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Atatürk Havaalanı Terör Saldırısı Mağdurlarının

Tazminat Hakları
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Yurttaşın Bilmesi Gerekenler


Atatürk Havaalanı Katliamı Mağdurlarının (yaralanan yurttaşlar ve yaşamını yitirenlerin yakınları), tüm maddi manevi zararlarını Devlet İdaresi (somut durumda İçişleri Bakanlığı ve/veya İstanbul Valiliği) tazmin etmek zorundadır.
Bunun için pozitif hukuk uygulamasında iki temel yol vardır.

1- 5233 sayılı TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA


Kapsam :
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	MADDİ zararların SULHEN (Uzlaşma ile/Dava Açmadan) Karşılanması şeklindedir. 


* Manevi tazminat talepleri kapsam dışı bırakılmıştır. 

*AİHM hak ihlali tazminatları kapsam dışı bırakılmıştır

*İlama bağlı (mahkeme kararına bağlı) alacaklar kapsam dışı bırakılmıştır

	Kapsama T.M.K. m.1’de yer alan terör amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek HER TÜRLÜ SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLER nedeni ile oluşan zararlar dahil edilmiştir. 


	Kanun kapsamında hak sahibi olarak değerlendirilecekler gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri olabilir. (yani yaralı ya da ölenin mirasçısı başvurabileceği gibi, örneğin TMMOB da maddi zararları için başvurabilecektir). 


	Terör örgütü üyeliği ya da propagandası suçlaması nedeniyle mahkum olmuş olanlar kapsam dışı bırakılmıştır. 


	Hakkında terör örgütü üyeliği ya da propagandası nedeniyle dava açılmış bulunan kişiler hakkında ise dava sonuçlanıncaya kadar bu kanun kapsamında her hangi bir işlem yapılmaz ancak soruşturma aşaması ise bu kanuna göre başvuruya engel değildir. 




Zarar Tespit Komisyonu, Başvurunun süresi, Şekli ve Sonuçlandırılması:

	Başvurunun muhatabı olayın gerçekleştiği yer VALİLİĞİDİR. Bu kanun kapsamında Valiliğe yapılan bir başvuru olması halinde başvurudan itibaren 10 gün içerisinde Valinin görevlendirmesiyle “zarar tespit komisyonu” kurulur. 


	Başvurucular; zarar görenler veya mirasçılarıdır. 

	Başvurularda; zarar görenin veya mirasçılarının adı, soyadı, ikametgah adresi, 


zararın nevi, tutarı, gerçekleşme şekli ile gerçekleştiği yer ve tarih başvuru dilekçesinde belirtilir. 

	Komisyon bir başkan ve 6 üyeden oluşur, üyelerden birisi Baro yönetim kurulunca her yıl Aralık ayı sonuna kadar Valiliğe bildirilecek bir avukattır. 


	Komisyon; 


a)Cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespit edilmesi ve uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi, 

b)Mahsup edilecek miktarların belirlenmesi, 

c)Nakdi ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti, 

d)Ayni ifa tarzının belirlenmesi görevini yapar
	Zararlar nakdi karşılanabileceği gibi ayni karşılanması mümkünse ayni olarak karşılanır. (örneğin patlamada ses aracı zarar gördüyse, aynı niteliklerde bir aracın verilmesi) 


	Mahsup edilecek kalemler; (alınacak maddi tazminattan düşürülecek ödemeler) 


	Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca uygulanmış projelerin zararların giderilmesine katkıları, 

Zarar görenin değerlendirebileceği enkaz ve diğer yararlar 


c)Sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenen tazminatlar, tedavi ve cenaze giderleri

d)Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonundan yapılan yardımlar
Başvurunun süresi ve şekli:

	Başvuru zarara neden olan olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün ve her halde olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılır. 


*Öğrenmeden itibaren 60 günlük süre geçirilmiş ise, sürenin olayın bir terör olayı olduğunun bir mahkeme kararı ile tespit edilmesini müteakip 60 gün olarak başlatabilmesi mümkün olabilmelidir. 

*Yine sağlık sorunları ve tedavisi süren ve işgücü kaybı örneğin tedavinin sonunda ortaya çıkacak olan kişiler bakımından da “zararın öğrenilmesi” süreci devam ettiğinden bu sürecin bitiminden (zararın tam olarak öğrenilmesinden) sonraki 60 gün içinde başvurmak mümkün olmalıdır. Danıştay kararları bu yöndedir.-İDDGK’nun 17.04.1998 tarih, 1996/468 E., 1998/196 K. sayılı kararı. Ancak bu ikinci durumda başvuru süresi en çok BİR YILDIR.

*Ancak bu iki husus bir hukuk tartışması içermektedir. Risksiz yöntem “olay”dan itibaren 60 gün içinde başvurmaktır.)

	Yaralanma ve engelli hale gelme durumlarında hastanede yatış süresi başvuru süresinin hesaplanmasında hesaba katılmaz. 


