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I.

BASVURUNUN KONUSU

1. Ba~vuru, bilirki~i ticreti alacagmm yarg1 karanna ragmen odenmemesi ve bu
davanm uzun stirmesi nedeniyle adil yargilanma ve mtilkiyet haklannm; yarg1lama suasmda
yapilan terctimanhk ivin odenen ticretin dti~tik belirlenmesi ve bunun tizerine av1lan davada
vekalet ticretinin tarifeye uygun hesaplanmamas1 nedeniyle de mahkemeye eri~im hakkmm
ihlal edildigi iddialanna ili~kindir.

II. BASVURU SURECi

2.

Ba~vuru 16/6/2014 tarihinde yapilm1~tu.

3. Ba~vuru, ba~vuru formu ve eklerinin idari yonden yapilan on incelemesinden
sonra Komisyona sunulmu~tur.
4. Komisyonca ba~vurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Boltim tarafmdan
yapilmasma karar verilmi~tir.
5. Ba~vuru belgelerinin bir omegi bilgi 19m Adalet Bakanhgma (Bakanhk)
gonderilmi~tir. Bakanhk, gorti~tinti bildirmi~tir.
6.

Ba~vurucu, Bakanhk gorti~tine kar~1 beyanda bulunmam1~tu.

III. OLAY VE OLGULAR

7.

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

8. Ba~vurucu, yeminli terctiman olup adli merciler tarafmdan terctiman olarak
gorevlendirilmektedir.
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9. Bogazhyan Curnhuriyet Ba~savc1hgmm 8/ 1/2007 tarihli adli istinabe talebi
tizerine Ankara Curnhuriyet Ba~savc1hg1, ba~vurucuyu istinabe yaz1s1 ekinde gonderilen 6
adet CD i9inde yer alan Ktirt<;e konu~malan terctime etmekle gorevlendirmWir. Ba~vurucuya
terctime i~inin kar~1hg1 olarak 5.000 TL ticret takdir edilmi~tir.
10. Ba~vurucu, kendisine takdir edilen ticreti az bularak Bakanhk aleyhine 5/3/2013
tarihinde Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde alacak davas1 a9m1~tlf. Ba~vurucu dava
dilek9esinde 6.000 TL alacak talebinde bulunmu~tur.
11. Mahkeme, bununla ilgili olarak hesap konusunda uzman bir bilirki~iden rapor
alm1~tlf. 12/ 1/2012 tarihli bilirki~i raporunda, ba~vurucunun alacagmm vas1fs1z i~<;i
gtindeliginin ti<; katI olarak hesaplanan gtindelik miktara gore altI ay i9in 27.000 TL oldugu
gorii~ti bildirilmi~tir.
12. Ba~vurucu yine Bakanhk aleyhine Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinde bu
defa 16.000 TL alacak talebiyle 5/3/2013 tarihinde dava a9m1~tlf. Bu davanm aralanndaki
baglantI sebebiyle Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde goriilen ilk dava ile
birle~tirilmesine karar verilmi~tir.
13 . Mahkeme, soz konusu bilirki~i raporunu htikme esas alarak 14/ 11/2013
tarihinde as1l ve birle~en davalan kabul etmi~; ba~vurucu yaranna 22.000 TL alacagm idare
tarafmdan odenmesine karar vermi~tir. Karann gerek9esinde, bilirki~i raporuna gore
hesaplanan 27.000 TL alacaktan odenen 5.000 TL'nin mahsubu ile ba~vurucunun alacagmm
22.000 TL olarak belirlendigi a91klanm1~tlf. Mahkeme; ba~vurucu yaranna davah idareden
almmak tizere as1l dava yontinden 720 TL, birle~en dava yontinden de 1.920 TL tutarlannda
vekalet ticretine htikmetmi~tir.
14. Taraflarca temyiz edilenkarar, Yarg1tay 4. Hukuk Dairesi tarafmdan 17/4/2014
tarihinde onanm1~tlr.
15 . Ba~vurucu, idare aleyhine 30/ 1/2014 tarihinde Ankara 31. icra Dairesinde
ilams1z icra takibi ba~latm1~tlf.
16. Ba~vurucu 16/6/2014 tarihinde bireysel ba~vuruda bulunmu~tur.
17. icra dosyasmdaki alacak tutan 4/9/2014 tarihi itibanyla 42.103,33 TL olarak
hesaplanm1~tlr. idare 24/9/2014 tarihinde icra ticretinden ve mahkemece htikmedilen vekalet
ticretinden kaynaklanan 1.176,22 TL gelir vergisini mahsup ederek icra dosyasma 40.927,11
TL yatlrm1~tlf. Bu para aym gun ba~vurucunun banka hesabma aktanlm1~tlf.
18. Ba~vurucunun talebi tizerine icra Dairesi 29/9/2014 tarihinde bor9luya 1.322,66
TL tizerinden bakiye bor9 muhtiras1 gondermi~tir. idare, 91kanlan bakiye borcun gelir vergisi
kesintisinden kaynakland1gm1 ve herhangi bir odeme yap1lamayacagm1 bildirmi~; bunun
tizerine icra Dairesi 6/ 1/2015 tarihinde idareye gonderilen bor9 muht1rasmm iptaline karar
vermi~tir.

