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I. BASVURUNUN KONUSU 

1. Ba~vuru, tam yarg1 davasmda maddi tazminat istemi yon-Unden yerle~ik i9tihada 
aykm karar verilmesi nedeniyle adil yargdanma hakkmm ihlal edildigi iddiasma ili~kindir. 

II. BASVURU SURECi 

2. Ba~vuru 6/11/2015 tarihinde yapdm1~tlr. 

3. Ba~vuru, ba~vuru formu ve eklerinin idari yonden yap1lan on incelemesinden 
sonra Komisyona sunulmu~tur. 

4. Komisyonca ba~vurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bolum tarafmdan 
yapilmasma karar verilmi~tir. 

5. Bolum Ba~kam tarafmdan ba~vurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin 
birlikte yap1lmasma karar verilmi~tir. 

6. Ba~vuru belgelerinin bir orneg1 bilgi 19m Adalet Bakanhgma (Bakanhk) 
gonderilmi~tir. Bakanhk gor-U~-Un-U bildirmi~tir. 

III. OLAY VE OLGULAR 

7. Ba~vuru formu ve eklerinde ifade edildigi ~ekliyle olaylar ozetle ~oyledir: 

8. Ba~vurucu 2013 yilmda astsubay aday1 olarak Astsubay Temel Askerlik ve 
Astsubayhk Anlay1~1 Kazand1rma (ASTASAK) egitimine ba~lam1~t1r. 
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9. Guvenlik soru~turmasmm olumsuz sonrn;lanmas1 gerek9e gosterilerek 
ba~vurucunun ASTASAK egitim sureci sonlandmlm1~ ve 17/12/2013 tarihli i~lemle ili~igi 
kesilmi~tir. 

10. Ba~vurucu, ili~ik kesme i~lemine kar~1 Askeri Yuksek idare Mahkemesi 
(A YiM) nezdinde iptal davas1 a9m1~tir. A YiM ikinci Dairesi 10/9/2014 tarihli karanyla 
i~lemin iptaline hukmetmi~tir. iptal gerek9esinde ozetle guvenlik soru~turmasmm olumsuz 
sonu9lanmasma neden olan ceza davasma konu fiilin ba~vurucu re~it degilken ger9ekle~tigi, 
kamu davasmm denetimli serbestlik suresinin tamamlanmas1 sonucu du~ttigu ve bugun i9in 
egitime engel hali bulunmayan ba~vurucunun ili~iginin kesilmesinin hakkaniyete uygun 
du~medigi ifade edilerek i~lemin hukuka aykm oldugu sonucuna vanlm1~tir. 

11 . iptal karan uzerine ba~vurucu, AST ASAK egitimine kald1g1 yerden devam 
etmi~ ve 26/12/2014 tarihinde astsubay 9avu~ rtitbesiyle goreve ba~lam1~tir. 

12. Ba~vurucu, goreve ba~lamasmm ardmdan hukuka aykmhg1 yarg1 karanyla 
saptanm1~ i~lem nedeniyle goreve ge<; ba~lad1gm1 belirtmek suretiyle ugrad1gm1 iddia ettigi 
zarann kar~1hg1 olarak 1.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminat odenmesi istemiyle 
AYiM 'de tam yarg1 davas1 a9m1~tir. 

13. AYiM Ba~savc1hg1 tarafmdan; uyu~mazhga ili~kin olarak ba~vurucu hakkmda 
hukuka aykm olarak tesis edilen i~lemin hizmet kusuru olu~turdugu, bu hizmet kusuruyla 
ba~vurucunun ugrad1g1 maddi zarar arasmda illiyet bag1 bulundugu ve talep edilen tazminatm 
hizmet kusuru esaslanna gore odenmesi gerektigi yonunde gorti~ bildirilmi~tir. 

14. A YiM ikinci Dairesi 16/9/2015 tarihli karanyla davay1 kismen kabul kismen 
reddetmi~tir. 

15 . Ret gerek9esinde oncelikle hukuk devleti ilkesi geregi faaliyetlerini hukuka 
uygun bir bi9imde ytirtitmek zorunda olan idarenin bir i~leminden dolay1 hizmet kusuruna 
dayah olarak tazmin sorumlulugundan soz edilebilmesi i9in kural olarak hukuka aykmhgm 
varhgmm ~art oldugu ifade edilmi~tir. Kararda idari i~lemin her hukuka aykmhk halinin 
hizmet kusuruna neden olmad1g1, idari i~lemin sebep, konu ve maksat unsurlan bak1mmdan 
hukuka aykm olmas1 hallerinde hizmet kusurunun ve hizmet kusuruna dayah tazmin 
sorumlulugun olu~acag1, ogretideki baskm gorti~un de bu dogrultuda oldugu hatirlattlm1~ttr. 
Gerek9ede askeri ogrencilikten 91kanlmanm ders, saghk, disiplinsizlik, guvenlik soru~turmas1 
gibi 9e~itli sebeplere dayah olarak ger9ekle~tigi ve bu hususlarda yap1lan incelemeler sonucu 
91kanlma sebebinin hukuka aykm oldugunun anla~1ld1g1 durumlarda askeri ogrencilik 
statusunun sona erdirilmesini saglayan i~leme kar~1 a9ilan davalann iptal kararlan ile 
sonu9land1g1 belirtilerek somut olayda iptal karannm hukuki etki ve sonucunun 
ba~vurucunun ASTASAK egitimine dondurtilmesi olgusu ile smirh oldugunun altt 
9izilmi~tir. Ba~vurucunun herhangi bir nas1p duzeltme i~lemi yapilmaks1zm astsubayhk 
stattisunde ge9mesi gerektigini ileri surdugu bir y1lhk sure i9in astsubayhk ozltik haklanna 
kar~1hk gelen tazminat talep ettigi ve talep konusu hususta Dairelerinin gorevli ve yetkili 
bulunmad1gma dikkat 9ekilen gerek9ede talebin kabul edilerek bir y1lhk astsubay 9avu~ 
rtitbesine denk gelen maa~m odenmesi kabul edilse bile nas1p duzeltilmesi yap1lmaks1zm bu 
talebin kar~tlanmasmm, muteakip rtitbelerde ge<; terfiye dayamlarak yeni taleplerin ve 
davalann olu~masm1 engellemeyecegi ifade edilmi~tir. Ayn ca 27/7/1967 tarihli ve 926 say1h 
Turk Silahh Kuvvetleri Personel Kanunu uyannca nas1p duzeltmesi yap1lanlara maa~ fark1 
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odenmesinin mtimktin olmad1g1, ba~vurucunun da nas1p dtizeltme talebinin bulunmad1g1 
belirtilmi~tir. Nihayetinde ba~vurucunun ge9 atanmasma bagh olarak talep ettigi maddi 
tazminatm kar~1lanmasmm mtimktin olmad1g1 sonucuna vanlarak ret gerek9esi 
olu~turulmu~tur. Manevi tazminat istemi yontinden ise iptal edilen i~lem nedeniyle ugramlan 
tiztinttintin kar~1hg1 olarak ve istemle bagh kalmarak 10.000 TL manevi tazminata 
htikmedilmi~tir. 

