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TERÖR OLAYLARI NEDEN?YLE GÖÇ - ZARAR TESP?T
KOM?SYONU ??LEM?N?N ?PTAL?
Özet: Terör örgütü taraf?ndan öldürüldü?ü iddia edilen davac?n?n II. derece h?s?m? olan ?ahs?n
GKK oldu?u ve görevi gere?i teröristlerle girdi?i çat??mada öldü?ü, dolay?s?yla ki?iye do?rudan bir
sald?r? mevcut olmad???ndan bireysel zarardan söz edilemeyece?inden davac?n?n bu iddias?na
itibar edilmedi?i, aralar?nda davac?n?n da bulundu?u … Köyü halk?n?n bir k?sm?n?n, güvenlik
kayg?s?yla da olsa köyden göç etmelerinden dolay? u?rad?klar? zarar?n, an?lan köyün tamamen
bo?almam?? olmas? di?er bir ifadeyle an?lan köyde nesnel güvenlik kayg?s?n?n ya?anmam??
olmas? ve davac?ya yönelik bir terör tehdidi ya da sald?r?s?n?n bulunmamas? nedenleriyle, 5233
say?l? Yasa hükümlerine göre idarece kar??lanmas?na hukuki olanak bulunmad???ndan, davac?
isteminin reddi yolunda tesis edilen dava konusu i?lemde hukuka ayk?r?l?k bulunmad???
gerekçesiyle davan?n reddine karar veren ?dare Mahkemesi Karar?n?n sonucu itibar?yla hukuka
uygun olsa da gerekçe de?i?tirilerek onanmas? gerekmektedir.

T.C.
DANI?TAY
ONBE??NC? DA?RE
E: 2018/2093 K: 2019/607 K.T: 14.02.2019

Karar Düzeltme ?steminde Bulunan (Daval?) :

Vekili :

Kar?? Taraf (Davac?) :

Vekili :
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?stemin Özeti :

… ?dare Mahkemesi'nin … tarih, E:…, K:… say?l? karar?n?n davac? taraf?ndan temyiz edilmesi
üzerine verilen Dan??tay Onbe?inci Dairesi'nin 16/01/2018 tarih ve E:2015/2262, K:2018/86 say?l?
karar?n?n hukuka uygun olmad??? ileri sürülerek 2577 say?l? ?dari Yarg?lama Usulü Kanununun
54. maddesi uyar?nca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunman?n Özeti : Savunma verilmemi?tir.

Tetkik Hakimi Dü?üncesi : Karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin karar?n?n kald?r?larak
?dare Mahkemesi karar?n?n; davac?n?n köyden göç etmesinin(1992 y?l?), göçün sebebi olarak
belirtti?i münferit olay olan k?z karde?inin e?inin öldürülmesi olay?ndan(1994 y?l?), daha önce
meydana gelmesi nedeniyle tamamen bo?alt?lmayan yerle?im yerinden davac?n?n kendi karar? ile
göç etti?inin hem kendi beyan? hem de nüfus kay?tlar? ile sabit olmas? kar??s?nda; davac?n?n
göç etmesinde göç etmesinden sonra ya?anan II. dereceden yak?n?n?n ölüm olay?n tesirinin kabul
edilemeyece?i gerekçesiyle ?dare Mahkemesi karar?n?n gerekçeli onanmas? gerekti?i
dü?ünülmektedir.

TÜRK M?LLET? ADINA

Hüküm veren Dan??tay Onbe?inci Dairesince, Tetkik Hakiminin aç?klamalar? dinlenip dosyadaki
belgeler incelendikten sonra, karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen hususlar, Dairemizin
16/01/2018 tarih ve E:2015/2262, K:2018/86 say?l? karar?n kald?r?lmas?n? gerektirecek nitelikte
görüldü?ünden, karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin an?lan karar? kald?r?larak temyiz
istemi yeniden incelenmek suretiyle i?in gere?i görü?üldü:

Dava; davac?n?n ikamet etti?i … ?li, … ?lçesi, … Köyü'nden terör olaylar? nedeniyle göç etmek
zorunda kald???ndan bahisle mal varl???na ula?amamas? ve ta??n?r, ta??nmaz mallar?n?n zarara
u?ramas? nedeniyle u?rad??? ileri sürülen zararlar?n tazmini istemiyle 5233 say?l? Kanun
uyar?nca yap?lan ba?vurunun reddine ili?kin … Valili?i 1 No'lu Zarar Tespit Komisyonu'nun
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30/06/2011 tarih, 2011/1-1411 say?l? i?leminin iptali istemiyle aç?lm??t?r.

