
Kabul Edilebilirlik Şartı Olarak İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi 

KHK ile Kamu Görevlisinin İhracına İlişkin Güncel Durum1 

Anayasa Mahkemesi [AYM] önünde bireysel başvuru yapılabilmesi T.C. Anayasası’nın 
148. Maddesinde yapılan 12 Eylül 2010 tarihli değişiklikle mümkün hale gelmiş, ancak 
bireysel başvurunun yapılabilmesi belirli kabul edilebilirlik koşullarının yerine 
getirilmesine bağlı kılınmıştır.  

Son dönemde, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin hemen 
akabinde 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağan üstü hali takiben çıkartılan 
Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnameleri [KHK] ile kamu görevlilerinin ihracı, 
bireysel başvuruda kabul edilebilirlik koşullarından biri olan “iç hukuk yollarının 
tüketilmesi” meselesini yeniden gündeme getirmiştir.  

6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun’un 45. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca bireysel başvurunun kabul edilebilirlik 
safhasını geçmesi için “İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için 
kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru 
yapılmadan önce tüketilmiş olması” gerekir.  Bu hüküm Anayasa’nın 90. Maddesinin 
5. fıkrası uygulamasıyla kanun hükmünde olan ve Anayasa’ya aykırılığı ileri 
sürülemeyen Türkiye’nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin [AİHS] 35. 
Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen Mahkeme’ye iç hukuk yollarının tüketilmesinden 
sonra başvurulabileceği kuralı ile paralellik göstermektedir. Kuralın arkasında yatan 
temel prensip, ikincillik (subsidiarity) ilkesidir. Diğer bir anlatımla gerek Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi [AİHM] gerek AYM denetiminin ikincil nitelikte kalması ve öncelikle 
ulusal sistem tarafından ihlal iddialarının giderilmesine imkân verilmesi, bireysel 
başvuru ile hedeflenen koruma mekanizması için esastır.  

Diğer taraftan, AİHM yerleşik içtihadında “iç hukuk yollarının tüketilmesi” kavramından 
ne anlaşılması gerektiği açık bir biçimde ortaya konmuştur. Buna göre AİHM yerleşik 
içtihadında tüketilmesi gereken iç hukuk yolu sadece teorik olarak değil pratikte de 
yeterince açık olmalıdır ve bunun olmaması o hukuk yolunu gerekli olan ulaşılabilirlik 
ve etkililikten yoksun bırakacaktır. İç hukuk yolunun bu koşulları taşıdığını kanıtlamak 
ise davalı devlete düşmektedir2. 

Uluslararası mevzuat, etkili ve erişilebilir olan iç hukuk yolunun tüketilmesini bireysel 
başvuru yapabilmenin ön koşulu olarak öngörmüşken, OHAL KHK’ları ile yapılan 
ihraçlarda, erişilebilir ve etkili iç hukuk yolu bulunmadığı iddiası ile doğrudan AYM ve 
AİHM’ne yapılan başvurular açısından bu durum uzun süredir tartışılan bir konu haline 
gelmiştir. Bu tartışmanın şiddetlenmesinde AYM’nin 668 ve 669 sayılı OHAL KHK’sının 
bazı maddelerinin anayasaya aykırılığının denetimi ile ilgili kendisini konu bakımından 
yetkisiz kabul etmesinin ve etkisi olduğu söylenebilir3.  

Bu blog çalışmasında KHK ile ihraç edilen kamu görevlileri açısından somut 
başvurularda iç hukuk yollarının tüketilmesi meselesinin geldiği güncel durum 
incelenecektir.  

A. Erişilebilir yol olarak “Yerel Mahkemeler ve AYM”  

Prensipte, OHAL KHK’sı ile ihraç edilen kamu görevlilerine ilişkin bireysel başvurularda 
da iç hukuk yollarının tüketilmesi bir kabul edilebilirlik şartı olmaya devam etmektedir. 
Ancak KHK ile oluşturulan bireysel işleme karşı gidilebilecek mevcut iç hukuk yolu 



bulunmadığı iddiasıyla AİHM önünde doğrudan bireysel başvuru yapılmaya 
başlanması üzerine, AİHM bu konuya ilişkin ilk leading kararını 29 Kasım 2016 
tarihinde vermiştir4.  