16. Karar oy9oklugu ile almm1~tir. iki tiye maddi tazminat yontinden davanm 
kabulti yontinde kar~10y kullanm1~lardu. Kar~10y gerek9esinin ilgili k1s1mlan ~oyledir: 

"jdari i$lemden dogan tam yargz davalarznda da eylemden dogan tam yargz 
davalarznda oldugu gibi idarenin tazmin sorumlulugu, hizmet kusuru ve kusursuz 
sorumluluk kuram ve ilkelerine dayanmaktadzr. 

Hukuk devleti ilkesi geregi faaliyetlerini hukuka uygun bir bir;imde yiiriitmek zorunda 
olan idarenin, bir idari i$lemden dolayz hizmet kusuruna dayalz olarak tazmin 
sorumlulugundan soz edilebilmesi ir;in kural olarak hukuka aykzrzlzgzn varlzgz $arttzr. idari 
i$lemlerdeki yetki, $ekil unsurlarz ve usu! bakzmzndan hukuka aykzrzlzklarzn, sonradan 
giderilebilir hukuka aykzrzlzklar olmasz nedeniyle hizmet kusuru te$kil etmeyeceginden, 
idarenin hizmet kusuruna dayalz sorumlulugunun bulundugundan da soz edilemeyecegi; 
idari i$lemlerdeki sebep, konu ve maksat unsurlarz bakzmzndan hukuka aykzrzlzklarzn ise 
hizmet kusuruna sebebiyet verdigi ve idarenin hizmet kusuruna dayalz tazmir. 
sorumlulugunun bulundugu yoniindedir . 

... davacz tarafindan ar;zlan eldeki davada, hukuka aykzrzlzgz tespit edilen i$lem nedeniyle 
statii dz$znda ger;irilen I yzla ili$kin zararlarzn tazmini talep edilmektedir, Yani "naszp 
diizeltilmemesi" i$lemi dolayzszyla olu$an ya da olu$tugu iddia edilen zarara ili$kin bir talep 
bulunmamaktadzr, Ancak hangi durumda olursa olsun, hukuka aykzrzlzgz Dairemizce tespit 
edilen i$lem (askeri ogrencilikten r;zkarzlma) nedeniyle davacznzn tazmini gereken zararlarz 
bulunmaktadzr. Zira, iptal kararznzn, iptal edilen i$lemin "hir; yapzlmamz$ sayzlmasz" ve iptal 
kararz ile "i$lemden onceki duruma geri gelinmesi" $eklinde sonur;larz oldugu ve bunlarzn 
yerine getirilmesi ile kararzn uygulanmZ$ olacagz kabul edilmekle birlikte, soz konusu iptal 
kararzna kadar olu$an zararzn kar$zlanmasznzn da yine bu kararzn bir geregi oldugu kabui 
edilmesi gerekir. Kaldz ki, hukuk devletlerinde, devletin hukuka aykzrz i$lemleri nedeniyle 
meydana gelecek zararzn odenecek tazminatla kar$zlanmasz bir zorunluluktur. Yani, bu 
zararzn tazminine yonelik talebin, "naszp diizeltilmesi yapzlmadan giderilemez" veya benzeri 
gerekr;e ile reddedilmesi hukuk devleti anlayz$z ile uyu$mamaktadzr. Zira, davacz istersE 
giderilmeyen (ya da giderilmedigini dii$iindiigii) diger zararlarznz siiresi ir;inde ayrz bir 
dava konusu da yapabilir. 

Bu degerlendirmeler kapsamznda; davacznzn, sebep ve amar; unsurlarz yoniinden 
hukuka aykzrzlzgz Dairemizin 18.06.2014 tarih ve E,2013/1450 ve K.2014/942 sayzlz 
kararzyla saptanan bir idari i$lemle Astsubay Meslek Yiiksekokulu'ndan r;zkarzldzgz ve bu 
nedenle emsallerinden I yzl ger; mezun olarak goreve ba$ladzgz maddi bir vakzadzr. 
Dairemizin anzlan iptal kararz, davalz idarece tesis edilen okuldan r;zkarzlma i$leminde, 
idarenin hizmet kusurunu ortaya koymaktadzr. Bu itibarla, davacznzn hukuka aykzrz olarak 
hakkznda tesis edilen okuldan r;zkarzlma i$lemi nedeniyle emsallerinden ger; astsubaylzga 
nasbedilmek ve goreve ger; ba$lamak suretiyle statii dz$znda ger;irdigi siireye ili$kin ugradzgz 
zararlarzn idarece hizmet kusuru esaslarzna gore tazmini gerektigi, bu nedenle davacznzn 
emsallerine gore mahrum kaldzgz I yzlzk doneme ili$kin aylzklarzn odenmemesi yoniindeki 
i$lemin iptaline karar verilmesi gerektigi, Dairemizin uzun yzllardan gelen uygulamasznzn ve 
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i<;tihatlarznzn da bu yonde oldugu (AYIM 2'nci Dairesi'nin 07.11.2007 tarih ve E.2007/204, 
K2007/910, 09.04.2008 tarih ve E.2007/1158, K2008/432, 25.02.2009 tarih ve E. 2009/36, 
K. 2009/226, 11 .03.2009 tarih ve E. 2 0081882, K 2 009/316, 13.05.2009 tarih ve 
E.2009/31, K2009/557, 02.06.2010 tarih ve E.2010/140, K.20101799, 28.12.2011 tarih ve 
E.2011/1192, K.2011/1593, 19.09.2012 tarih ve E.2012/369, K2012/868, 15.05.2013 tarih 
ve E.2013/454, K2013/589, 15.05.2013 tarih ve E.2011/1539, K2013/602, 26.02.2014 tarih 
ve E.20P/305, K2014/267, 0207.2014 tarih ve E.2013/1833, K2014/1040 sayzlz kararlarz 
vb.) bu i<;tihadz degiJtirmek i<;in bir sebep de bulunmadzgz kanaatinde oldugumuzdan Sayzn 
<;ogunluk goriiJiine katzlamadzk. " 

17. Ba~vurucu, nihai karan 22/10/2015 tarihinde tebelltig etmesinin ardmdan 
6/11 /2015 tarihinde bireysel ba~vuruda bulunmu~tur. 

