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GİRİŞ 

 Yürütmenin durdurulması kararı, açılan bir iptal davasında, davacı tarafın talebi 

üzerine, yapılan idari işlemin yürütülmesini dava sonuna kadar askıya alan, onun 

uygulanmasını durduran geçici nitelikte bir ara karardır. Yürütmenin durdurulması, 

kişilerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alan, hukuk devleti prensibinin bir 

zorunluluğu olarak getirilen bir kurumdur. 

 Hukuka aykırı olan idari bir işlemin, uygulanmasını dava sonuna kadar erteleyerek, 

hukuka uygun bir idari işlem tesis edilmesi yönünde idareye bir fırsat sunmaktadır. 

Böylece idarenin vatandaş gözündeki itibarını korumakta ve kişilerin haklarının 

çiğnenmesini engellemektedir. İdari işlemlerin icrailiği ve hukuka uygun olma karinesi 

özelliği dikkate alındığında, kişilerin haksız bir uygulamayla karşı karşıya kalabilme 

ihtimali ve tehlikesi çok yüksektir.  

 Diğer taraftan, idarenin kanuniliği ilkesi ise, idarenin kanunlara uygun davranmak 

zorunluluğunu ifade etmektedir. İşte hukuka aykırı olarak alınan idari bir karar kanunlara 

aykırı olacağı için, idarenin kanuniliği ilkesini zedelemiş olacaktır. İdare ve vergi 

mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarının nasıl uygulanacağı noktasında 

gerek uygulamada gerekse de öğretide, bir takım görüş farklılıkları bulunmaktadır. 

Buradaki temel sorun yürütmenin durdurulması kararlarının geriye yürüyüp yürümeyeceği,  

kararın uygulanmasının kendiliğinden mi yoksa idarenin alacağı başka bir kararla mı 

olacağı hususları tartışmalıdır. Ancak, Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına göre, yürütmenin 

durdurulması kararları geriye yürümekle birlikte, idari işlemin niteliğine göre, kararın 

uygulanması için idarenin yeni bir işlem tesis edip etmeyeceğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, yürütmeyi durdurma kararlarının, idare tarafından uygulanmaması 

halinde sorumluluğun nasıl olacağı, kişilerin veya devletin uğradığı zararların nasıl 

karşılanacağı hususunda da uygulamada bir takım sorunlar yaşanmaktadır. 
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 Bu çalışmada, öncelikli olarak yürütmeyi durdurma kurumunu doğuran hukuki 

sebeplere değinilecek, yürütmenin durdurulması kurumunun önemi ve yararından 

bahsedilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesinin koşulları tartışılacaktır. Son 

olarak da, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz konusuna değinilerek, yürütmeyi 

durdurma kararlarının sonuçları ve uygulanması tartışılacak, uygulanma zorunluluğu ile 

uygulanmaması halinde doğacak sorumluluğa ve yargı kararlarına yer verilecektir.  

 

I. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KURUMUNU DOĞURAN HUKUKİ 

SEBEPLER 

 Yürütmenin durdurulması, idari işlemin iptali için idari yargıda açılan bir davada 

davacının istemi üzerine, dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmasının 

ertelenmesidir.
2
  

 2577 sayılı Kanun’un 4001 sayılı Kanun’la değiştirilen 27'nci maddesinin birinci 

fıkrasında; "Danıştay'da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin 

yürütülmesini durdurmaz"
3
 denilmiştir. Buna göre, ilgililer tarafından idari işlemlerin iptali 

talebiyle dava açılsa bile yürütmenin durdurulması kararı verilmediği sürece dava 

sonuçlanıncaya kadar idare tesis ettiği işlemi uygulamaya devam edebilecektir. 

 İdarenin kararlarını kendi başına gerektiğinde güç kullanarak uygulayabilmesi ve 

idarenin kararlarına karşı iptal davası açılmasının, idari işlemin bu özelliklerine, hukuka 

uygunluğu karinesine ve herkes tarafından uyulma mecburiyetine bir etkisinin olmaması 

yönündeki idare hukuku kuralları, idarenin bu ayrıcalıklı durumunun, kişilerin temel hak 

ve özgürlüklerine kolayca zarar verme olasılığını ve riskini de ortaya çıkarmıştır. Bilhassa, 

yargı sürecinin ağır ve geç yürümesi nedeniyle, hukuka uygun olmayan işlemlerin iptal 

edilinceye kadar senelerce uygulanmasının hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı bir 

gerçektir. Bu bağdaşmazlığın giderilmesi amacıyla, idare hukukuna has bir yargı kararı 

olan yürütmeyi durdurma müessesesi, bir denge unsuru olarak öngörülmüştür. İdarenin 

tesis ettiği hukuka aykırı işlemlerden kişilerin zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla 

idari yargılama usulünde yürütmenin durdurulması kurumu öngörülerek dava 

sonuçlanıncaya kadar, Kanundaki şartların oluşması halinde davaya konu idari işlemin 

uygulanması askıya alınarak, davacının işlemden zarar görmesinin engellenmesi 

amaçlanmıştır. İdari işleme karşı açılan iptal davasında verilen yürütmeyi durdurma kararı, 
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idari işlemin re'sen icra edilebilirlik, hukuka uygunluk ve herkesçe uyulma zorunluluğu 

özelliklerini dava sonuçlanıncaya kadar ertelemekte ve idare hukukunda, idari işlemler 

hakkında kabul edilen temel özelliklere ve ilkelere istisna getirmektedir.
4
 

 Bu söylediklerimizden yola çıkarak, yürütmenin durdurulması kurumunun varoluş 

sebeplerini; hukuk devleti ilkesi, iptal davası açmanın idari işlemin yürütülmesini 

durdurmayacağı ilkesi, kamu yararı ilkesi, kuvvetler ayrılığı ilkesi, re'sen icra ilkesi ve 

idari işlemlerin icrailiği ilkesi olmak üzere altı madde halinde sıralayabiliriz.
5
 

 Yürütmenin durdurulması, iptal davalarına özgü bir müessesedir. Yani iptal 

davalarında veya iptal davası ile tam yargı davasının birlikte açıldığı durumlarda iptale 

ilişkin işlem açısından yürütmenin durdurulması talebinde bulunulabilir. Nitelikleri gereği 

tam yargı davalarında yürütmenin durdurulması kararı verilmez. Zira tam yargı davalarının 

konusu uğranılmış bir zararın tazmini olup, ortada davaya konu edilmiş, davacının telafisi 

güç ve imkânsız zarara uğramasına neden olacak bir işlem bulunmadığından, tam yargı 

davalarında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi mümkün değildir.
6
 

 Unutmadan belirtilmesi gereken bir husus da; vergi mahkemelerinde vergi 

ihtilaflarından ortaya çıkan iptal davalarında, davanın açılmış olması, tarh edilen vergi, 

resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan zam 

ve cezaların davaya konu kısmının tahsilini durduracağıdır. Dolayısı ile vergi 

uyuşmazlıklarına ilişkin açılan davalarda ayrıca yürütmenin durdurulmasının istenilmesine 

gerek yoktur. 

