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yanlış bir kaydın düzeltilmesiyle bir ilgisi bulunmadığından, Medeni Kanun'un 39. ve Nüfus 
Kanunu'nun 11. ile 46. maddelerinde işaret edilen kayıt düzeltme davası yoluyla hükmen 
değil, idari işlemle yapılacağı, bu işleme karşı açılan davanın da idari yargıda görüleceğini 
belirtmiştir. 
 Bakılmakta olan dava konusu olayda da davacının, mahkeme kararı ile tespit edilen 
babasının isminin nüfus kütüğüne işlenmesi isteminin 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 11. ve 
46. maddesinde işaret edilen nüfus kütüğündeki yanlış bir kaydın düzeltilmesiyle ilgili 
olmadığı açıktır. Bu durumda, ... adlı şahsın davacının babası olduğunun mahkeme kararı ile 
tespit edilmesi sonrası, babasının adının nüfus kütüğüne işlenmesi kayıt düzeltme davası 
yoluyla hükmen değil, idari bir işlemle yapılacağından, bu yoldaki başvurunun reddine ilişkin 
işlemin iptali istemiyle açılan bu davanın 2577 sayılı Yasanın 2. ve 2576 sayılı Yasanın 5. 
maddesi uyarınca idare mahkemesince çözümlenmesi gerekmekte olup, davanın görüm ve 
çözümünün adliye mahkemelerinin görevine girdiği gerekçesiyle görev yönünden reddine 
ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. 
 Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesine 
uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne, Adana 2. İdare Mahkemesinin 
28.3.2006 tarih ve E:2006/1301, K:2006/745 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın  yeniden 
bir karar verilmek üzere adı geçen mahkemeye iadesine, 17.11.2008 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi. 
 
 
          T.C. 
D A N I Ş T A Y 
Onuncu Daire 
Esas  No   : 2006/7165 
Karar No   : 2008/8312 
 

Özeti : 1- Savcı tarafından bir kişinin kolunun mühürlenerek 
hastaneye sevk edilmesinden dolayı uğranılan zararın 
idari yargı yerinde görüleceği, 
2- İdari yargı yerlerinde gerçek kişiler aleyhine açılan 
davalarda, gerçek kişinin hasım konumundan 
çıkarılarak onun yerine mahkemece tespit edilen 
idarenin davalı konumuna alınmasına olanak 
bulunmadığı, gerçek kişi yönünden davanın 
reddedilmesi gerektiği hakkında. 

 
 Temyiz Eden (Davacı) : ... 
 Karşı Taraf (Davalı) : ...  
 Vekili   : Av. ... 
 İstemin Özeti  : Kırıkkale İdare Mahkemesinin 5.7.2006 tarih ve 
E:2006/872, K:2006/1013 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından 
istenilmektedir. 
 Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. 
 Danıştay Tetkik Hakimi : Yunus Çetin 
 Düşüncesi  : Tam yargı davalarında hasım düzeltilerek dava 
dilekçesinin mahkemece tespit edilecek gerçek hasma tebliğ edilmesinin önünde yasal bir 
engel bulunmamaktadır. 
 Ancak, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar 
tarafından idari yargı yerlerinde açılan tam yargı davalarında, husumetin kamu idarelerine 
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yöneltilmesi gerekmekte olup, idari yargı yerlerinde gerçek kişiler aleyhine açılan davaların 
görülmesine olanak bulunmamaktadır. 
 Diğer taraftan, özellikle kamu görevlilerinin idari bir tasarruf yaparken, mevzuatın, 
üstlendiği ödevin ve yürüttüğü  hizmetin kural, usul ve gereklerine aykırı olarak, kendisine 
izafe edilebilecek boyutta ve biçimde, ancak gene de resmi yetki, görev ve olanaklarından 
yararlanarak, onları kullanarak hareket ettiği,  bu nedenle de idaresinden tamamen 
ayrılmasını önleyen ve engelleyen eylem ve kusurları, görevle ilgili olarak işlenen "görev 
kusuru" niteliğinde hizmet kusurunu oluşturmaktadır.  
