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Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı 

Bireysel Başvuru Yoluna Gidilebilir Mi?1 

Başlıktaki ifade ilk bakışta anlamsız, hatta çelişkili dahi bulunabilir. Gerçekten de bir 
yanda bir tür ara karar niteliği taşıyan yürütmenin durdurulması (YD), diğer yanda ise 
ikincil bir başvuru yolu olarak nitelenen ve bu nedenle de başvuru yollarının 
tüketilmesinin ardından işletilebilecek olan bireysel başvuru yolu… Oysa aşağıda 
açıklanacağı üzere yürütmenin durdurulması kararlarına karşı da bireysel başvuru 
yolunun işletilebilmesi pek de ihtimal dışı değildir.  

Belirtelim ki, yürütmenin durdurulması (YD) kurumu ile bireysel başvuru yolu arasında 
iki açıdan ilişki kurulabilir. Birincisi “YD isteminin reddi” üzerine anayasal bir hakkın 
kullanımından mahrum kalınması ikincisi ise “YD kararlarının yerine getirilmeyişi” 
nedeniyle bir hakkın kullanımının engellenmiş veya sürüncemede bırakılmış olması 
ihtimalidir. Esasen bu iki tür karar da uyuşmazlığın esasına ilişkin değildir. Dolayısıyla 
bireysel başvuru yolunun işletilmesi bakımından bazı güçlükleri ve tartışmaları da 
beraberinde getirmektedir.  Aşağıda yürütmenin durdurulması kurumu ile “olağan 
başvuru yollarının tüketilmesi” kuralı (AY. m. 148/3, 6216 sayılı Kanun, m. 45/2) 
çeşitli açılardan ele alınacaktır.   

I. Yürütmenin Durdurulması ve Tüketme Kuralına Yaklaşım  

Bir anayasal hakkın idari işlem kaynaklı ihlâli iddiasına dayalı olarak iptal ve 
yürütmeyi durdurma yoluna başvurulması ile idarî yargı yerinin olumlu ya da olumsuz 
bir karar vermesi arasında belirli bir zaman geçmektedir. Kimi durumlarda mahkeme 
YD kararı (kabul ya da ret) vermiş olsa da bu karar bir hak ihlâlini ortadan kaldırmak 
için yeterli olamamaktadır. Örneğin güncelliği olan bir konuda gösteri yürüyüşü 
yapmak üzere idareye yapılan “ön bildirime” idare tarafından keyfî bir biçimde 
olumsuz cevap verilmiş veya hiç cevap verilmemiş olabilir ya da gösterinin 
güncelliğinin kaybolacağı, yapılma gerekçesinin anlamsızlaşacağı bir güne 
ertelenmiş olabilir. Böyle durumlarda işleme karşı YD yoluna başvurulması veya idari 
yargı kararının beklenilmesi hakkın kullanımının anlamsızlaşması yahut işlevselliğini 
yitirmesi veya kendisinden beklenilen yararın ortadan kalkması sonucunu doğurabilir. 
Kaldı ki, böyle ihtimallerde idarî/yargısal yolların kullanılması ve sonucunun 
beklenilmesi durumunda AYM’ye başvuru yolunun da pratik bir yararı ve işlerliği 
kalmayabilecektir.   

 “Atı alanın Üsküdar’ı geçmiş olacağı”, verilen kararın ne kadar başvurucu lehinde 
olsa da sadece biçimsel-hukuksal bir değer taşıyacağı veya hakkın özünün ortadan 
kalkacağı, yargısal korumanın anlamını yitireceği durumlarda “tüketme kuralını”na 
katı bir anlam yükleyerek bireysel başvurunun salt bu gerekçeyle kabul edilebilir 
bulunmaması bireyleri anayasal haklarını kullanmaktan mahrum bırakabilir. İşte 
bireyler (kimi zaman) YD yoluna başvurmadan ya da başvuru aşamasında ya da 
yapılan YD başvurusunun reddedildiği ya da YD kararının uygulamaya konulmadığı 
böylesi durumlarda AYM’yi bir “özgürlük sığınma limanı” olarak görebilirler. Esasen 
hak ve özgürlükler bakımından böylesine yüksek risk taşıyan süreç ve durumlarda 
yargısal korunmaya, koruyucu önlemlere ve bireysel başvuru mekanizmalarına çok 
daha fazla gereksinim duyulur. 
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İnsan hakları alanında ikincil koruma düzenlerinin harekete geçirilebilmesi için 
aranılan “başvuru yollarının tüketilmiş olması” kuralı, herşeyden önce ileri sürülen hak 
ihlâliyle ilgili etkili bir hukuk yolunun varlığı esasına dayanır. Bu anlamda bir yol yoksa 
veya yolun varlığına rağmen ihlâlin çözümüne herhangi bir katkısı bulunmuyorsa ya 
da söz konusu yola başvurulması durumunda bireyin ciddî anlamda ve telafi 
edilemez boyutta bir hak kaybı ortaya çıkacaksa bireyden bu yolu kullanmasının 
istenmesi insan hakları koruma sistemlerinin varlık nedeniyle bağdaşmaz. Bu 
nedenle AİHM’nin tüketme kuralına yaklaşımıyla ilgili olarak geliştirmiş olduğu ve 
konumuz açısından ilgili olan bir kısım ilkelerini belirtmekte yarar bulunmaktadır. 
Mahkemeye göre;  

