
KOMİSYON VEYA MAHKEME KARARI İLE GÖREV İADE EDİLENLERE DAİR 
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMALARI HAKKINDA 

AÇIKLAMALAR 
 

İhraç işleminden kaynaklanan (İYUK 12.madde) tam yargı davası açılma koşulları oluşmuştur.  
İhraç edilip, Ohal komisyonu kararı ile veya mahkeme kararı ile görevine iade edilen üyelerimiz 
ekte sunulu dilekçe ile kurum/okullarına başvuruda bulunup maddi - manevi tazminat istemli 
dilekçe veya sadece manevi tazminat istemli dilekçe verebilirler.  Tazminat istemi reddedilenler 
veya başvurudan itibaren 30 gün içerisinde yanıt verilmediği için başvuruları zımni olarak 
reddedilenler idari yargı yoluna başvurabilirler.  

Başvuruda dikkat edilecek hususlar:  

1. Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarih 12 Ocak 2023 
günü olduğundan süre başlangıcı 12 Ocak 2023, son gün 13 Mart 2023 dür. 
Üyelerimiz bu tarih esas alınarak 60 gün içerisinde kurumlarına dilekçe ile 
başvurmalıdırlar. Başvuru tarihi ile 12 Ocak arasında geçen süre dava açma süresine 
dâhildir. Başvuru ile süre kesilir, başvurunun retle sonuçlanır veya 30 gün içerisinde 
cevap verilmezse süre tekrar işlemeye başlar. (Örneğin 20 Ocakta başvuru yapılırsa 8 
gün 60 günlük dava açma süresinden düşer. Başvuru 1 Şubatta reddedilirse, kalan 48 
gün içerisinde dava açmak gerekir). Bu nedenle bir an önce başvuru yapılması 
önemlidir.  

2. Başvuru yapan üyelerimiz: Başvuru dilekçelerinin imzalı ve evrak giriş numarası ve 
tarihi yazılı bir suretini muhafaza etmeli başvuruları reddedilirse, başvurunun reddine 
ilişkin belge ile birlikte,   
Başvuruya 30 gün içerisinde yanıt verilmezse, başvuru zımnen reddedilmiş 
sayılacağından, süre bitiminde başvuru dilekçelerinin imzalı ve evrak giriş numarası ve 
tarihi yazılı bir suretini, başvurularına cevap verilmediği bilgi notuyla üyesi olunan 
Şubeleri aracılığı ile bağlı olunan Hukuk Bürolarına göndermelidir.  

3. Yukarıdaki belgeler ile birlikte: 
Manevi tazminat istemine ilişkin; elem ve acı yaşanmış olması ile öznel konular için 
olayların yazılması gerekmektedir. Örnek bu süreçte tedavi görmüş olması,    yakınını 
kaybetme ilaç kullanma gibi. İhraç tarihinden önce psikolojik rahatsızlığı bulunmayıp, 
ihraç sonrası rahatsızlığı ortaya çıkanlar, ilaç kullananlar, bu rahatsızlığa ilişkin, 
psikiyatri raporu veya hastane raporu, Medula sistemi veya e-nabız üzerinden alacakları 
belge, vb., Şubeleri aracılığı ile  Genel Merkez veya Bölge Hukuk Bürolarına 
gönderilmek üzere 1. Ve 2. Paragraftaki belgelere eklemelidir. (Orta Depresif Nöbet 
Tanısı İhraç Edilenlerde Görülen Bir Rahatsızlık Türü olarak literatüre girmiş 
durumdadır.) 
Maddi tazminat istemine ilişkin: 
Komisyon kararı ile iade sonrası mali hakları için başvuru yapamamış, dava açamamış, 
davası süre aşımı nedeni ile reddedilen üyelerimiz, mali hak kayıplarını hesaplayıp 
maddi tazminat başvurusuna konu edebilirler.  