… ?dare Mahkemesince; dava dosyas?nda ve … Köyüne ili?kin di?er dava dosyalar?nda yer alan
bilgi ve belgelerden; … Köyü'nün … ?l Jandarma Komutanl???'n?n 09.05.2006 tarih ve 30571 say?l?
yaz?s?nda, "terör olaylar?ndan etkilenmeyen köy" olarak belirtildi?i, 25.03.2011 gün ve 10358
say?l? yaz? ekinde belirtilen bo?alan köyler listesinde yer almad???, Geçici ve Gönüllü Köy
Korucular?n?n 1987-2000 y?llar? aras?nda görevlendirildikleri Köy ve Mezralar Listesine göre
köyde geçici köy koruculu?u sisteminin bulundu?u, köy nüfusunun 1990 y?l?nda 237, 1997 y?l?nda
387, 2000 y?l?nda ise 225 ki?i oldu?u, … ?lçe Seçim Kurulu'nun 04.09.2009 gün ve 185 say?l?
yaz?s?nda … Köyü'nde muhtarl?k seçimlerinin yap?ld???n?n görüldü?ü; öte yandan, 10.09.2014
tarihli Ara Karara daval? idare taraf?ndan verilen cevap dilekçesi ve ekinde yer alan bilgi ve
belgelerden, … Köyü'ne ba?l? … Mezras?'n?n da bo?alt?lmad???, ayr?ca, terör örgütü taraf?ndan
öldürüldü?ü iddia edilen davac?n?n II. derece h?s?m? olan ?ahs?n Geçici Köy Korucusu oldu?u ve
görevi gere?i teröristlerle girdi?i çat??mada öldü?ü, dolay?s?yla ki?iye do?rudan bir sald?r? mevcut
olmad???ndan bireysel zarardan söz edilemeyece?inden davac?n?n bu iddias?na itibar edilmedi?i;
bu durumda, aralar?nda davac?n?n da bulundu?u … Köyü halk?n?n bir k?sm?n?n, güvenlik
kayg?s?yla da olsa köyden göç etmelerinden dolay? u?rad?klar? zarar?n, an?lan köyün tamamen
bo?almam?? olmas? di?er bir ifadeyle an?lan köyde nesnel güvenlik kayg?s?n?n ya?anmam??
olmas? ve davac?ya yönelik bir terör tehdidi ya da sald?r?s?n?n bulunmamas? nedenleriyle, 5233
say?l? Yasa hükümlerine göre idarece kar??lanmas?na hukuki olanak bulunmad???ndan, davac?
isteminin reddi yolunda tesis edilen dava konusu i?lemde hukuka ayk?r?l?k bulunmad???
gerekçesiyle davan?n reddine karar verilmi?tir.

Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsam?nda yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara
u?rayan ki?ilerin, bu zararlar?n?n kar??lanmas?na ili?kin esas ve usulleri belirlemek amac?yla
yürürlü?e konulan 5233 say?l? Terör ve Terörle Mücadeleden Do?an Zararlar?n Kar??lanmas?
Hakk?nda Kanun'un 2. maddesinin (d) bendinde, terör d???ndaki ekonomik ve sosyal sebeplerle
u?ran?lan zararlar ile güvenlik kayg?lar? d???nda kendi istekleriyle bulunduklar? yerleri terk
edenlerin bu sebeple u?rad?klar? zararlar, Kanunun kapsam? d???nda tutulmu?; ayn? Kanunun 7.
maddesinde ise; hayvanlara, a?açlara, ürünlere ve di?er ta??n?r ve ta??nmazlara verilen her türlü
zararlar; yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde u?ran?lan zararlar ile tedavi ve cenaze
giderleri; terörle mücadele kapsam?nda yürütülen faaliyetler nedeniyle ki?ilerin mal varl?klar?na
ula?amamalar?ndan kaynaklanan maddi zararlar?n, bu Kanun hükümlerine göre sulh yoluyla
idarece ödenece?i kurala ba?lanm??t?r.