 Böyle bir durumda, zarar gören kişilerin, idarenin personeline karşı değil, onları 
çalıştıran idareye karşı dava açmaları gerekmektedir.  
 Bu halde, gerçek kişi hasım gösterilerek açılan davalarda, gerçek kişinin hasım 
mevkiinden çıkarılarak onun yerine, mahkemece tespit edilen idarenin davalı konumuna 
alınması mümkün olmadığından, ancak hasım olarak gösterilen gerçek kişinin yanında asıl 
davalı olması gereken idarenin de hasım konumuna alınarak uyuşmazlığın çözümlenmesi 
gerekmektedir. 
 Bu gibi durumlarda, mahkemece, gerçek kişi yönünden davanın reddedilmesi, 
davalı konumuna alınan idare yönünden ise, hizmet kusurunun bulunup bulunmadığının 
incelenmesi suretiyle uyuşmazlığın esasının çözümlenmesi gerekir. 
 Davacının kolunun mühürlenmesi işlemi, Cumhuriyet savcısının yargısal 
faaliyetlerinden ayrılabilen nitelikte bir idari işlem olup; Cumhuriyet savcılarının idari 
nitelikteki faaliyetlerinden doğan zararların tazmini için de hizmet kusuru ilkesi dayanılarak 
Adalet Bakanlığı aleyhine tam yargı davası açılması mümkündür. 
 Bu nedenle, Adalet Bakanlığı'nın hasım konumuna alınıp işin esasına girilerek karar 
verilmesi gerekirken davanın görev yönünden reddi yolunda verilen idare mahkemesi 
kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
 Danıştay Savcısı : Hüseyin Ünal Kara 
 Düşüncesi  : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların 
temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. 
maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekir. 
 Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, sözkonusu maddede yazılı nedenlerden 
hiç birisine uymadığından, istemlerin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir. 
 

TÜRK MİLLETİ ADINA 
 Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: 
 Dava, Kırşehir Cumhuriyet Savcısının, davacının kolunu mühürleyerek 10.9.2004 ile 
29.9.2004 tarihleri arasında hastanelere sevk etmesi ve hastanede yaşanan olaylar nedeniyle 
davacının mağdur olduğundan bahisle uğranıldığı ileri sürülen maddi ve manevi zararın yasal 
faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır. 
 İdare Mahkemesince; idari yargı yerinde açılan iptal veya tam yargı davasına 
bakılabilmesi için diğer dava koşullarının yanında davanın idare aleyhine açılmış olması 
gerektiği, idari yargı yerlerinde kamu görevlisi olan gerçek kişiler aleyhine dava açılmasına 
hukuken olanak bulunmadığı, kamu görevlisine karşı dava açılması durumunda, mahkemenin 
davacı yerine geçerek davalıda değişiklik yapması, davalı olmayan idarenin davalı konumuna 
getirilmesine yasal olanak bulunmadığı, öte yandan, kamu görevlisinin görev ve yetkilerini 
kullandığı sırada doğan zararın giderilmesi istemiyle görev kusurunu kapsayan hizmet kusuru 
esasına dayanılarak idari yargıda ve ancak idare aleyhine dava açılabilmesi mümkün olmakla 
birlikte, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kin, garez ve husumet gibi duygular altında 
hareket ederek ya da suç düzeyine ulaşan ve hizmetten ayrılabilen kişisel kusurlarından 
dolayı adliye mahkemelerinde tazminat davası açılabileceği, uyuşmazlıkta, tazminatın 
konusunu oluşturan zararın, kamu görevlisinin kasta varan şahsi kusurundan doğduğu 
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iddiasıyla ve doğrudan doğruya kamu görevlisine karşı dava açıldığından idarenin 
sorumluluğunun tespitine olanak bulunmadığı, bu nedenle uyuşmazlığın çözümünün adli 
yargının görevinde bulunduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar 
verilmiştir. 