Maddi tazminatlar için yoksun kalınan maddi zararların belgelenmesi gerekmektedir. 
Maddi kayıplarını belgeleri (Örneğin banka kredi borçlarını ödeyememe ile ilgili icra 
takibi başlatıldı ise icra veya haciz bilgisi,  bakmakla yükümlü olunan eş, çocuk, anne-
baba hastanede tedavi gördü ise sağlık güvencesi bulunmadığından tedavi ve hastane 
faturalarını ödendiğine dair belgeler, vb.) belge, makbuz, faturaları gönderilmelidir. 

4. Dilekçelerin reddi halinde, miktar belirtilip idari yargıda tam yargı davası açılacağından 
harç ve davanın kısmi reddinde karşı taraf vekâlet ücreti hesabı farklıdır: 
Harçlar yönünden: 
İptal davalarından farklı olarak Tam Yargı davalarında dava açılması sırasında davaya 
konu edilen miktarın binde 68,31’in dörtte biri oranında harç ödenmektedir. Örneğin; 
100.000,00 TL tazminat istenmesi halinde 2.373,55 TL,  
150.000,00 TL tazminat istenmesi halinde 3. 227,42 TL,  
250.000,00 TL tazminat istenmesi halinde 4,935,17 TL,  
Dava harç ve gideri ödenmesi gerekmektedir.  
Dava sonunda karar harcı da ödenecektir.  
Karşı taraf veklalet ücreti yönünden: 
Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi 
gereği tam yargı davalarında dava sonucu hükmedilen tazminat miktarı üzerinden 
yüzdesel oran şeklinde vekâlet ücretine hükmedilecektir. AAÜT 10.maddesinde: 
 “(1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar 
üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. 
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü 
kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. 
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci 
kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur. 
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün 
diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti 
ayrı bir kalem olarak hükmedilir.” denilmektedir.  
• 20.000 TL manevi tazminat dava konusu edilmiş ve mahkeme 20.000 TL manevi 

tazminatın davacıya ödenmesine karar vermiş ise davalı bakanlık vekiline vekâlet 
ücreti ödenmeyecektir. 

• Kısmi kabul kısmi ret halinde ise 250.000 TL manevi tazminat dava konusu edilmiş 
ise mahkeme 100.000 TL vekâlet ücretine hükmetti ise 100.000,00 TL için % 16,00 
= 16.000,00 TL karşı taraf vekalet ücretine hükmedecektir.  

İstinaf ve Temyiz yoluna başvuru yönünden de sınır bulunmaktadır:  

Sınırın belirlenmesinde dava açılış tarihi değil, karar tarihine ilişkin yılın sınırı 
dikkate alınmaktadır.  

İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesi uyarınca 2023 yılında  konusu 20 bin 
Türk lirasını geçmeyen tam yargı davalarında idare mahkemelerince verilen kararlar 
kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.  

https://www.alomaliye.com/2000/01/20/idari-yargilama-usulu-kanunu-2577-sayili-kanun/


İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre, 2023 yılında konusu 581 
bin TL’yi geçen tam yargı davaları hakkında Bölge İdare Mahkemeleri’nce verilen 
İstinaf Kararlarına karşı Danıştay’a temyiz başvurusu yapılabilir. 

 Tazminat miktarının tespitinde harç ve vekalet ücreti, temyiz ve istinaf sınırını dikkate 
alınması önemlidir. İdari başvuruda manevi tazminat için önerilen 100 Bin TL’dir. 

Üyelerimizin yukarıda belirtilen sürelere uygun başvuru yapıp, belgeleri acilen bağlı 
bulundukları şubeye/temsilciliğe eksiksiz iletmeleri, ekte sunulu hukuki yardım talep formunu 
doldurup imzalamaları, üyemizin bağlı olduğu şubenin hukuki yardım talep formu, üye formu, 
üye tarafından doldurulup imzalanmış yetki belgesi, kurum başvuru dilekçesi, öykü ve 
belgelerin bölge veya genel merkez hukuk bürosuna gönderilmesi gerekmektedir.  

 

Ekler: 

Hukuki Yardım talep formu, 

Tazminat başvuru dilekçesi, 

 

 

 

 

 
 