IV. iLGiLi HUKUK 

A. Ulusal Hukuk 

1. ilgili Mevzuat 

18. Anayasa'nm 125. maddesinin son fikrasmda, idarenin kendi eylem ve 
i~lemlerinden dogan zaran odemekle ytiktimlti oldugu belirtilmi~tir. Bu htiktim Turk 
hukukunda idarenin mali sorumlulugunun anayasal temelini olu~turmaktad1r. Ozel hukuktan 
farkh olarak -somut baz1 konulan dtizenleyen birka9 istisna d1~mda- idarenin idari nitelikteki 
i~lem ve eylemlerinden dogan zararlara ili~kin mali sorumlulugunu dtizenleyen genel bir 
kanun htikmti yoktur. idarenin kamu hukuku alanmdan kaynaklanan mali sorumlulugunun 
9er9evesi ile htiktim ve esaslan, Anayasa'nm amlan htikmtinden yola 91k1lmak suretiyle 
Dam~tay i9tihatlanyla belirlenmi~tir. Dam~tay i9tihatlanna gore idarenin mali sorumlulugu, 
kusur sorumlulugu ve kusursuz sorumluluk ~eklinde ikiye aynlmakta; kusursuz sorumluluk 
da dayand1g1 sebebe gore tehlikeli faaliyetler, mesleki risk, sosyal risk ve fedakarhgm 
denkle~tirilmesi bi9iminde tasnif edilmektedir. Kusur sorumlulugunda idarenin kusurlu 
bulunmas1 (hizmet kusuru) sorumlulugun temel ~art1 iken kusursuz sorumluluk hallerinde 
idarenin kusuru bulunmasa dahi mali sorumlulugu soz konusu olabilmektedir (Recep Tarhan 
ve Afife Tarhan , B. No: 2014/1546, 2/2/2017, §§ 28, 29, 30). 

2. A YiM Kararlan 

19. Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanhgmda uzman jandarma ogrencisi 
iken ili~igi kesilen ve ili~ik kesme i~lemi yarg1 karan ile iptal edilen davacmm ge<; atanmas1 
sonucu statti d1~mda ge9irdigi stirelere ili~kin maa~ ve ozltik haklanna dair maddi zarann 
odenmemesi i~lemine kar~1 a9tig1 davada Mahkeme 24/2/2009 tarihli ve E.2009/36, 
K.2009/226 say1h karanyla davanm kabultine karar vermi~tir. Karann gerek9esinin ilgili 
k1s1mlan ~oyledir: 

"T.C.Anayasanzn 125 nci maddesinin son fikraszna gore, idare kendi eylem ve 
iJlemlerinden dogan zararz odemekle yiikiimliidiir. Anayasada idarenin sorumlulugunun 
hangi esaslara gore belirlenecegi belirtilmemiJ olup bu meselenin c;oziimii ogretiye ve yargz 
kararlarzna bzrakzlmzJtzr. Bugiin idarenin sorumlulugu hizmet kusuru veya kusursuz 
sorumluluk ilkelerine dayandzrzlmaktadzr. jster hizmet kusuru ister kusursuz sorumluluk 
ilkelerine dayandzrzlszn gene/ olarak idarenin tazmin borcunun dogabilmesi i<;in bir zararzn 
mevcudiyeti, zarara yol ac;an eylemin idareye yiiklenebilir nitelikte olmasz ve zarar ile eylem 
arasznda illiyet bagznzn bulunmasz zorunludur. Davacznzn, hukuka aykzrzlzgz mahkeme 
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kararzyla saptanan bir idari tasarrufla Uzman Jandarma Okulundan <;zkarzldzgz ve 
emsallerinden daha sonra goreve baJ!adzgz maddi bir vakzadzr. Mare ajanlarznzn hukuka 
aykzrz gilvenlik soruJturmasz sonucunu esas olarak tesis ettikleri okuldan pkarzlma iJ!emi, 
idarenin hizmet kusurunu ortaya koymaktadzr. Davacznzn hukuka aykzrz olarak hakkznda 
tesis edilen okuldan pkarzlma iJlemi nedeniyle emsallerinden daha sonra uzman jandarma 
c;avuJ nasbedilmek ve goreve baJlamak suretiyle statil dzJznda ge<;irdigi silrede ugradzgz 
maddi zararznzn idarece, hizmet kusuru esaslara gore giderilmesi gerektigi, bu nedenle, 
hukuka aykzrzlzgz Mahkememizce tespit edilen okuldan <;zkarma iJ!emi nedeniyle 
emsallerinden ge<; mezun olan davacznzn, emsallerine gore mahrum kaldzgz aylzklarzn 
kendisine odenmemesi yonilndeki iJleminin iptaline karar verilmesi gerektigi sonucunr,. 
ulaJzlmzJtzr. 11 

20. Hava Astsubay Meslek Ytiksek Okulu ogrencisi iken ili~igi kesilen ve ili~ik 
kesme i~lemi yarg1 karan ile iptal edilen davacmm ge9 atanmas1 sonucu statti d1~mda 
ge9irdigi stirelere ili~kin maa~ ve ozltik haklanna dair maddi zarann odenmemesi i~lemine 
kar~1 a9tlg1 davada Mahkeme 15/5/2013 tarihli ve E.2013/454, K.2013/589 say1h karanyla 
davanm kabultine karar vermi~tir. Karann gerek9esinin ilgili k1s1mlan ~oyledir: 

'idari iJlemden dogan tam yargz davalarznda da eylemden dogan tam yargz 
davalarznda oldugu gibi idarenin tazmin sorumlulugu, hizmet kusuru ve kusursuz 
sorumluluk kuram ve ilkelerine dayanmaktadzr. 

