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İçtihat İstikrarsızlığı ve Adil Yargılanma Hakkı Arasındaki İlişki Üzerine1 

Bu çalışmada, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun 2013/6932 başvuru 
numaralı bireysel başvuru üzerine verdiği 6 Ocak 2015 tarihli karar ele alınacaktır. (1)  

I. Bireysel Başvuruya Konu Olay ve Hukuki Sorun  

AYM’ne hak ihlali iddiası ile başvuran Türkan Bal, üyesi olduğu Hava-İş Sendikası’nın 
hava iş kolunda grev yasağı öngören kanun değişikliği teklifinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülecek olması nedeniyle 29/5/2012 tarihinde 3:00 ilâ 24:00 saatleri 
arasında çalışma yapılmaması yönündeki çağrısına uyarak grev yaptığı iddiasıyla ve 
yasa dışı eylemde bulunduğu gerekçesiyle, işçi olarak çalıştığı Türk Hava Yolları A.Ş. 
(THY) tarafından işten çıkarılmıştır. Başvurucu, iş akdinin feshine karşı, işe iade istemli 
tespit davası açmıştır.  

II. İlk Derece Mahkemesi ve Yargıtay’ın Davaya İlişkin Kararları  

Bakırköy 7. İş Mahkemesi feshin geçersizliğine ve başvurucunun işe iadesine 
hükmetmiştir. İş Mahkemesi kararını verirken ilk olarak, başvurucunun 29/5/2012 
tarihinde raporlu olduğunu, bu raporun işveren hekimince onaylandığını ve rapora 
karşı herhangi bir sahtelik iddiasında bulunulmadığını, davalı THY tarafından sunulan 
CD'deki görüntülerden başvurucunun basın açıklamasına katıldığının veya hava limanı 
içerisinde bulunduğunun tespit edilemediğini belirtmiştir. Bakırköy 7. İş Mahkemesi 
devamla, başvurucunun katıldığı ispatlanamamakla birlikte, bahse konu eylemin de 
demokratik bir hakkın kullanımı şeklinde gerçekleştiğini, aşırılık içermediğini ve yasa 
dışı bir eylem olarak nitelendirilemeyeceğini belirtmiştir.  

Karar temyiz incelemesi için Yargıtay 22. Hukuk Dairesine gelmiş ve Daire kararı 
bozmuştur. Daire, “sendikanın, üyelerinin cep telefonlarına gönderdiği mesaj sonrası 
ikiyüzyetmişdokuz işçinin aynı gün rapor alması dikkate alındığında, bu raporların 
hastalık sebebiyle değil, eyleme iştirak amacıyla alındığı sonucuna” varmıştır. Daire, 
ispat yükünü başvurucuya yönelterek, işveren durumundaki THY'nin iddialarını 
çürütemediğine ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştur:  

“Alınan raporların işyeri hekimliğince verilmediği ve rapor alındığının 
süresinde işveren yetkililerine bildirilmediği davalı işveren vekili tarafından 
iddia edilmiştir. Yine davacı ve arkadaşlarının doktor raporu alarak işe 
başlamadıkları, çalışmakta olanları da engellemeye çalıştıkları, bu şekilde 
yapılan eylem sonucu Türk Hava Yollarında 233 seferin iptal edildiği, çok 
sayıda seferin gecikmeli olarak yapıldığı ve binlerce yolcunun mağdur edildiği, 
şirketin milyarla ifade edilen zararının doğduğu ileri sürülmüştür. Davalı 
işverence Atatürk Havaalanında eylem yapan işçilerin çalışanları söz ve 
alkışlarla protesto ettiklerine dair CD kayıtları dosyaya sunulmuştur. Belirtilen 
iddiaların doğru olmadığına yönelik davacı işçi tarafından herhangi bir bilgi ve 
belge dosyaya sunulmamıştır.” 

