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Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Maddi Tazminata Hükmetme Yetkisi ve 

Mahkemenin Bu Konudaki Uygulamaları Üzerine Düşünceler1 

I. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 

Anayasa’nın 148. maddesi uyarınca yapılan bireysel başvuruları karara bağlamak konusunda 

yetkili ve görevli olan [6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 

Kanun (AYMK) m. 3/c] Anayasa Mahkemesi (AYM), başvuruyu önce kabul edilebilirlik şartları (bkz. 

AYMK m. 48) çerçevesinde inceler. Kabul edilebilirliğine karar verilen başvuruların esası hakkında 

yapılacak inceleme (bkz. AYMK m. 49) sonucunda mahkemenin verebileceği kararlar ise AYMK m. 

50’de düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, öncelikle başvurucunun hakkının ihlal edilip edilmediği 

karara bağlanacaktır. 

AYMK m. 50/I’de, ihlal kararı verilmesi halinde mahkemenin ihlalin ve sonuçlarının ortadan 

kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedeceği yönünde bir düzenleme bulunmaktadır. AYMK 

m. 50/II’de ise ihlalin bir mahkeme kararından kaynaklanması halinde, ihlalin ve sonuçlarının ortadan 

kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla dosyanın ilgili mahkemeye gönderileceği 

belirtilmekte, yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaması halinde ise Anayasa 

Mahkemesinin doğrudan tazminata hükmedebileceği veya genel mahkemelerde dava açılması yolunun 

gösterilebileceği ifade edilmektedir2. 

Bu yazıda, Anayasa Mahkemesinin hangi hallerde maddi tazminata hükmedebileceği sorunu 

üzerinde durulacaktır. Aşağıda öncelikle AYM’nin maddi tazminata hükmetme yetkisine ilişkin genel 

açıklamalar yapılacak ardından da maddi tazminata hükmedilmesi için aranması gereken şartlar 

incelenecektir. Bu şartlar, (i) ihlal kararı verilmiş olması, (ii) başvurucunun maddi zarara uğramış 

olması, (iii) ihlal ile maddi zarar arasında nedensellik bağı bulunması, (iv) yeniden yargılamada hukuki 

yarar bulunmaması ve (v) tazminat miktarının belirlenmesinin ayrıntılı bir inceleme gerektirmemesidir. 

II. Bireysel Başvurularda AYM’nin Maddi Tazminata Hükmetme Yetkisi  

AYMK m. 50/II’nin lafzına bakıldığında AYM’nin maddi tazminata hükmetme yetkisinin 

bulunduğuna ilişkin herhangi bir tereddüt uyanmamaktadır. Nitekim AYM’nin bugüne kadar verdiği 

kararlarda da hem maddi hem de manevi tazminata hükmedildiği görülmektedir. 

Ancak maddi tazminata hükmedilen kararların bazılarında kaleme alınan karşı oy yazılarında 

tazminata hükmetme yetkisinin çok özel hallerde istisnai olarak kullanılması amacıyla verilmiş, ihtiyari 

bir yetki olduğu ifade edilmekte ve çoğunluğun tazminata hükmetme yönündeki kararına muhalefet 

edilmektedir3. 

Anılan karşı oy yazılarında birkaç gerekçeye dayanıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki AYM’nin 

uygulamasının AİHM uygulamaları örnek alınarak şekillendiği ancak bireysel başvurunun yapısı ve 

usulü itibariyle AİHM’de yapılan yargılamadan farklı olduğudur. Bu bağlamda özellikle AİHM’de 

yapılan yargılamada bir davalı tarafın bulunduğu ve savunma ile delil ikamesi imkânı tanındığı, 

dolayısıyla çekişmeli bir yargılamanın söz konusu olduğu vurgulanmaktadır. Bireysel başvuru sürecinde 

ise bir davalı bulunmayıp yalnızca Adalet Bakanlığından görüş alınmaktadır (AYMK m. 49/II). 

Karşı oy yazılarında ayrıca AİHM uygulamaları yerine Avrupa’daki ulusal mahkemelerin 

uygulamalarının esas alınması önerilmiştir. Gerçekten de bazı ülkelerde bireysel başvuru sonucunda 

mahkemeye maddi tazminata hükmetme yetkisi tanınmadığı (örn. Almanya4, Çekya5, Polonya6), bazı 