● Tüketme kuralı mutlak ve otomatik bir uygulama niteliği taşımaz; herbir 
somut olayın özelliklerine göre değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekir. Doğal 
olarak bir olayda tüketilmesi gereken bir yol, bir başka olayda tüketilmesi gerekli bir 
yol olarak görülmeyebilir2   

● Tüketme kuralı belli bir esneklikle ve aşırı şekilcilikten uzak olarak 
uygulanmalı ve somut olayın özelliklerine göre istisnai durumların olabileceği3 gözden 
uzak tutulmamalıdır.  

● Eğer başvuru yolları anormal ölçülere varan ihmâllere, ilgisizliklere veya 
gecikmelere yol açmakta ve bu ilgisizlik yahut vurdumduymazlık veya gereksiz 
formaliteler nedeniyle bir hakkın kullanımı anlamsız hale gelebilecekse tüketme 
yükümü ortadan kalkar4. Diğer bir ifadeyle ihlâle ilişkin bir sonuç alabilme şansının 
olmadığı veya “makûl ölçüler içinde”, ulusal makamlar önünde bir başarı elde 
edilmesi artık mümkün görünmeyen veya elde edilse de artık hiçbir “kıymeti 
harbiyesi” kalmayacak olan durumlarda sözü edilen yolların kullanılması gerekli 
değildir5. Bu durum Sözleşme Organlarının kararlarında  “açıkça yararı olmayan” 
(inefficase du recours), “boşuna” (en vain) gibi nitelemelerle ifade edilmektedir6.   

II. Yürütmenin Durdurulması ve Anayasa Mahkemesinin Tüketme Kuralına 
Yaklaşımı  

YD yoluna gidilmeden veya YD istemli iptal davası açıldıktan ve fakat henüz bir karar 
verilmeden önce veya YD isteminin reddi yahut YD kararının uygulanmamasına 
ilişkin olarak AYM önüne çeşitli başvurularda bulunulmuştur. Mahkemenin tüm bu 
süreçlere ilişkin başvurularda tüketme kuralını ele alışı AİHM içtihatlarıyla birebir 
örtüşmektedir. Hatta gerekçelerinin AİHM içtihatlarından bire bir aktarma olduğu 
açıkça görülmektedir7.  

A. Yürütmenin Durdurulması İstemi Olmadan veya İstem Hakkında Karar 
Verilmeden veya Reddedilmesinden Sonra Yapılan Başvurular ve Anayasa 
Mahkemesinin Yaklaşımı        

Herşeyden önce belirtelim ki, AYM, olağan başvuru yollarının tüketilmediği her 
durumda kategorik ve mutlak olarak kabul edilmezlik kararı verme yoluna 
gitmemektedir. AİHM’nin formülünü kullanarak “somut olayın koşulları içerisinde 
anılan kuralın haklı görülebilecek istisnaları bulunabil(eceğinden)”8 yola çıkmaktadır. 
Yine AİHM’nin tüketme kuralını yorumlamada sık başvurduğu “usul kuralına birey 
haklarına halel getirici şekilde yaklaşılmaması” gereği AYM tarafından da 
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kullanılmaktadır. AYM’ye göre başvuru yollarının tüketilmesine dair usul kuralı, 
bireylerin mahkemeye erişim hakkına halel getirecek biçimde yorumlanamaz”9.  

AYM şu genel ilkeye başvurmaktadır:  

“..başvuru yolunun tüketilmesinin başvurucunun hakkına yönelik ihlalin 
giderilmesi açısından herhangi bir etkisi yoksa, başka bir deyişle başvurulacak 
yol etkisizse ya da başvuru yolunun tüketilmesinin beklenmesi halinde 
başvurucunun haklarına yönelik ciddi ve geri dönülmesi imkansız bir tehlike 
ortaya çıkacaksa anayasal haklara saygı ilkesi Mahkemenin bu başvuruları 
incelemesini gerektirebilir10”.  

