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Davalı idarenin istinaf başvuru dilekçesinde ileri sürulen hususlar, İdare Mahkemesi
kararının dava konusu işlemin iptaline ve emeklilik ikramiyesinin idareye başvuru tarihinden
iiibaren hesaplanarak davacıya ödenmesine ilişkin kısımlarının kaldırı|masını gerektirecek
nitelikte bulunmamıştı r.

Davacının istinaf başvurusuna gelince:

idari işiem veya eylemlerden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan
davalarda uyguianacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak, idareye yapılmış bir başvuru
var§a, başvuru tarihinin, başvurunun bulunmaması halinde ise, dava tarihinin esas alınması
gerektiği hususu yerleşik {ıale gelen Danıştay içtihatları ile kabul görmüş ve istikrar
kazanmıştır. (Danıştay 11, Dairesinin, E:2a09/5353, K:2alü2671 sayılı kanun yaranna
bozma kararı)

Bununla bidikte, Danıştayln yerleşik karariarında da beiirtildiği üzere, faizin başlangıç
tarihine ilişkin talepler, faizin hesapianma biçimine ilişkin olduğundan, bu talebin faiz
talebinden " farklı bir talep oiarak değerlendirilmek suretiyle, bu talep bakımından ayrıca
hüküm kurulmasına gerek bulunmadığından, İdare Mahkemesince emekli ikramiyesinin
ödenrıi]esi jstemiyle davalı idareye başvur4 tarihinden öncesine i|işkin faiz talebinin reddi
yönünde hü küm ki.ırulmağ nda usulı h ükümlerıne uyarl ı k görül rnemiştir,

Açıklanan nelenlerle; d4valı idarenin isrlNar BAŞvuRusuNuN REDDİNE,
davacının istinaT başvurüsunun XleULÜ ile Ankara €. İdare Mahkemesince verilen
21.a5.2o19 tarih ve E:2ü19l78,K:2a19l1156sayılı kararın, davanın reddine ilişkin kısmının
ve buna dayalı olarak davacı aleyhine yargılama giderine ve davalı idaıe lehine vekalet
ücretine hükmedilmesine ilişkin hüküm fıkrasının KALD|R|LMASINA, Mahkeme
aşamasında yapılan 150,1s.-TL yargılama gideri ile istinaf aşamasında davacı tarafından
yapılan 166,80.-TL yargılama gideri olmak üzere toplam 316,95.-Tl'nin davalı idareden
alınarak davacıya verilmesine, davalı idarece istinaf aşamasında yapılan yargılama giderinin
davalı idare üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından varsa artan miktarın ilgili
taraflara iadesine, ft.a2.2021 tarihinde oybirliğiyle ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu'nun değişik 45/6. maddesi uyarınca kesin olarak karar verildi.
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YARGİLAMA GİDERLERİ
Mahkeme Aşaması : 150,1S.-TL
Istinaf Aşaması
Başvuru Harcı : 121,3O.:TL
Tebligat Gideri : 45,50.-TL

TOPLAM : 166,80.-TL

GENEL TOPLAM : 316,95.-TL
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