
OLAY  

(A) ilçesi Belediyesi ile (B) şirketi arasında, (A) ilçesindeki çöp toplama faaliyetinin (B) şirketi 

tarafından yerine getirilmesi için akdedilen sözleşme hükümlerine göre çöp toplama faaliyetinden 

kaynaklanan bütün sorumluluk (B) şirketine aittir. Ancak (B) şirketi Manolya Sokakta biriken çöpleri 

toplamamıştır. Çöp birikintisinden dolayı birçok çocuk salgın hastalıklara maruz kalmıştır.  

Hastalanan çocukların ailelerinin (A) ilçe Kaymakamlığına ilettikleri şikayet dilekçesi üzerine, 

Kaymakamlık, biriken çöpleri kendi imkanları ile toplamış ve yaptığı bütün masrafları (A) ilçe 

belediyesinden talep etmiştir.  

 

İlgili yasal düzenlemeler: 

Belediye Kanunu Madde 15  -  … g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, 

ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

Belediye Kanunu Madde 57  -  Hizmetlerde aksama 

MADDE 57.- Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur 

ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yetkili sulh 

hukuk hakimi tarafından belirlenmesi durumunda İçişleri Bakanı, hizmetlerde meydana gelecek 

aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek belediye başkanından ister. 

Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda 

vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün 

olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarını da kullanabilir. Ortaya çıkacak 

maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel 

bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir. 

İçişleri Bakanlığının talebi üzerine sulh hukuk hakimi tarafından alınan karara karşı ilgili belediyece 

asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. 

SORULAR: 

CEVAPLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME 

Sorumluluk deyince akla dört tip sorumluluk gelmelidir: 1) İdari sorumluluk 2) Mali sorumluluk 3) 

Hukuki sorumluluk 4) Cezai sorumluluk. İdare hukuku dersi kapsamında incelenen sorumluluk idari 

sorumluluktur. O nedenle, soruda “sorumluluk kuralları bakımından değerlendirilmesi” denilerek, 

idarenin kusurlu ya da kusursuz bir şekilde sorumlu tutulup tutulamayacağı sorulmaktadır.  

 

İdarenin de iki tip sorumluluğu söz konusudur: Hizmet kusuru (idarenin kusurlu sorumluluğu) ve 

kusursuz sorumluluk. Somut olayda öncelikle bakılması gereken husus, idarenin hizmet kusurunun 

bulunup bulunmamasıdır. Bulunmadığının tespiti halinde kusursuz sorumluluğun varlığı araştırılır. 

Kusursuz sorumluluk hallerinden birinin de olmaması halinde, idare İDARE HUKUKU bağlamında 

sorumlu olmayacaktır. Ancak idarenin mali, cezai veya hukuki sorumluluğu elbette gündeme 

gelebilecektir. İdarenin idari sorumluluğunun olmaması, diğer sorumluluk hallerinin varlığını 

etkilememektedir.  

 

 



1. Manolya Sokakta biriken çöplerin toplanmamasını sorumluluk kuralları bakımından 

değerlendiriniz.  

 

Cevap: İdarenin de iki tip sorumluluğu söz konusudur: Hizmet kusuru (idarenin kusurlu 

sorumluluğu) ve kusursuz sorumluluk. Somut olayda öncelikle bakılması gereken husus, idarenin 

hizmet kusurunun bulunup bulunmamasıdır. Bulunmadığının tespiti halinde kusursuz 

sorumluluğun varlığı araştırılır. 

 

Bu sebeple öncelikle olayda idarenin hizmet kusuru bulunup bulunmadığını ele alırsak: Olayda 

katı atıkların toplanması faaliyeti söz konusudur. Diğer bir deyişle, toplumun ortak ve genel 

ihtiyacının giderilmesine yönelik, idareye Belediye Kanunu m. 15/g gereği görev olarak verilmiş 

bir hizmet söz konusudur. Bu sebeple olaydaki çöp toplama faaliyeti bir kamu hizmeti 

faaliyetidir. Bilindiği üzere çeşitli sözleşmeler ile kamu hizmeti özel kişilere gördürülebilir. Ancak 

faaliyetin özel kişilere gördürülmesi, hizmetin asli sahibi olan idarenin kamu hizmetinin içeriğine 

yönelik denetim görevini ortadan kaldırmaz. Bu anlamda sözleşmeye bu yönde bir hüküm 

konulması ve şirketin bu hükmü kabul etmesi de idarenin sorumluluğunu kaldırmak için yeterli 

değildir. Kamu hizmetinden yararlananların, hizmetin aksaması, işlememesi ya da kötü işlemesi 

nedeniyle muhatabı yine hizmetin asli sahibi olan idaredir.  