İspat yükünü adeta terse çeviren bu muhakeme sonucunda Yargıtay 22. Daire 
başvurucunun talebini kabul eden ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. Yargıtay 
22. Dairesi’nin kararı kesin niteliktedir, diğer bir deyişle yasa gereği bozma kararına 
karşı ilk derece mahkemesinin direnme hakkı bulunmamaktadır.   
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III. AYM’nin İhlal Olduğuna İlişkin Kararı ve Gerekçesi 

AYM Yargıtay 22. Hukuk Dairesi yanında, aynı olaydan ve iddiadan kaynaklanan 
(Hava-İş Sendikasının 29/5/2012 tarihli çalışma yapılmaması çağrısına uyularak THY 
çalışanlarının anılan tarihte yapılan bir eyleme katılması olayı ve bu yöndeki iddia) ve 
hukuki niteliği aynı olan davalara (anılan olay nedeniyle işten çıkarılan THY 
çalışanlarının açmış oldukları işe iade davaları) Yargıtay 7. ve 9. Hukuk Dairelerinin de 
baktığını ve farklı sonuca ulaştığını tespit etmiştir. Ancak bu farklı içtihatlara ilişkin 
tespitinden önce, Mahkeme kararlarının gerekçeli olmasına ilişkin Anayasa 
düzenlemeleri ile gerekçeli karar hakkının adil yargılanma hakkı ile olan ilişkisine 
yönelik tespitlerini de paylaşmıştır. Kararın Yargıtay daireleri arasındaki içtihat 
farklılığına ilişkin tespiti yansıtan ilgili bölümleri şöyledir:  

“26. 29/5/2012 tarihinde yapılan iş bırakma eylemine katıldıkları 
gerekçesiyle Türk Hava Yolları tarafından iş akitleri feshedilen ve İlk Derece 
Mahkemelerince işe iadelerine hükmedilen kişilerin davalarına ilişkin Yargıtay 
kararları aşağıdaki gibidir: 

a. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (…) verdiği kararlarda, olay günü raporlu 
olan kişilerin hastaneye başvurmasının gerçeği yansıtmayacak nitelikte ve 
göstermelik olduğu yönünde bir iddia bulunduğu takdirde, işverenin bu hususta 
araştırma yapması veya delil sunması gerektiği yönündeki derece 
mahkemelerinin kararlarını onamış veya bu yönde ulaştıkları sonucu uygun 
bulmuştur (…). Bahse konu ilk derece mahkemeleri kararlarında, feshin geçerli 
bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğünün işverene ait olduğu hususu 
vurgulanmıştır. 26/4/2013 tarihinde verilen iki karara konu yargılamalarda ise 
ispat yüküne dair açık bir ifadeye yer verilmemekle birlikte, davalı THY'nin 
sağlık raporlarının aksine bir delil getirmesi gerektiği belirtilmiştir (…) 

(…) 

c. Diğer yandan, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 4/2/2014 tarihli ilamlarıyla, 
raporlu işçilerin eyleme katıldığının işveren tarafından ispatlanamadığı 
gerekçesiyle davacıların işe iadesine hükmedilmesini onamıştır (…). Yargıtay 
onamasına konu bu yargılamalarda da toplu rapor alınmasının hayatın olağan 
akışına uygun olmadığı şeklindeki davalı savunmaları derece mahkemelerince 
kabul edilmemiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 4/2/2014 tarihinde verdiği diğer 
iki kararda ise feshin haklı ve geçerli bir nedene dayandığını ispat yükünün 
işverene düştüğüne ilişkin ilk derece mahkemesi kararlarını onamıştır.” 

AYM, aynı olaydan kaynaklanan ve özü itibariyle aynı hukuki soruna ilişkin olan 
davalardaki farklı içtihatları tespit ettikten sonra, önce önüne gelen sorunun adil 
yargılanma hakkı ve dolayısıyla hukuk devleti ile ilişkisini kurmuştur. Ardından, içtihat 
istikrarının adil yargılanma hakkı açısından önemine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) içtihadından da yararlanarak vurgu yapmıştır.  