Hukuk devleti ilkesi geregi faaliyetlerini hukuka uygun bir bi<;imde yilriltmek zorunda 
olan idarenin, bir idari iJlemden dolayz 11hizmet kusuru 11na dayalz olarak tazmin 
sorumlulugundan soz edilebilmesi i<;in kural olarak hukuka aykzrzlzgzn varlzgz Jarttzr. Ancak, 
bir idari iJ!emin herhangi bir yonden mevzuata ve hukuk kurallarzna aykzrz olmasz halinin, 
her durumda ve tek baJzna hizmet kusurunun varlzgznz kabule yeterli olup olmadzgz, dige, 
bir ifadeyle idari iJlemlerin iptalini gerektiren nedenlerle hizmet kusurunu doguran 
nedenler arasznda tam bir baglzlzk ve ayniyet olup olmadzgz hususunda ogretide bir jikil 
birligi bulunmadzgz gorillmektedir.Ancak ogretide bu konuda baskzn gorilJ idari 
iJ!emlerdeki yetki, Jekil unsurlarz ve usu! bakzmzndan hukuka aykzrzlzklarzn, sonradan 
giderilebilir hukuka aykzrzlzklar olmasz nedeniyle hizmet kusuru teJkil etmeyeceginden, 
idarenin hizmet kusuruna dayalz sorumlulugunun bulundugundan da soz edilemeyecegi; 
idari iJ!emlerdeki sebep, konu ve maksat unsurlarz bakzmzndan hukuka aykzrzlzklarzn ise 
hizmet kusuruna sebebiyet verdigi ve idarenin hizmet kusuruna dayalz tazmir. 
sorumlulugunun bulundugu yonilndedir. 

Davacznzn hukuka ve mevzuata aykzrzlzgz AYiM 2.Dairesinin 23.03.2011 tarih ve 
2011/275 Esas, 2011/404 Karar sayzlz kararzyla saptanan bir idari iJlemle Astsubay Meslek 
Yuksek Okulundan <;zkarzldzgz ve bu nedenle emsallerinden ge<; goreve baJ!adzgz maddi bir 
vakzadzr. Bu nedenle tesis edilen okuldan c;zkarzlma iJlemi, idarenin hizmet kusurunu ortaya 
koymaktadzr. Davacznzn hukuka aykzrz olarak hakkznda tesis edilen okuldan pkarzlma iJlemi 
nedeniyle emsallerinden gee; Astsubaylzga nasbedilmek ve goreve gee; baJlamak suretiyle 
statil dzJznda ge<;irdigi silreye iliJkin ugradzgz zararlarzn idarece hizmet kusuru esaslarzna 
gore tazmini gerektigi, bu nedenle, hukuka aykzrzlzgz Mahkememizce tespit edilen okuldan 
<;zkarma iJ!emi nedeniyle emsallerinden ge<; mezun olan davacznzn, emsallerine gore 
mahrum kaldzgz aylzklarzn kendisine odenmemesi yonilndeki iJleminin iptaline karar 
verilmesi gerektigi sonu<; ve kanaatine ulaJzlmzJtzr. 11 
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21. Mahkemenin 8/5/2013 tarihli ve E.2013/355, K.2013/568 say1h; 8/5/2013 tarihli 
ve E.2012/1200, K.2013/564 say1h; 20/3/2013 tarihli ve E.2012/1099, K.2013/349 say1h; 
27/3/2013 tarihli ve E.2012/1100, K.2013/379 say1h; 20/3/2013 tarihli ve E.2012/1101, 
K.2013/350 say1h; 2/7/2014 tarihli ve E.2013/1833, K.2014/1040 say1h kararlan da yukanda 
almtis1 yap1lan karar (bkz. § 20) ile benzer uyu~mazhklara ili~kin olup aym gerek9eye 
sahiptir. 

22. Sozle~meli subay adayhgma son verilmesine ili~kin i~lemi yarg1 karan ile iptal 
edilen davacmm statli d1~mda ge9irdigi stirelere ili~kin maa~ ve ozltik haklanna dair maddi 
zarar ile i~lem nedeniyle ugrad1g1 manevi zarann tazmini istemiyle a9tig1 davada A YiM 
Birinci Dairesi 18/6/2013 tarihli ve E.2013/217, K.2013/731 say1h karanyla davanm 
kabultine karar vermi~tir. Karann gerek9esinin ilgili kis1mlan ~oyledir: 

"Davacz hakkznda tesis edilen ayzrma i$lemi Dairemizin 25 Ekim 2011 giin ve 
E:2010/1111, K:2011/1683 sayzlz kararzyla hukuka aykzrz bulunarak iptal edilmi$tir. 
Hukuka aykzrzlzgz mahkeme kararzyla tespit edilen bu i$lem nedeniyle davalz idarenin hizmet 
kusuru ir;inde bulundugu ar;zktzr. Ayrzca iptal kararlarz, geriye yiiriir $ekilde i$lemi ortadar 
kaldzran ve yargzlama konusu i$lemin hukuk aleminde hir; dogmamasz sonur;larznz doguran 
kararlardzr. jptal kararzyla, dava konusu ayzrma i$leminin tesis anzndan onceki hukuki 
duruma doniiliir. Bu baglamda, davacznzn statii dz$znda ger;irdigi siireye ili$kin ozliik 
haklarznzn odenmesi, iptal kararznzn gereklerinden olup, davalz idareyi bu haklarzn 
odenmesi yiikiimliiliigii altzna sokmaktadzr. 

jdarenin bir eylemi veya i$lemi sonucu elem ve zzdzrap duyulmasz, haysiyet ve $erefin 
rencide olmasz, manevi degerlerin ve ya$ama zevkinin azalmasz manevi zarar te$kil 
etmektedir. Bu baglamda giinliik ya$amz etkileyecek olr;iide iiziintii ve szkzntz duyulmasznm 
da tazmini gereken bir manevi zarara neden olacagznzn kabulii gerekmektedir. " 