*ANCAK yaralandıktan hastaneye yatana kadar geçen süre 60 günlük başvuru 

süresinden düşecektir. Hastaneden taburcu olunduğunda yatana kadar geçen süre düşerek kalan süre işlemeye başlayacaktır. (Örneğin ağır bir yara olmadığını düşünerek mağdur patlamadan üç gün sonra işitme zorluğu şikayetiyle hastaneye yattı. Bu üç günlük süre düşerek, hastaneden taburcu olduktan sonra mağdurun valiliğe bu kanun uyarınca başvurması için 57 günü kalmaktadır) 

* kanunun önceki metnindeki “sakatlanma” ibaresi “engelli hale gelme” olarak değiştirilmiştir. 

	Başvuru olayın meydana geldiği İl Valiliği’ne yapılır. 


	Eyleme şehir dışından katılmış olan kişiler olayın olduğu yer valiliğine kendi valilik, kaymakamlık ve T.C. Dış Temsilcilikleri eliyle başvurabilirler. 


*Devletin diğer makamlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular ilgili valiliğe gönderilir. 



Başvurunun sonuçlandırılması:

	Komisyon başvurudan itibaren 6 ay içerisinde çalışmasını sonuçlandırır. Ancak gerekli görüldüğü hallerde Vali bu süreyi 3 ay daha uzatabilir. 


	Dava açma süresi içinde yapılan başvurular dava açma süresini DURDURUR. (Dava açma süresine ilişkin açıklamalar aşağıda tam yargı davsı başlığında yapılmıştır). 


Dolayısıyla bu kanuna göre zarar tazmini başvurusu yapıldığında, İdari Yargılama Usulü Kanunundaki dava açma süreleri (md. 10-13) bu başvuruyla durmaktadır. 

	Karşılanacak Zararın Kapsamı: 


a)Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır taşınmazlara verilen her türlü zararlar, 
b)Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri,

c)Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar.

Komisyonca tespitler ve hesaplamalar yapıldıktan sonra sulhname tasarısı hazırlanır ve bir örneği davet yazısı ile birlikte hak sahibine tebliğ edilir.

	Hak sahibi, davetin kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde sulhname tasarısını imzalamak üzere komisyona gitmeli veya yasal bir temsilci göndermelidir. Aksi takdirde sulhname tasarısını kabul etmemiş sayılır. Bu durumda İYUK hükümleri çerçevesinde TAM YARGI YOLUNA BAŞVURARAK 


ZARARININ TAZMİN EDİLMESİNİ İSTEME HAKKI SAKLIDIR. 

	Sulhnamede belirlenen zararlar sulhnamenin imzalanmasından sonra valinin onayı üzerine üç ay içerisinde karşılanır. 


* DİKKAT: MATBU SULHNAME ÖRNEĞİNDE “TÜM ZARARLARIM KARŞILANDI” ŞEKLİNDE BİR İBRA CÜMLESİ BULUNMAKTA. BU İBRA MANEVİ ZARARLARI KAPSAYAMAZ ÇÜNKÜ KANUN MANEVİ ZARARLARI KAPSAMIYOR. BUNA 

RAĞMEN SULHNAMEYE “MANEVİ TAZMİNAT HAKKIM SAKLIDIR” ŞERHİ DÜŞEREK İMZALAMAKTA FAYDA VAR. 

*Bunun dışında başvuran mağdur, maddi zararlarının da tam karşılanmadığı düşüncesindeyse sulhnameyi imzalamamalıdır. Bu durumda uzlaşmazlık tutanağı tutulmakta, dava açma süresi kaldığı yerden başlamaktadır. (İYUK 10-13’deki süreler-aşağıda açıklanmıştır.)

	Terör eylemleri ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda, malul olanlara ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI OLMASI HALİNDE, ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANINDA AYLIK BAĞLANIR. 


BU DÜZENLEME ÇOK ÖNEMLİ. ATATÜRK HAVAALANI KATLİAM MAĞDURU KENDİSİNE MAAŞ BAĞLANMASINI İSTİYORSA MUTLAKA 60 GÜN İÇİNDE BU KANUNA GÖRE VALİLİĞE BAŞVURU YAPMALI. BU MAAŞIN BAĞLANMASININ BAŞKA BİR YOLU YOK! 

	Terör eylemleri ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda 


YAŞAMINI YİTİRENLERİN MİRASÇILARINA DA 5510 S.K. m34 uyarınca AYLIK BAĞLANIR. BU MAAŞIN BAĞLANMASININ DA BAŞKA BİR YOLU YOK! 

	Nakdi ödemeler hak sahiplerinin banka hesaplarına yapılır. 
	Bu Kanuna göre yapılacak başvurular her tür vergi, resim ve harçtan muaftır. 


