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III- YASA METİNLERİ 
  

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı 
  

4.12.1984 günlü, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin 

Önlenmesi Hakkında Kanun'un itiraz konusu 13. maddesi şöyledir: 

  

'Yürütmenin durdurulması 

  

Madde 13 ' Bu Kanuna göre verilmiş kararlar üzerine idari yargıya başvurmalarda 

yürütmenin durdurulması kararı verilmez.' 

  

  

V- ESASIN İNCELENMESİ 
  

  

Yürütmenin durdurulması kurumu, yargının denetim etkinliğini artırıcı bir araç 

olarak dava hakkının bir parçasını oluşturduğu gibi kamu yararı ve kamu düzenini de 

sağlamaktadır. Yürütmenin durdurulması kararı ile dava konusu olan işlemin yapıldığı andan 

önceki durumun geri gelmesi sağlanmakta ve kişiler dava sonuçlanıncaya kadar bu işlemin olumsuz 

etkilerinden korunmaktadır. 

  

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 

Kanun, gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu 

kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm 

ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara 

yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin 

güvenliği ve kamu düzenini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. 

  

Yasanın gerekçesinde, getirilen düzenlemenin kamu düzenini korumak amacına 

yönelik olduğu açıklanmaktadır. Ancak, 3091 sayılı Yasa uyarınca alınan kararların diğer idari 

işlemlerden farklı bir özelliğinin bulunmaması ve Anayasa'nın 125. maddesinin beşinci fıkrası 

gereğince yürütmenin durdurulması kararının idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve 

uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 

durumunda verilebilmesi göz önüne alındığında, 3091 sayılı Yasa'ya göre verilmiş kararlara karşı 

idari yargıda açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilememesinin kamu düzenini 

korumayacağı açıktır. Kamu düzeni, hukukun dışlandığı, yargının etkisiz kaldığı yerde daha çok 

bozulur. Yürütmenin durdurulmasının sınırlanması anayasal sınırlar içinde yasa koyucunun takdiri 

içerisinde ise de, bu yetki sınırsız değildir. Yasa koyucu tarafından kamu düzeni gerekçesine 

dayanılarak böyle bir düzenleme yapılabilmesi için önemli, genel kabul görmüş, somut nedenlerin 

bulunması gerekir. 

  

İtiraz konusu kural uyarınca, yürütmenin durdurulması yetkisinin kullanılmasının 



engellenmesi bu yetkinin sınırlanmasını aşan, hakkın özünü zedeleyen bir durum olduğu gibi, idari 

yargının en güçlü araçlarından birinin elinden alınması suretiyle yargısal denetimin kısıtlanmasına 

da yol açmaktadır. 

  

Ayrıca, idari yargıda yürütmenin durdurulması kararıyla güdülen amacın kişilerin 

hak arama özgürlüklerini daha etkili biçimde kullanabilmelerini sağlamak olduğuna göre, itiraz 

konusu kural, Anayasa'nın 125. maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen 'İdari işlemin uygulanması 

halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması' 

koşullarını etkisiz kılarak yürütmenin durdurulması kararlarıyla gerçekleştirilmek istenen hukuksal 

yararı ortadan kaldırmakta, 3091 sayılı Yasa'ya göre verilmiş kararlara karşı idari yargıda açılacak 

davalarda, kişileri bu araçtan yoksun bırakarak hak arama özgürlüğünü de sınırlandırmaktadır. 

  

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 2., 13., 36. ve 125. 

maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. 

  

Kuralın, Anayasa'nın 9. ve 138. maddeleri ile ilgisi görülmemiştir. 

  

Haşim KILIÇ, Ahmet AKYALÇIN, Serdar ÖZGÜLDÜR ve Nuri NECİPOĞLU bu 

görüşe katılmamışlardır. 

  

VI- SONUÇ 
  

4.12.1984 günlü, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin 

Önlenmesi Hakkında Kanun'un 13. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Haşim 

KILIÇ, Ahmet AKYALÇIN, Serdar ÖZGÜLDÜR ile Nuri NECİPOĞLU'nun karşıoyları ve 

OYÇOKLUĞUYLA, 3.6.2010 gününde karar verildi. 

  

Başkan 

Haşim KILIÇ 

Başkanvekili 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 

Fulya KANTARCIOĞLU 

  

  

  

  

  

Üye 

Ahmet AKYALÇIN 

Üye 

Mehmet ERTEN 

Üye 

Serdar ÖZGÜLDÜR 

  

  

  

  

  

  

Üye 

Şevket APALAK 

Üye 

Serruh KALELİ 

Üye 

Zehra Ayla PERKTAŞ 

  

  

  

  

  

  

Üye 

Engin YILDIRIM 

Üye 

Nuri NECİPOĞLU 
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İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Emine Ülker TARHAN, 

Muharrem İNCE ile birlikte 124 milletvekili (E.2012/87) 

  

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR : 
  

1- Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi             (E.2013/17) 

  

2- Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesi              (E.2013/27) 

  

DAVA ve İTİRAZLARIN KONUSU : 16.5.2012 günlü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un; 

  

 

 

MADDE 9/- İkinci Cümle 
  

Dava konusu kuralın ikinci cümlesiyle, Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere 

karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

  

Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasında, “İdarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” denilmiş; beşinci fıkrasında ise idari işlemin uygulanması 

hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar 

verilebileceği kurala bağlanmıştır. Böylelikle idarenin eylem ve işlemlerine karşı etkili bir yargı 

denetimi sağlanması amaçlanmıştır. 