B. Uluslararas1 Hukuk 

1. A vrupa insan Haklan Sozle~mesi 

23. Avrupa insan Haklan Sozle~mesi'nin (Sozle~me) 6. maddesinin (1) numarah 
fikrasmm birinci ctimlesi ~oyledir: 

"Herkes davasznzn, medeni hak ve yiikiimliiliikleri ile ilgili uyu$mazlzklar ya da cezai 
alanda kendisine yoneltilen sur;lamalarzn esasz konusunda karar verecek olan, yasayla 
kurulmu$, bagzmszz ve tarafszz bir mahkeme tarafindan, kamuya ar;zk olarak ve makul bi, 
siire ir;inde, goriilmesini isteme hakkzna sahiptir. " 

2. A vrupa insan Haklan Mahkemesi ic;tihad1 

24. A vrupa insan Haklan Mahkemesine (AiHM) gore mahkeme i9tihatlanndaki 
degi~im yarg1 organlannm takdir yetkisi kapsammda kalmakta olup boyle bir degi~iklik ozti 
itibanyla onceki 9oztimtin tatminkar bulunmamas1 anlamma gelir (S.S. Balzklu;e$me Beldesi 
Tarzm Kalkznma Kooperatifi ve digerleri/Tiirkiye, B. No: 3573/05, 30/11/2010, § 28). Ancak 
yerle~mi~ yarg1sal pratigin de i9tihat degi~ikliginin gerek9elendirildigi kararda dikkate 
almmas1 gerekir (Atanasovski/Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, B. No: 36815/03, 
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14/1 /2010, § 38). Bu baglamda aym hususta daha once 91kan kararlardan farkh bir huklim 
kurulmas1 halinde mahkemelerce bu farkhla~maya ili~kin makul bir a91klama getirilmesi 
gerekmektedir (Stoilkovska/Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, B. No: 29784/07, 
18/7/2013, § 49). 

25. AiHM, hukuki belirlilik ~artmm ve me~ru beklentilerin korunmas1 geregmm 
yerle~ik i9tihadm surdurulmesini i9ermediginin altm1 9izmekte ancak iyi temellere oturmu~ 
yerle~ik i9tihadm varhgmm yuksek mahkemeye i9tihattan aynlmay1 hakhla~tuan daha 
saglam gerek9eler a91klama gorevi yukledigini ifade etmektedir. AiHM'e gore yuksek 
mahkemenin yerle~ik i9tihattan farkh karar verilmesinin sebebi hakkmda ba~vurucuya detayh 
a91klama yapma sorumlulugu bulunmaktadu (Atanasovski/Makedonya Eski Yugoslav 
Cumhuriyeti, § 38). 

V. iNCELEME VE GEREK<;E 

26. Mahkemenin 11/12/2018 tarihinde yapm1~ oldugu toplantida ba~vuru incelenip 
geregi du~unuldu: 

A. Ba~vurucunun iddialan ve Bakanhk Gorii~ii 

27. Ba~vurucu; idarenin hukuka aykm i~lemi nedeniyle statu d1~mda ge9en 
surelerde ugramlan maddi zararlara ili~kin olarak A YiM'de a91lan davalarda istikrarh bir 
bi9imde maddi tazminata hukmedildigini, ba~vuruya konu yarg1lama surecinde ise yeterli bir 
a91klamada bulunulmadan i9tihada aykm karar verildigini, bu durumun ongorulebilir 
olmad1g1m, hukuki belirlilik ve e~itlik ilkeleri ile adil yarg1lanma hakkmm ihlal edildigini 
ileri surmektedir. 

28. Bakanhk bildirdigi goru~te, A YiM'in bag1ms1zhg1 ve tarafs1zhgma dair verilen 
AiHM kararlan 9er9evesinde yeniden yarg1lanma imkam getirildigini, askeri ogrencilerin 
tazminat istemlerine ili~kin olarak daha once Anayasa Mahkemesi onune getirilen 
uyu~mazhklarda ilkelerin belirlendigini ve somut ba~vuruda bu ilkelerden aynlmay1 
gerektirecek bir durum soz konusu olmad1gm1 ifade etmi~tir. 

B. Degerlendirme 

29. Anayasa'nm 36. maddesinin birinci fikras1 ~oyledir: 

"Herkes, me~ru vaszta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargz mercileri oniinde 
davacz veya davalz olarak iddia ve savunma ile adil yargzlanma hakkzna sahiptir. " 

30. Anayasa Mahkemesi, olaylann ba~vurucu tarafmdan yap1lan hukuki 
nitelendirmesi ile bagh olmay1p olay ve olgulann hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir 
Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013 , § 16). 

31. Ba~vuruya konu yarg1lama surecinde A YiM tarafmdan, benzer durumlarda 
verilen kararlardan (bkz. §§ 19-22) farkh bir sonuca vanld1g1 a91ktir. Bununla birlikte, yarg1 
karan ile iptal edilen i~lemler nedeniyle a91lan maddi tazminat davalannda A YiM daireleri 
tarafmdan birbiriyle 9eli~en kararlann verildigi ve bu durumun yerle~ik bir hal ald1g1 ortaya 
konulamam1~tu. Bu hale gore A YiM i9tihatlannda derin ve devamlz bir ir;tihat farkhlzgznzn 
bulundugu soylenemez. Bu baglamda iddialann ozu, A YiM'in benzer maddi tazminat 
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davalannda sergiledigi yakla~1mmm aksine bir degerlendirme yapmasma kar~m bu hususa 
dair makul, a91klay1c1 bir gerek9e belirtmedigi konulanna yonelik oldugundan ~ikayet maddi 
tazminat isteminin reddine ili~kin k1s1m yoniinden adil yarg1lanma hakkmm gtivencelerinden 
biri olan gerek9eli karar hakk1 kapsammda degerlendirilmi~tir. 

1. Kabul Edilebilirlik Yoniinden 

32. A91k9a dayanaktan yoksun olmad1g1 ve kabul edilemezligine karar verilmesini 
gerektirecek ba~ka bir neden de bulunmad1g1 anla~1lan adil yarg1lanma hakkmm ihlal 
edildigine ili~kin iddianm kabul edilebilir olduguna karar verilmesi gerekir. 