IV. iLGiLi HUKUK
19. Yarg1 kararlannm icra edilmemesi ~ikayetleri ve makul stirede yarg1lanma
hakkmm ihlal edildigi iddias1 yontinden olu~turulan tazminat yolu bak1mmdan ilgili hukuk
i9in bkz. Ferat Yiiksel, B. No: 2014/ 13828, 12/9/2018, §§ 11-14.
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20. 4/12/2004 tarihli ve 5271 say1h Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 72. maddesinin
(1) numarah fikras1 ~oyledir:
"Bilirki$iye sarf etmiJ oldugu emek ve mesaiyle orantzlz bir iicret ile inceleme, ulaJzm,
konaklama ve diger giderleri odenir. Bu konuda, Adalet Bakanlzgz tarafindan pkarzlan ve
her yzl giincellenen tarife esas alznzr. "

21. 5271 say1h Kanun'un 202. maddesinin (5) numarah f1kras1 ~oyledir:
"(Ek: 24/ 1/2013-6411/ 1 md.) Terciimanlar, il adlf yargz adalet komisyonlarznca her yzl
diizenlenen listede yer alan ki$iler araszndan ser;ilirler. Cumhuriyet savczlarz ve hdkimler
yalnzz bulunduklarz il balamzndan oluJturulmuJ listelerden degil, diger illerde oluJturulmuJ
listelerden de terciiman ser;ebilirler. Bu listelerin diizenlenmesine iliJkin usul ve esaslar
yonetmelikle belirlenir. "

22. 19/3/1969 tarihli ve 1136 say1h Avukathk Kanunu'nun 164. maddesinin ilgili
kism1 ~oyledir:
"Avukatlzk iicreti, avukatzn hukukf yardzmznzn karJzlzgz olan mebldgz veya degeri ifade
eder.
Yiizde yirmibqi aJmamak iizere, dava veya hiikmolunacak Jeyin degeri yahut paranzr
belli bir yiizdesi avukatlzk iicreti olarak kararlaJtzrzlabilir.

Avukatlzk asgarf iicret tarifesi altznda vekdlet iicreti kararlaJtmlamaz... "

23. 1136 say1h Kanun'un 168. maddesinin son fikras1 ~oyledir:
"Avukatlzk iicretinin takdirinde, hukukf yardzmzn tamamlandzgz veya dava sonunda
hiikiim verildigi tarihte yiiriirliikte olan tarife esas alznzr. "

24. 1136 say1h Kanun'un 169. maddesi ~oyledir:
"Yargz mercilerince karJz tarafa yiikletilecek avukatlzk iicreti,
tarifesinde yazzlz miktardan az ve iir; katzndan fazla olamaz. "

avukatlzk iicret

25. 29/12/2012 tarihli ve 28512 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanarak yiiriirluge
giren Avukathk Asgari -Ocret Tarifesi'nin 12. maddesi ve ekli tarifenin ilgili k1sm1 ~oyledir:
"(I) Tarifenin ikinci kzsmznzn ikinci boliimiinde gosterilen hukuki yardzmlarzn konusu
para veya para ile degerlendirilebiliyor ise avukatlzk iicreti, (yedinci maddenin ikinci
fikrasz, dokuzuncu maddenin birinci fikrasznzn son ciimlesi ile onuncu maddenin son fikrasz
hiikiimleri saklz kalmak kaydzyla,) Tarifenin iir;iincii kzsmzna gore belirlenir.
(2) Su kadar ki aszl alacak miktarz 3.666,66 TL ye kadar olan davalarda avukatlzk
iicreti, tarifenin ikinci lasmznzn, ikinci boliimiinde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar
ir;in ongoriilen maktu iicrettir. Ancak bu iicret aszl alacagz ger;emez. "
II
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Yargz Yerleri ile kra ve ffeas Dairelerinde Yapzlan ve Konusu Para Olmayan veya
Para ile Degerlendirilemeyen Hukuki Yardzmlara Odenecek Ocret