 

 II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI MÜESSESESİNİN ÖNEMİ VE 

YARARI 

 Yürütmeyi durdurma kararları, idarenin kamusal hizmetlerin devamlılık ve 

kararlılık içinde aktif bir şekilde yürütülebilmesi ve kanunlarla görevli kılınan alanlarda, 

kamu egemenliğine dayalı olarak yerine getirdiği işlemlerin; yürütülmesinin zorunlu 

olması, gerektiğinde zorla uygulanması, hukuka uygun kabul edilmesi ve herkes tarafından 

uyulmasının zorunlu olmasına ilişkin özelliklerini dava sonuçlanıncaya kadar erteleyen sui 

generis yargı işlemleridir.
7
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 Yürütmeyi durdurma kararları ile idari yargı yerleri, bir yandan ilk bakışta kanuna 

uygun bulunmadığı halde, telafisi güç veya imkânsız hallerin doğmasına yol açacağı 

görülen bir idari işlem nedeniyle, onun iptali gerçekleşinceye kadar, bireylerin haksızlığa 

uğramasına, haksız yapılan işlemin devam etmesini önler iken, bir yandan da idareyi 

gözetmekte ve hükmü geriye giden iptal kararından dolayı içerisinden çıkılmaz telafisi güç 

veya ifası mümkün olmayan durumlara düşmesini, kamunun büyük oranlarda zararlara 

uğramasını ve başkaca iptal kararı verilmesine kadar geçen zaman içerisinde ve belki de 

senelerce haksız ve hukuka aykırı bir idari işlemi uygulamış idare olarak toplumun 

hoşnutsuzluğunu önlemekte, sonuç olarak idareye işlemi tekrardan inceleme ve 

gerekiyorsa düzeltme olanağı sunarak, idari işlemlerdeki hız ve kararlılık prensibini tesis 

etmeye çabalamaktadır.
8
 

 İdarenin kuvveti, idare adına eylem yâda işlem yapanların gerçek kişiler olması 

sebebiyle, yetkilerini kötüye kullanabilme ihtimali ve idari işlemlerin yapıldıkları tarihten 

itibaren hukuka uygunluk karinesi gereğince, hukuka uygun kabul edilip en azından hukuk 

alanında tesirlerini ortaya çıkarmaları ve çoğu zaman da idarece doğrudan uygulanıp 

gereğinin yapılması, iptal davalarını hukuk devleti ve yargısal korunma açısından önemli 

bir müessese haline getirmiştir.
9
   

 Hukuk devleti prensibinin güvencesi olarak görülen iptal davalarını, çoğunlukla 

manidar hale getiren de, idari yargı merciinden, açılmış olan bir iptal davasında, talep 

edilebilecek yürütmeyi durdurma kararlarıdır.
10

 

 

III. YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARININ ÖZELLİĞİ 

 Yürütmeyi durdurma, Anayasa ile getirilmiş bir kurumdur. Anayasa'nın 125'inci 

maddesinde; "… İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 

durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. 

Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli 

güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı 

verilmesini sınırlayabilir."
11

 şeklinde ifade edilerek temel çerçevesi Anayasa'da çizilmiştir.  

                                                 
8 İ.Hakkı ÜLGEN, "Danıştay Günü Açılış Konuşması", Danıştay Dergisi ,C.7,S.20-21,1977 s.8 
9Oral Avukatlık Ortaklığı,İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması, http://www.oral.av.tr/yayinlarimiz/idariduru.pdf 

(11.10.2017) 
10 İl Han ÖZAY, Günışığında Yönetim Yargısal Korunma, 1996, ALFA Yayınları, s.54-55  
11 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf (11.10.2017) 
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 Aslında, yürütmenin durdurulması müessesesine ilişkin kurallar, Anayasa'dan önce 

yürürlüğe giren İYUK’da yer almış sonrada bu kurallar olduğu gibi Anayasa’ya 

aktarılmıştır.
12

  

 Danıştay'ın otuz seneyi aşan yerleşik kararlarına göre, yürütmeyi durdurma 

kararları davaya konu idari işlemin yerine getirilmesini durduran, farklı bir deyişle onun 

icrailik özelliğini geciktiren ve işlemin yapılmasından evvelki hukuki duruma dönülmesini 

temin eden geçici nitelikteki kararlardır. Şayet, ferdi (bireysel) bir idari işlemin 

yürütülmesi durdurulmuşsa, idare, şahsın işlemden önceki hukuki statüsünün geri gelmesi 

amacıyla ne gerekiyorsa yapmakla yükümlüdür. Anayasa’nın 138’inci ve İYUK’un 28'inci 

maddelerine göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar, iptal kararları gibi idare 

tarafından uyulmasının ve bu kararların icaplarına göre gerekli işlem veya eylemlerin 

yapılmasının zorunlu olduğu yargısal kararlardır.
13

 

 Yürütmenin durdurulması kararları, nihai karara kadar hüküm doğuran kararlar 

olup, nihai kararla birlikte etkisi sona erecektir. Bu çerçevede, yürütmenin durdurulması 

kararı yargısal bir karar olmakla beraber yürütmenin durdurulması talebi iptal davasından 

bağımsız olarak ileri sürebilecek bir talep değildir. İptal davası içinde tedbir niteliğinde bir 

müessese olduğu için etkisi esasa ilişkin kararla birlikte sona erer.
14

 

 İdari bir işlemin iptali için iptal davası açılmış olması, o işlemin yerine getirilmesini 

durdurmaz. İşlemin uygulanmasını dava sonuna kadar erteletmek için, açılan iptal 

davasında, idari işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması gerekir.
15

 

 Mevzuata göre, idari işlemin infazı halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 

gerçekleşmesi sabit olmakla beraber, idari işlemin hukuka açıkça aykırılığı 

saptanamamışsa veya idari işlemin ilk bakışta açıkça hukuka aykırılığı görülmekle birlikte, 

infazı halinde telafisi güç veya imkânsız zararların oluşması mevzu bahis değilse 

yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir.
16

 

 

IV. YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLEBİLMESİNİN 

ŞARTLARI 

 Yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için temel kurallar hem Anayasa’da hem 

de İYUK’da yer almıştır. Anayasa’nın 125’inci maddesinin beşinci fıkrasında "İdari 

                                                 
12 İl Han ÖZAY, a.g.e, s.442 
13 Danıştay 5. Dairesi, 11.3.1997 E. 1996/2957 K. 1997/546 
14 İl Han ÖZAY, a.g.e, s.447 
15 Yaşar GÜÇLÜ, a.g.e, s. 272 
16 Yaşar GÜÇLÜ, a.g.e, s. 276 
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işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin 

açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe 

gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir."
17

 denilmiştir. 