Kamu görevinden KHK ile ihraç edilen öğretmen başvurucuya ilişkin bu başvurunun 
kabul edilemez bulunmasında AİHM, özetle, üç hususta değerlendirme yapmıştır. İlk 
olarak, iç hukukta mevcut olan başvuru yollarına ilişkin, OHAL KHK’larının hukuken 
kontrolü konusunun gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında tartışmalı olduğu, 
ancak her ihtimalde başvurucuların birden fazla hukuk yoluna erişebilir göründüğü 
belirtilmiştir. Buna gerekçe olarak ise, 4 Kasım 2016 tarihinde Danıştay’ın HSYK 
kararıyla 667 numaralı KHK ile ihraç edilen bir hakim tarafından yapılan başvuruyu 
yetkisizlik sebebiyle reddederken idare mahkemelerinin yetkili olduğunu belirtmesi 
gösterilmiştir.  AİHM idare yargı yolunun sonucu hakkında şu aşamada spekülasyon 
yapamayacağının altını çizmiş ancak “erişilebilir” bir yol olduğunun aksinin henüz 
kanıtlanmadığını vurgulamıştır5.  

Bunun yanında, diğer bir yol olarak, ilk derece mahkemelerine yapılacak başvurunun 
ötesinde, Anayasa’nın 148. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Anayasa Mahkemesi’nin de 
bireysel başvurularda tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olduğuna dikkat çekmiş ve 
bu anlamda kendi yerleşmiş içtihadına atıf yaparak tüketilmesi gereken erişilebilir yol 
olan AYM’nin etkili bir iç hukuk yolu olmadığını gösteren bir verinin henüz 
bulunmadığını kaydetmiştir6.  

İkinci olarak, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun başarı şansı taşıyıp 
taşımadığına ilişkin değerlendirmesinde, OHAL KHK’larının anayasaya aykırılığını 
değerlendirmeyeceğine ilişkin içtihat değişikliğine dikkat çekmekle birlikte, bireysel 
başvurular açısından AYM’nin henüz yetkisizlik kararı vermediğini, dolayısı ile halen 
bu yolun erişilebilir bir yol olduğunun aksinin kanıtlanmadığını belirtmiştir7.  

Son olarak, başvurucunun erişilebilir olan bu iç hukuk yollarını tüketmemesi için somut 
olay bağlamında özel koşulların bulunup bulunmadığını değerlendirmiş ve yerleşik 
içtihadına atıf yaparak, başvurucunun bu yolun başarı şansı olduğu konusunda 
şüphesi bulunmasının tek başına bu yolu tüketmeme gerekçesi olamayacağını 
vurgulamıştır8.  

AİHM’nin, bu leading, diğer bir deyişle yol gösterici, kararı üzerine, AYM de, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) kararı ile 667 sayılı KHK kapsamında 
meslekten çıkarılmasına karar verilen Murat Hikmet Çakmakçı başvurusunu iç hukuk 
yolları tüketilmediğinden bahisle kabul edilemez bulmuştur9. Bu kararın gerekçesi 
olarak 667 sayılı KHK'nın 3. maddesi kapsamında meslekten çıkarılan yargı 
mensuplarının bu karara karşı Danıştay'da dava açabileceklerinin açıkça belirtilmiş ve 
anılan uyuşmazlıkların çözümünde idari yargıda hangi yargı yerinin görevli olduğuna 
yönelik uygulamada yaşanan tereddütler giderilmiş olması gösterilmiştir10.  

Aslında bu kararın, içtihat değişikliğine giderek, her ne kadar KHK’nın anayasaya 
aykırılığını konu bakımından yetkisiz bulmuş olsa da, AYM’nin OHAL KHK’sı ile 
bireysel işlem tesis edilerek uygulanan tedbirler bakımından yapılan bireysel 
başvurularda, sıra itibarıyla kural olarak iç hukuk yolunun tüketilmesi kabul edilebilirlik 
şartından önce gelen konu bakımından yetkisizlik vermemiş olması sebebiyle, bireysel 
başvurular açısından aslında erişilebilir bir yol olduğunu kendisinin de kabul ettiğini 
gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak bu yolun etkili bir yol olup olmadığı, diğer bir ifadeyle 
hak ihlali iddiasının karara bağlanması konusunda “başarı şansının” olup olmadığı 



meselesi henüz bir karara bağlanmamış olduğuna dikkat çekmek gerekir. Dolayısıyla, 
AYM’nin, işaret ettiği iç hukuk yolu tüketildikten sonra önüne tekrar gelecek olan 
bireysel başvurular açısından yapacağı başvuruların esasına ilişkin değerlendirmeler, 
doğrudan bu davaların AİHM’ne taşınıp taşınmayacağına etki edecek ve somut olayın 
şartlarına göre bu sefer iç hukuk yolunun etkililiği konusunun gündeme gelmesine yol 
açabilecektir.  