 

Bu sebeplerle, olayda aksayan, işlemeyen ya da kötü işleyen hizmeti yeterince denetlemeyen ve 

önlem almayan idare hizmet kusuru bağlamında sorumludur. Zarar görenler, zararlarını, 

hizmetin asli sahibi olan idareden talep edeceklerdir.  

 

2. (B) şirketinin, mahalle çocuklarının hastalanması konusunda sorumluluğu söz konusu olabilir mi? 

Tartışınız.  

 

Cevap: Faaliyeti yerine getiren (B) şirketinin sorumluluğu “rücu” bahsinde değerlendirilmelidir. 

Yoksa bilindiği üzere zarar görenlerin zararlarını tazmin amacıyla idari yargıda bahsi geçen 

şirkete karşı dava açmaları, şirketi davalı göstermeleri mümkün değildir.  

 

Zarar görenler, zararlarının tazmini için idari yargıda idare aleyhine dava açacaklardır. Davanın 

sonunda, mahkemenin, zarar görenler lehine hükmetmesi halinde, idare, kusuru oranında (B) 

şirketine rücu edecektir.  

 

3. a. (B) şirketinin şoförü, biriken çöpleri, “kişisel sebeplerle” toplamamış olsaydı “şirket şoförünün” 

sorumluluğu söz konusu olabilir mi? Tartışınız.  

 

Cevap: (B) şirketinin şoförü ile idare arasında doğrudan bir ilişki yoktur. İdare ile şirket arasında 

çöp toplanmasına ilişkin bir sözleşme akdedilmiştir. Dolayısı ile mahkemenin zarar görenler 

lehine hükmetmesi halinde idarenin, şoföre değil şirkete rücu etmesi gerekecektir. Şoförün 

hizmeti aksatmasının kişisel sebeplere dayanması, şoför ile işvereni şirket arasındaki bir mesele 

olup, zarar görenlerin yine hizmetin asıl sahibi olan idareye başvurmaları gerekecektir.  

 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki; şoför bu fiili, kişilerin sağlığına kasten zarar verme amacıyla 

yapmışsa, o durumda zarar görenler elbette, idari yargıda idarenin sorumluluğuna gitmeleri 



yanında bahsi geçen şoförün ceza hukuku sorumluluğunun doğabilmesi için hakkında ayrıca 

yetkili makamlara suç duyurusunda bulunabilecektir.  

 

b. Biriken çöpleri “kişisel sebeplerle” toplamayan bir “kamu görevlisi” olsa idi kamu görevlisinin 

“doğrudan” bir sorumluluğu söz konusu olabilir mi? Açıklayınız.  

 

Cevap: Kişisel kusur hangi hallerde söz konusu olabilir? Danıştay içtihatlarına göre; 

- Kamu personelinin suç niteliğindeki davranışları, 

- Kamu personelinin İYUK m. 28 kapsamında yargı kararlarına kasten uymaması, 

- Kamu görevlilerinin kötü niyetli davranması. (Yani görevlerini yürütürken düşmanlık, rekabet, 

kişisel ihtiras ya da kişisel menfaat temini gibi nedenlerle zarar verici işlem tesis etmesi ya da 

eylemde bulunması) 

- Kamu görevlisinin ağır kusuru bulunması. (Örneğin yasa hükmünü açıkça yanlış uygulaması.)  

Ancak günümüzde, yukarıda sayılanların tamamında değil, sadece “bir kamu görevlisinin, 

hizmetten tamamen bağımsız, bir özel hukuk kişisi gibi tesis ettiği işlem ve eylemlerden” ve 

“İYUK m. 28’de açıkça düzenlenmiş olmasından” dolayı kamu görevlisinin doğrudan doğruya adli 

yargıdaki sorumluluğu kabul edilmiştir. Ancak İYUK m. 28’de idarenin sorumluğu ortadan 

kaldırılmamış, ajana karşı adli yargıda dava açma bir seçenek olarak düzenlenmiştir. Dolayısı 

günümüzde, belirtilen istisnalar dışında kişisel kusur nedeniyle sadece ve doğrudan doğruya 

kamu görevlisinin sorumluluğu kabul görmemekte, daha ziyade hizmet kusuru ile kişisel kusur iç 

içe geçmektedir. Ancak iç içe geçme halinde dahi, idare o personeli kendisi seçtiği için ve o 

personel üzerinde denetim-gözetim yükümlülüğü devam ettiği için idare sorumlu ve muhatap 

olmaya devam etmekte, ajanın kişisel kusuru ancak idare ile arasındaki rücu ilişkisinde gündeme 

gelmektedir.  