Kararın ilgili bölümleri şöyledir:  

“51.     Diğer yandan, Sözleşme metni ile AİHM kararlarından ortaya 
çıkan ve adil yargılanma hakkının somut görünümleri olan alt ilke ve haklar, 
Anayasa'nın 36. maddesinde yer verilen adil yargılanma hakkının da 
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unsurlarıdır. Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın 36. maddesi uyarınca 
inceleme yaptığı birçok kararında, ilgili hükmü Sözleşme'nin 6. maddesi ve 
AİHM içtihadı ışığında yorumlamak suretiyle, gerek Sözleşme'nin lafzi 
içeriğinde yer alan gerekse AİHM içtihadıyla adil yargılanma hakkının koruma 
alanına dâhil edilen ilke ve hakları, Anayasa'nın 36. maddesi kapsamında 
kabul etmektedir (…). 

52.     Bu noktada, hukuk devletinin gereklerinden birini de hukuk 
güvenliği ilkesi oluşturmaktadır (…) Birbiriyle uyuşmayan mahkeme 
kararlarının sürüp gitmesi, yargı sistemine güveni azaltarak, yargısal bir 
belirsizliğe yol açabilir2. 

Mahkemelerin içtihat istikrarının hukuk güvenliği ile hukuki belirlilik ilkeleri ve adil 
yargılanma hakkı yönünden taşıdığı önemi vurgulayan AYM, içtihat istikrarının 
kapsamını belirlemeye çalışmıştır. Böylece, hangi istisnai durumların içtihatta istikrarı 
zorunlu olmaktan çıkardığına, yine AİHM içtihatlarından destek alarak ortaya 
koymuştur:  

“53.     Bununla birlikte, farklı kararların aynı mahkemeden çıkmış olması 
tek başına, adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmeyecektir 
(…). Değişik yönlerde kararlar verilmesi ihtimali, Yargıtay, Danıştay, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi gibi çeşitli yüksek mahkemelerden oluşan yargı 
sistemimizin kaçınılmaz bir özelliği olarak kabul edilmelidir. 

54.     Diğer yandan, bireylerin makul güvenlerinin korunması ve hukuki 
güvenlik ilkesi, içtihadın değişmezliği şeklinde bir hak bahşetmemektedir (…). 
Mahkemelerin yorumlarında dinamik ve evirilen bir yaklaşımın 
sürdürülememesi reform ya da gelişimi engelleyeceğinden, kararlardaki 
değişim, adaletin iyi idaresine aykırılık teşkil etmez (…)” 

AYM, içtihat istikrarının nasıl anlaşılması gerektiğine yönelik sınırlama çabasından 
sonra, içtihat farklılığının hangi durumlarda makul ve meşru görülebileceğine ilişkin 
tespitlerini de paylaşmıştır. Önüne gelen olayda içtihat farklılaşmasının bir Yüksek 
Mahkeme olan Yargıtay’da meydana geldiğini dikkate alan AYM, yüksek 
mahkemelerdeki içtihat istikrarının önemine ve kapsamına ilişkin değerlendirmelerde 
de bulunmuştur:  

“55.     Mahkeme içtihatlarındaki değişme yargı organlarının takdir yetkisi 
kapsamında kalmakta olup, böyle bir değişiklik özü itibarıyla, önceki çözümün 
tatminkar bulunmaması anlamına gelir (…). Ancak, aynı hususta daha önce 
çıkan kararlardan farklı bir hüküm kurulması halinde, mahkemelerce, bu 
farklılaşmaya ilişkin makul bir açıklama getirilmesi gerekmektedir  

56.     Yüksek mahkemelerin oynaması gereken rol tam da yargı 
kararlarında doğabilecek içtihat farklılıklarına bir çözüm getirmektir. Bununla 
birlikte, yeni kabul edilmiş bir yasanın yorumlanmasında olduğu gibi, bazı 
hallerde içtihadın müstekar hale gelmesinin belirli bir zamana ihtiyaç duyacağı 
açıktır. 
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57.     İhtilaf konusu davalardaki uyuşmazlıkların veya olayların 
birbirinden farklılık göstermesi, iki karardaki farklılaşan değerlendirmeleri haklı 
gösterir ve aynı konuda verilmiş çelişen hükümlerden bahsedilemez3. 