 İYUK’un 6352 sayılı Kanunla değiştirilen 27’inci maddesinde; "Danıştay veya 

idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 

durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra 

gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi 

tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar 

verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek cümle: 21/2/2014-

6526/17 md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve 

unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, 

uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması 

kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin 

uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun 

belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa 

Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez."
18

 

kuralına yer verilmiştir. 

 Yeni düzenlemeye göre, Danıştay veya idare mahkemelerinin yürütmenin 

durdurulması kararları verebilmeleri için;  

1. İdari işlemin infazı halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması. 

2. İdari işlemin hukuka açıkça aykırılığının görülmüş olması. 

3. Bu iki şartın bir arada bulunması. 

4. Bu şartların gerçekleştiğine ilişkin gerekçe gösterilmesi. 

5. Davalı idarenin savunmasının alınmış veya savunma verme süresinin geçirilmiş 

olması gerekmektedir. 

 İdarenin savunmasının alınmış veya savunma verme süresinin geçirilmiş olması 

şartına da istisna getirilmiş, yürütülmekle birlikte etkisi ortadan kalkacak olan idari 

işlemlerin uygulanması, idarenin savunmasını aldıktan sonra tekrardan karar verilmek 

üzere idarenin savunmasını almadan da durdurulabileceği kuralına yer verilmiştir. 

21/2/2014 tarihli 6526 sayılı Kanun’la 7'inci maddenin ikinci fıkrasına eklenen cümle ile 

                                                 
17 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf (11.10.2017) 
18 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2577.pdf (11.10.2017) 
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memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan unvan değişikliği, görev değişikliği, 

geçici veya sürekli görevlendirme, atama ve naklen atamalara ilişkin idari işlemlerin, 

uygulanmakla etkisi ortadan kalkacak idari işlemlerden sayılamayacağı, dolayısıyla bu 

işlemlere ilişkin yürütmenin durdurulması taleplerinde idarenin savunması alınmadan 

yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği de belirtilmiştir.
19

   

 A. İdari İşlemin Uygulanması Halinde Telafisi Güç veya İmkânsız Zararların 

Doğması 

 İdari yargı mercileri, idari işlemin infazı halinde telafisi güç veya imkânsız 

zararların doğma riskinin olup olmadığını, davaya konu idari işlemin davacının hukuki 

durumunda ortaya çıkaracağı negatif değişiklikleri ve bunların neticelerini araştırma 

yaparak ortaya koymaya çalışır.
20

 Davaya konu edilen idari işlemin uygulanması 

durumunda, davacının maddi veya manevi açıdan tahammül edilemeyecek derecede zor 

durumda kalması hali, kanunun kabul etmiş olduğu telafisi güç veya imkânsız zarar 

tabirinin objektif niteliğini ortaya koyar.
21

 

 Yürütmenin durdurulmasının temel felsefesi, idari yargıya ait bir durum olan iptal 

kararının geçmişe yürüyecek bir şekilde etki yapması, yapabilmesidir. Böyle olunca, idari 

merciler tarafından alınacak bir iptal kararının, geriye yürüyecek bir şekilde 

uygulanabilmesi, eski halin iadesi, farklı bir deyimle o idari işlemin hiç tesis edilmemiş 

gibi bir durumun gerçekleşmesini engelleyici her hal, telafisi güç veya imkânsız 

sayılmadır.
22

  

 Özetle, telafisi güç durum ilkesine öncelik tanınmakta, bunun gerçekleşeceğine 

ilişkin en ufak bir ihtimal bile söz konusu ise, yürütmenin durdurulması kararı 

verilebilmektedir.
23

 

 6352 sayılı Kanun’la 2577 sayılı İYUK’un 27’nci maddesinde yapılan değişiklikle, 

yürütmeyi durdurma kararlarında idari işlemin yürütülmesi durumunda ortaya çıkacak 

telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun açıklanması mecburi kılınmıştır. 

 B. İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması 

 Yürütmeyi durdurma kararının verilebilmesi için işlemin açıkça hukuka 

aykırılığının görülmesi gerekmektedir. Buradaki anahtar kavram "açıkça" olsa gerektir. 

                                                 
19 Yaşar GÜÇLÜ, a.g.e, s. 276 
20 Turgut CANDAN, "İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Son Değişiklikler Çerçevesinde Yürütmenin    

    Durdurulması Müessesesi", Yaklaşım Dergisi, Yıl 2, S.22, 1994 s.32 
21 Celal KARAVELİOĞLU, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Trabzon 1993, C.1, s.663 
22 İl Han ÖZAY, a.g.e, s.449 
23 İl Han ÖZAY, a.g.e, s.449 



8 

 

Zira hukuka aykırılık zaten iptale ilişkin bir koşuldur. Açıkça hukuka aykırılıktan 

anlaşılması gereken ise, ilk bakışta hukuka aykırı bir görünüm arz eden işlemlerdir. 

Yürütmeyi durdurma kararının verilebilmesi için gereken, hukuka açıkça aykırılık şartı 

esasa ilişkin kararlar için gerekli olan hukuka aykırılık olmayıp, dava dilekçesi ve eklerinin 

basit bir şekilde yüzeysel incelemesiyle anlaşılabilen, ayrıntılı bir hukuk bilgisine ihtiyaç 

duyulmayan bir hukuka aykırılıktır ve dolayısıyla davaya konu olaylar derinlemesine 

irdelendiğinde, ileride mahkeme işlemi iptal etmeyebilir.
24

 

 6352 sayılı Kanun’la 2577 sayılı İYUK'un 27'nci maddesinde yapılan değişiklikle, 

yürütmeyi durdurma kararlarında, idari işlemin hangi nedenlerle açıkça hukuka uygun 

olmadığının belirtilmesi zorunlu kılınmıştır. 