5233 say?l? Kanun'un yukar?da aktar?lan maddelerinin de?erlendirilmesinden; "terör eylemleri"
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veya "terörle mücadele kapsam?nda yürütülen faaliyetler" sonucunda bir yerle?im yerinin tamamen
bo?alm??/bo?alt?lm?? olmas? nedeniyle mal varl???na ula?amayan ki?ilerce u?ran?lan maddi
zarar?n, sözü edilen Kanun hükümlerine göre idarece sulh yoluyla ödenmesi gerekir. Bir ba?ka
ifadeyle, bir yerle?im yerinin güvenlik nedeniyle idarece veya güvenlik kayg?s?yla o yerle?im
yerinde ya?ayan halk taraf?ndan "tamamen" bo?alt?lm??/bo?alm?? olmas? halinde, yerle?im
yerinin bo?alt?lmas?ndan/bo?almas?ndan yerle?im yerine dönü?ün ba?lad??? tarihe kadar
Kanunda tek tek say?lmak suretiyle belirlenen maddi zarar?n idarece kar??lanmas? mümkündür.
Dolay?s?yla, güvenlik kayg?s?na dayan?larak bir yerle?im yerinin k?smen bo?alm?? olmas?
nedeniyle mal varl???na ula?amamadan kaynaklanan maddi zarar?n idarece ödenmesine yasal
olanak bulunmamaktad?r. Yerle?im yerinin k?smen bo?alm?? olmas?, o yerle?im yerinde güvenli
bir ?ekilde ya?ayabilme olana??n? sa?layan asgari güvenlik ?artlar?n?n yerine getirilmi? oldu?unun
nesnel bir göstergesidir. Güvenlik kayg?s?n?n yerle?im yerinde sürekli ya?ayan ki?ilere ve sözü
edilen kayg? nedeniyle ayn? yerle?im yerini terk eden ki?ilere göre de?i?memesi gerekmektedir. Bu
itibarla, bir yerle?im yerinde asgari güvenlik düzeyinin gerçekle?tirilmi? olmas?na ve bu yerde köy
korucular? ile bunlar?n aileleri d???ndaki di?er köy halk?n?n ya?amas?na kar??n, yerle?im yerinde
ya?ayan ki?ilerin bir k?sm?n?n, yerle?im yerini terk etmeleri sonucunda u?ran?ld??? ileri sürülen
maddi zarar?n, güvenlik kayg?s?ndan kaynakland???ndan bahisle 5233 say?l? Kanun hükümlerine
göre idarece kar??lanmas?na olanak bulunmamaktad?r.

Bunun yan?nda, 5233 say?l? Kanun'un 2. maddesinin (d) bendinden anla??ld??? üzere, terör
olaylar?na ba?l? olarak güvenlik kayg?lar? nedeniyle (örne?in bu sebeple yerle?im yerinin terk
edilmesi vb.) mal varl???na ula??lamamadan kaynaklanan zararlar?n da tazmini öngörülmektedir.
Bir terör olay? sonucu münferit olarak kendisi veya yak?nlar? do?rudan zarar gören ya da bu
?ekilde gerçekle?en ölüm ve/veya yaralama olaylar? kendisi veya yak?nlar?na yönelen kimselerin,
ba?ta ya?am haklar?ndan endi?e ederek, güvenlik kayg?s? duymalar? do?ald?r. Dolay?s?yla, bu
kapsamda olu?an zararlar?n tazmini de an?lan hükmün bir gere?idir. Bu durum, yukar?da belirtilen
nesnel kriterin yan?nda, her davac? yönünden ayr?ca öznel olarak da bir irdeleme yap?lmas?n?
gerekli k?lmaktad?r. Aksi bir de?erlendirme, her bir davac?n?n öznel durumundan kaynakl? olarak
ileri sürdü?ü hususlar?n irdelenmemesi anlam?na gelir ki, bu durum Anayasa'da öngörülen adil
yarg?lanma ilkesine ayk?r?l?k te?kil eder.