Somut olayı incelediğimizde, hizmetin görümü sırasında hizmetin araç-gereciyle bir kamu 

görevlisi, kişisel sebeplerle çöpleri toplamamış olsaydı dahi zarar gören bakımından yukarıdaki 

gerekçelerle muhatap yine idare olacak ve dava idari yargıda idareye açılacaktır. Ancak bir önceki 

soruda da ifade edildiği üzere, kamu görevlisinin kişilerin sağlığına zarar verme fiili bir suç teşkil 

ediyorsa, bu durumda idarenin hizmet kusuru yanında ajanın ceza hukuku bağlamında ceza 

sorumluluğu da gündeme gelecek ve hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulabilecektir.  

4. (A) ilçesi Kaymakamlığının yaptığı faaliyetin hukuka uygun olup olmadığını ve yaptığı masrafları 

belediyeden talep edip edemeyeceğini değerlendiriniz.  

Cevap: Olayda verilen Belediye Kanunu m. 57 değerlendirildiğinde Kaymakamlığa verilmiş bir 

görev bulunmamaktadır. Kaymakamlık başka bir idarenin görevine giren bir konuda yetki 

kullanmıştır. Dolayısı ile bu hususta “konu bakımından yetkisizlik” söz konusu olup, 

Kaymakamlığın yaptığı faaliyet hukuka aykırıdır. Ancak bu noktada şu da düşünülebilir: İdareye 

her hususta açıkça yetki verilmesine gerek olmayan durumlar söz konusu olabilir. Diğer bir 

deyişle, genel kolluk yetkisinden kaynaklanan yetkisini, acil bir durumda, kanunda o idareye o 

yetki verilmemiş de olsa o idare kullanabilmelidir. Burada da çocukların salgın hastalığa 

yakalanmış olması ve bu hususta zararın daha da artmaması adına, ilgili makamlara bilgi 

vermekle zaman kaybetmek yerine acilen müdahale edilebileceği de savunulabilir. 

Kaymakamlığın normal şartlar altında yapması gereken, kendisine gelen şikayet dilekçesi 

hususunda belediyeyi bilgilendirmektir. Zira belediyenin bu tip görevlerini ihmal edebileceği 



zaten düşünülmüş ve o sebeple mevzuata bir hüküm konulmuştur. Ayrıca hastalanan çocukların 

aileleri, zaten çocuklar hastalandıktan sonra Kaymakamlığa başvurmuşlardır. Diğer bir deyişle, 

henüz bir zarar meydana gelmeden ya da geldikten sonra zararın artmaması için, Kaymakamlık 

“ilgili yerlere bildirmesine rağmen” o idarelerin görevlerini yerine getirmemelerinden dolayı 

böyle bir faaliyete girişse belki daha farklı düşünülebilirdi. Ancak olayda Kaymakamlık ilgili 

makamları hiç bilgilendirmeden kendi kendine hukuka aykırı bir karar almış ve müdahalede 

bulunmuştur. Kaymakamlığın bu hareketi, yıkılması gereken bir bina için bina malikine “yık yoksa 

ben yıkıp masrafları senden isterim” uyarısını yapmadan doğrudan binayı yıkmaya 

benzemektedir.  

Hukuka aykırılık/uygunluk meselesi ile masraf talebi meselesi birbirinde ayrı düşünülmelidir. 

Çünkü Kaymakamlığın fiili hukuka aykırı görülecekse bile yapmış olduğu bir masraf söz 

konusudur. Ayrıca, bu masraf, eninde sonunda kaldırılması gereken bir çöp birikintisi için 

yapılmıştır. Bu durumda masrafların talebi için iki ihtimal akla gelebilir: 1) Kaymakamlık masraflar 

için belediyeye başvurmuş, belediye de bu talebi kabul etmiş olabilir. 2) Belediyenin bu talebi 

kabul etmemesi halinde, şartları oluştuysa, genel hükümlere göre adli yargıda dava açarak (bir 

görüşe göre vekaletsiz iş görme sebebine dayanarak) veya icra yoluna başvurarak talep 

edebilecektir.  

          