ülkelerde ise bu yetkinin tanınmakla beraber nadiren kullanıldığı (örn. Hırvatistan7, Slovenya8) 

görülmektedir. Ulusal mahkemelerin uygulamalarının esas alınması dikkate değer bir öneri olmakla 

beraber, söz konusu uygulamaları benimsemeden önce bu devletlerin benimsediği bireysel başvuru 

sistemleri ile Türkiye’de benimsenen sistem arasındaki farklılıklar tespit edilmelidir. Örneğin Alman 

hukukunda Federal Anayasa Mahkemesinin tazminata hükmetme yetkisi bulunmamakla beraber, 

mahkemeye anayasa şikâyeti üzerine hak ihlaline neden olan kanun hükmünün geçmişe etkili olarak9 
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geçersizliğini tespit etme yetkisi tanınmıştır [BVerfGG §95(3)]. Türk hukukunda ise bireysel başvuru 

sürecinde AYM’ye böyle bir yetki açıkça tanınmamıştır10. Dolayısıyla yeniden yargılama sırasında, 

ihlale yol açan aynı kanunun uygulanması söz konusu olabileceğinden11, yeniden yargılamada hukuki 

yarar bulunmadığı12 gerekçesiyle ihlalin etkilerinin tazminata hükmetmek suretiyle kaldırılması 

ihtiyacının doğacağı düşünülebilir. 

III. AYM’nin Maddi Tazminata Hükmedebilmesinin Şartları  

A. İhlal Kararı 

AYM’nin başvurucu lehine maddi tazminata hükmetmesi için ilk şart ihlal kararının verilmiş 

olmasıdır. İhlal kararı, başvurucunun Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden 

AİHS kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiğinin AYM tarafından tespit 

edildiği anlamına gelir (Anayasa m. 148/III). 

Teorik olarak bireysel başvuruya konu edilebilecek her hak ihlali bakımından maddi tazminat 

yaptırımının uygulanması mümkün gözükse de AYM’nin kararları incelendiğinde mahkemenin maddi 

tazminata çoğunlukla mülkiyet hakkının ihlal edildiği hallerde hükmettiği görülmektedir. Bu durum 

şaşırtıcı değildir, zira AİHS kapsamında korunan diğer haklar özel hukuk bakımından çoğunlukla kişilik 

haklarına karşılık gelmektedir13 ve bu hakların ihlali sonucunda manevi tazminata hükmedilmesi söz 

konusu olmaktadır. Anayasa ve AİHS bağlamında mülkiyet hakkı ise özel hukuk bakımından malvarlığı 

haklarına karşılık gelmekte olup bu hakkın ihlali halinde bir maddi zararın doğması olasılığı diğer 

hakların ihlaline nazaran çok daha fazladır14. Zira maddi zarar çoğu zaman mülkiyet hakkı ihlallerine 

içkindir15. 

AYM tarafından mülkiyet hakkı ihlali nedeniyle maddi tazminata hükmedilen kararların önemli 

bir kısmını 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca tespit edilen kamulaştırma bedelinin 

başvurucuya faiz işletilmeden ödenmiş olması sebebiyle verilen kararlar oluşturmaktadır16. 

Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine 11.04.2013 tarihinde eklenen bir fıkra ile kamulaştırma 

bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması hâlinde, tespit edilen bedele bu 

sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilmesi yönünde bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme 

yapılmadan önce ise (çoğunlukla oldukça uzun süren) kamulaştırma bedelinin tespiti davasında tespit 

edilen bedel herhangi bir faiz işletilmeden ödenmekteydi. AYM kararlarında, istikrarlı olarak, bu 

uygulamanın taşınmazı kamulaştırılan kişinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine ve başvuruculara maddi 

tazminat ödenmesine hükmedilmektedir. Mahkeme başvuruculara ödenecek tazminat miktarını, bedel 

tespitinde esas alınan tarih ile bedelin fiilen ödendiği tarihler arasında Merkez Bankası verilerine göre 

enflasyonda meydana gelen artışı gözeterek belirlemektedir. 

AYM’nin mülkiyet hakkı ihlali sonucunda maddi tazminata hükmettiği bir grup kararında 

yapılan bireysel başvurular, başvurucu şirketlerin çalışanlarına menfaat sağlamak amacıyla kurdukları 

sosyal güvenlik ve yardımlaşma sandığı vakıflarına yapılan katkı payı ödemelerine ilişkindir17. 