2. Esas Yoniinden 

a. Genel ilkeler 

33. Anayasa'nm 36. maddesinin birinci fikrasmda herkesin adil yarg1lanma hakkma 
sahip oldugu belirtilmi~ ancak gerek9eli karar hakkmdan a91k9a soz edilmemi~tir. Bununla 
birlikte Anayasa'nm 36. maddesine " ... adil yargzlanma" ibaresinin eklenmesine ili~kin 
gerek9ede, Ttirkiye'nin taraf oldugu uluslararas1 sozle~melerce de gtivence altma alman adil 
yarg1lama hakkmm madde metnine dahil edildigi vurgulanm1~tu. Nitekim Sozle~me'nin 6. 
maddesinin (1) numarah fikrasmdaki hakkaniyete uygun yarg1lanma hakkmm kapsamma 
gerek9eli karar hakkmm da dahil oldugu A vrupa insan Haklan Mahkemesinin (AiHM) 
bir9ok karannda vurgulanm1~tu. Dolay1s1yla Anayasa'nm 36. maddesinde dtizenlenen adil 
yarg1lanma hakkmm gerek9eli karar hakk1 gtivencesini de kapsad1gmm kabul edilmesi 
gerekir (Abdullah Topc;u, B. No: 2014/8868, 19/4/2017, § 75). 

34. Anayasa'nm 141. maddesinin ti<;tincti fikrasmda da "Butun mahkemelerin her 
turlu kararlan gerekc;eli olarak yazzlzr." denilerek mahkemelere kararlanm gerek9eli yazma 
yuktimlultigti yuklenmi~tir. Anayasa'mn btittinltigti ilkesi geregi amlan Anayasa kurah da 
gerek9eli karar hakkmm degerlendirilmesinde gozontinde bulundurulmahdu (Abdullah 
Topc;u, § 76). 

35. Gerek9eli karar hakk1, ki~ilerin adil bir ~ekilde yarg1lanmalanm saglamay1 ve 
denetlemeyi ama9lamakta; taraflann muhakeme s1rasmda ileri stirdtikleri iddialannm 
kurallara uygun bi9imde incelenip incelenmedigini bilmeleri ve aynca demokratik bir 
toplumda kendi adlanna verilen yarg1 kararlannm sebeplerini toplumun ogrenmesinin 
saglanmas1 i9in de gerekli olmaktadu (Sencer Ba~at ve digerleri [GK], B. No: 2013/7800, 
18/6/2014, §§ 31, 34). 

36. Mahkemelerin amlan yuktimltiltigti, yargilamada ileri stirtilen her ttirlti iddia ve 
savunmaya karar gerek9esinde aynnt1h ~ekilde yamt verilmesi gerektigi ~eklinde 
anla~1lamaz. Ancak derece mahkemeleri, kendilerine sunulan tum iddialara yamt vermek 
zorunda degilse de (Yasemin Ek~i, B. No: 2013/5486, 4/12/2013, § 56) davanm esas 
sorunlannm incelenmi~ oldugu gerek9eli karardan anla~ilmahdu. 

3 7. Bir kararda tam olarak hangi unsurlann bulunmas1 gerektigi davanm niteligine 
ve ko~ullanna baghd1r. Muhakeme suasmda a91k ve somut bir bi9imde one stirtilen iddia ve 
savunmalann davanm sonucuna etkili olmas1, ba~ka bir deyi~le davanm sonucunu 
degi~tirebilecek nitelikte bulunmas1 halinde davayla dogrudan ilgili olan bu hususlara 
mahkemelerce makul bir gerek9e ile yamt verilmesi gerekir (Sencer Ba~at ve digerleri, § 35). 
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38. Aksi bir tutumla mahkemenin davanm sonucuna etkili oldugunu kabul ettigi bir 
husus hakkmda ilgili ve yeterli bir yanzt vermemesi veya yamt verilmesini gerektiren usul 
veya esasa <lair iddialann cevaps1z b1rakilm1~ olmas1 hak ihlaline neden olabilecektir (Sencer 
Ba§at ve digerleri, § 39). 

39. Diger taraftan yarg1sal kararlardaki degi~iklikler, hukukun dinamizmini ve 
mahkemelerin yakla~1mlanm ya~anan geli~melere uyarlama kabiliyetlerini yans1tmas1 
yonilyle olumludur. Bu degi~iklikler yarg1 organlarmm takdir yetkisi kapsammda olup oz 
itibanyla onceki 9ozilmiln tatminkar bulunmamas1 anlamma gelmektedir. Ancak 
uygulamadaki birlikteligi saglamalan beklenen yiiksek mahkemeler i9inde yer alan dairelerin 
benzer davalarda tatmin edici bir gerek9e gostermeksizin farkh sonu9lara ula~malan ihtimale 
dayah ve birbirine zit sonu9lan ortaya 91kart1r. Bu ise hukuki belirlilik ve ongoriilebilirlik 
ilkelerine ters dii~ecektir. Aynca boyle bir algmm toplumda yerle~mesi halinde bireylerin 
yarg1 sistemine ve mahkeme kararlanna duymalan beklenen giiven zarar gorebilir. Bu 
baglamda aym hususta daha once 91kan kararlardan farkh bir hiikiim kurulmas1 halinde 
mahkemelerce bu farkhla~maya ili~kin makul bir a91klamanm getirilmesi gerekmektedir 
(Turkan Bal [GK], B. No: 2013/6932, 6/1/2015, §§ 53, 55, 64). 