7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar i<;in 1.320,00 TL

O<;ONCO KISIM
Yargz Yerleri ile jcra ve ffeas Dairelerinde Yapzlan ve Konusu Para Olan veya Para ile
Degerlendirilebilen Hukuki Yardzmlara Odenecek Ocret
1. j/k 25. 000, 00 TL i<;in % 12
II

V. iNCELEME VE GEREK<;E
26. Mahkemenin 28/11/2018 tarihinde yapm1~ oldugu toplant1da ba~vuru incelenip
geregi dti~tiniildti:

A. Yarg1 Kararmm icra Edilmemesi Sikayeti ve Makul Siirede Yargdanma
Hakkmm ihlal Edildigine ili~kin iddia
1.

Ba~vurucunun iddialan ve Bakanhk Gorii~ii

27. Ba~vurucu, alacagma ili~kin yarg1 karannm icra edilmemesi nedeniyle mtilkiyet
ve adil yargilanma haklarmm; soz konusu davanm uzun stirmesi nedeniyle de makul stirede
yarg1lanma hakkmm ihlal edildigini ileri stirmti~ttir.
28. Bakanhk, alacagm mahkeme karanndan itibaren yakla~1k dokuz ay sonra
odendigini belirtmi~tir. Bakanhk; odemeye ili~kin i~lem stireci, tazminatm odemenin ivedi
olmasm1 gerektirir ozellikte bir konu olmamas1, alacagm kanuni faiziyle birlikte odenmesi
gibi hususlar dikkate almd1gmda bu gecikmenin ihlal boyutuna ula~mad1g1 gorti~tinti
bildirmi~tir.

2.

Degerlendirme

29. Bireysel ba~vurular sonrasmda, 31/7/2018 tarihli ve 30495 say1h Resmi
Gazete'de yay1mlanarak ytirtirltige giren 25/7/2018 tarihli ve 7145 say1h Kanun'un 20.
maddesiyle 9/ 1/2013 tarihli ve 6384 say1h Avrupa insan Haklan Mahkemesine Yap1lm1~
Baz1 Ba~vurulann Tazminat Odenmek Suretiyle <;::oztimtine Dair Kanun'a ge9ici madde
eklenmi~tir.
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30. 6384 say1h Kanun'a eklenen ge<;;ici maddeye gore yargilamalann uzun surmesi
ve yarg1 kararlannm ge<;; veya eksik icra edilmesi ya da icra edilmemesi ~ikayetiyle Anayasa
Mahkemesine yap1lan ve bu maddenin yururluge girdigi tarih itibanyla Anayasa Mahkemesi
onunde derdest olan bireysel ba~vurulann ba~vuru yollannm tuketilmemesi nedeniyle verilen
kabul edilemezlik karannm tebliginden itibaren ti<;; ay i<;;inde yap1lacak muracaat uzerine
Adalet Bakanhg1 insan Haklan Tazminat Komisyonu Ba~kanhg1 (Tazminat Komisyonu)
tarafmdan incelenmesi ongorulmu~tur.
31. Anayasa Mahkemesi, yarg1lamalann makul surede sonu<;;landmlmad1g1 ya da
yarg1 kararlannm ge<;; veya eksik icra edildigi yahut hi<;; icra edilmedigi iddias1yla 31/7/2018
tarihinden once ger<;;ekle~tirilen bireysel ba~vurulara ili~kin olarak Tazminat Komisyonuna
ba~vuru imkanmm getirilmesine ili~kin mevzuata onceki i<;;tihadmda yer vermi~tir (Ferat
Yiiksel, §§ 11-14).
32. Ferat Yiiksel karannda Anayasa Mahkemesi; yarg1lamalann makul surede
sonu<;;landmlmad1g1 ya da yarg1 kararlannm ge<;; veya eksik icra edildigi yahut hi<;; icra
edilmedigi iddias1yla 31/7/2018 tarihinden once ger<;;ekle~tirilen bireysel ba~vurulara ili~kin
olarak Tazminat Komisyonuna ba~vuru imkanmm getirilmesine ili~kin yolu, ula~ilabilir
olma, ba~an ~ans1 sunma ve yeterli giderim saglama kapasitesinin bulunup bulunmad1g1
yonlerinden inceleyerek bu yolun etkililigini tart1~m1~tir (Ferat Yiiksel, § 26).
33. Ferat Yiiksel karannda ozetle amlan ba~vuru yolunun ki~ileri mali kulfet 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 turlu telafi
olanaklan sunmas1 nedenleriyle potansiyel olarak yeterli giderim saglama imkanma sahip
oldugu hususunda degerlendirmelerde bulunulmu~tur (Ferat Yiiksel, §§ 27-34). Bu gerek<;;eler
dogrultusunda Anayasa Mahkemesi, ilk bak1~ta ula~1labilir olan ve ihlal iddialanyla ilgili
ba~an ~ans1 sunma ve yeterli giderim saglama kapasitesi oldugu gorulen Tazminat
Komisyonuna ba~vuru yolu tuketilmeden yap1lan ba~vurunun incelenmesinin bireysel
ba~vurunun ikincil niteligi ile bagda~mayacag1 sonucuna vararak ba~vuru yollannm
tuketilmemi~ olmas1 nedeniyle kabul edilemezlik karan vermi~tir (Ferat Yiiksel, §§ 35, 36).
34. Mevcut ba~vuruda, soz konusu karardan aynlmay1 gerektiren bir durum
bulunmamaktadir.
35. A<;;1klanan gerek<;;elerle ba~vurunun bu kismmm, diger kabul edilebilirlik
ko~ullan yonunden incelenmeksizin ba~vuru yollanmn tiiketilmemesi nedeniyle kabul
edilemez olduguna karar verilmesi gerekir.
B.