Başvurucu şirketlerin anılan vakıflara yaptıkları katkı ödemeleri, tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuat 

uyarınca yapılan vergi incelemesi sonucunda ücret olarak değerlendirilmiş ve buna göre 

vergilendirilmiştir. Başvurucular mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuşlar ve 

AYM’nin esasa ilişkin incelemesinde, somut olayda mahkemelerin uyuşmazlık konusu ödemelerin 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesi çerçevesinde ücret sayılıp sayılmayacağını detaylı olarak 

değerlendirdikleri ifade edilmiştir. Bununla birlikte somut olayı, mülkiyet hakkına vergi yoluyla 

yapılacak müdahalenin meşru olabilmesi için aranan kanun tarafından öngörülmüş olma ölçütünün alt 

ölçütleri olan "ulaşılabilirlik" ve "öngörülebilirlik" ölçütleri bakımından değerlendiren AYM, başvuru 

konusu ödemeler bakımından öngörülebilirlik ölçütünün 2013 yılında verilen Danıştay kararlarıyla 

sağlandığı, fakat bundan önceki vergilendirme dönemleri bakımından mülkiyet hakkının ihlal edildiği 

sonucuna varmıştır. AYM bu kararlarında yeniden yargılamada hukuki yarar bulunmadığını ifade 
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ederek, başvuruculara yasal faizi ile birlikte ödedikleri vergi, gecikme faizi ve cezalar tutarında maddi 

tazminat ödenmesine karar vermiştir. 

AYM’nin yine mülkiyet hakkı ihlali nedeniyle başvurucuya maddi tazminat ödenmesine 

hükmettiği bir kararında18, başvurucu kendisine ait taşınmazın 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında orta 

dereceli hasarlı (onarılabilir) olarak tespit edilmesine rağmen, yıkım işini üstlenen şirketçe yanlışlıkla 

ağır hasarlı zannedilerek yıkıldığını, açtığı tam yargı davası sonucunda tazminatın çok geç ödenmesi 

sebebiyle zarara uğradığını, mülkiyet hakkı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. 

AYM başvurucunun mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği sonucuna varmış ve başvurucu 

lehine hükmedilmiş olan tazminatın enflasyon karşısındaki değer kaybını hesaplayarak bu tutarda 

tazminata hükmetmiştir. 

AYM’nin istisnai olarak ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği hallerde de 

maddi tazminata hükmettiği görülmektedir. AYM bir kararında19, 2010 yılında yapılan Anayasa 

referandumunda “Evet” oyu kullananları eleştirip söz konusu kişilerin “gaflet, delalet ve hıyanet içinde” 

olduğunu söylediği için kendisine açılan davalarda hakkında kınama kararı verilen başvurucunun ifade 

özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiş ve başvurucu lehine, anılan davalarda ödemek durumunda 

kaldığı yargılama giderleri ve vekalet ücreti için, maddi tazminata hükmetmiştir. AYM adil yargılanma 

hakkının ihlal edildiği yönündeki iki kararında20, başvuruculara yargılama sırasında taleplerini ıslah 

yoluyla arttırmalarına izin verilmemesi21 nedeniyle uğradıkları maddi zararın ödenmesine 

hükmetmiştir22. Yine adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönündeki bir diğer kararda ise emekli 

aylığına ilişkin olarak açtığı bir alacak davası devam ederken gerçekleşen mevzuat değişikliğinin davayı 

kaybetmesine neden olduğunu iddia ederek, maddi zararının giderilmesini talep eden başvurucu lehine 

tazminata hükmedilmiştir23. 

B. Maddi Zarar  

Maddi tazminata hükmedilmesi için aranan ikinci şart başvurucunun maddi zarara uğramış 

olmasıdır. Sorumluluk hukuku anlamında maddi zarar, bir kişinin malvarlığında rızası dışında meydana 

gelen eksilme olarak tanımlanmaktadır. Bu eksilme hakim görüşe göre fark teorisi ile tespit edilir. Buna 

göre, maddi zarar kişinin malvarlığının zarar verici olay sonrasındaki fiili durumu ile zarar verici olay 

gerçekleşmeseydi içinde bulunacağı durum arasındaki farktan ibarettir. Zarar, malvarlığında meydana 

gelen fiili azalma (damnum emergens) şeklinde ortaya çıkabileceği gibi yoksun kalınan kâr (lucrum 

essans) şeklinde de oluşabilir24. AİHM de AİHS m. 41 uyarınca maddi zararın tazminine hükmettiği 

hallerde hem fiili zararı hem de yoksun kalınan kârı dikkate almaktadır25 ve öğretide fark teorisinin 

AİHM kararlarında da benimsendiğinin görüldüğü ifade edilmektedir26. 

Bireysel başvuru öncesinde yapılan yargılama masrafları da diğer şartlar gerçekleşmişse zarar 

olarak mütalaa edilip maddi tazminata konu olabilir. Nitekim AYM’nin yukarıda değinilen Tansel 

Çölaşan başvurusuna ilişkin kararında yargılama giderleri ve vekalet ücreti için maddi tazminata 

hükmedilmiştir. AİHM uygulaması da aynı yöndedir27.  