B. Erişilebilir yol olarak “OHAL komisyonu”  

AİHM’nin Zihni kararının akabinde, 23 Ocak 2017’de 685 sayılı KHK ile, altı aylık bir 
süre içinde bir Komisyon kurulacağı ve hak ihlali iddialarını bu idari komisyonun, yargı 
yolu açık olmak üzere karara bağlayacağı düzenlenmesi Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır11.  

Bu düzenlemenin akabinde, AİHM önündeki başvurular içinden yeni bir leading dava 
tespit etmiş ve yeni bir iç hukuk yolu ihdas edildiğini göz önünde bulundurarak ikinci 
bir kabul edilebilirlik kararı vermiştir12. Bu çerçevede Köksal – Türkiye başvurusu, her 
ne kadar başvuru tarihinden sonra kurulmuş bir yol olsa da, OHAL Komisyonu’nun 
tüketilmesi gereken erişilebilir yeni bir iç hukuk yolu olduğu gerekçesiyle AİHM 
tarafından kabul edilemez bulunmuştur.  

Burada belirli hususlara değinmekte fayda bulunmaktadır. Zira tüketilmesi gereken 
erişilebilir ve etkili iç hukuk yollarının belirlenmesi, kural olarak, başvuru yapıldığı 
tarihte erişilebilir olan yollar için geçerlidir. Ancak, AİHM istisnaen başvuru tarihinden 
sonra ihlal iddiasına has olarak ihdas edilen bir hukuk yolunun kapsam ve limitlerini 
başvurucunun denemesi gerektiğini karara bağlayabilmektedir13. OHAL Komisyonun 
kurulmasının AİHM önündeki derdest başvuruları etkilemiş olması da bu yerleşik 
istisnanın bir uygulamasıdır14.   

AİHM kabul edilemez bulduğu Köksal başvurusunda kararında özetle şu hususların 
altını çizmiştir15:  

Öncelikle bir Komisyon kurulmasını düzenleyen ilgili KHK’nın, Avrupa Konseyi Venedik 
Komisyonu’nun 865/2016 sayılı görüşüne ilişkin raporda işaret ettiği şekilde iç hukukta 
problemli görülen bir duruma çare olabilmek adına bir yol ihdas ettiği ve özellikle de 
OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yargısal kontrole ilişkin belirsizlikleri 
giderme amacı taşıdığına gönderme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, Komisyon her 
ne kadar yargısal nitelikte bir organ olmasa da kararları yargı denetimine tabi olacaktır. 
Bu sebeple, AİHM’nin gözünde, bu yol kural olarak “erişilebilir” bir yol olarak 
görülmektedir.  

Ancak AİHM’nin bahse konu kararında özellikle bir hususu vurguladığı görülmektedir. 
Buna göre, bu yolun “erişilebilir olduğuna” dair yaptığı değerlendirme, “etkili” bir yol 
olup olmadığı konusunda “ileride” yeni bir değerlendirme yapmasına engel 
oluşturmayacaktır. Bu kapsamda ispat yükü davalı Hükümet’in üzerinde olacaktır.16 

Aslında ihlal iddialarını karara bağlamaya yönelik bir Komisyon kurulması fikrinin, 
geçmişten bugüne AİHM uygulamasına baktığımızda ilk defa gündeme gelmiş bir 
mesele olmadığını görüyoruz. Daha önce de özellikle mülkiyet ve uzun yargılama 
davaları ile ilgili olarak, bir ülkede ihlal iddialarına sebebiyet veren yapısal bir problem 
olduğunun çok sayıda aynı konuda başvuru yapılması neticesinde tespiti üzerine, 
ikincillik ilkesi uyarınca AİHM’nin Devlet’e bu yapısal problemi önce içinde çözerek, hak 



ihlallerini tespit edip, tazmin etmesi gerektiğini pilot dava prosedürleri yoluyla 
değerlendirmeye aldığı bilinmektedir17. Pilot dava prosedürü adı verilen bu 
değerlendirme usulü çerçevesinde, özetle, bir leading dava seçilmekte ve ihlal kararı 
verilmekte, benzer davaların incelenmesini durdurulmakta, Hükümet’e süre tanınarak 
yeni bir iç hukuk yolu ihdas edilerek derdest başvurulardaki ihlal iddialarına çare 
bulunması, örneğin yeni bir iç hukuk yolu kurarak yapısal sorunu çözmesi gerektiği 
bildirilmektedir. Ancak OHAL KHK’larına ilişkin başvurular açısından, bu uygulamadan 
farklı olarak, olası bir ihlal kararı verilmeden evvel, bir diğer ifadeyle Hükümet 
tarafından daha önce davranılarak ve belki de geçmişteki tecrübenin etkisiyle, yapısal 
problem olarak nitelendirilebilecek şekilde OHAL KHK’larıyla alınan tedbirlere ilişkin 
ihlal iddialarını çözmeye yönelik bir iç hukuk yolu ihdas edildiği ve AİHM’ne bildirilmiş 
olduğu görülmektedir.   