58.     Yüksek mahkemelerin ya da nihai merci olarak bir uyuşmazlığı 
çözüme bağlayan mahkemelerin aynı konuya ilişkin kararlarında, davaların 
içeriğinden kaynaklanmayan farklı kabullerin bulunması halinde ise, hareket 
noktası, derece mahkemelerinin değerlendirme veya yorumlarından 
hangisinin doğru olduğunun ve tercih edilmesi gerektiğinin tespit edilmesi 
olmayacaktır.(…)” 

AYM, son olarak Yargıtay daireleri arasındaki aynı olaydan kaynaklanan ve aynı 
özellikleri taşıyan hukuki sorunun, farklı sonuçlandırılmasını - bu farklı içtihatların 
giderilmesine yönelik yapısal eksiklikleri de dikkate alarak, yani İçtihadı Birleştirme 
yolunu işletmenin zorluğuna ya da olanaksızlığına yönelik senaryolara da değinerek - 
adil yargılanma hakkının bir ihlali olarak değerlendirmiştir:  

“67.     Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin bahse konu ilamının, daha önceki 
kararlardan farklı bir sonuca neden ulaşıldığının, başvurucu ve üçüncü kişiler 
tarafından objektif olarak anlaşılmasına imkân verecek yeterli gerekçeyi 
içermediği değerlendirilmektedir. 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca, ilk derece mahkemesinin direnme imkânının bulunmaması ve 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin, başvuru konusu karardan sonra, benzer 
davalarda onama yönünde kararlar vermesi (Bkz. par. 26), gerekçelendirmeye 
duyulan ihtiyacı daha da belirginleştirmiştir. 

68.     Anayasa Mahkemesi bu nedenlerle, başvurucunun davasının ne 
şekilde sonuçlanması gerektiğine dair herhangi bir çıkarım yapmamakla 
birlikte, nihai yargılama makamını oluşturan Yargıtay daireleri arasındaki 
yorum farklılıklarının, benzer nitelikteki davaların karara bağlanması sürecinde 
hukuki belirsizliğe yol açtığını ve başvurucu için öngörülemez olduğunu 
değerlendirmektedir. 

72.     Açıklanan nedenlerle (…) Yargıtay dairelerinin ilamlarında yeterli 
gerekçeyle desteklenmeyen farklılıkların bulunmasının, başvurucunun açtığı 
davanın görülmesi bakımından hukuki belirsizliğe neden olduğu ve başvurucu 
açısından öngörülemez bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

73.     Bu kapsamda, başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde 
güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi 
gerekir.” 

IV. Sonuç  

AYM bu kararıyla ilk olarak yargı kararlarının gerekçeli olmasının adil yargılanma hakkı 
ile ilişkisini bir kez daha teyit etmiştir. Ancak AYM, başka kararlarında da bu hususa 
değindiği için, bu kararın asıl çarpıcı yönünü, hangi koşullar altında içtihat farklılığının 
makul ve meşru görülebileceğine yönelik tespitleri oluşturmaktadır. 

Yukarıda aktarılan ilgili bölümlerden de anlaşıldığı üzere, AYM’ne göre, dava konusu 
olayların özelliklerinde bir farklılık olmaksızın, bir Yüksek Mahkemenin farklı 
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dairelerinin farklı kararlar vermesi, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerini ve dolayısıyla 
adil yargılanma hakkını ihlal etmektedir.  

1 Ozan Ergül, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
2  Bkz. Nejdet Şahin ve Perihan Şahin/Türkiye [BD], B. No: 13279/05, 20.10.2011, para. 57 
3 Aynı yöndeki AİHM kararı için bkz. Erol Uçar/Türkiye (k.k.), B. No: 12960/05, 29.9.2009 

                                                           