Maddi zararı ispat yükü başvurucu üzerindedir. AYM’nin birçok kararında da maddi tazminata 

hükmedilebilmesi için başvurucunun zararına ilişkin belge sunması gerektiği ifade edilmekte, 

başvurucunun belge sunmadığı hallerde tazminata hükmedilmemektedir28. Ancak hemen belirtmek 

gerekir ki, bu kriterin katı bir şekilde uygulanması doğru olmayacaktır29. İspat ölçütü olarak, her zaman 

tam (kesin) ispat aranmamalı, delil ortaya konulmasının güçlüğü sebebiyle tam ispatın mümkün 

olmadığı hallerde, iddianın kuvvetle muhtemel olması ile yetinilmelidir30. AİHM içtihadında da ispat 

ölçütü olarak tam ispatın mümkün olmadığı hallerde iddianın kuvvetle muhtemel (beyond reasonable 

doubt) olması aranmakta, iddia edilen vakıa için karşı taraf makul bir alternatif açıklama bularak iddiayı 

çürütmediği (karşı ispat) müddetçe, iddia edilen olgu ispat edilmiş sayılmaktadır31. Örneğin AİHM bir 

kararında gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra kulak zarında ciddi hasar tespit edilen kişinin, bu hasarın 

gözaltında maruz kaldığı kötü muameleden kaynaklandığını kesin olarak ispat edemese de karşı tarafça 



4 

 

bu hasarın nasıl meydana geldiği konusunda mantıklı, akla yatkın bir açıklama sunulamadıkça zararın 

bu sebeple meydana geldiğinin ispat edilmiş sayılacağını ifade etmiştir32. 

Zararın belge ile ispatlanması bir zorunluluk olmadığı gibi, TBK m. 50/II uyarınca “(u)ğranılan 

zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı 

önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler.” Bireysel 

başvurularda zararın miktarının ispatına ilişkin daha ağır koşullar getirmek için makul bir gerekçe 

bulunmadığından sorumluluk hukukunda zararın ispatına ilişkin bu kuralın bireysel başvurularda da 

uygulanması doğru olacaktır33. Nitekim AİHM de zararın varlığı ve miktarına ilişkin belgelerin, 

mümkün olduğu ölçüde, sunulmuş olmasını aramakla beraber, zarar miktarının tam olarak tespit 

edilemediği hallerde uygun bir miktar takdir etmekte ve tazminatı buna göre belirlemektedir34. 

AİHM’nin bir kararında35 12 yıldır evlilik dışı olarak birlikte yaşadığı partnerinin göz altında ölmesi 

sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı talep eden başvurucunun talebi mahkemece kabul 

edilmiştir. Anılan kararda başvurucunun partneri kayıt dışı çalışıyor olmasına ve başvurucu zararı 

belgeleyemiyor ve miktarını tam olarak ispat edemiyor olmasına rağmen, AİHM maddi tazminata 

hükmetmiştir.  Benzer bir şekilde, cinsel tercihi nedeniyle ordudan atılan başvurucunun maddi tazminat 

talebi de maddi zarar miktarının tam olarak ispat edilmesi mümkün olmamasına rağmen AİHM 

tarafından kabul edilmiştir36.  

Hükmedilecek tazminat miktarının her zaman maddi zarara eşit olması gerekmez. Öncelikle 

belirtmek gerekir ki, AYMK m. 50/II uyarınca hükmedilecek maddi tazminat her halükârda zarar 

miktarını aşamaz. Bu şekilde bir cezai tazminata hükmedilmesi ne Türk hukukunda37 ne de AİHM 

uygulamasında38 mümkündür. Buna karşılık, zarardan daha az miktarda tazminata hükmedilmesi ihtimal 

dahilindedir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 79/I b hükmünde başvurucu lehine uygun bir 

tazminata hükmedilebileceği belirtilmektedir. AİHS m. 41’de de benzer bir şekilde, hakkı ihlal edilen 

başvurucuyu tatmin etmeye yönelik adil bir tazminata hükmedileceği (just satisfaction) belirtilmektedir. 

Öğretide AİHS’nin tanıdığı bu imkânın (TBK 51’e karşılık gelen) İsviçre Borçlar Kanunu m. 43 ile 

örtüştüğü ifade edilmektedir39. 

Görüldüğü üzere, tazminat miktarının belirlenmesinde gerek TBK 51, gerek AİHS m. 4140 

gerekse AYM İçtüzüğü m. 79/I b uyarınca mahkemelere geniş bir takdir yetkisi tanınmaktadır. Ancak 

zarar miktarından daha az tazminata hükmedileceği hallerde neden bu yola başvurulduğunun açıkça 

gerekçelendirilmesi gerekir. Zira esas olan başvurucuyu ihlal öncesi haline en yakın duruma getirmek 

(restitutio in integrum) yani tam tazminattır41. Tazminatta indirim yapılması gereken halleri belirlerken, 

sorumluluk hukukunda benimsenen tazminatın indirim sebeplerinden (TBK 52) faydalanılabilir42. 

Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bireysel başvurularda failin (yani devletin) yoksulluğa düşecek 

olması bir indirim sebebi olarak değerlendirilemez (krş. TBK 52/II). Nitekim AİHM uygulaması 

bakımından da öğretide, taraf devletlerin AİHS kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirecek şartları 

oluşturmakla yükümlü olmalarından hareketle, bir taraf devletin mali açıdan güç durumda olmasının 

tazminatta indirim sebebi teşkil edemeyeceği ifade edilmektedir43. 

C. Nedensellik (İlliyet) Bağı 

Maddi tazminata hükmedilebilmesi için ihlalin ve maddi zararın varlığına ek olarak, ikisi 

arasında nedensellik bağının da bulunması şarttır. İhlal ile zarar arasında nedensellik bağının bulunup 

bulunmadığını tespit ederken öncelikle şu sorunun cevabını aramak gerekir: Başvurucunun hakkı kamu 

gücü tarafından ihlal edilmeseydi, tazmini istenen zarar yine de meydana gelecek miydi? Eğer cevap 

olumluysa, kural olarak, ihlal ile zarar arasında nedensellik bağının bulunmadığını kabul etmek gerekir. 

Cevabın olumsuz olması halinde ise ihlal ile zarar arasındaki mantıkî nedensellik kurulmuş olur. 

Bununla birlikte ihlal ile arasında mantıkî nedensellik bulunan zararların tümünün tazmin edilmesinin 

adil olmayan sonuçlara yol açacağı düşüncesinden hareketle tazminat sorumluluğunun sınırlandırılması 

gerekmektedir.  
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Sorumluluk hukukunda bu sınırlama çoğunlukla iki şekilde yapılmaktadır. Öncelikle zarar ile 

hukuka aykırı fiil arasında mantıkî nedensellik bağına ek olarak uygun nedensellik bağı aranmaktadır. 

Buna göre, zararın tazminata konu olabilmesi için hayatın olağan akışına göre buna yol açmış olan fiilin 

sonucunda meydana gelmesinin beklenebilir olması gerekir44. Buna karşılık, özenli, tecrübeli ve bilgili 

bir kişinin bile söz konusu hukuka aykırı fiil sonucunda meydana gelebileceğini öngöremeyeceği 

zararlar bakımından sorumluluk söz konusu olmamalıdır45. İkinci olarak, ihlal edilen hukuk normunun 

koruma amacı önem taşır. İhlal konusu normun koruma amacının dışında kalan zararlar bakımından 

sorumluluğun kabul edilmemesiyle sorumluluk sınırlandırılmış olur46. Bu sınırlama öğretide 

sorumluluğun bir şartı olarak zarar ile ihlal edilen kural arasında “hukuka aykırılık bağı” bulunmasının 

aranması şeklinde de ifade edilmektedir47. 

Gerek AİHM’nin gerekse AYM’nin birçok kararında maddi tazminat talebinin ihlal ile tazmini 

istenen zarar arasında nedenselliğin bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği görülmektedir. AİHM’nin 

kararlarında, adını açıkça anmamakla beraber, mantıkî nedensellik bağını aradığının görüldüğü ifade 

edilmektedir48. Örneğin Tahsin Acar v. Türkiye kararında, başvurucu erkek kardeşinin kaçırılıp ortadan 

kaybolması sebebiyle maddi zarara uğradığını iddia etmiş, AİHM devletin yaşam hakkının ihlal edildiği 

yönündeki iddiaya ilişkin yeterli ve etkin bir soruşturma yürütmeyerek AİHS m. 2’yi ihlal ettiği 

sonucuna varmıştır. Bununla birlikte tazmini talep edilen zarar, etkin bir soruşturma yürütülmemesinden 

değil, bizatihi olaya konu olan kaçırılmadan kaynaklandığından, AİHM haklı olarak, talep edilen zararın 

tazminini ihlal ile zarar arasında illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle reddetmiştir49. 