2- 2577 sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ÇERÇEVESİNDE TAZMİNAT BAŞVURULARI ve TAM YARGI DAVALARI

	Manevi  tazminat  talepleri  ise  her  halükarda  bu  kanuna  göre  başvurularak 


yapılacaktır. Yukarıda bahsedilen 5233 sayılı kanuna göre valiliğe başvuru, manevi tazminatı kapsamaz. Dolayısıyla 5233 sayılı yasaya göre maddi tazminat için başvuran herkes, 2577 sayılı yasaya göre de manevi tazminat için ayrıca başvurmalıdır. 

	Başvuru İçişleri Bakanlığı’na yapılmalıdır. 


	Manevi tazminat talepleri için patlamayı veya zararı öğrendikten sonraki BİR YIL İÇİNDE başvuru yapılmalıdır. Zararı öğrenme süresi zarar (yani tedavi süreci) sürüyorsa EN FAZLA BEŞ YIL içinde başvuru yapılmalıdır. Dolayısıyla üst sınır bu 5 yıldır. 


* Uygulamada zararın sürüyor olması bir hukuk tartışması içermektedir ve risklidir. 

Biz tedavi sürüyor olsa bile patlamadan itibaren 1 yıl içinde başvuru yapılmasını öneriyoruz. Şayet mağdur yaralı değil de ölenin mirasçısıysa her halükarda üst başvuru süresi 1 yıldır.

	İçişleri Bakanlığının başvurudan itibaren 60 gün içinde cevap vermesi beklenir. 


	Eğer bakanlık cevap verirse ve manevi tazminatı ödemeyi reddederse, bakanlıktan 


yanıt geldikten sonraki 60 gün içinde bu kez mağdurun dava açma hakkı oluşacaktır. 

	Bakanlık başvurudan sonraki 60 gün boyuna yanıt vermezse, başvuruyu yine reddettiği kabul edilecektir (zımni red). Bu durumda başvurudan sonraki 60. günün dolmasıyla, bu kez mağdurun 60 günlük dava açma süresi (ikinci 60 gün) işlemeye başlayacaktır. 


	Dava İstanbul İdare Mahkemesi’nde açılacaktır. 


	Mağdur şayet 5233 sayılı yasa uyarınca Terör Mağdurlarının valiliğe başvurusu yolunu tercih etmiyorsa, TÜM MADDİ TAZMİNATLARI İÇİN DE BU YOLA 


BAŞVURABİLİR. 

* ANCAK UNUTULMAMALIDIR Kİ MAAŞ BAĞLANMASI BU İKİNCİ YOLLA, BU KANUNA GÖRE YAPILACAK BAŞVURU VE DAVALARLA MÜMKÜN DEĞİLDİR. Başvuru 

usul, süre ve makamları farklıdır. 5233 sayılı yasa uyarınca İstanbul Valiliğine başvurarak, zarar hesaplanarak, ancak buradan maaş bağlanmaması halinde ikinci yola göre dava açmak mümkündür. Başvurmadan dava açılarak maaş bağlanması talep edilemez.
	5233 sayılı Terör Mağdurları yasal düzenlemesi uyarınca (yani 1 no.lu yöntemle) 


İstanbul Valiliği’ne yapılan başvuruda Valiliğin çıkardığı maddi tazminat miktarında anlaşamayan mağdur ile uzlaşmazlık tutanağı tutulması halinde, burada belirtilen 2 no.lu yöntemle (2577 sayılı İYUK’a göre) dava açılacaktır. 

	Bu durumda, mağdurun 5233 sayılı yasaya göre yaptığı başvuruyla, İYUK uyarınca dava açması için öngörülen sürenin duracağını açıklamıştır. Uzlaşmazlık tutanağının tutulmasıyla ise, durmuş olan dava süresi işlemeye devam edecektir. 


Dolayısıyla, BAŞLANGIÇTA BAŞVURU ÖNCESİ GEÇİRİLEN SÜRE DAVA AÇMA SÜRESİNDEN DÜŞECEĞİNDEN DİKKATLİ OLMAK GEREKİR. 

* Örneğin mağdur, 5233 sayılı yasa uyarınca İstanbul Valiliğine patlamadan 50 gün sonra başvurdu. Valiliğin altı ay içinde çıkardığı zarar tespitindeki rakamı yetersiz buldu, uzlaşmazlık tutanağı tutuldu. Uzlaşmazlık tutanağının tutulmasından sonra mağdurun, başlangıçtaki 60 günlük dava açma süresinden başvuru öncesi geçirilen 50 

gün düşürülecek ve mağdurun dava açmak için 60 gün – Başvuruya kadar geçen 50 gün = 10 günlük dava açma süresi kalacaktır. Bu süre uzlaşmazlık tutanağının düzenlenmesiyle başlayacaktır.

	5233 sayılı yasaya göre İstanbul Valiliğine yapılan başvuruda uzlaşmazlık tutanağı tutulması halinde açılacak davada davalı olarak HEM İSTANBUL VALİLİĞİ, HEM DE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HASIM GÖSTERİLMELİDİR. 




***Tüm bu açıklamalar tavsiye niteliğinde olup mümkün olması halinde mağdurların en yakın barolardan hukuki destek talep etmesi önerilir.


