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OLAY: Ali’nin babası arkadaşına ait araçla Şile İstanbul arası yolculuk yapmakta iken,
karşı yönden gelen Mehmet’in kullandığı minibüsle çarpışması sonucunda hayatını
kaybeder. Ali’ye velayeten annesi, trafik kazasına karışan araç sürücüsü, Karayolları
Genel Müdürlüğü’ne karşı adli yargıda toplam 19.500.000 TL tazminat istemiyle dava
açar. Şile Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sonucunda kazaya etki eden tüm
unsurlar yönünden kusur incelemesi yapan bilirkişi raporuna göre araç sürücüsünün
% 75, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün %25 kusurlu olduğunu kabul eder. Mahkeme
ayrıca destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması için bilirkişi incelemesi
yaptırır. Bilirkişi raporuna göre destekten yoksun kalma tazminatı 7000 TL olarak
hesaplanır. Bunun üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi 7000 TL destekten yoksun kalma
tazminatı ile 4000 TL manevi tazminatın araç sürücüsünden alınarak davacıya
ödenmesine, Karayolları Genel Müdürlüğü yönünden ise davanın görev yönünden
reddine karar verir.
Bunun üzerine Ali’nin annesi, idare mahkemesinde KGM aleyhine 9500 TL maddi,
10.000 TL manevi tazminat istemi ile dava açar.
İstanbul İdare Mahkemesi davacının zararının karşılanmasına yönelik adli yargı
tarafından verilmiş bir karar olması nedeniyle; aynı tazminat miktarının farklı bir
hasımla idari yargıda yeniden dava konusu edilmesine hukuki olanak bulunmadığı
gerekçesiyle davanın reddine karar verir. Ali’nin annesi bu kararı temyiz eder.
Danıştay temyiz incelemesi sonucunda; ilk derece mahkemesinin kararını, Asliye
Hukuk Mahkemesi’nden dosyayı getirterek adli yargıda zarar miktarının tamamı
üzerinden mi, yoksa araç sürücüsünün kusuruna isabet eden kısım üzerinden mi
destekten yoksun kalma tazminatına hükmedildiğinin araştırılmamış olması nedeniyle
eksik incelemeden dolayı ve manevi tazminatta müteselsil sorumluluk
olamayacağından adli yargıda manevi tazminata hükmedilmiş olup olmadığına
bakılmaksızın idarenin kusurundan dolayı duyulan elem ve ıstırabın karşılığı olarak
manevi tazminata hükmedilmesi gerekçesiyle bozmuştur.
İdare Mahkemesi ilk kararında ısrar etmektedir.
Ali’nin annesi mahkemensin ısrar kararını temyiz etmiştir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ısrar kararının temyizi incelemesini yapmakta ve
dosya üzerinde karar aşamasındadır. Siz de bu inceleme aşamasında toplantıda
olduğunuzu varsayarak gerekçelerinizle ısrar kararının hukuka uygun olup olmadığını

tartışın ve Danıştay’ın temyiz incelemesi sonucunda hangi gerekçe ile ve ne yönde
karar vereceğini belirtiniz.