 C. Şartların Birlikte Gerçekleşmesi 

 2577 sayılı İYUK'un 27'nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, yürütmeyi 

durdurma kararı verilebilmesi için yukarıda yer alan şartların birlikte gerçekleşmesi 

gereklidir. Maddenin lafzına bakıldığında, yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için 

idari işlemin hem hukuka açıkça aykırı olması hem de bu hukuka aykırılık nedeniyle 

telafisi güç veya imkânsız zararların meydana gelebilme olasılığının bulunması 

aranmalıdır.
25

 

 D. Yürütmeyi Durdurma Kararının Gerekçeli Olması 

 Yukarıda alıntıladığımız İYUK'un 27'nci maddesine göre, yürütmeyi durdurma 

kararlarının gerekçeli olması gerekir. Yani davaya konu edilen idari işlemin hangi 

nedenlerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve ne şekilde telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğma ihtimalinin bulunduğunun gerekçelendirilmesi kuraldır. Uygulamada açıkça hukuka 

aykırılık durumu gerekçelendirilmekte, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması da 

hukuka aykırılık gerekçesi ile yakın ilişki içinde görüldüğünden zararın ne şekilde 

gerçekleşeceği, nasıl bir zarar meydana geleceği vb. hususlar ayrıntılı 

değerlendirilmemektedir.
26

 

 Bu durumu göz önüne alan kanun koyucu, İYUK’un 27'nci maddesindeki 

değişiklikle, yürütmeyi durdurma kararlarında, idari işlemin hangi nedenlerle hukuka 

açıkça aykırı olduğu ve idari işlemin yürütülmesi durumunda oluşacak telafisi güç veya 

imkânsız zararların neler olduğunun açıklanmasını zorunlu kılmıştır. Yürütmeyi durdurma 

talebinin reddi halinde ayrıca gerekçeye yer verilmesine gerek görülmemekte, uygulamada 

                                                 
24  Zahreddin ASLAN, a.g.e, s.48-49 
25 Yaşar GÜÇLÜ ,a.g.e, s.279 
26 Yaşar GÜÇLÜ , a.g.e,s.280 
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da "şartları oluşmadığından yürütmenin durdurulması talebinin reddine… karar verildi" 

denilmektedir.
27

 

 E. Davalı İdarenin Savunmasının Alınmış Olması veya Savunma Süresinin 

Geçirilmiş Olması 

 2577 sayılı İYUK'un 27'nci maddesindeki değişiklikle, yürütmeyi durdurma kararı 

verilebilmesi için "davalı idarenin savunmasının alınmış olması veya savunma süresinin 

geçmiş olması" şeklinde bir ön şart getirilmiştir. Buna göre, genel olarak yürütmenin 

durdurulması istemlerinde, idari yargı mercii idarenin savunma verme süresi geçmeden 

yürütmenin durdurulmasına karar veremeyecektir.
28

 

 Uygulamakla etkisi yok olacak idari işlemlerin yürütülmesi, idarenin savunmasını 

almadan veya savunma verme süresinin geçmesinden sonra yeniden karar almak üzere 

durdurulabileceği öngörülmüştür.
29

 

F. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilebilmesi İçin Diğer Gereklilikler  

 Öncelikle belirtmek gerekir ki; yukarıda yer verilen şartlar var olsa bile eğer 

davacının yürütmenin durdurulmasına yönelik talebi yoksa mahkemenin re'sen, 

yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Davaya konu 

olan işlemin yürütülmesinin durdurulmasının görüşülüp görüşülmemesi, tamamen 

tarafların ve tabi ki davacı tarafın yürütmenin durdurulması talebinde bulunmasına 

bağlıdır.
30

 

 Yürütmeyi durdurma isteminin incelenebilmesi, yürütmeyi durdurma harcının 

mahkemeye ödenmiş olmasına bağlıdır. Harcın ödenmemesi durumunda talebin 

incelenmesi söz konusu olamaz. 

 Yukarıda da değinildiği üzere, açılan iptal davalarında idarenin işleminin 

yürütülmesinin durdurulmasına karar verilebileceği gibi mahkemenin esasa ilişkin kararına 

karşı da taraflar istinaf/temyiz yoluna başvururken yürütmenin durdurulması talebinde 

bulunabilirler. 

 İlk derece mahkemelerince, verilen yürütmeyi durdurma taleplerine ilişkin 

kararlara karşı taraflar, yürütmeyi durdurma kararının tebliğ edildiği günü takip eden 

günden itibaren 7 gün içerisinde itiraz yoluna gidebilirler. 

                                                 
27

 Yaşar GÜÇLÜ , a.g.e,s.280 
28

 Yaşar GÜÇLÜ , a.g.e,s.280-281 
29

 Yaşar GÜÇLÜ , a.g.e,s.280 
30

 Yaşar GÜÇLÜ , a.g.e,s.282 
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 İYUK'un 27'nci maddesinin yedinci fıkrasında; "Yürütmenin durdurulması 

istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre 

İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en 

yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hâkim tarafından 

verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine kararın tebliğini izleyen günden itibaren 

yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, 

dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz 

üzerine verilen kararlar kesindir.”
31

 hükümlerine yer verilmiştir. 

 Temyiz ve istinaf aşamasında vaki yürütmenin durdurulması taleplerine ilişkin 

kararlar ise, kesin olup itirazı kabil değildir. 

 İYUK’un 27'nci maddesinin altıncı fıkrasında teminata ilişkin hükümler 

bulunmaktadır. Bu hükümlerde;  "Yürütmenin durdurulması kararları teminat 

karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar 

arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında 

karar veren daire, mahkeme veya hâkim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli 

yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz."
32

 denilerek Kanun'la yürütmeyi 

durdurma kararlarının güvence karşılığında verilmesi kural haline getirilmiş ve güvence 

talep edilmeyecek istisna haller sayılmış olsa da uygulamada çok az davada güvence talep 

edilmektedir.
33

 

 Teminatın amacı, verilecek yürütmenin durdurulması kararından sonra yargılama 

sonunda davanın reddedilmesi halinde, yürütmenin durdurulması kararından dolayı 

idarenin veya kişilerin uğradığı zararın karşılanmasıdır. 