 Davacı, hukuka aykırı olduğunu ileri sürdüğü anılan Mahkeme kararının bozulmasını 
istemektedir. 
 Anayasa'nın “Genel Esaslar” başlıklı Birinci Bölümünde, egemenliğin kayıtsız şartsız 
Milletin olduğu ve Türk Milletinin egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre Yasama, 
Yürütme ve Yargı organları eliyle kullanacağı öngörülmüş, 9. maddesinde; yargı yetkisinin 
Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağı; 125. maddesinin 1. 
fıkrasında ise, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı  yolunun açık olduğu; aynı 
maddenin son fıkrasında da; idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle 
yükümlü olduğu, 140/6. maddesinde de, hâkim ve savcıların idari yönden Adalet Bakanlığına 
bağlı olduğu hükümlerine yer verilmiştir. 
 Fonksiyonel bakımdan yargı organlarının, yasama ve yürütmeden ayrı olduğu, 
bağımsız bir organ olan yargının, yargılama süreci ile ilgili işlemleri, Anayasa’nın 125. 
maddesinde öngörülen “idari işlemler” kapsamına girmemektedir. 
 İdari yönden Adalet Bakanlığına bağlı olan, ancak, yargılama görevi kapsamında 
yürüttükleri hizmet nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın ajanı konumunda olmayan savcıların 
verdiği kararlardan dolayı, yürütme fonksiyonu içinde yer alan Adalet Bakanlığı'nın sorumlu 
tutulmasına olanak bulunmamaktadır. 
 Ancak; savcıların yargılama fonksiyonu dışında, yasalarla verilmiş idari görevleri de 
bulunduğundan, yaptıkları idari görevler nedeniyle ve bu kapsamda tesis edilen işlemlerden 
dolayı Adalet Bakanlığının sorumlu tutulabileceği açıktır.  
 Dosyanın incelenmesinden; davacının, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı olarak görev 
yapan davalının kolunu mühürleyerek 10.9.2004 ile 29.9.2004 tarihleri arasında hastanelere 
sevk etmesi ve hastanede yaşanan olaylar nedeniyle mağdur olduğundan bahisle uğradığını 
ileri sürdüğü maddi ve manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle adli yargı 
yerinde bu davayı açtığı, adli yargıdaki yargılama aşamasında, davacı tarafından 20.000 
YTL'lik tazminat talebinin 1.000 YTL'sinin çalışamamasının karşılığı, 19.000 YTL'sinin ise 
manevi tazminat olduğunun beyan edildiği, adli yargı yerince davanın görev yönünden 
reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
 Bu haliyle, uyuşmazlığın çözümünde görevli yargı yerinin tespiti bakımından bir 
kişinin kolunun mühürlenerek hastaneye sevk edilmesinin idari bir işlem mi, yoksa adli 
yargıdaki yargılama sürecinin bir parçası mı olduğunun belirlenmesi gereklidir. 
 Adli rapor aldırılacak kişilerin sol kolunun mühürlenmesi ile ilgili uygulama Adalet 
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 11.1.1982 tarih ve 3-5 sayılı Genelgesine 
dayanmaktadır.  
 Olayda, davacının, Cumhuriyet Başsavcılığına belirli aralıklarla değişik tarihlerde 
dilekçe verdiği, sürekli aynı kişi ve konulardan bahsederek şikayet etmek şeklinde davranışta 
bulunduğundan bahisle ruhsal yapısının ve akli melekeleri yönünden rahatsızlığının bulunup 
bulunmadığının tespiti amacıyla muayenesinin yapılarak vesayet altına alınması gerektirir bir 
durumunun olup olmadığı yolunda bir rapor düzenlenmesi amacıyla sol kolunun 
mühürlenerek hastaneye gönderildiği, davacı tarafından da tazminat isteminin gerekçesinin 
kolunun mühürlenmesi suretiyle teşhir edilmesine dayandırıldığı anlaşılmaktadır. 