40. Anayasa Mahkemesinin norm denetimi ve bireysel ba~vurularda (Ercan Din, B. 
No: 2014/94, 8/6/2016; Semra Bekiroglu ve digerleri, B. No: 2013/6717, 16/12/2015; Ahmet 
Gul ve digerleri, B. No: 2014/1182, 22/9/2016) hukuki giivenlik ve belirlilik kavrammm 
mahkeme kararlannda makul bir istikrann saglanmas1 hususu ile de dogrudan ilgili oldugu, 
yarg1 makamlannm benzer davalarda daha onceki kararlanyla kabul edilebilir oranlarda 
uyumlu kararlar vermesi gerektigi, mahkeme kararlannda istikrarh degerlendirmelerin 
d1~mdaki bir yakla~1mm hukukun dinamik yorumuyla uyumlu ve geli~meye yonelik olarak 
verildiginin yeterli ve makul gerek9eyle a91klanmas1 gerektigi yoniinde degerlendirmeler 
yaptlg1 anla~Ilmaktad1r. 

b. ilkelerin Olaya Uygulanmas1 

41. Somut olayda giivenlik soru~turmas1 gerek9e gosterilerek ASTASAK egitim 
siireci sonlandmlan ba~vurucu, ili~ik kesme i~leminin yarg1 karan ile iptal edilmesi iizerine 
egitimine devam etmi~ ve tank astsubay 9avu~ riitbesiyle atanm1~t1r. Ba~vurucu, hukuka 
aykmhg1 yarg1 karan ile saptanan i~lem nedeniyle bir yil ge9 atanmasmdan dolay1 mahrum 
kald1g1 ozliik haklarma <lair maddi zararm ve duydugu iizilntil nedeniyle ugrad1g1 manevi 
zarann tazmini istemiyle <lava a9m1~tlr. Mahkeme, iptal karannm hukuki etki ve sonucunun 
ba~vurucunun ASTASAK egitimine dondiiriilmesi olgusu ile sm1rh oldugunu ve herhangi bir 
nas1p diizeltme i~lemi yapllmaks1zm astsubayhk ozliik haklarma kar~1hk gelen tazminatm 
odenmesinin miimkiin olmad1gm1 belirtmi~tir. Mahkeme aynca bir y1lhk astsubay 9avu~ 
riitbesine denk gelen maa~m odenmesi kabul edilse bile bu talebin kar~Ilanmasmm miiteakip 
riitbelerde ge9 terfiye dayamlarak yeni taleplerin ve davalann olu~masm1 engellemeyecegini 
ifade ederek maddi tazminat yoniinden davay1 reddetmi~tir. 

42. AYiM tarafmdan benzer uyu~mazhklarda somut davadan once verilen kararlara 
bakild1gmda (bkz. §§ 19-22) konuya ili~kin i9tihadm oz olarak hukuka aykzrz i§lem nedeniyle 
meydana gelen ge9 atamalar sonucu aplan tazminat davalarznzn naszp duzeltmeye ili§kin 
bulunmadzgz ve yargz kararz ile hukuka aykmlzgz saptanan bu i§lemler nedeniyle ugranzlan 
zararlarzn iptal kararz ile i§lemin tum sonu9larznzn ortadan kaldmlmasz baglamznda idarece 
hizmet kusuru esaslarzna gore tazmini gerektigi yoniinde oldugu goriilmektedir. 
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43. Somut yarg1lama surecinde ise Mahkeme; ili~ik kesme i~lemine yonelik iptal 
karannm hukuki etki ve sonucunun yalmzca ili~igin kesildigi egitim surecinde geri 
dondurulmek ile smirh oldugunu, i~lem nedeniyle ugramlan ozluk haklanna dair maddi 
zarann nas1p duzeltme yap1lmadan odenemeyecegini, odense dahi bunun daha sonra terfi 
donemlerinde a91lacak davalan engellemeyecegi sonucuna vanm~tir. A YiM'in hukuka 
aykmhg1 yarg1 karan ile saptanan i~lem nedeniyle a9ilan tazminat davasmda ula~t1g1 sonucun 
konuyla ilgili olarak verilen onceki tarihli kararlardan farkh oldugu anla~1lmaktad1r. 

44. Yukanda belirtilen ilkeler uyannca yarg1sal kararlardaki degi~iklikler, hukuki 
dinamizm ve mahkemelerin yakla~1mlanm ya~anan geli~melere uyarlama kabiliyetlerini 
yans1tmas1 yonuyle olumlu olmakla birlikte benzer davalarda farkh sonu9lara ula~1lmas1 
halinde bu durumun tatmin edici bir gerek9eyle a91klanmas1 gerekmektedir. 

45. AYiM, yarg1 karan ile hukuka aykmhg1 saptanan i~lemler nedeniyle olu~an 
zararlar konusunda istikrarh olarak idarenin mali sorumlulugu bulundugu yonunde kararlar 
vermi~tir. Bu nedenle hukuki belirlilik ilkesi 1~1gmda, ba~vurucu a91smdan yarg1 karan ile 
iptal edilen i~lem nedeniyle olu~an maddi zaran i9in idarenin mali sorumluluguna gidilecegi 
olgusu dikkate almarak degerlendirme yapilmas1 yonunde makul bir guvenin olu~tugunun 
kabulu gerekir. 

46. A YiM somut olayda idarenin hukuka aykmhg1 yarg1 karan ile saptanm1~ i~lemi 
nedeniyle hizmet kusuru kapsammda mali sorumlulugunu tart1~mam1~, nas1p duzeltme 
a91smdan olay1 ele almak suretiyle maddi zararzn odenmesinin kabuliiniin daha sonraki 
tarihlerde terfi gecikmeleri nedeniyle ar;1lacak davalan engellemeyecegi ~eklinde mevcut 
tazminat talebiyle ilgisi olmayan bir ihtimali karanna gerek9e olarak alm1~tir. 

47. Yarg1lama surecinde hukuka aykmhg1 yarg1 karan ile saptanan i~lemler 
nedeniyle olu~an maddi zararlar i9in idarenin mali sorumlulugunun bulundugu yonunde 
A YiM kararlannm ba~vurucu tarafmdan Mahkemeye sunuldugu, dilek9elerde bu kararlardan 
omekler verildigi gorulmektedir. Mahkeme tarafmdan ise ileri surulen itirazlara yonelik 
i9tihat degi~ikligine gidildigine veya olaym ko~ullannda onceki kararlardan aynlmay1 
gerektirecek farkhhklar olduguna ya da altematif bir yakla~1m saglayan farkh gerek9elere 
dayamld1gma dair idarenin mali sorumluluguna yonelik herhangi bir a91klamada 
bulunulmad1g1 anla~1lmaktadir. 

48. Yukanda a91klanan tespitlere gore AYiM'in bireysel ba~vuruya konu karannda, 
onceki kararlanndan farkh bir sonuca neden ula~1ld1gmm ba~vurucu ve u9uncu ki~iler 
tarafmdan objektif olarak anla~1lmasma imkan verecek duzeyde yeterli a91klama yap1lmad1g1 
gorulmektedir. 