 Yürütmenin durdurulması kararları, nihai karara kadar hüküm doğuran kararlar 

olup, nihai kararla birlikte etkisi sona erecek kararlardır. Bu çerçevede, yürütmenin 

durdurulması kararı, yargısal bir karar olmakla beraber yürütmenin durdurulması talebi 

iptal davasından bağımsız olarak ileri sürülebilecek başlı başına bir dava değil, ancak 

açılan bir iptal davasında istenilebilecek bir taleptir. Yürütmenin durdurulması, iptal 

davasında tedbir niteliğinde bir müessese olduğu için de etkisi, esasa ilişkin kararla birlikte 

sona erer.
34

 

 

                                                 
31 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2577.pdf (11.10.2017) 
32

 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2577.pdf (11.10.2017) 
33 Yaşar GÜÇLÜ, a.g.e,s.284 
34 İl Han ÖZAY, a.g.e,s.44 
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 V. YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ VERİLMESİ 

 İlk incelemeden geçen dava dilekçesi eğer ki, yürütmenin durdurulması istemini de 

içeriyorsa, bu halde yargı yeri, dava dilekçesini herhangi bir usul işlemine tabi tutmadan 

istemi inceler. Dava dilekçesi, üzerinde yapılan incelemede yargı yeri, yürütmenin 

durdurulması isteminin, kabulüne, reddine, ara kararı veya savunma alındıktan sonra 

incelenmesine yada keşif, bilirkişi analizi yapıldıktan veya bilirkişi raporu geldikten sonra 

incelenmesine karar verir.
35

 

 İdari yargı mercii, ilk incelemeyi takiben yapılan yürütmenin durdurulması 

incelemesinde, idari işlemin açıkça kanuna aykırılığının görülmesi ve bu idari işlemin 

yürütülmesi durumunda davacının giderilmesi güç veya imkânsız zararlarının doğacağı 

koşullarının beraber oluşması halinde, yürütmeyi durdurma isteminin kabulüne karar 

verir.
36

 

 İdari işlemin hukuka açıkça uygun olmaması ve telafisi güç veya imkânsız 

zararların ortaya çıkması koşullarından bir tanesinin veya her ikisinin oluşmaması halinde 

yürütmeyi durdurma istemleri reddedilmektedir. İlk derece mahkemelerinin, yürütmenin 

durdurulması istemini reddeden kararları da gerekçesiz verilmektedir. İYUK’un 27’nci 

maddesinin ikinci fıkrası yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçeli olacağını 

bildirdiğinden, uygulamada da doğal olarak, yürütmenin durdurulması için gerekli iki 

şartın mevcut olmadığı belirtilerek, gerekçesiz ret kararları verilmektedir.
37

 

 Yürütmenin durdurulması istenen dava dosyalarının ilk incelemesinde genellikle, 

davalı idarenin savunmasını aldıktan yâda ara kararla istenen bilgi ve belgeler geldikten 

sonra istemin tekrar incelenmesine karar verilmektedir. Ancak, davacının haklarının zarar 

görmesi ihtimali varsa, mahkemeler davalı idarenin savunması ya da kararının cevabı 

gelinceye kadar, yürütmenin durdurulması istemlerini kabul etmektedir.
38

 

 İdarenin savunmasını vermesinden sonra, mahkeme durumu yeniden 

değerlendirdikten sonra yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği gibi yürütmenin 

durdurulması talebinin reddine de karar verebilir. 

 İdarenin savunması alındıktan sonra da yürütmenin durdurulması kararı verilmesi 

halinde, savunma alınmadan verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasıyla 

sağlanan hukuki durum, nihai karar verilene kadar devam eder. İdarenin savunmasını 

                                                 
35 Celal KARAVELİOĞLU, a.g.e, s.660-661 
36 Zahreddin ASLAN, a.g.e, s.61 
37 Bahadır KILINÇ, a.g.e, s.52 
38 Bahadır KILINÇ, a.g.e, s.53 
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aldıktan sonra yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verilmişse, savunma alınıncaya 

kadar verilen yürütmenin durdurulması kararının hükmü ortadan kalkar.
39

 

 Mahkeme dava dilekçesini inceleyerek, dava dilekçesinden davaya konu işlemde 

açıkça hukuka aykırılığın söz konusu olmadığına kanaat getirirse, idarenin savunmasını 

almadan yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verebilir. Bu durumda da ret 

kararı ile birlikte dava dilekçesi idareye tebliğ edilir.
40

 

 Yürütülmesinin durdurulması istenen idari işlemin açıkça hukuka aykırı olduğunun 

tespiti, hususi ve teknik bilgi istiyorsa, mahkemeler keşfe veya bilirkişi analizine karar 

verip, neticesine göre yürütmeyi durdurma talebini kabul yâda reddetmektedir. Örneğin, 

imara ve yıkıma ilişkin bir konuda keşif yapmaksızın, öğrencilerin başarısız sayılmalarına 

ilişkin kararlarda da bilirkişi incelemesi olmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar 

verilmesi zor olabilir.
41

 

 2577 sayılı Kanun’un 27'nci maddesine göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin 

kararlar on beş gün içerisinde yazılarak imzalanır. 

 A. İşlemin Niteliği-Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması 

 Yürütmenin durdurulması kararlarının ancak olumlu işlemler hakkında verileceği 

ve bir istemin reddine ilişkin olumsuz işlemlerin yürütülmesinin durdurulamayacağı, bu tür 

işlemlerde verilecek yürütmenin durdurulması kararlarının, yargının idarenin yerine işlem 

tesis etmesi sonucunu doğuracağı belirtilmektedir. Ancak bununla birlikte, bu olumsuz 

işlemlerden, bireyin eski hukuki statüsünde değişiklik yapan ve icrai nitelik taşıyanların 

yürütülmesinin durdurulabileceği de ifade edilmektedir.
42

 

 Bilindiği gibi, olumsuz işlem, idarenin mevcut hukuki durumda yapılmasına izin 

vermeyen kararlardır.
43

 Olumsuz işlemlerde, idare bir talebi reddetmektedir veya kişileri, 

lehlerine olan bir durumdan, faydalandırma kararı vermektedir. Bu açıklamalardan, 

idarenin vatandaşın talebine süresi içinde cevap vermeyerek susması durumunda da, 

olumsuz işlemlerin zımni ret şeklinde gerçekleştiği unutulmamalıdır.
44

 

 B. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyecek Haller 

 İptal davasının konusu olamayacak idari işlemler için yürütmenin durdurulması 

talep edilemez. Bunlar:  

                                                 
39 Yaşar GÜÇLÜ, a.g.e,s.285 
40 Yaşar GÜÇLÜ, a.g.e,s.285-286 
41 Bahadır KILINÇ, a.g.e, s.54 
42 Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turgut TAN, İdare Hukuku C.II İdari Yargılama Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2012 s.973  
43 S. Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.III, 3. Basım, İstanbul 1996, s.1975   
44 Zahreddin ASLAN, a.g.e, s.63 



13 

 

1.   İdarenin kendi iç düzenine yönelik işlemler 

. İdarenin hazırlık işlemleri 

. İdarenin mütalaa bildiren işlemleri 

2. Askeri veya adli yargının görev alanına giren ihtilaflar için yürütmeyi durdurma 

istenilemez.  