 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 11.1.1982 tarih ve 3-5 sayılı 
Genelgesiyle getirilen uygulamaya dayalı olarak davacının kolunun mühürlenmesi işlemi, 
Cumhuriyet savcısının yargısal faaliyetlerinden ayrılabilen nitelikte bir idari işlem olup; 
Cumhuriyet savcılarının idari nitelikteki faaliyetlerinden doğan zararların tazmini için de 
hizmet kusuru ilkesine dayanılarak Adalet Bakanlığı aleyhine tam yargı davası açılması 
mümkündür. 
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 Anayasanın 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 
yolunun açık olduğu belirtildikten sonra son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden 
doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. 
 İdare kural olarak yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları 
tazminle yükümlü olup; idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar idare hukuku 
kuralları çerçevesinde, hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkeleri gereği tazmin 
edilmektedir. 
 Zarar ile idari eylem arasında nedensellik bağının kurulabildiği hallerde idare hukuku 
kuralları çerçevesinde öncelikle hizmet kusurunun bulunup, bulunmadığının araştırılması, 
hizmet kusuru yoksa kusursuz sorumluluk ilkesine göre zararın tazmin edilip 
edilemiyeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. 
 Öte yandan, 2577 sayılı Yasanın 2. maddesinde, idari dava türleri; iptal, tam yargı 
ve kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı 
taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak sayılmış; 14. maddesinde, dava 
dilekçelerinin ilk inceleme sırasında "idari merci tecavüzü" ve "husumet" yönlerinden de 
inceleneceği ve bu hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her 
safhasında 15. madde hükmünün uygulanacağı kurala bağlanmış; 15. maddesinin (1-c) 
işaretli bendinde davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması 
halinde dava dilekçesinin mahkemece tespit edilecek gerçek hasma tebliğine karar verileceği 
hükme bağlanmıştır. 
 Aktarılan bu yasa hükümlerinin 2577 sayılı Yasada öngörülen idari dava türlerinin 
tümü bakımından geçerli olduğu, başka bir anlatımla, sadece iptal davalarında uygulanacak 
usul kuralları olmadığı kuşkusuzdur. 
 Görüldüğü gibi, tam yargı davalarında hasım düzeltilerek dava dilekçesinin 
mahkemece tespit edilecek gerçek hasma tebliğ edilmesinin önünde yasal bir engel 
bulunmamaktadır. 
 Diğer taraftan, özellikle kamu görevlilerinin idari bir tasarruf yaparken, mevzuatın, 
üstlendiği ödevin ve yürüttüğü  hizmetin kural, usul ve gereklerine aykırı olarak, kendisine 
izafe edilebilecek boyutta ve biçimde, ancak gene de resmi yetki, görev ve olanaklarından 
yararlanarak, onları kullanarak hareket ettiği,  bu nedenle de idaresinden tamamen 
ayrılmasını önleyen ve engelleyen eylem ve kusurları, görevle ilgili olarak işlenen "görev 
kusuru" niteliğinde hizmet kusurunu oluşturmaktadır.  
 Bu halde, zarar gören kişilerin, idarenin personeline karşı değil, onları çalıştıran 
idareye karşı dava açmaları gerekmektedir. Çünkü, Anayasa'nın 125. maddesinin son 
fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu 
kuralına yer verildikten sonra, 129. maddesinin 5. fıkrasında da; 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 açılabileceği hükme  bağlanmıştır.  
 Böyle bir durumda, gerçek kişi hasım gösterilerek açılan davalarda, gerçek kişinin 
hasım mevkiinden çıkarılarak onun yerine, mahkemece tespit edilen idarenin davalı 
konumuna alınması mümkün olmamakla birlikte; hasım olarak gösterilen gerçek kişinin 
yanında idarenin de hasım konumuna alınması suretiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi yoluna 
gidilmelidir. 