Bu çerçevede, ikamet etti?i yerle?im yerinden ayr?lan bireylerin, kendisine veya yak?nlar?na
yönelik gerçekle?tirilmi? olan terör sald?r?s?na ya da bu kapsamdaki ciddi bir tehdide ba?l? olarak
yerle?im yerini terketmek zorunda kalmalar? nedeniyle malvarl?klar?na ula?amamalar?ndan
kaynakl? zararlar?n da güvenlik kayg?s?na dayal? gerçekle?mi? zarar kapsam?nda
de?erlendirilmesi ve 5233 say?l? Kanun uyar?nca kar??lanmas? gerekmektedir.
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Dava dosyas?n?n incelenmesinden; davac?n?n 30/05/2008 tarihli komisyona ba?vuru
dilekçesinde; 1991 y?l?ndan itibaren yasad??? … terör örgütünün faaliyetlerinin yo?unla?mas?,
güvenlik kayg?lar? nedeniyle dava konusu yerden 1992 y?l?nda … ?li'ne zorunlu göç etti?i ve hala
yerle?im birimine geri dönemedi?i, k?z karde?inin e?i II. dereceden yak?n? Geçici Köy Korucusu ...
n?n … örgütü mensuplar?nca 1994 y?l?nda öldürülmesinden bahsetmedi?i, sonradan 02/02/2011
y?l?nda verilen dilekçe ile bu durumu komisyona bildirdi?i; nüfus kay?tlar?ndan davac?n?n 1997
y?l?nda nüfus kayd?n? … nakil ettirdi?i ve ilk çocu?unun da 1993 y?l?nda … do?du?u
anla??lmaktad?r. Anayasa Mahkemesi'nin tamamen/k?smen bo?alt?lmayan yerle?im yerlerinde
ya?anan münferit olaylar sebebiyle ki?ilerin bireysel olarak yerle?im yerini terk etmesi durumundaki
ba?vurulara ili?kin kararlar?n?n incelenmesinden; 29/09/2016 tarih Ba?vuru No:2014/7355 say?l?
dosyas?nda ba?vurucular?n amcalar? olduklar?n? iddia ettikleri ki?ilerin terör örgütünce
öldürüldü?ü, bu nedenle güvenlik kayg?s?yla köylerini terk ettikleri ve bu çerçevede olu?an
zararlar?n 5233 say?l? Kanun kapsam?nda de?erlendirilmesi gerekti?i ileri sürülmü?, Anayasa
Mahkemesi ba?vuruyu de?erlendirirken konu ile ilgili kriterler s?ralam??t?r.

Söz konusu kararda Anayasa Mahkemesi; "Anayasa'n?n 148. maddesinin 3. f?kras? ve 6216
say?l? Kanun'un 45. maddesinin (1) numaral? f?kras?nda yer alan hükümler gözetildi?inde bireysel
ba?vuruda bulunacaklar?n ba?vuruya konu etti?i kamu gücü i?lemi, eylemi ya da ihmali nedeniyle
ki?isel olarak do?rudan etkilenmi? olmas? ya da ba?vurucu ile do?rudan ma?dur aras?nda ?ahsi ve
özel bir ba??n bulunmas? gerekir. Aile bireylerinden birisi insan haklar? ihlalinden dolay? ma?dur
oldu?unda ba?vurucunun maruz kald??? s?k?nt?, insan hakk? ihlalinin ma?duru olan ki?inin
akrabas?nda kaç?n?lmaz olarak meydana geldi?i kabul edilen duygusal çöküntüden daha farkl? bir
boyut ve karakter arz eden özel nedenlerin varl???n? gerektirir.