3. Yok hükmünde olan işlemlerde yürütmeyi durdurma istenilemez. 

4. Yargı organının denetimi dışında olan işlemler için yürütmeyi durdurma 

istenilemez. 

 C. Temyiz veya İstinaf Aşamasında Yürütmeyi Durdurma 

 Temyiz veya istinaf kanun yoluna başvurulması, yargı kararlarının yürütülmesini 

durdurmaz. Fakat bunların, güvence karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına, temyiz 

isteminin incelemesini yapan Danıştay dava dairesi, idari/vergi dava daireleri kurulu veya 

istinafı inceleyen bölge idare mahkemesi tarafından karar verilebilir. 

 Davanın kabulüne ait kararlara karşı kanun yollarına başvurulmuş olması 

durumunda, bu kararın yürürlüğünün durdurulabilmesi için herhangi bir koşul 

aranmamaktadır. Ancak, davanın reddine ait kararların temyiz edilmesi durumunda, 

davaya konu idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için, idari 

işlemin yürütülmesi durumunda giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari 

işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının beraber oluşması gerekir.
45

 

 İptal davalarında teminat alınmayabilir. Ayrıca, idareden veya adli yardımdan 

yararlanan kişilerden teminat alınamaz.  Bir diğer husus da Kararın bozulmasının, kararın 

yürütülmesini durduracağıdır.
46

 

 

 VI. YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ 

 İtiraz mercii, yürütmenin durdurulması istemini karara bağlayan idari yargı yerine 

göre değişmektedir. 2577 sayılı Kanun’un 27'nci maddesinin yedinci fıkrasına göre, 

yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin karara veya yürütmeyi durdurma kararına 

karşı taraflar, karar Danıştay dava dairelerince alınmışsa, konusuna göre idari veya vergi 

dava daireleri kurullarına; bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare 

mahkemesine;  idare veya vergi mahkemeleri ile tek hâkim tarafından alınan kararlara 

karşı bölge idare mahkemesine kararın tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren yedi 

                                                 
45 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu 152. Madde 
46 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu 152. Madde 
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gün içerisinde bir kereye özgü itiraz edebilirler. İtiraz edilen yargı mercileri, dosyanın 

kendilerine geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde yürütmeyi durdurma talebini karara 

bağlamak zorundadırlar. İtiraz mercilerinin vermiş olduğu kararlar kesindir.
47

 

 Yürütmenin durdurulması kararlarına,  nitelikleri gereği çalışmaya ara verme 

döneminde dahi olsa, tebliğ edildikleri tarihi takip eden günden itibaren yedi gün içerisinde 

itiraz edilmesi gerekir. 

 

VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ SONUÇLARI VE 

UYGULANMASI 

A. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Sonuçları 

 Bilindiği gibi, yürütmeyi durdurma kararları, idarenin kamu gücünü kullanarak 

yaptığı ve hiçbir izne ihtiyaç duymaksızın uyguladığı işlemlerinin, uygulanmasının zorunlu 

olma özelliğini işlemez duruma düşürerek, söz konusu işlemlerini uygulanabilme 

yeteneğinden yoksun bırakan bir yargı işlemidir.
48

 Diğer bir deyimle, yürütmeyi durdurma 

kararları, anlaşmazlık konusu olan idari işlemin icrailik özelliğini, hukuka uygun olma 

karinesini ve herkesçe uyulma zorunluluğunu dava sonuçlanıncaya kadar erteleyerek 

işlemez duruma getirir.
49

 Yürütmeyi durdurma kararları, her ne kadar nihai kararlar olmasa 

da etki ve sonuçları bakımından iptal kararları ile tam bir benzerlik göstermektedir.
50

  

Diğer taraftan, yürütmeyi durdurma kararları, bir mahkeme kararıdır ve 

Anayasa'nın 138’inci maddesi gereğince idare, yürütme ve yasama organlarınca 

uyulması zorunludur.
51

 Ancak, bu zorunluluğun, zaman açısından sınırlarının 

belirlenmesinde diğer bir deyimle yürütmenin durdurulması kararlarının geçmişe etkili 

olup olmadığı, öğretide tartışma konusu olmuştur.
52

 

Bir kısım yazarlara göre, yürütmenin durdurulması kararları fer’i ve geçici 

mahiyette olduğu ve idari işlemde iptal edilemediği için muteberliğini koruyan 

bu işleme dayanılarak sonradan yapılmış işlemleri de hükümsüz saymak mümkün 

olmayacağından, bu kararların geçmişe yürümesi söz konusu değildir. Bu nedenle, dava 

konusu işlemin alındığı ve uygulandığı tarihten, yürütmenin durdurulması kararının 

                                                 
47 Yaşar GÜÇLÜ, a.g.e, s.290-291 
48 Celal KARAVELİOĞLU, a.g.e, s.690 
49 Sami AKURAL, a.g.e, s.126 
50 Yıldırım ULER, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara 1970, s.4 
51 A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e, s.411 
52 Bahadır KILINÇ, a.g.e, s.93 
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verildiği tarihe kadar yapılmış işlemlere etkisi olmaz.
53

 İdari yargı mercilerinin verdiği 

yürütmeyi durdurma kararları ancak idareye tebliğ edildikleri tarihten itibaren hüküm icra 

ederler ve eski hali otomatik olarak geriye getirmezler.
54

 

 Ancak bu tür görüşlerin, yürütmenin durdurulması kararlarına uyulup uyulmasının 

bile tartışıldığı yıllarda geçerli olduğunu, günümüzdeki yasal düzenlemeler ve yargı 

içtihatları karşısında bu tür düşüncelerin geçerliliğinin kalmadığını söyleyebiliriz.
55

