehak olmayacaktır. 

İkinci görüşe göre ise; nişanlının da (B)’nin ölümünden acı ve ızdırap duyacağı kesin olmakla 

beraber, nişanlının başka biriyle evlenme şansı da azaldığından manevi tazminata müstehak 

olması gerekmektedir. 

6) Er (E)’nin anne ve babasının maddi tazminat taleplerine faiz işletilmesi mümkündür. 

Bir zenginleşme aracı olmayıp manevi tatmin aracı olan manevi tazminata faiz yürütülmesi de 

son dönem Danıştay kararlarında kabul gören bir yaklaşımdır.  

Hangi andan itibaren faiz yürütüleceği konusunda ise kesin kabul görmüş bir tarih yoktur. Her 

bir somut olayın özelliğine göre Danıştay’ın ve AYİM’in farklı kararları söz konusudur.  

“Zararın doğduğu an, zararın tazmini için idareye başvurulan an, idarenin bu başvuruyu 

reddettiği an, dava açma anı, mahkemenin karar verdiği an”dan herhangi biri faize başlangıç 

olarak seçilebilmektedir.  



 

 


