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Temyiz Eden (Davalı)  : Yargıtay Başkanlığı ANKARA 

   

Karşı Taraf (Davacı)  : Yargıçlar ve Savcılar Birliği 

   

        

İstemin Özeti  : Ankara 1. İdare Mahkemesinin 27.11.2008 tarihli, 

E:2008/379, K:2008/1993 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti   : Savunma verilmemiştir. 

Danıştay Tetkik Hâkimi       :  

Düşüncesi  : Temyizen incelenen kararda hukuksal isabet 

bulunmadığından, istemin kabulü gerektiği düşünülmektedir. 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay OnuncuDairesince gereği görüşüldü: 

Dava, Yargıtay'ca verilen bütün kararların, hiçbir ayrım ve ayıklama yapılmadan, UYAP 

ortamında, davalı idarenin web sayfasında veya diğer elektronik yayım yöntemleri ile ücretsiz 

olarak herkesin erişimine açılması, kararların sayısal etiketler yanında, kanun adı, madde 

numarası gibi kriterler ile de aramalara hazır bulundurulması talebiyle yapılan başvurunun reddine 

ilişkin 17.12.2007 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 

Mahkemece, 2709 sayılı T.C. Anayasası'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukun bir parçası olan 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen adil yargılanma hakkına ilişkin olarak Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesince verilmiş kararlara göre, mahkeme kararlarının hiçbir istisna 

olmaksızın kamu denetimi sağlanacak şekilde yayımlanması gerektiği, herkesçe bilinebilir olan 

kanunların, yorumlarına ilişkin mahkeme kararlarının da herkesçe bilinebilir olmasının doğal 

sayılacağı, yargı yetkisinin Türk Milleti Adına kullanılıyor olmasının da bunu zorunlu kıldığı, 

kararların herkesçe erişilebilir kılınarak, değerlendirilmelerine, karşılaştırılmalarına, eleştirilmelerine 

imkan yaratmanın, kişilerin bilgilenmesine, yargıda iç denetimin sağlanmasına ve yargıya güven 

duygusunun artmasına katkısının olacağı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile icra ve iflas işlerine 

ilişkin Yargıtay kararlarının tamamının yayımlanması bakımından davalı idareye getirilen 

yükümlülüğün, diğer kararlar bakımından da uygulanmasına engel bir kuralın bulunmadığı 

gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Davalı idarece, hukuka aykırı olduğu ileri sürülen kararın temyizen incelenerek bozulması 

istenilmektedir. 
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2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde "İdari yargı yetkisi, idari eylem 

ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi 

yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 

getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak 

biçimde yargı kararı veremezler." kuralı bulunmaktadır. 

Bu kuralın değerlendirilmesinden, idarelerin, kanunlarla verilmiş görevleri, yine kanunlarda 

gösterilen usullere uygun olarak yerine getirmekle yükümlü oldukları, kanunların imkan verdiği 

hallerde takdir yetkisini kullanabilecekleri, kanunlarla yerine getirilmesi görev olarak yüklenmemiş 

talepleri karşılamaya veya kanunlarda gösterilenin dışında usuller izlemeye ya da takdir yetkisinin 

hukuka uygun olarak kullanımında belirli tercihlerde bulunmaya, yargı kararıyla zorlanamayacakları 

sonucuna ulaşılmaktadır. 

2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nda veya başkaca bir kanunda, davacının başvurusuna konu 

talebin karşılanmasını, Yargıtay Başkanlığına görev olarak yükleyen bir kural bulunmamaktadır. 

Buna göre, davalı idarenin, başvuru konusu talebi karşılamaya yargı kararıyla 

zorlanamayacağı açıktır. 

Öte yandan, Yargıtay'ca verilen bütün kararların, hiçbir ayrım ve ayıklama yapılmadan, 

herkesin erişimine açılması, taraflara ait kişisel bilgilerin ifşasına neden olarak, 2709 sayılı T.C. 

Anayasası'nın 20. maddesinin "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 

hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz." kuralını içeren 1. fıkrasına 

aykırılık oluşturabilecektir. Çok sayıda kararın ayrım ve ayıklama yapılarak erişime açılması ise, 

yüksek düzeyde mali ve personel altyapısını gerektireceği için, idarenin takdir yetkisi kapsamında 

alacağı karara bağlıdır. 

Kaldı ki, imkanlar dahilinde, Yargıtay'ca verilen bazı kararlar, ayrım ve ayıklama yapılarak, 

elektronik (Yargıtay web sitesi) ve basılı (Yargıtay kararları dergisi) ortamda halen erişime açık 

tutulmaktadır. 

Esasen, Türk Milleti adına verildiği için kamuya ait nitelik taşıyan Yargıtay kararlarının, 492 

sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harçlandırılmak suretiyle, onaylı örneklerinin alınmasına hukuki bir 

engel de bulunmamaktadır. 

Bu durumda, temyizen incelenen Mahkeme kararında hukuksal isabet bulunmadığı 

sonucuna ulaşılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Ankara 1. İdare Mahkemesinin 27.11.2008 

tarihli, E:2008/379, K:2008/1993 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın yeniden bir karar 

verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, 8.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

ezgi
Vurgu