Diger ihlal iddialan

1.

Ba~vurucunun iddialan ve Bakanhk Gorii~ii

36. Ba~vurucu, tercumanhk gorevi sebebiyle takdir edilen ucretin piyasa ko~ullanna
gore az olarak belirlendiginden yakmm1~tir. Ba~vurucu, i~ adli makamlar i<;;in degil de ozel
ki~iler i<;;in yap1lm1~ olsayd1 piyasa rayicine gore belirlenmesi gereken bu ucretin adil ve
hakkaniyete uygun olmad1gm1 vurgulam1~tir. Ba~vurucu aynca vekalet ucretinin A vukathk
Asgari -Ocret Tarifesi'ne uygun olarak hesaplanmad1gm1 belirterek bu gerek<;;elerle
mahkemeye eri~im hakkmm ihlal edildigini ileri surmu~llir.
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3 7. Bakanhk ba~vurucunun bu iddialan hakkmda bir gorii~ bildirmemi~tir.

2.

Degerlendirme

38 . 30/3/2011 tarihli ve 6216 say1h Anayasa Mahkemesinin Kurulu~u ve Yargilama
Usulleri Hakkmda Kanun'un 48. maddesinin (2) numarah fikrasmda a91k9a dayanaktan
yoksun ba~vurulann Anayasa Mahkemesince kabul edilemezligine karar verilebilecegi
belirtilmi~tir. Bu baglamda ba~vurucunun ihlal iddialanm kamtlayamad1g1, temel haklara
yonelik bir mtidahalenin olmad1g1 veya mtidahalenin me~ru oldugu a91k olan ba~vurular ile
karma~1k veya zorlama ~ikiiyetlerden ibaret ba~vurular a91k9a dayanaktan yoksun kabul
edilebilir (Hikmet Balabanoglu, B. No: 2012/1334, 17/9/2013, § 24).
39. Ba~vurucu, adli mercilerce terctiman olarak gorevlendirilmesi nedeniyle takdir
edilen ticretin dti~tik oldugu iddias1yla a9tig1 davada mahkemece belirlenen ticreti az
bulmu~tur. Ba~vurucunun bu ~ikiiyeti, ihlal edildigini ileri stirdtigti mahkemeye eri~im hakk1
ile ilgili olmay1p derece mahkemeleri tarafmdan hukuk kurallannm ve delillerin
degerlendirilmesi ile yorumlanmasmda isabet olmad1gma ve esas itibanyla yarg1lamanm
sonucuna ili~kindir.
40. Ba~vuru konusu dava incelendiginde, delillerin degerlendirilmesi ve hukuk
kurallannm yorumlanmas1 suretiyle uyu~mazhkla ilgili vanlan sonucun adil olup olmamas1
hususunda bariz takdir hatas1 veya a91k keyfilik i9eren bir durum tespit edilmemi~tir.
41. Ba~vurucu aynca mahkemeye eri~im hakkmm ihlal edildigi iddias1 kapsammda
vekiilet ticretinin mahkemece ilgili tarifeye aykm olarak belirlendigini one stirmti~llir.
42. Anayasa Mahkemesi daha once vekiilet ticreti de diihil olmak tizere yargilama
giderlerine ili~kin htiktim fikrasmm Anayasa'nm 36. maddesi kapsammda incelenmesinin