 İdari yargı yerinin, gerçek kişi yönünden davayı görev yönünden reddetmesi, davalı 
konumuna alınan idare yönünden ise, yukarıda aktarılan açıklamalar doğrultusunda tazmin 
sorumluluğunun bulunup bulunmadığını inceleyerek uyuşmazlığın esasını çözümlemesi 
gerekmektedir. 
 Esasen, ilk olarak adli yargı yerinde açılan bu davada, Kırşehir Asliye 2. Hukuk 
Mahkemesinin 29.4.2006 tarih ve E:2005/41, K:2006/51 sayılı kararıyla, Kırşehir Cumhuriyet 
Savcısının, davacının kolunu mühürleyerek rapora göndermesi işleminin idari nitelikte bir 
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işlem olduğu, maddi ve manevi tazminat isteminin bu işlemden kaynaklandığı bu nedenle 
uyuşmazlığın çözümünde idare mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemelerinin 
görevsizliğine karar verilmiştir. 
 Bakılan davada, hizmetin yürütülmesinde hizmet kusuru bulunduğuna yönelik 
iddialarının olması, davacının kolunun mühürlenmesi işleminin idari nitelik taşıması 
nedeniyle, Adalet Bakanlığının dava dilekçesinde "davalı" olarak gösterilen kişinin yanında 
hasım konumuna alınarak, dosyanın Adalet Bakanlığı yönünden tekemmül ettirildikten sonra 
karar verilmesi ve İdari Yargılama Usulü Kanununa göre gerçek kişiler aleyhine açılan 
davaların idari yargı yerlerinde görülüp çözümlenmesi mümkün olmadığından bu konuda 
ayrıca bir karar verilmesi gereklidir. 
 Dolayısıyla, davanın görev yönünden reddi yolunda verilen idare mahkemesi 
kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. 
 Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca Kırıkkale İdare Mahkemesinin 5.7.2006 
tarih ve E:2006/872, K:2006/1013 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle bozulmasına, 
26.11.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
          T.C. 
D A N I Ş T A Y 
Onuncu Daire 
Esas  No   : 2008/7771 
Karar No   : 2009/109 
 

Özeti : Enerji nakil hattı yerinin değiştirilmesi için yapılan 
başvurunun reddi yolundaki işlemin, kesin ve 
yürütülmesi zorunlu nitelikte bir işlem olduğu 
hakkında. 

 
 Temyiz Eden (Davacı) : ... 
 Karşı Taraf (Davalı) : TEDAŞ Genel Müdürlüğü 
 Vekili   : Av. ... 
 İstemin Özeti  : Trabzon İdare Mahkemesince, davanın incelenmeksizin 
reddi yolunda verilen 11.6.2008 tarih ve E:2008/693, K:2008/753 kararın temyizen incelenip 
davacı tarafından istenilmektedir. 
 Savunmanın Özeti : Yerinde olmadığı ileri sürülen temyiz isteminin reddi 
gerektiği savunulmaktadır. 
 Danıştay Tetkik Hakimi : Yunus Çetin 
 Düşüncesi  : Dava konusu işlem kesin ve yürütülebilir nitelikte, 
davacı açısından icrai sonuçları bulunan bir işlem olduğundan, davanın incelenmeksizin reddi 
yolunda verilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
 Danıştay Savcısı : Yalçın Macar 
 Düşüncesi  : Enerji nakil hattının yerinin değişitirilmesi için yapılan 
başvurunun reddi yolundaki işlemin, idari davaya konu olabilecek, kesin ve yürütülmesi 
zorunlu nitelikte bir idari işlem olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının temyiz isteminin 
kabulü ile davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının 
bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
 

 
 
 