Netice itibariyle bakıldığında, Köksal leading davası ile, yeni kurulan iç hukuk yolunun 
tüketilmesi için, benzer tüm başvurular hakkında toplu bir karar çıkacak ve başvurular 
kabul edilemez bulunacaktır18. OHAL Komisyonu’na süresi içinde başvuru 
yapılmasının ve komisyon tarafından karar verilmesinin ardından, başvurucuların ihlal 
iddialarının devam etmesi halinde, önce AYM sonrasında AİHM’ne başvuru yapma 
haklarının saklı kaldığını belirtmekte fayda bulunmaktadır.   

AİHM tarafından Köksal - Türkiye başvurusunun kabul edilemez bulunması üzerine, 
AYM de beklenen yönde bir karar vererek Remziye Duman başvurusunu aynı 
gerekçeyle kabul edilemez bulmuştur19. AYM de, kural olarak iç hukuk yollarının 
tüketilmesi koşulunun başvurunun yapıldığı tarihteki duruma bakılarak 
değerlendirileceğini ancak bazı durumlarda sonradan oluşturulan yeni başvuru 
yollarının tüketilmesi gerektiğine de karar verebileceğine dikkat çekmiştir. Özellikle belli 
bir konudaki yapısal ve sistemik sorunlara çözüm bulmak amacıyla sonradan 
oluşturulmuş bir yol söz konusu ise ikincillik ilkesi, o konudaki temel hak ve 
özgürlüklerin ihlali iddialarının öncelikle idari ve yargısal makamlarca 
değerlendirilmesine imkân tanınmasını gerekli kılabileceğini vurgulanmış ve aslında 
başvuruyu kabul edilemez bulacağının ilk sinyalini verilmiştir20.  

AYM, başvuruyu kabul edilemez bulurken, aslında biraz da AİHM’nin Köksal - Türkiye 
kararının 29. paragrafında açık bıraktığı etkililik meselesine de cevaben, Komisyonun 
iki açıdan etkililik değerlendirmesini yapmaya çalıştığı açıkça görülmektedir. İlk olarak, 
Komisyon karalarına karşı yargı yolunun açık olması ve asgari adil yargılama 
garantilerini sağlamasının Anayasa’nın 36. Maddesi gereği zorunlu olması da dahil 
olmak üzere, bir bütün olarak değerlendirildiğinde ihlal iddiaları yönünden başarı şansı 
olduğu değerlendirilmiştir. İkinci olarak ise, Komisyon kararı ile kamu görevine dönüşe 
imkan verilmesi, icra yönteminin belirlenmesi ve maddi kayıpların telafisi için imkan 
sağlanması bakımından yeterli giderim kapasitesine sahip olduğu belirtilmiştir21.  

Sonuç olarak, AYM tarafından başvurucunun ihlal iddiaları dikkate alındığında ilk 
bakışta ulaşılabilir ve ihlal iddialarıyla ilgili başarı şansı sunma ve yeterli giderim 
sağlama kapasitesi olduğu görünen bu Komisyona başvuru yolu tüketilmeden yapılan 
başvurunun incelenmesinin bireysel başvurunun "ikincil niteliği" ile bağdaşmayacağı 
sonucuna varılmıştır22. 

……………………………. 

Yukarıdaki verileri değerlendirdiğimizde, özellikle yeni kurulan Komisyon açısından, bu 
yolun, a priori, erişilebilir bir yol olmasının yanında etkili bir yol olup olmadığı konusu 



ancak esasa ilişkin değerlendirme yaparak fiilen de işleyişe geçmesi ile yeniden 
tartışmaya açılabilir.  