Yukarıda da açıklandığı üzere AYM, tüketme kuralını salt biçimsel olarak değil 
tüketilecek yolların hakkın kullanımına ve işlevselliğine etkisi ve bu yolların 
tüketilmesini beklemenin hakkın özüne bir tecavüz riski oluşturup oluşturmadığı; telafi 
edilmez, onarılmaz, geri döndürülemez bir tehdit ortaya çıkartıp çıkartmadığı 
yönleriyle birlikte değerlendirmektedir. Eğer böyle bir riskin varlığına kanaat 
getirmekteyse anayasal hakkın korumasına öncelik tanımakta ve şekli bir bakıştan 
hareketle hakkı tüketme kuralına feda etmeme yoluna gitmektedir. Öyle ki, Mahkeme, 
henüz gösteri hakkı kullanımına dair resmî bir başvuru dahi yapılmaksızın salt 
İstanbul Valiliğinin Taksim Alanı’nın gösteriye kapalı olduğu yönündeki açıklamasının 
hemen ardından ve hiçbir yargı yoluna gidilmeksizin doğrudan kendisine yapılan 
başvuruyu dahi kategorik olarak reddetmemiş; iddiayı çeşitli açılardan değerlendirmiş 
ve başvurucunun tüketme kuralının etkisizliğine ilişkin argümanını yeterli 
görmediğinden kabul edilebilir bulmamıştır. Mahkemenin “…, söz konusu başvuru 
yollarının pratikte etkili olmadığını gösteren bir örneğin bulunmadığı, aynı konuda 
daha önce başvurulmuş bir yargı yerince verilen karar da bulunmadığı anlaşılmıştır”11 
şeklindeki yaklaşımının tüketme kuralının anlam ve felsefesine uygunluğu 
tartışmasızdır.  Aynı şekilde bir grev kararının Bakanlar Kurulunca ertelenmesine 
karşı açılan davada YD isteminin reddi üzerine doğrudan AYM’ye yapılan başvuruda 
Mahkeme, başvuru yollarının tüketilmiş olmasına dair usul kuralının mahkemeye 
erişim hakkına halel getirecek biçimde yorumlanmaması gerektiği hususunun altını 
çizmiş ve başvuruyu kabul edilebilir bulmuştur12. Burada her ne kadar YD kararının 
reddine karşı yapılan itiraz sonucu beklenmeden başvuru yapılmışsa da Mahkeme 
kendisine yapılan başvuru ardından itiraz yoluna gidilmesi ve itirazın da 
reddedilmesini tüketme kuralının karşılanmış olması bakımından yeterli görmüştür13.  

Şüphesiz her yürütmenin durdurulması isteminin reddine karşı doğrudan AYM’ye 
gidilemez. Nitekim Laura Alejandra Caceres başvurusunda AYM, YD isteminin reddi 
üzerine doğrudan AYM’ye yapılan bireysel başvuruda tüketme kuralından hangi 
durumlarda muaf olunabileceğine dair ölçütünü tekrarladıktan sonra somut olayda bu 
şartın gerçekleşmediğinden hareketle başvuru hakkında kabul edilemezlik kararı 
vermiştir. Mahkemeye göre;  

“ … yürütmeyi durdurma talebinin ve buna karşı yapılan itirazın 
reddedilmiş ve henüz davanın esası hakkında da bir karar verilmemiş olduğu 
hallerde, bireysel başvuruda bulunulması durumunda, idari davaya konu 
edilen uyuşmazlığın konusunu oluşturan hak ve özgürlükler kategorisi dikkate 
alınarak bir çözüm üretilmesi…,  kişinin yaşamına ya da maddi ve manevi 
bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike söz konusu değilse somut olayın 
özellikleri dikkate alınıp, daha sınırlı bir yaklaşım benimsenerek gerekirse 
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hukuk yollarının tüketilmesi beklenmelidir14. “Ancak… idari yargı mercilerince 
yürütmeyi durdurma talebinin ve buna karşı yapılan itirazın reddine karar 
verilmiş ve kişinin yaşamına ya da maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik 
tehlike devam ediyorsa anayasal haklara saygı ilkesi Mahkemenin bu 
başvuruları incelemesini gerektirir. Bu durumda ilgili bireysel başvuru 
yapabilmek için idari yargı mercileri önündeki davanın sonuçlanmasını 
beklemek zorunda bırakılamaz”15. 