  

Hak arama özgürlüğü bakımından kişilerin idareye karşı sahip oldukları en etkili 

yargısal koruma mekanizması iptal davasıdır. İptal davasında, idari işlemin hukuk kurallarına 

aykırılığının belirlenmesi hâlinde iptali yoluna gidilmekte ve bunun sonucunda idarenin hukuka 

bağlılığı ve hukuk düzeninin korunması sağlanmaktadır. Genel ilke, iptal kararlarının geriye 

yürümesi ve iptal edilen işlemi başından itibaren ortadan kaldırması olmakla birlikte, bu durum, 

idari işlemin iptal kararına kadar mevcudiyetine ve etki doğurmasına engel değildir. Bu nedenle, 

kişileri iptal davası sonuçlanıncaya kadar hukuka aykırı idari işlemin olumsuz etkilerinden 

korumak, ileride giderilmesi imkânsız veya zor olan durumları önlemek, idareyi de hem olası bir 

tazmin yükünden kurtarmak hem de hukuk sınırları içine çekerek hukuk devletinin kesintiye 

uğramadan devamını sağlamak amacıyla yürütmenin durdurulması kurumu öngörülmüştür. 

  



Bununla birlikte, Anayasa’nın 125. maddesinin altıncı fıkrasıyla, üstün kamu 

yararının bulunduğu kimi durumlarda, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesine istisna 

getirilebileceği öngörülmüştür. Buna göre, yürütmenin durdurulması kararı verilmesi olağanüstü 

hâl, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâli ile milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık 

nedenlerine bağlı olarak kanunla sınırlanabilir. 

  

Dava konusu kuralın gerekçesinde, Kanun’un temel amacının can ve mal emniyetini 

temin etmek olduğu, Kanun’un öngördüğü iş ve işlemlerin plânlanan şekilde ve zamanında 

gerçekleştirilmemesinin bireylerin yaşam hakkının afet riski nedeniyle tehlike altında olması hâlinin 

devam etmesi anlamına geleceği, bu nedenle Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı açılan 

davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceğinin hükme bağlandığı belirtilmiştir. 

  

Ancak, Anayasa’nın 125. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen nedenlerden birine 

dayanılması, kanun koyucuya, yürütmenin durdurulması kararı verilmesine istisna getirme 

konusunda sınırsız yetki vermez. Zira, Anayasa’nın 125. maddesinin beşinci fıkrası gereğince 

yürütmenin durdurulması kararı, idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması hâlinde 

telafisi güç veya imkânsız zararların doğması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda 

verilebilecektir. Bu nedenle, yürütmenin durdurulması kararı verilmesine istisna getirilebilmesi için 

açıkça hukuka aykırı olan bir idari işlemin, idari davanın sonuçlanmasına kadar davanın tarafı olan 

bireyler üzerinde doğuracağı telafisi güç veya imkânsız zararın göz ardı edilmesini meşru kılacak 

üstün bir kamu yararının bulunması gerekir. 

  

Kanun’un 1. maddesi ve genel gerekçesi dikkate alındığında, Kanunla, genel sağlığa 

zarar veren gerçekleşmiş olayların sonuçlarının derhal giderilmesinin ya da can ve mal güvenliğine 

yönelik yakın ve kesin tehlikelerin derhal önlenmesinin değil; afet riski altındaki alanların, fen ve 

sanat norm ve standartlarına uygun dönüşümü sağlanarak sağlıklı ve dengeli bir çevre hâline 

getirilmelerinin, böylelikle ileride gerçekleşmesi muhtemel can ve mal kayıplarının önüne 

geçilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, Kanun uyarınca yapılacak idari işlemler 

yönünden yürütmeyi durdurma kararı verilmesine istisna getirilmesinde, açıkça hukuka aykırı olan 

bir idari işlemin, idari davanın sonuçlanmasına kadar davanın tarafı olan bireyler üzerinde 

doğuracağı telafisi güç veya imkânsız zararın göz ardı edilmesini meşru kılacak, derhal 

gerçekleşmesi gereken üstün bir kamu yararı bulunduğu söylenemez. 

  

Belirtilen hususlar dikkate alındığında, dava konusu kuralla, bireylerin, hak arama 

özgürlüklerini daha etkili biçimde kullanabilmelerini sağlayan yürütmeyi durdurma kurumundan 

Anayasa’ya aykırı olarak yoksun bırakıldıkları sonucuna varılması gerekmektedir. 

  

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 36. ve 125. maddelerine 

aykırıdır. İptali gerekir. 

  

Hicabi DURSUN ve Zühtü ARSLAN bu görüşe katılmamışlardır. 

  

Kuralın, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13., 56., 57., 123. ve 127. 

maddeleriyle ilgisi görülmemiştir 