Mantıkî nedensellik bağının aranması bir kenara bırakılırsa, AİHM’nin kararlarında 

nedenselliğe ilişkin olarak tutarlı ve açık bir uygulamadan bahsetmek mümkün değildir. AİHM’nin 

tazminat yaptırımına ilişkin, 19.09.2016 tarihli uygulama talimatında, mahkemece ihlal ile zarar 

arasındaki nedenselliğin açık olmasının aranacağı, nedenselliğin belirsiz veya spekülatif olduğu hallerde 

maddi tazminata hükmedilmemesi gerektiği belirtilmektedir50. Kararlarda zaman zaman nedenselliğin 

açık (clear), doğrudan (direct), yeterli (sufficient) veya yakın (not too remote) olması gerektiğine 

yönelik ifadeler kullanılmakta olsa da bu ölçütler sorumluluğun sınırlarının nasıl çizileceği konusunda 

yol gösterici nitelikte değildir51. Her şeyden önce illiyet bağının var olduğu veya olmadığı sonucuna 

varılırken nasıl bir değerlendirme yapıldığının kararların çoğundan anlaşılamadığı, AİHM’nin gerekçe 

sunmaktan kaçınarak nedensellik bağı konusunda doğrudan sonuca vardığı ifade edilmektedir52. Hatta 

öğretide, illiyet bağı kriterinin AİHM tarafından, normal şartlarda kolay kolay reddedilemeyecek 

talepleri reddetmek için bir bahane olarak kullanıldığı da ileri sürülmüştür53. 

AYM’nin içtihadı incelendiğinde AİHM’ye yöneltilen eleştirilerin çok benzerlerinin AYM’ye 

de yöneltilebileceği görülmektedir. Bu çalışma kapsamında, AYM’nin 225 kararında maddi tazminat 

talebini ihlal ile zarar arasında illiyet bağının bulunmadığı gerekçesiyle reddettiği tespit edilmiştir54. Bu 

kararların 105 tanesinde55, başvurucunun tazminini talep ettiği maddi zararın neye ilişkin olduğu 

karardan anlaşılamamaktadır. Anılan kararlarda AYM maddi tazminat talebini sadece “tespit edilen ihlal 

ile iddia edilen maddi zarar arasında illiyet bağı bulunmadığı anlaşıldığı” gerekçesiyle reddetmiştir. Bu 

gerekçe tek başına tatmin edici değildir. Şayet talebin reddi, başvurucunun yalnızca maddi tazminat 

talep edip talebine konu zararın ne olduğunu açıklamamasından kaynaklanıyorsa mahkemenin maddi 

tazminat talebini illiyet bağının bulunmaması gerekçesiyle değil, zararın ispat edilememesi gerekçesiyle 

reddetmesi gerekirdi. Zira varlığı ortaya koyulamamış bir zarar ile ihlal arasındaki nedensellik bağını 

araştırmanın herhangi bir anlamı bulunmamaktadır. Eğer talebin reddi, kararlarda ifade edildiği gibi, 

iddia edilen maddi zarar arasında illiyet bağı bulunmamasından kaynaklanıyorsa mahkemece iddia 

edilen maddi zararın ne olduğunun ve ihlal ile bu zarar arasında neden illiyet bağı bulunmadığının 

açıklanması gerekirdi. 

Anılan 105 kararın büyük çoğunluğunda, makul sürede yargılama yapılmaması nedeniyle adil 

yargılanma hakkının ihlaline karar verildiğinden hareketle, (kararlarda açıkça ifade edilmese de) bir an 

için AYM’nin bu ihlallerde kategorik olarak maddi tazminatı reddettiği düşünülebilir. AİHM 

içtihadında da benzer bir eğilim gözlenmekte olsa da56 bu şekilde bir kategorik reddi haklı gösterecek 
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bir sebep bulunmamaktadır. Uzun süren bir yargılama sonucunda başvurucunun maddi zarara uğraması 

ve bu zararın tazminata konu olması pekâlâ mümkündür. Örneğin yargılamanın uzun sürmesi sebebiyle 

ödenen fazla vekâlet ücretlerinin tazmini söz konusu olabilmeli veya makul süreyi aşan tutuklamalarda 

tutuklu kalan kişi çalışamaması nedeniyle uğradığı kazanç kaybı istenebilmelidir. AYM bir kararında, 

kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak bilinen dava süresince tutuklu kalan başvurucunun başvurusu 

üzerine AY m. 19/VII’nin ihlal edildiğine hükmetmiş, fakat başvurucunun maddi tazminat talebini 

illiyet bağının yokluğu gerekçesiyle reddetmiştir57. Söz konusu kararın isabetli olup olmadığı konusunda 

bir yargıya varabilmek için talep edilen zararın ne olduğunu bilmek gerekir, fakat karardan bu 

anlaşılamamaktadır. 