B. Yürütmenin Durdurulması Kararının Yerine Getirilmediği Durumlarda 
Bireysel Başvuru ve Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı 

Bir anayasal hakkın kullanımı söz konusu olduğunda yürütmenin durdurulması 
kararının yerine getirilmesindeki hassasiyetin ve zamanın ne kadar önem taşıdığı 
açıktır. Zaten açık hukuka aykırılık ve telafi edilemezlik koşullarına dayalı olarak 
böyle bir karar verilebilmektedir. Bu tür kararların da bir kısmı basit bir işlemler veya 
imzayla yerine getirilebilecek türdendir. Kısa bir sürede uygulamaya geçirilebilecek 
bir kararın kanunda belirtilen bir aylık sürenin (sanki idareye tanınmış bir 
hakmışçasına) son gününe kadar beklenilmesi de idarenin yargı kararını 
sürüncemede bırakması, belirsizliğe terk etmesi ve bireye gereksiz ıstırap çektirmesi 
ya da hak ihlâlini gereksiz yere uzatması anlamına gelir. Böyle bir anlayış esasen “iyi 
yönetişim” ilkesiyle (good governance) bağdaştırılamaz. Kaldı ki, Danıştay’ın yerleşik 
içtihatları da bir aylık sürenin idareye tanınmış bir taktir hakkı olmadığı yönündedir.  

YD kararının uygulanmaması ile tüketme kuralı ilişkisi iki açıdan kurulabilir. 
Herşeyden önce mahkeme kararının uygulanmaması AİHM içtihatlarına göre başlı 
başına yargıya erişim hakkının (Sözleşme m. 6/1) ihlâlidir. Anayasa Mahkemesi de 
aynı ilkeden hareketle mahkemeye erişim hakkının, hem bir uyuşmazlığın yargı 
yerine götürülebilmesini hem de verilen kararların yerine getirilmesini isteme hakkını 
içerdiğini ifade etmektedir16. Mahkemeye göre “yargılama bakımından nihai nitelik 
taşımayan yürütmenin durdurulması kararlarının icra edilmemesine ilişkin 
şikâyetlerde adil yargılanma hakkı yönünden bakılacak husus; yürütmenin 
durdurulması kurumunun niteliği gereği bu kararın uygulanmamasının ileride 
başvurucu lehine verilecek muhtemel nihai kararın icra edilmesini imkânsız hâle 
getirecek veya aşırı derecede zorlaştıracak nitelikte olup olmadığıdır. Bu hususun ise 
her somut olayda olayın koşullan dikkate alınarak incelenmesi gerekir”. Mahkeme 
eğer somut olayda böyle bir risk tespit etmemişse tüketme kuralı gereği kabul 
edilmezlik kararı vermektedir17. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi’ne göre adil 
yargılanma hakkına ilişkin ilke bu şekilde olmakla birlikte, diğer anayasal haklar 
yönünden yürütmenin durdurulması kararlarının yerine getirilmemiş olması somut 
olayın koşulları dikkate alınarak ve yargılamanın bütününden bağımsız olarak da 
incelenebilir. Nitekim twitter ve youtube için konulan erişim yasakları hakkında idare 
mahkemeleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararlarının yerine 
getirilmesinin sürüncemede bırakılması sorunu Mahkeme tarafından ifade özgürlüğü 
ekseninde ele alınmıştır. Mahkeme YD kararının uygulanmaması ile ifade 
özgürlüğünün maruz kaldığı risk analizini yapmak suretiyle şu gerekçe ışığında 
başvuruyu kabul edilebilir bulmuştur:  

“…yürütmeyi durdurma kararına rağmen başvurucuların ihlal iddiasına 
konu olan twitter.com isimli siteye erişimin halen mümkün olmadığı 
görülmektedir. Sosyal medyada belli olay ve olgulara ilişkin olarak 
paylaşılan haber ve düşüncelerin zamanın geçmesiyle güncelliğini yitirip 
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etki ve değerini kaybedebileceği açıktır. Bu durumda yargı kararının 
yerine getirilerek siteye erişimin ne zaman sağlanacağı konusundaki 
belirsizliğin sürmesi karşısında ihlali ve olumsuz sonuçlarını ortadan 
kaldırmak bakımından etkili ve erişilebilir nitelikte bir koruma 
sağladığının söylenemeyeceği ve böylece başvurucuların idare 
mahkemesine başvurmalarının etkili bir yol olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır” (vurgu bize ait)18.   