 

 Çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre ise, yürütmenin durdurulması kararları 

geriye yürür. Yürütmeyi durdurma kararının amacı, anlamı ve sonucu, dava konusu idare 

kararının alındığı andan önceki hukuki durumu iade ve devam ettirmektir. Bu nedenle, 

yürütmenin durdurulması kararı, dava konusu idari işlem yapılmadan önce, kanunlarla 

kurulmuş veya gene vaktiyle idare tarafından yapılmış olan düzenleyici işlemlerin ortaya 

koyduğu durumun aynen geri dönmesini sağlar.
56

 

 Danıştay’da, çoğunluğun kabul ettiği görüş doğrultusunda içtihatlar ileri 

sürülmüştür. Bu içtihatlarda; idare hukuku prensiplerine göre, iptal kararları, iptal 

edilmesi talep edilen idari tasarrufu ve buna bağlı işlemleri tesis edildikleri tarihten 

itibaren ortadan kaldırarak, o idari tasarrufun ve buna bağlı işlemlerin tesis edildiği 

tarihten evvelki hukuki durumu geri getirirler. Bir iptal davasında verilen yürütmeyi 

durdurma kararı da iptal kararı ile benzer özelliktedir.  Başka bir deyişle, henüz bir iptal 

kararı olmadığı halde, iptali talep edilen idari tasarrufun ve buna bağlı işlemlerin tesis ve 

icrasından evvelki hukuki durumun geri gelmesini temin eder.
57

 denilmiştir. Danıştay, bu 

görüşünü 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu yürürlüğe girdikten sonrada 

sürdürmüştür. Danıştay 6’ncı Dairesi bir kararında özetle; bir idari işlemin iptalinin 

istenildiği iptal davalarında, yargı yerlerince verilen yürütmeyi durdurma kararları iptal 

kararları gibi geriye yürüyerek, idari işlemin yapıldığı tarihten önceki hukuki ve fiili 

durumun geriye gelmesini sağlar. Açıkça hukuka aykırı olan idari işlemin oluşturacağı 

zararların önlenmesi açısından işlemin yürütülmesini askıya alır.
58

 sonucuna varmıştır.
59

 

                                                 
53 S. Sami ONAR, a.g.e, s.1972 
54 Yaşar KARAYALÇIN, Yüksek Memurlar Meselesi ve Yürütmeyi Durdurma Kararları, Ankara 1966, s.15 
55 Bahadır KILINÇ, a.g.e, s.94 
56 Muammer OYTAN, Danıştay’da görülen davalarda Yürütmenin Durdurulması, Ankara 1973, Ülkemiz Matbaası, s.219 
57 Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 14.1.1966 gün ve E.1965/473 sayılı kararı 
58 Danıştay  6’ncı Dairesi’nin 30.1.1992 gün ve E.199/933 K:1992/394 sayılı kararı. 
59 Aynı nitelikli başka bir karar için bkz. Danıştay 1’inci Dairesi’nin 10.10.1990 gün ve E.1990/211, K.1990/256 sayılı 

kararı 
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İdari işlemler hakkındaki yürütmenin durdurulması kararları, idari işlemler geri 

alınarak ya da ortadan kaldırılarak, yerlerine hukuka uygun işlemler tesis edilerek geriye 

yürütülürler.
60

 

Ancak, yürütmeyi durdurma kararlarının geriye yürümesi fikri, bir defa 

icra edilmekle sona eren idari eylemler nedeniyle eleştirilmiştir. Örneğin, hukuka aykırı bir 

yıkım kararının uygulanmasından sonra, açılan bir iptal davasında verilen yürütmeyi 

durdurma kararı, fiilen uygulanamayacağı, iptal davasının açılmasından yürütmenin 

durdurulması kararı verilinceye kadar geçen süre içindeki işlemlerin hukuki dayanağı 

kalmasa bile, yürütmeyi durdurma kararının geriye yürütülmesinin imkânsız olduğu ileri 

sürülmüştür.
61

. 

 B. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Uygulanma Zorunluluğu 

 Yürütmenin durdurulması kararı her şeyden önce bir mahkeme kararıdır. İdarenin 

mahkeme kararlarına uyması ve yerine getirmesi ise, anayasal bir zorunluluktur. Çünkü 

1982 Anayasası'nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; "Yasama ve yürütme 

organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 

mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 

geciktiremez."
62

 hükmü vardır. 

 İYUK’un 28’inci maddesinde ise; "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve 

vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına 

göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre 

hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.”
63

 denilmiştir. 

 Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, mahkeme kararlarını yerine getirip 

getirmeme, gereklerini yapıp yapmama hususunda, hükümetin veya idarenin herhangi bir 

takdir ve seçme yetkisi bulunmamaktadır.
64

 Bu durum yargısal içtihatlarda da kesin ve net 

bir biçimde açıklanmıştır. Örneğin, bir Danıştay kararında özetle; hukuk devletinin bir 

zorunluluğu olarak idarenin, maddi veya manevi şartlara göre uygulanabilir bir özellikte 

bulunan bir mahkeme kararını değiştirmeden ve geciktirmeden uygulamaktan gayri bir 

seçeneğinin bulunmadığı belirtilmiştir.
65

 

                                                 
60 Bahadır KILINÇ, a.g.e, s. 94 
61 Zahreddin ASLAN, a.g.e, s.112 
62 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf (11.10.2017) 
63 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2577.pdf (11.10.2017) 
64 Ragıp SARICA, Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması, Ankara 1966, s.20 
65 Danıştay 5’inci Dairesi’nin 28.5.1991 gün ve E.1990/1559, K.1991/972 sayılı kararı 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2577.pdf
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 C. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Uygulanma Şekli 

Yürütmenin durdurulması kararlarına uyma ve bu kararları yerine getirme 

zorunluluğu yukarıda tespit edilmişti. Ancak, yürütmenin durdurulması kararlarının 

kendiliğinden mi, yoksa idarece alınacak bir karar ile mi uygulanacağı, öğretide tartışma 

konusu olmuştur.
66

 

Bazı yazarlara göre, yürütmenin durdurulması kararları otomatik olarak, 

kendiliğinden yerine gelir.  Bu görüşü savunanlara göre, yürütmenin durdurulması 

kararının yerine getirilmesi diye bir sorun yoktur. İdareden beklenen, yürütmenin 

durdurulması kararının hüküm ve sonuçlarını kendiliğinden doğurmasına engel 

olmamasıdır. Bu duruma örnek olarak, görevden alınan bir memurun dava açarak 

yürütmeyi durdurma kararı alması durumunda, sadece yetkili amirine bildirerek çalışma 

saatinde görevine gitmesinin yeterli olduğu ileri sürülmüştür.
67

 

Bazı yazarlara göre ise, yürütmenin durdurulması kararlarının yerine getirilebilmesi 

için, idarece yeni bir karar alınması gerekir.
68

 Aksine hareket edilmesi halinde, faal idareye 

müdahale edilmiş, idarenin bağımsızlığı prensibi ihlal edilmiş olur. 