kural olarak mtimktin olmad1gm1 kabul etmi~tir. Ne var ki yarg1lama giderine
htikmedilmesinin veya htikmedilmemesinin adil yargilanma hakk1 kapsammdaki
gtivencelerden biri ile ili~kilendirilmesi, ba~ka bir anlatimla bu gtivencelerden birini
etkilediginin saptanmas1 hiilinde bu yondeki ~ikiiyetlerin incelenmesi soz konusu olabilecektir
(Aksaray Tzr Nakliyat San. ve Tic. Ltd. $ti. , B. No: 2017/36736, 19/9/2018, §§ 81 , 82).
43 . Buna gore lehe vekiilet ticretine htikmedilmedigi veya vekiilet ticretinin dti~tik
belirlendigi iddialannm somut olaym llim ~artlan 9er9evesinde adil yarg1lanma hakkmm
diger gtivencelerinden birini etkilediginin ortaya konuldugu hiillerde etkilenen gtivence
kapsammda incelenmesi mtimktindtir. Diger taraftan Anayasa'mn 36. maddesinde medeni
hak ve yuktimltiltiklere ili~kin uyu~mazhklarda lehe htikmedilen vekiilet ticretinin oranma
ili~kin bir gtivence bulunmad1g1 gibi lehe vekiilet ticretine htikmedilmemesinin mahkemeye
eri~im hakk1yla da bir ilgisi yoktur. Somut olayda da ba~vurucu, kamu llizel ki~isi aleyhine
a9m1~ oldugu davada bu ~ekilde vekiilet ticretine htikmedilmesinin adil yargilanma hakk1
kapsammdaki diger gtivencelere tesir ettigini de ortaya koyabilmi~ degildir. Bu nedenle
belirtilen ~ikiiyet yontinden adil yargilanma hakkma yonelik bir mtidahalenin bulunulmad1g1
a91ktir.
44. Sonu9 olarak somut ba~vuruda, ba~vurucunun adil yargilanma hakk1
kapsammda dile getirdigi diger iddialar yontinden bir ihlalin olmad1gmm a91k oldugu
anla~1lm1~tu.
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45 . Av1klanan gerekvelerle ba~vurucunun diger ihlal iddialannm diger kabul
edilebilirlik ko~ullan yonlinden incelenmeksizin ac;zkc;a dayanaktan yoksun olmasz nedeniyle
kabul edilemez olduguna karar verilmesi gerekir.
VI. HOKUM

Av1klanan gerekvelerle;
A. 1. Yarg1 karannm icra edilmemesi ~ikayetinin ve makul stirede yarg1lanma
hakkmm ihlal edildigine ili~kin iddianm ba~vuru yollarzmn tilketilmemesi nedeniyle KABUL
EDiLEMEZ OLDUGUNA,
2. Diger ihlal iddialannm ac;zkc;a dayanaktan yoksun olmasz nedeniyle KABUL
EDiLEMEZ OLDUGUNA,
B. Yarg1lama giderlerinin ba~vurucu tizerinde BIRAKILMASINA 28/ 11/2018
tarihinde OYBiRLiGiYLE karar verildi.

Ba~kan
Engin YILDIRIM

Dye
Celal Mtimtaz AKINCI

Dye
M. EminKUZ

Dye
Muammer TOP AL

Dye
Recai AKYEL
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