Sonuç 

Yürütmenin durdurulması yoluna başvurulmadan, başvurulduktan ancak henüz karar 
alınmadan veya yürütmenin durdurulmasının reddedilmesi üzerine doğrudan bireysel 
başvuru yoluna gidildiği durumlarda AYM’nin olağan başvuru yollarının tüketilmesi 
kuralına yaklaşımı ve ortaya koyduğu gerekçeler anayasal hakların korunması işlevi 
bakımından yerinde olup bireysel başvuru işlevini gören ikincil nitelikli koruma 
mekanizması açısından isabetlidir. AİHM’nin iç hukuk yollarının tüketilmesi kuralını 
(AİHS. m. 35/1) yorumlamada kullandığı ölçütler ve ortaya koyduğu argümanlarla da 
birebir uyuşmaktadır. Esasen Anayasa Mahkemesinin başvuru yollarının tüketilmesi 
kuralını yorumlarken AİHM içtihatlarını görmemezlikten gelmesi veya tam tersi bir 
yaklaşım içerisinde olması düşünülemez. Şüphesiz AYM’nin AİHM’den daha fazla 
koruyucu, daha esnek ve güvenceli bir yorumda bulunması a fortiori mümkündür. 
Ancak Mahkemenin yaklaşımı asgari standartlar olması nedeniyle bu eşiğin altına 
inilmesinin aynı zamanda bir Sözleşme ihlâli anlamına geleceği aşikârdır. Kaldı ki 
böyle bir yaklaşımın AİHM tarafından zamanla AYM’nin iç hukuk bakımından etkili bir 
yol olarak görülmemesi potansiyel riskine de açıktır. Nitekim AİHM, “Anayasa 
Mahkemesi içtihadının, kendi içtihadı ile tutarlı olup olmadığını da inceleme hakkını 
saklı tutmaktadır. Ayrıca bu başvuru yolunun, teoride olduğu gibi pratikte de etkili 
olduğunu ortaya koymak Davalı Hükümete aittir. Mahkeme, ikincillik ilkesinin 
gerektirdiği üzere, mevcut iç hukuk yollarını tüketen başvuranlar tarafından ileri 
sürülen tüm şikâyetler için nihai denetim yetkisini saklı tutmakta..””19 olduğunu 
belirtmektedir.   

Türkiye’de bireysel başvuru yolu kısa bir süre öncesinde işlemeye başlamış olmasına 
karşın AYM’nin tüketme kuralına ilişkin içtihatları gelecekte karşılaştırmalı hukuk 
alanında referans olarak gösterilebilecek niteliktedir. Bunun iç hukukumuza 
sağlayacağı katkı açıktır. Çünkü bu yol “etkili” olarak görüldüğü ve “Ankara’da da 
yargıçların olduğuna güven duyulduğu” ölçüde bireysel başvuru yolunun getiriliş 
amacı gerçekleşmiş olacaktır.      

 

                                                           
1 Ömer Anayurt, Gazi Üniversitesi  
2 Ringeisen/Avusturya, B. No. 2614/65, 16.07.1971, par. 89;  Vučković vd. / Sırbistan, B. No. 
17153/11, 25.03.2014 par. 76.  
3Deweer/Belçika, B. No. 6903/75, 27.02.1980, A, 35, par. 29. Pine Valley Devolepments Ltd./İrlanda, 
B. No. 12742/87, 29.11.1999, A 222, pr. 47. 
4 J. Chapez, La régle de l’épuisement des vois des recours internes, Editions A Pedone, 1972, Paris, 
s. 226; G. Cohen-Jonathan, La convention européenne des droits de l’homme, 1989, Paris, s.119. 
5 Cohen-Jonathan, La convention européenne des droits de l’homme, s. 120-121. 
6 Kararlar için bkz. Anayurt, Ömer, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin 
yay., 2004, Ankara, s. 219. 
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7 Örneğin “başvuru yollarının tüketilmesi kuralının…aşırı şekilcilikten uzak ve belirli bir esneklikte 
uygulanması gerektiğinden, somut olayın koşulları içerisinde anılan kuralın haklı görülebilecek 
istisnaları bulunabilir”.(Sema Öktem, B No: 2013/852, 06.03.2014, par. 21) şeklindeki ifadelerinin 
Vučković ve Diğerleri, pr. 76’da da aynı sözcüklerle yer aldığı ve AYM kararına birebir aktarılmış 
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