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I.

BASVURUNUN KONUSU

1. Ba~vuru, ozltik haklanna ili~kin olarak a9ilan davada yarg1lamanm makul
stirede tamamlanmamas1 ve hukuka aykm karar verilmesi nedenleriyle adil yarg1lanma
hakkmm ihlali iddiasma ili~kindir.

II. BASVURU SURECi
2.

Ba~vuru 8/1 /2014 tarihinde yapilm1~tlf.

3. Ba~vuru, ba~vuru formu ve eklerinin idari yonden yap1lan on incelemesinden
sonra Komisyona sunulmu~tur.
4. Komisyonca ba~vurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Boltim tarafmdan
yapilmasma karar verilmi~tir.

III. OLAY VE OLGULAR
5.

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

6.

Ba~vurucu, Anadolu Universitesi btinyesinde memur olarak 9ah~maktadir.

7. Ba~vurucu 2007 y1lmm Agustos aymdan itibaren geriye dontik olarak
yararlandmlmad1gm1 veya eksik yararland1g1m belirttigi <loner sermaye ticretlerinin
odenmesi istemiyle idari ba~vuruda bulunmu~tur. Soz konusu talep Anadolu Universitesi
Yonetim Kurulunun 18/12/2007 tarihli i~lemiyle reddedilmi~tir.
8. Ret i~leminin iptali istemiyle a91lan davada Eski~ehir 2. idare Mahkemesi
(Mahkeme) 29/5/2008 tarihli karanyla davay1 sure a~1m1 yontinden reddetmi~, ancak ret
htikmti Dam~tay Sekizinci Dairesinin 16/12/2008 tarihli karanyla bozulmu~tur.
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9. Bozma ilamma uyan Mahkeme 29/3/2010 tarihli karanyla davay1 k1smen sure
a$1m1 yonunden k1smen de esas yonunden reddetmi$tir. Gerek9ede oncelikle 4/ 11/1981 tarihli
ve 2547 say1h Yuksekogretim Kanunu'nun 58. maddesi uyannca doner sermaye odemelerinin
yap1lan i$in niteligine gore farkhhk gosterebilecegi ve universitenin <loner sermaye gelirine
yap1lan katk1 oranmda ucret belirlenmesinin e$itlik ilkesine aykmhk ta$1mad1g1
hatirlat1lm1$t1r. Ba$vurucunun ileri surdugunun aksine emsallerine kendisinden fazla doner
sermaye ucreti odenmedigi yonunde belirleme yap1ld1ktan sonra ba$vurucuya 2547 say1h
Kanun'un ongordugu smirlar i9inde kalmarak hizmet gereklerine uygun <loner sermaye
odemesi takdir edildigi ve i$lemde hukuka aykmhk bulunmad1g1 belirtilmi$tir. Diger taraftan
ba$vurucunun idari ba$VUru yaptlg1 tarihten geriye donuk olarak altm1$ gunun d1$mda kalan
taleplerinin 6/1/1982 tarihli ve 2577 say1h idari Yarg1lama Usulti Kanunu uyannca sure a$1m1
nedeniyle incelenemeyecegi ifade edilmi$tir.
10. Ret hukmu Dam$tay Sekizinci Dairesinin 16/11/2012 tarihli karanyla onanm1$
ve karar duzeltme istemi aym Dairenin 18/9/2013 tarihli ilam1yla reddedilmi$tir.
11. Ba$vurucu, nihai karan 9/12/2013 tarihinde tebellug etmesinin ardmdan
8/1 /2014 tarihinde bireysel ba$vuruda bulunmu$tur.

IV. iNCELEME VE GEREK<;E
12. Mahkemenin 28/11/2018 tarihinde yapm1$ oldugu toplant1da ba$VUru incelenip
geregi du$unuldu:

A. Makul Siirede Yargdanma Hakkma ili~kin ihlal iddias1
1.

Ba~vurucunun iddialan

13 . Ba$vurucu, yargilamanm uzun surmesi nedeniyle adil yarg1lanma hakkmm ihlal
edildigini ileri surmu$llir.

2.