Özetle, kararlarda maddi tazminat talebinin konusu belirtilmeli, iddia edilen zararın ispat edilip 

edilmediği araştırılmalı ardından ihlal ile zarar arasındaki illiyet bağı, mantıkî nedensellik, uygun 

nedensellik ve normun koruma amacı teorisi çerçevesinde incelenmelidir. AYM ise bu 

değerlendirmeleri yapmadan doğrudan illiyet bağının yokluğuna işaret edip maddi tazminat taleplerini 

reddederek başvurucunun adil yargılanma hakkının temel bir unsuru olan gerekçeli karar hakkını bizzat 

ihlal etmektedir. 

D. Yeniden Yargılamada Hukuki Yarar Bulunmaması 

6216 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle hukuk düzenine yeni bir yargılamanın yenilenmesi 

(iadesi) sebebi eklenmiştir58. Zira AYMK 50/II’de, mahkeme kararlarından kaynaklanan ihlallerde, 

ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili 

mahkemeye59 gönderileceği düzenlenmektedir.   

Hükmün lafzından da anlaşılacağı üzere, ihlal kararı verilmesi halinde AYM tarafından 

yapılması gereken esas olarak yeniden yargılamaya hükmedilmesidir. Başvurucunun ihlal sebebiyle 

uğradığı maddi zararın yeniden yargılama sonucunda giderilebileceği hallerde, AYM kural olarak maddi 

tazminata hükmedemeyecektir. Örneğin AYM kamulaştırılan taşınmaz için ödenen bedelin olması 

gerekenin çok altında olması sebebiyle mülkiyet hakkı ihlal edildiğini tespit ettiği bir kararında, 

başvurucunun mülkiyet hakkı ile ilgili davada kamulaştırmadan beklenen kamu yararı arasındaki denge 

gözetilerek meydana gelen mağduriyeti telafi edecek şekilde yeniden yargılama yapılmasında hukuki 

yarar bulunduğu gerekçesiyle maddi tazminat talebini reddetmiştir60. 

Yeniden yargılamada hukuki yarar bulunmaması halinde ise AYM’ye başvurucu lehine 

tazminata hükmetme veya genel mahkemelerde dava açılması için yol gösterme yetkileri tanınmıştır. 

Bununla birlikte mevzuatta “yeniden yargılamada hukuki yarar bulunmaması” kavramından ne 

anlaşılması gerektiği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bireysel başvuru sonucunda verilecek 

kararın amacı başvurucunun maruz kaldığı ihlalin etkilerini ortadan kaldırmak olduğuna göre, hükümde 

geçen “hukuki yarar” kavramını bu bağlamda anlamlandırmak gerekir. Dolayısıyla kanundaki “yeniden 

yargılamada hukuki yarar bulunmaması” ifadesini, yeniden yargılamanın ihlalin etkilerini ortadan 

kaldırılması bakımından elverişsiz, yetersiz veya gereksiz olması şeklinde anlamak yerinde olacaktır.  

Yeniden yargılamanın başvurucuyu ihlal öncesi haline getirmek bakımından elverişsiz olduğu 

hallere örnek olarak ihlale yol açan mahkeme kararının (yoruma açık olmayan) bir kanun hükmüne 

dayanması verilebilir. Bireysel başvuru sonucunda AYM’nin ihlal kararı ile birlikte ihlale neden olan 

kanun hükmünü iptal etme yetkisi bulunmadığından, yeniden yargılamada da aynı kanun hükmünün 

uygulanması, dolayısıyla ihlalin etkilerinin ortadan kaldırılamaması söz konusu olabilecektir61. Yeniden 

yargılamanın başvurucuyu ihlal öncesi haline getirmek bakımından elverişsiz olduğu hallere bir diğer 

örnek olarak da başvurucunun yeniden yargılama sırasında ileri süreceği alacağın zamanaşımına 

uğramış olması verilebilir. (A)’nın kendisine borçlu olan (B)’ye açtığı davanın reddedildiğini, bireysel 

başvuru sonrasında ise AYM’nin (A)’nın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini fakat 

bu kararın verildiği an itibariyle alacağın zamanaşımına uğradığını varsayalım62. Bu durumda yeniden 

yargılamaya karar verilmesi halinde, borçlu zamanaşımı def’ini ileri sürebilecek ve ihlalin etkileri 
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giderilememiş olacaktır, dolayısıyla yeniden yargılamada hukuki yarar bulunmadığından hareketle 

başvurucu lehine tazminata hükmedilmesi yerinde olur63.  

Yeniden yargılamaya hükmedilmiş olması tek başına maddi tazminata hükmedilmesine engel 

olmamalıdır. Yeniden yargılama ihlalin etkilerinin bir bölümünü ortadan kaldırmaya elverişli olmasına 

rağmen kalanı bakımından yetersiz kalabilir. Örneğin uzun süren tutukluluk sebebiyle özgürlüğünden 

mahrum kalan başvurucunun tutukluluğunun kaldırılması için dosya mahkemeye gönderilebilir ancak 

bu durum tutukluluk boyunca mahrum kalınan kazanç için maddi tazminata hükmedilmesine engel 

olmamalıdır. 

