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BOZULMASINA karar verilınesi talebi.
a. Olay:

Sagnak 1,ağnurlann su birikintilerine 1,ol açığı bir gece vakti beş
İzrrıirli ı.urtdaş, park ve büçelerde kultanrlmak iizere toprak alrnması sonucu yol ortasında
meydana gelen dev çukura giren otomobilden sag çıkama1,.ıp boğularak ölmüşlerdir.

Bomova Beledivesi'nin cadde olarak düzenlenmek izpre
Bülükşehir Beledilesi'ne terkini 1aptıgı venmli topraklarla kaph sahadan. park ve büçelerde
kullaııImak iizere Bomova Beledilesi'ne ait kam1,.onlarla toprak alınmış. orta_va ç*an çukur
ö1,lece bırakıIrnrş. molozla doldurulmayan ve çevresinde hiç bir uyancı bulunmayan çukur1,ağnur sulanlla dolmuş, beş Jurtdaşın felaketi olrnuştur.
c. Ehliyeı;
Davacılar: İzmir'de yaşa_r-an. kentlerinin gündemiyle ilgilenen, kent
sorun]anna dularlı 1urtdaşlarür. kent ı,öneticilerinin asla mazeret ileri süremeyecekleri
€ır
ihmalleri sonucunda beş hernşehrilerinin ölümü. ülkernizdeki pek çok duyarh rurtdaş gibi.
davac ann da şiddetli üzüntti ve elem dulmasına ı,ol açmrştır.
Bu çagda, bu saatte, ölümle hayat arasındaki sıııırın bu kadar iğreti
olması- ölmek }a da sağ kalmak ihtimallerinin tesadüflere bğlı kalınası davacılarda Jiddi
tedirgırılik yaratmış: olat,nedeni1,Ie istifa etmeyi düşünrnediğini söyleyen beledile başkanııııı

bunun gerekçesini -kıırıkocanın her l«wgadan sonra boşanması gerekmez> biçiminde

ciddi-ı,etle bağdaşmaz uslüpla açıklaması. davacr
lurtdaşların maneü şahsi},etlenni derınden
zedelemiştir.

İzırıir'de t.aşay.arı herhangı 5 kişi ıa da 8 kişi vey,üut l8 kişi.
beledilenin açtıgı bu çukurda boğlubilirdi. karşıl,aka'da elliden fazla rurtdaşın ölümüne
!,ol
açan sel felaketi. Bayraklı'da yolda 1ürürken su birikintisi sanrp bastığı L:ıılul,a düşüp öİen
1urdaŞımrz, Flalirıfatpaşa'da çöken koca vol, İanir'li \urtdaşların karşılaşabilecekleı tehİikeıer
hakkında davacı 1urtlaş|an dehşeıe clüşürmtiştiir.
Bunlann hiç biri ''köıii kade r'' olarak prumlanacak,
"beklenemeyecek" felaketler değildir. kaldınmda 1,ürürken başına saksı dıişen
1,a da evınıı
sılonunda otururken kamyon prpan adam vakıasınĞ ''kadersizlik''
_va da ';ıımıılnayan höl''
değıl.'ihmıil" vardır: önlem almadan pencere-r.e konan saksı düşer. istiap haddinin ııç katı
1iiıklenen bakmsız beledil,e kamyonunun fieni patlar.

l

Davacı yurtdaşlar "Bıırası Türkiye, işler böyle!"
yaygın kanaatini içlerine sindirememektedirler. Birileri sorumlu olmalıdır;
hesap vermelidir; hesap sorulmahdır. Bornova çukıırunu açanlar,
Bayraklı'da yol ortasuıda sondaj çüurunu bırakanlar, Karşıyaka
dereyataklannı ve kıyısını dolduran]ar, Halinfat'ta dere ağzırl kapataılar
ya da bunlara lzin verenler uzaydarı gelmediler; uamızda|u,
aramızdaydılar.
İşte bu dava ile davacı yurtdaşlar; görevlerini gereği
gibi yerine getirmeyen, ihm6l eden, buıun sonunluluğunu da kabul
etrneyen, hatta hissetmeyen kent yöneticilerinin, bu daıranışlanyla haksız
olarak yındaşlan tizdiiklerinin farkına varmalannı sağlamak, kentte
yaşayan sıradan yurtdaşlara (davacılara) kusurlu davranışlan nedeniyle
tazminat ödemelerini temin etrnek peşindedirler.
Mükeme'ce "..davacıların kişisel haklarının ihlal edildiğnin
ortaya konulamadığı bu dunımda dıwa açmakta ehliyetleinin bulunduğundan söz
edilemez.. " gerekçesi_n-le davanrn esasına geçmeksizin reddine karar verilmesi Çevre
Mevzuatı'na açıkça ayknür.
Aıa},asa'nın 56 no maddesi'nde. "herkesin sağlıklı ve dengeli bir
çewede yaşama hakh" kabul edilrniştir: kent 1öneticilerinin asla mazeret kabul edi|rnez ağır
kusurlu davranşlan nedeniyle beş kişinin öliirnii,rıe yol açmalan, kentte sÇ kalan diğer
}urtdaşlar bakımından ciddi endiş ve üzüntii yaratmrş; ü,aşadıklan c€vrenin "sağffiı ye

dezgelj o/madığı " lurtdaslarca kesınlikle arılasılrnrstır. İşte sırf bu nedenle yöneticiler. kentli
1urtdaşlardan öair dilemeli, bunu da sembolik olarak ödeyecekleri tazrıinatla göstermelidirler.
Çeıre Kanunu'nun 3 ve 30 ncu maddelerinde, " sağlık ve dengeli
çevre" nn temini bakmından 1urtdaşların doğrudan zarar görmeleri değLl, "haberdar
olmalan "; müdahale, dava ve talep için yeterli görülmüştiir.
400l sayılı Yasa'dan önct ya da 1ürürliikte bulunduğu sırada
veyahut da Anayasa Mahkemesi'nce iptalinden sonra. idari davalar bakmından aranan
"doğnıdan hşisel hak ihlali" koşulıı, "
'
çevre davaları' bakımından geçerli dğtdir.
Sayın Mahkeme'ce eksik incelerne ve mevzuatın hatalı
.vorumlanmasıyla davanın ehliyet _vöniirıden reddine karar verilmesi, boznayı gerekirir.
Sonuç/Talep

Yukanda sunulan ve Sayın Dairenizce re's€n nazara alınacak sair
nedenlerle; İzınir lkinci İdare Mahkemesi'nin davanın ehliy,et
yöniinden reddine ilişkin 0510611996 tarihli karannın temyizen

incelerek bozulmasına
26l08l 1996,Pazartesi
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