Ba?vurucunun, yak?n?n?n ma?duriyeti nedeniyle etkilenmi? ve kendi hayat ak???na yön verdi?inin
kabul edilmesi için ya?anan olay sonucunda duyulan üzüntünün ötesinde yak?n?n?n ba??na gelen
hadise sebebiyle kendisinde olu?lan alg?, bu alg?n?n meydana gelmesine temel te?kil eden özel
ba? ve alg?n?n yo?unlu?u konusunda aç?klamada ve kan?tlamada bulunmas? gerekmektedir.Bu
çerçevede aralar?nda kan h?s?ml??? ili?kisi bulundu?u beyan edilen ki?ilerin öldürülmesi iddialar?
hakk?nda ba?vurucular?n bu ki?iler ile aralar?ndaki h?s?ml?k ili?kisine de?inmekle yetindikleri,
aralar?ndaki ili?kide ?ahsi ve özel ba? bulundu?una dair herhangi bir bilgi veya belge sunmad?klar?
gibi herhangi bir beyanda da bulunmad?klar?, amcalar?n?n ba??na geldi?i iddia edilen olay
neticesinde ba?vurucularda olu?an alg?, bu alg?n?n olu?mas?na temel te?kil eden özel nedenler
ve alg?n?n yo?unlu?u konusunda yeterince aç?kl?kta beyanlar?n?n bulunmad??? tespit edilmi?tir.
Bu tespit kar??s?nda ba?vurucular?n taleplerinin 5233 say?l? Kanun kapsam?nda
de?erlendirilebilmesinin terör eylemleri veya terörle mücadele kapsam?nda yürütülen faaliyetler
nedeniyle yerle?im yerlerini terk edip etmedikleri noktas?nda nesnel ölçütten farkl? bir karine veya
ölçüt aray???na girilmesini gerektirecek boyuta ula?mad??? anla??lmaktad?r." ?eklinde ifadeleriyle
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münferit olaylara ili?kin kriterleri belirlemi?tir. Buna göre münferit olaylarda öncelikle
davac?/davac?lar?n iddia ettikleri olay nedeniyle (ölüm, yaralanma, ev-köy-araç yak?m?kaç?r?lma...) etkilenmi? ve hayat?n?n ak???na yön vermi? olmas?, sonras?nda davac?lar ile
meydana gelen olayda ma?dur olan ki?i ile aras?nda ?ahsi ve özel bir ba? olmal?, bu ?ahsi ve özel
ba? nüfus kay?tlar?ndaki yak?nl?ktan öte ya?anan olay nedeniyle herkeste olu?acak üzüntüden
daha farkl? bir alg? olu?mas?na sebep olu?turacak etkide bir yak?nl?k olmal? ve bu yak?nl???n
davac? taraf?ndan bilgi, belge ile ispat edilmesi gerekmektedir. Dava konusu olayda davac?lar?n
dava konusu yeri terk etmelerine sebep olan olay olarak belirttikleri ölüm olay?n?n 13/05/1994
tarihinde meydana geldi?i, kendi beyanlar? ile belirttikleri göç tarihinin ise 1992 y?l? oldu?u
görülmektedir. Ayr?ca Dairemizce yap?lan ara karar neticesinde davac? vekili taraf?ndan dosyaya
sunulan belgelerin … terör örgütü taraf?ndan öldürülen ?ahs?n davac?n?n k?z karde?inin kocas?
oldu?unu gösterir nüfus kay?tlar? ve söz konusu ?ahs?n ölümüne ili?kin evraklar oldu?u
anla??lmaktad?r. Bu durumda davac?lar?n Anayasa Mahkemesi'nin ve Dairemizin münferit
olaylarda arad??? kriterlerden hiçbirini ta??mayan iddias?n?n kabulü mümkün olmad???ndan, terör
örgütü taraf?ndan öldürüldü?ü iddia edilen davac?n?n II. derece h?s?m? olan ?ahs?n GKK oldu?u
ve görevi gere?i teröristlerle girdi?i çat??mada öldü?ü, dolay?s?yla ki?iye do?rudan bir sald?r?
mevcut olmad???ndan bireysel zarardan söz edilemeyece?inden davac?n?n bu iddias?na itibar
edilmedi?i, aralar?nda davac?n?n da bulundu?u … Köyü halk?n?n bir k?sm?n?n, güvenlik
kayg?s?yla da olsa köyden göç etmelerinden dolay? u?rad?klar? zarar?n, an?lan köyün tamamen
bo?almam?? olmas? di?er bir ifadeyle an?lan köyde nesnel güvenlik kayg?s?n?n ya?anmam??
olmas? ve davac?ya yönelik bir terör tehdidi ya da sald?r?s?n?n bulunmamas? nedenleriyle, 5233
say?l? Yasa hükümlerine göre idarece kar??lanmas?na hukuki olanak bulunmad???ndan, davac?
isteminin reddi yolunda tesis edilen dava konusu i?lemde hukuka ayk?r?l?k bulunmad???
gerekçesiyle davan?n reddine karar veren ?dare Mahkemesi Karar?n?n sonucu itibar?yla hukuka
uygun olsa da gerekçe de?i?tirilerek onanmas? gerekmektedir.

Aç?klanan nedenlerle, davac?n?n KARAR DÜZELTME ?STEM?N?N KABULÜNE, Dan??tay
Onbe?inci Dairesi'nin 16/01/2018 tarih ve E:2015/2262, K:2018/86 say?l? karar?n?n kald?r?larak
temyize konu … ?dare Mahkemesi'nin … tarih, E:…, K:… say?l? karar?n?n yukar?da belirtilen
GEREKÇE ?LE ONANMASINA, 14/02/2019 tarihinde oyçoklu?uyla karar verildi.

KAR?I OYLAR(X) :
Karar düzeltme isteminin reddedilmesi gerekti?i dü?üncesiyle ço?unluk karar?na kat?lm?yoruz.
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