Degerlendirme

14. Ferat Yiiksel (B. No: 2014/ 13828, 12/9/2018) karannda Anayasa Mahkemesi;
yarg1lamalann makul surede sonu9landmlmad1g1 ya da yarg1 kararlannm ge9 veya eksik icra
edildigi ya da hi<; icra edilmedigi iddias1yla 31/7/2018 tarihinden once ger9ekle$tirilen
bireysel ba$vurulara ili$kin olarak Tazminat Komisyonuna ba$vuru imkanmm getirilmesine
ili$kin yolu ula$1labilir olma, ba$an $ans1 sunma ve yeterli giderim saglama kapasitesinin
bulunup bulunmad1g1 yonlerinden inceleyerek bu yolun etkililigini tartI$ffil$tlr.
15. Ferat Yiiksel karannda ozetle amlan ba$vuru yolunun ki$ileri mali ktilfet altma
sokmamas1 ve ba$vuruda kolayhk saglamas1 nedenleriyle ula$1labilir oldugu, duzenleni$ $ekli
itibanyla ihlal iddialanna makul bir ba$an $ans1 sunma kapasitesinden mahrum olmad1g1 ve
tazminat odenmesine imkan tammas1 ve/veya bu mumkun olmad1gmda ba$ka ttirlu telafi
olanaklan sunmas1 nedenleriyle potansiyel olarak yeterli giderim saglama imkanma sahip
oldugu hususunda degerlendirmelerde bulunulmu$tur (Ferat Yiiksel, §§ 27-34). Bu gerek9eler
dogrultusunda Anayasa Mahkemesi, ilk bak1$ta ula$1labilir olan ve ihlal iddialanyla ilgili
ba$an $ans1 sunma ve yeterli giderim saglama kapasitesi oldugu gortilen Tazminat
Komisyonuna ba$VUfll yolu ttiketilmeden yap1lan ba$vurunun incelenmesinin bireysel
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ba~vurunun ikincil niteligi ile bagda~mayacag1 sonucuna vararak ba~vuru yollarmm
tiiketilmemi~ olmas1 nedeniyle kabul edilemezlik karan vermi~tir (Ferat Yuksel, §§ 35, 36).
16. Mevcut ba~vuruda soz konusu karardan aynlmay1 gerektiren bir durum
bulunmamaktad1r.
17. A91klanan gerek9elerle ba~vurunun bu klsmmm, diger kabul edilebilirlik
ko~ullan yoniinden incelenmeksizin ba~vuru yollannm tiiketilmemesi nedeniyle kabul
edilemez olduguna karar verilmesi gerekir.

B. Diger ihlal iddialan
1.

Ba~vurucunun iddialan

18. Ba~vurucu; <loner sermaye uygulamasmda e~itlik ilkesine aykm davramld1gm1,
Mahkemenin hatah yorumda bulundugunu ve hukuka aykm karar verdigini, ozliik haklanm
alamamas1 nedeniyle zarara ugrad1gm1 belirterek Anayasa'mn 10., 35. ve 36. maddelerinin
ihlal edildigini ileri stirmektedir.

2.

Degerlendirme

19. 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). Ba~vurucunun iddialan dikkate ahnd1gmda
~ikayetin karar sonucuna yonelik oldugu anla~ild1gmdan incelemenin bu kapsamda yap1lmas1
uygun gortilmti~tiir.
20. Anayasa'nm 148. maddesinin dordtincti fikrasmda kanun yolunda gozetilmesi
gereken hususlara ili~kin ~ikayetlerin bireysel ba~vuruda incelenemeyecegi belirtilmi~tir. Bu
kapsamda ilke olarak mahkemeler ontinde <lava konusu yapilm1~ maddi olay ve olgulann
kamtlanmas1, delillerin degerlendirilmesi, hukuk kurallanmn yorumlanmas1 ve uygulanmas1
ile uyu~mazhkla ilgili vanlan sonucun adil olup olmamas1 bireysel ba~vuru konusu olamaz.
Ancak bireysel ba~vuru kapsammdaki hak ve ozgtirltiklere mtidahale te~kil eden, bariz takdir
hatas1 veya a91k bir keyfilik i9eren tespit ve sonu9lar bu kapsamda degildir (Ahmet Saglam,
B. No: 2013/3351 , 18/9/2013 , § 42).
21. Somut olayda iddia, savunma ve tiim dosya kapsam1 incelenerek ilgili kls1mlan
yukanda belirtilen (bkz. § 9) gerek9e ile htiktim kurulmu~tur.
22. Mevzuatm, somut olaym ve delillerin yorumlanmas1 yukanda amlan ilkeler
(bkz. § 20) uyannca uyu~mazhg1 9ozmekle gorevli mahkemenin takdirinde olup bireysel
ba~vuruda degerlendirmeye konu edilemez.
23. Buna gore ba~vurucu tarafmdan ileri stirtilen iddialar, delillerin
degerlendirilmesi ve hukuk kurallannm yorumlanmasma ili~kin olup kararda bariz takdir
hatas1 veya a91k bir keyfilik olu~turan bir durumun da bulunmad1g1 dikkate almd1gmda ihlal
iddialanmn kanun yolu ~ikayeti niteliginde oldugu anla~1lmaktad1r.
24. A91klanan gerek9elerle ba~vurunun bu klsmmm da, diger kabul edilebilirlik
ko~ullan yontinden incelenmeksizin ac;zkc;a dayanaktan yoksun olmasz nedeniyle kabul
edilemez olduguna karar verilmesi gerekir.
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V. HUKUM
A91klanan gerek<;elerle;
A. 1. Makul siirede yargilanma hakkmm ihlal edildigine ili~kin iddianm ba~vuru
yollannzn tiiketilmemesi nedeniyle KABUL EDiLEMEZ OLDUGUNA,
2. Diger ihlal iddialannm a91k9a dayanaktan yoksun olmasz nedeniyle KABUL
EDiLEMEZ OLDUGUNA,
B. Yarg1lama giderlerinin ba~vurucu iizerinde BIRAKILMASINA 28/ 11/2018
tarihinde OYBiRLiGiYLE karar verildi.
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