Bu çerçevede, kural olarak idari bir mekanizma niteliğindeki bu komisyonun ihlal 
iddialarının esasına ilişkin bir yargılama yapacağı öngörülmüş olduğundan ismi 
“mahkeme ya da yargı organı” olmasa da, AİHS’nin adil yargılamayı garanti altına alan 
6. Maddesi kapsamında öngörülen usuli garantileri sağlamakla yükümlü olduğu 
varsayılacaktır. Dolayısıyla, kural olarak, Komisyonun yaptığı değerlendirmenin, yargı 
denetimine de açık olması göz önünde bulundurulduğunda, AİHS 6. Madde kapsamına 
girmekte bir problem oluşturmayacağı söylenebilir23. Esasa ilişkin olarak ise, özellikle 
idari komisyonun adil yargılama garantililerini haiz olması, tarafsızlık ve bağımsızlık ve 
tüm diğer usuli garantilerin sağlanması, örneğin kararların gerekçeli olması, özellikle 
yargısal denetim sırasında savunma hakkının sağlanması, ihraca neden olan belgeleri 
inceleme imkanını da içine alan silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama garantilerinin 
sağlanması, ihlal iddiaları ile ilgili esasa ilişkin bireyselleştirilmiş değerlendirme 
yapılması ve özellikle özel hayat ve aile hayatını, mülkiyet hakkını etkileyen 
tedbirlerden doğan zararların da tazmin edilmesi imkanının verilmesini de kapsayan 
geniş bir yelpazede Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun görüşüne ilişkin 
raporunda da yer alan tespitler dikkate alınmalıdır24. Zira AİHM tarafından Köksal – 
Türkiye kararında da açıkça atıf yapılmış olmakla, Türkiye’nin üye olduğu diğer 
uluslararası kuruluşların raporları gibi Venedik Komisyonu raporunun da, her ne kadar 
yargısal bağlayıcılığı bulunmasa da, ileride AİHM önüne gelebilecek konuyla ilgili olası 
bireysel başvurularda, konuya ilişkin tespitleri bakımından değerlendirmeye 
alınabileceğini söylemek çarpıcı ancak ileride olası ihlal kararlarının önüne 
geçilebilmesi adına dikkate alınması gereken önemli bir tespit olacaktır25. 
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13 İtalya’da uzun yargılama ve Pinto Yasası’na ilişkin bkz: Scordino  – İtalya (no 1) [Büyük Daire], 
Başvuru no 36813/97, § 144, 2006; Pek çok dava arasında, uzun tutukluluğa ilişkin olarak Ceza 
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Muhakemesi Kanunu madde 141 hakkında bkz: Şefik Demir / Türkiye [Kabul edilebilirlik kararı], B. No: 
51770/07, 16.10.2012, par. 32; AYM’ye bireysel başvuru yapılması hakkında Hasan Uzun/Türkiye, par. 
69; uzun yargılama ile ilgili bkz: Müdür Turgut ve diğerleri [Kabul edilebilirlik kararı], B. No: 4860/09, 
26.03.2013, par. 19-26. 
14 Köksal / Türkiye, par. 28 
15 Köksal / Türkiye, par. 27-28 
16 Köksal / Türkiye, par. 29  
17 Pek çok dava içinde bkz: Burdov / Rusya (No. 2), B. No: 33509/04, 15.01.2009; uzun yargılama ile 
ilgili bkz: Ümmühan Kaplan / Türkiye, B. No: 24240/07, 20.03.2012 
18 Adalet bakanlığı açıklaması için: 
http://www.inhak.adalet.gov.tr/duyurular/faaliyet_duyurular/2017/Temmuz/basin-ilani.pdf; Pilot 
prosedür uygulanan bir Polonya davasında verilen toplu kayıttan düşürme kararları için bkz: Załuska, 
Rogalska ve diğer 397 başvuru / Polonya [Kabul edilebilirlik kararı], B. No: 53491/10 ve diğerleri, 
20.6.2017; uzun yargılama ile ilgili olarak toplu kabul edilemez bulunan başvurular için bkz: Haçikoğlu 
ve 830 diğer başvuru / Türkiye, B. No: 21786/04 ve diğer, 08.04.2014 
19 Remziye Duman, B. No: 25923/2016, 20.7.2017 [26.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
karar]; aynı yönde  19.7.2017 tarihinde, olağanüstü hâl kapsamında doğrudan kanun hükmünde 
kararnameler ile tesis edilen öğrencilikle ilişiğin kesilmesine ilişkin Sait Orçan (B. No: 2016/29085) ve 
özel öğretim kurumunun kapatılmasına ilişkin Ramazan Korkmaz (B. No: 2016/36550)  
20 Remziye Duman, par. 35 
21 Remziye Duman, par. 47 
22 Remziye Duman, par. 48 
23 Oleksandr Volkov / Ukrayna, B. No: 21722/11, 09.01.2013 
24 Venedik komisyonu raporu 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)037-e 
25 Köksal / Türkiye, par. 18 ve27  
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