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İdari İşlemlerden dolayı İdare Mahkemelerine başvuran bazı personelin, kazandıkları
davalardan dolayı talep edecekleri mahkeme masraflarını, İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.
maddesi ve Devlet Memurları Kanunun 21. maddesindeki hükümlere göre öncellikle idareden
talep etmeden İcra Dairesine müracaat ettikleri görülmektedir.
Öncellikle idari makamlara müracaat etmeden doğrudan icra işlemine geçilmesi, hem
yukarıda belirtilen kanunlara aykırılık teşkil etmekte, hem de idareye haksız olarak icra masrafları
ve icra vekalet ücreti yüklenmesine neden olmaktadır.
Oysa İdari Yargılama Usulü Kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasında İdare Mahkemeleri ve
Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre
İdare, 30 gün içerisinde işlem tesis etmeye mecburdur.
28. maddenin 2. fıkrasında, tam yargı davaları hakkındaki kararlardan ancak belli miktarı
aşanların genel hükümler dairesinde icra olunacağı belirtilmektedir.
Bu hüküm, idari işlemlerden dolayı hakları muhtel olanların tam yargı davası açacağını
belirtmektedir. Buna göre idari işlemden dolayı parasal veya parayla ifade edilebilecek hakkı zayi
olan kişi, öncelikle bu paranın ödenmesi için idareye talepte bulunacak, idareden red veya zımmen
red kararı aldıktan sonra idari yargıya gidecektir.
Uygulamada bir idari işlemin iptali için İdare Mahkemesine iptal davası açanlar da
mahkeme masrafı için doğrudan icra mercilerine başvurmaktadırlar.
Bu nedenle;
a) Bir idari işlemin iptali için İdari Yargı merciine başvurup, davayı kazanan memurun
mahkeme masrafları için idareye başvurmadan icra takibinde bulunması halinde,
memur hakkında disiplin soruşturması açılacak, aynı zamanda devlet zararı
kendisinden tahsil edilecektir.
b) Tam yargı davasının konusu olan idari işlemlerden kişisel hakları zayi olanlar,
öncelikle zayi olan para ile ifade edilen hakkını veya parasal talebini idareye
bildirecek, red veya zımmen red kararı alması durumunda tam yargı davası
açabileceklerdir.
Tam yargı davasında belli bir miktarı aşan alacak, genel hükümlere göre icra edilecektir.
Kendisini davalarda avukatla temsil ettiren memurların vekili de, memur adına işlem yaptığından,
memurun vekiline yetki verirken bu hususu göz önünde bulundurarak dikkatli davranması
gerekmektedir.
Bilgi ve gereği ile konunun tüm personele duyurulmasını rica ederim.
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