49. A91klanan gerek9elerle ba~vurucunun Anayasa'nm 36. maddesinde guvence 
altma alman adil yarg1lanma hakk1 kapsammda gerek9eli karar hakkmm ihlal edildigine karar 
verilmesi gerekir. 

3. 6216 Say1h Kanun'un 50. Maddesi Yonilnden 

50. 30/3/2011 tarihli ve 6216 say1h Anayasa Mahkemesinin Kurulu~u ve Yargilama 
Usulleri Hakkmda Kanun'un 50. maddesinin (1) ve (2) numarah fikralan ~oyledir: 
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"(]) Esas inceleme sonunda, baJvurucunun hakkznzn ihlal edildigine ya da 
edilmedigine karar verilir. jh/al kararz verilmesi halinde ihlalin ve sonur;larznzn ortadan 
kaldzrzlmasz ir;in yapzlmasz gerekenlere hiikmedilir ... 

(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararzndan kaynaklanmzJsa, ihlali ve sonur;larznz 
ortadan kaldzrmak ir;in yeniden yargzlama yapmak iizere dosya ilgili mahkemeye gonderilir. 
Yeniden yargzlama yapzlmasznda hukuki yarar bulunmayan hallerde baJvurucu lehine 
tazminata hiikmedilebilir veya gene/ mahkemelerde dava ar;zlmasz yolu gosterilebilir. 
Yeniden yargzlama yapmakla yiikiimlii mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararznda 
ar;zkladzgz ihlali ve sonur;larznz ortadan kaldzracak Jekilde miimkiinse dosya iizerinden karar 
verir." 

51. Anayasa Mahk:emesinin Mehmet Dogan ([GK], B. No: 2014/8875, 7/6/2018) 
karannda Anayasa Mahk:emesince bir temel hakkm ihlal edildigi sonucuna vanld1gmda 
ihlalin ve sonrn;lannm nasil ortadan kaldmlacagmm belirlenmesi hususunda genel ilkelere 
yer verilmi~tir ( detayh a91klamalar i<;in bkz. Mehmet Dogan, § § 57-60). 

52. Ba~vurucu, yeniden yarg1lama yap1lmas1 ve tazminata hiikmedilmesi talebinde 
bulunmu~tur. 

53. Anayasa Mahk:emesi A YiM ikinci Dairesi tarafmdan yap1lan yargilama sonucu 
adil yarg1lanma hakk1 kapsammda gerek9eli karar hakkmm ihlal edildigi sonucuna varm1~tu. 
Dolay1s1yla somut ba~vuruda ihlalin mahkeme karanndan kaynakland1g1 anla~ilmaktadu. 

54. Bu durumda adil yarg1lanma hakk1 kapsammda gerek9eli karar hakkmm 
ihlalinin sonu9lannm ortadan kaldmlmas1 i9in yeniden yargilama yapilmasmda hukuki yarar 
bulunmaktad1r. Buna gore yap1lacak yeniden yarg1lama ise 6216 say1h Kanun'un 50. 
maddesinin (2) numarah fikrasma gore ihlalin ve sonu9lannm ortadan kaldmlmasma 
yoneliktir. Bu kapsamda derece mahk:emelerince yapilmas1 gereken i~, oncelikle ihlale yol 
a9an mahk:eme karannm ortadan kaldmlmas1 ve nihayet ihlal sonucuna uygun yeni bir karar 
verilmesinden ibarettir. Bu sebeple karann bir omeginin yeniden yargilama yap1lmak iizere 
ilgili mahkemeye gonderilmesine karar verilmesi gerekir. 

55. Adil yarg1lanma hakk1 kapsammdaki gerek9eli karar hakkmm ihlalinin 
sonu9lannm ortadan kaldmlmas1 i<;in yeniden yarg1lama yap1lmasmda hukuki yarar 
bulundugu sonucuna vanld1gmdan tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekir. 

56. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 226,90 TL har<; ve 1.980 TL vekalet 
iicretinden olu~an toplam 2.206,90 TL yargilama giderinin ba~vurucuya odenmesine karar 
verilmesi gerekir. 

VI. HOKUM 

A91klanan gerek9elerle; 

A. Adil yargilanma hakkmm ihlal edildigine ili~kin iddiamn KABUL 
EDiLEBiLiR OLDUGUNA, 

B. Anayasa'nm 36. maddesinde hiikiim altma alman adil yarg1lanma hakk1 
kapsammda gerek9eli karar hakkmm iHLAL EDiLDiGiNE, 
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C. Karann bir omeginin adil yargilanma hakkmm ihlalinin sonu9lanmn ortadan 
kaldmlmas1 i9in yeniden yargilama yapilmak ilzere -Anayasa'nm ge9ici 21. maddesinin 
birinci fikrasmm (E) bendinin (b) alt bendi geregince- yetkili idari yarg1 merciine 
GONDERILMESiNE (Karar AYiM ikinci Dairesinin 16/9/2015 tarihli ve E.2015/322, 
K.2015/1397 say1h karanna ait dava dosyas1 ile ilgilidir.), 

D. Ba~vurucunun tazminat taleplerinin REDDiNE, 

E. 226,90 TL hary ve 1.980 TL vekalet ilcretinden olu~an toplam 2.206,90 TL 
yarg1lama giderinin BASVURUCUY A ODENMESiNE, 

F. Odemenin, karann tebligini takiben ba~vurucunun Hazine ve Maliye 
Bakanhgma ba~vuru tarihinden itibaren dort ay i9inde yapilmasma, odemede gecikme olmas1 
halinde bu surenin sona erdigi tarihten odeme tarihine kadar ge9en sure i9in yasal F AiZ 
UYGULANMASINA, 

G. Karann bir omegmm Adalet Bakanhgma GONDERILMESiNE 11/12/2018 
tarihinde OYBiRLiGiYLE karar verildi. 

Ba~kan 
Engin YILDIRIM 

Dye 
M.EminKUZ 

Dye 
Celal Milmtaz AKINCI 

Dye 
R1dvan GDLE<;:: 

Dye 
Muammer TOPAL 
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