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MAHKEMEYE ERİŞİM ENGELİ HUSUSUNDA ANAYASA 
MAHKEMESİ KARARI 
 
 
15.09.2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmi Gazete’de, davanın 
sonucuna etkili iddialar yönünden istinaf incelemesinin 
yapılamaması nedeniyle mahkeme erişim hakkının ihlal 
edildiğine ilişkin B.2018/22162 K.15.06.2021 Anayasa 
Mahkemesi Kararı yayımlanmıştır. 
 
Yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı detaylarına aşağıda yer 
verilmiştir. 
 
Kamu kuruluşuna hizmet veren alt işveren firmasına bağlı 
olarak 01.07.2004 yılında işe başlayan sigortalının, memur 
olarak Kamuya atanmasının akabinde 03.08.2015 tarihinde 
idareye fesih bildirimini içeren dilekçesini teslim etmiş ve 
dilekçesinde SGK sigortalılık hizmet süresinin 15 yıldan fazla 
olduğu ve 3600 ödeme gün sayısının bulunduğunu gösteren 
04.05.2015 tarihli yazısını eklemiştir. Ardından Kamuda memur 
olarak göreve başlamıştır. 
 
Kıdem tazminatı alacağına ilişkin 15.10.2015 tarihinde firma ile 
idare aleyhinde dava açılmıştır. İdare konuya ilişkin 
yükümlülüğün alt işveren olan firmada olduğunu belirtmiştir.  
Alt işveren ise, işçinin memuriyet sebebiyle iş sözleşmesini 
kendi iradesiyle sonlandırdığını ve kıdem tazminatına hak 
edemeyeceği öne sürülmüştür. İş Mahkemesi işçinin aleyhinde 
sonuçlanmış olup işçinin memuriyet sebebiyle ayrılma gerekçesi 
ile kıdem tazminatının ödenmesine yer olmadığına 
hükmetmiştir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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İstinaf yolu açık olan karar hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10.05.2018 
tarihinde istinaf talebini kesin olarak reddetmiştir. İşçinin ilk derece mahkemesinde 
emekliliğe hak kazandığına dair bir iddiada bulunmadığından Bölge İdare 
Mahkemesince değerlendirmeye alınmamış ve söz konusu durumda ilk derece 
mahkemesinin vermiş olduğu kararın usul ve yasalara uygun olduğuna karar 
verilmiştir. 
 
Anılan durumla ilgili olarak işçi, davanın sonucuna etkili iddialar yönünden istinaf 
incelemesinin yapılmaması nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine 
yönelik 21.06.2021 tarihinde bireysel olarak Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. 
 
Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde, mahkemeye erişim hakkının 
ihlal edildiği, hakkın ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama 
yapılması gerektiği ve tazminat talebinin reddine hükmedilmiştir. Ayrıca mahkeme 
giderlerinin yasal faiz uygulanarak şekilde işçiye ödenmesine karar verilmiştir. 
 
Söz konusu Karara ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210915-7.pdf