Son olarak yeniden yargılama ihlalin etkilerini ortadan kaldırmaya elverişli ve bu konuda yeterli 

olacak olsa bile, dosyanın yeniden mahkemeye gönderilmesi gereksiz olabilir. İhlalin sonuçlarının 

başvurucunun maddi zararından ibaret olduğu ve söz konusu maddi zararın giderilmesi gerektiği ile 

miktarı konusunda herhangi bir şüphe bulunmayan hallerde, dosyanın mahkemeye geri gönderilmesi 

ihlalin sonuçlarının ortadan kalkmasının gecikmesinden başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Nitekim 

öğretide de “yeniden yargılamada hukuki yarar bulunmaması” kavramı yerine uzman mahkemenin karar 

verirken Anayasa Mahkemesi kararını tekrarlamaktan başka hiçbir hareket alanı kalmaması gibi daha 

somut bir ölçüt kullanılmasının daha yerinde olacağı ifade edilmektedir64. AYM’nin kamulaştırma 

bedeline faiz işletilmemesi nedeniyle maddi tazminata hükmettiği kararlarında65, yeniden yargılamayı 

gereksiz görerek bu yola başvurmuş olması muhtemeldir. 

E.  Tazminat Miktarının Tespitinin Daha Ayrıntılı Bir İncelemeyi Gerektirmemesi 

Hükmedilecek maddi tazminat miktarının hesaplanması bazı hallerde detaylı bir inceleme 

gerektirebilir. AYM ise bu konuda uzman bir mahkeme değildir. AYMK m. 50/II’de yeniden 

yargılamada hukuki yarar bulunmayan hallerde mahkemeye doğrudan tazminata hükmetmek yanında 

başvurucuya genel mahkemelerde dava açması için yol gösterme imkânı da tanınmıştır. Bu düzenleme 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 79/1/c ile birlikte okunduğunda, mahkemenin bu yola tazminat 

miktarının tespitinin ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmesi halinde başvurması gerektiği sonucuna 

ulaşılmaktadır. O halde tazminat miktarının tespitinin ayrıntılı bir inceleme gerektirdiği hallerde AYM 

doğrudan maddi tazminata hükmedemeyecektir.  

AYM’ye genel mahkemelerde dava açılması için yol gösterme yetkisi veren bu düzenlemenin iki 

açıdan eksik olduğu söylenebilir. İlk eksiklik, hükümde anılan genel mahkemenin hangi mahkeme 

olduğu konusunda ise bir açıklık bulunmamasıdır. Söz konusu tazminat talebinin muhatabı idare 

olduğundan akla ilk olarak idare mahkemeleri gelmektedir, ancak bu şekilde açılacak bir davanın 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda açık bir dayanağı bulunmamaktadır. İkinci eksiklik ise 

AYM’nin kararı sonrasında yapılacak yargılamanın AYM tarafından takip edilmesini sağlayan ve 

yargılamanın sonuçlanması için bir süre sınırlaması getiren bir düzenlemeye yer verilmemiş olmasıdır66. 

Bu çalışma kapsamında yapılan incelemede AYM’nin bugüne kadar genel mahkemelerde dava açılması 

için yol gösterilmesi yönünde bir kararına rastlanmamıştır. 

IV. Sonuç 

Bu çalışma kapsamında AYM’nin bugüne kadar maddi tazminata hükmettiği 18 karar tespit 

edilebilmiştir67. Dolayısıyla AYM’nin maddi tazminata ilişkin uygulamalarına ışık tutacak yeterli 

verinin henüz mevcut olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte genel bir gözlem olarak, hak ihlalinin 

mevcut olup olmadığı konusunda gerekçelerine kararlarında genellikle geniş yer ayıran AYM’nin 

tazminata hükmedip hükmetmeme konusunda vardığı sonuçları yeterince gerekçelendirmediği 

söylenebilir. Özellikle maddi tazminat talebinin illiyet bağı eksikliği nedeniyle reddedildiği kararlarda, 

talep edilen zararın ne olduğuna ve tespit edilen ihlal ile anılan zarar arasında neden illiyet bağının 

bulunmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmiyor olması önemli bir sorun teşkil etmektedir. Keza 

AYM’nin yeniden yargılamada hukuki yarar bulunup bulunmadığı konusunda hangi ölçütlerden 

faydalandığı da kararlardan anlaşılamamaktadır.  
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