Bu iki görüş dışında, orta bir yol benimseyip, yürütmenin durdurulması 

kararlarının, olayın niteliğine göre, bazen kendiliğinden bazen de idarenin alacağı bir 

kararla yerine getirileceklerini ileri sürenlerde mevcuttur. Örneğin, bir vatandaşın 

ticarethanesinin ticaretten men edilmesi işleminin yürütülmesi idari mahkemece 

durdurulmuş ise, idarenin yeni bir karar alarak dükkânın açılmasına izin vermesi 

gerekmeden, dükkan sahibi sabahleyin gidip dükkanını açıp işletmeye başlayacaktır. Oysa 

emekliliğe sevk edilerek yerine başkası atanan memurun, emekliliğe sevk işleminin 

yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi halinde, idarenin bazı işlemler 

yapması zorunludur.
69

 Danıştay da çeşitli içtihatlarında, yürütmenin durdurulması kararının 

uygulanabilmesi için “kararın icaplarına uygun işlem tesis edilmesi gerektiği” görüşünü 

benimsemiştir.
70

 

Atama işlemlerinde, mahkemelerce verilen yürütmenin durdurulması kararlarının 

uygulanmasında idarenin yapacağı işlemlerin şekli ile ilgili verilen emsal kararında özetle; 

görevinden el çektirilen yâda farklı bir göreve ataması yapılan bir memurun yerine başka 

bir atama yapılmamışsa idarenin yapacağı işlem, bir yazı yazarak ilgili memurun görevine 

                                                 
66 Bahadır KILINÇ, a.g.e, s.96 
67 Muammer OYTAN, a.g.e, s.224; Ragıp SARICA, a.g.e, s.31 
68 Yaşar KARAYALÇIN, a.g.e, s.15 
69 Bahadır KILINÇ, a.g.e, s.97 
70 Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 20.1.1967 gün ve E.1965/472, K. 1967/49 sayılı kararı 
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dönmesini sağlamaktır. İlgili memurun yerine başka bir atama yapılmış ise, idarenin 

yapacağı işlem, yine bir yazı yazarak kişinin eski hukuki durumunun devam etmesini 

sağlamaktır. Ancak, lehine iptal veya yürütmenin durdurulması kararı verilen memurun, 

kendi talebi ile emekliye ayrılması yâda başka bir göreve atanması durumunda, memurun 

idareye yeni işlemler yaptırması nedeniyle, ortada hukuki bakımdan uygulanması zorunlu 

bir Danıştay kararı bulunmadığı, fakat verilen kararın, davacının kendi talebi ile emekliye 

sevk edildiği yâda farklı bir göreve atandığı tarihe kadar geçen süreye ilişkin kazanılmış ve 

sübjektif haklarına ilişkin kısımlarına uygulanması gerektiğine karar verilmiştir. 

4001 sayılı Kanun’la İYUK’da yapılan değişiklik sonrasında, idare, idari yargı 

mercilerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, derhal ve en geç 30 gün içerisinde 

yerine getirmek durumundadır. Bu zorunluluk, yürütmeyi durdurma kararının idareye 

tebliğ edildiği tarihten başlar. Danıştay da bir kararında özetle; Dava, davacının görevden 

çekilmiş sayılmasına ilişkin iptali istemiyle açılmıştır… Yürütmenin durdurulması kararı 

gereği işlem yapma yükümlülüğü, kararın tebliğ edildiği 6.8.1981 tarihinden sonra 

doğmaktadır. Bu durumda, davacının... yeni görev yerine gitmemesini hukuken haklı bir 

nedene bağlamak mümkün bulunmamaktadır.”
71

 şeklinde hüküm kurmuştur. 

İdarenin, yürütmenin durdurulması kararlarını uygulamama gibi bir serbestîsi 

yoktur. Bu nedenle, yürütmenin durdurulması kararını uygulamamanın hiç bir haklı nedeni 

olamaz.
72

 

Ancak, Danıştay, kararların uygulanmama sebeplerini araştırırken idarenin 

mahkeme kararını uygulamama amacıyla mı, yoksa hizmet gereği olarak mı hareket 

edildiğinin araştırılmasını istemektedir. Örneğin, bir memurun re’sen emekliye sevk işlemi 

hakkında idari mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine, idare şahsı 

memuriyet statüsüne almış ancak, farklı göreve atamıştır. İdare mahkemesi ise, tekrar 

açılan bir davada bu işlemi, yürütmenin durdurulması kararının uygulanmaması nedeniyle 

iptal etmiştir. Bu kararın temyizi üzerine Danıştay özetle; idarenin işlemi tesis etmesinde 

hizmet gereklerini ve kamu yararını dikkate alarak mı yoksa mahkeme kararının 

uygulanmasını değiştirmek ve davacıyı zor duruma düşürmek amacıyla mı hareket 

ettiğinin ve dolayısıyla işlemde maksat unsuru yönünden sakatlık olup olmadığının 

araştırılarak sonuca göre karar verilmesi gerekmekte iken, herhangi bir araştırma 

                                                 
71 Danıştay 5’inci Dairesi’nin 26.12.1985 gün ve E.1982/3001, K.1985/2738 sayılı kararı 
72 Bahadır KILINÇ, a.g.e, s.100 
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yapmadan mahkeme kararının uygulanmaması nedeniyle verilen iptal kararında hukuki 

isabet olmadığına karar vermiştir."
73

  

Söz konusu kararda Danıştay, yürütmenin durdurulması kararından sonra yapılan 

idari işlemin maksat unsuru açısından denetime tabi tutulmasını istemektedir. İdare 

hukukuna has ve kanunlarla düzenlenmiş bulunan yürütmenin durdurulması kurumunu 

hukuken ve fiilen işlemez hale getirmeyi, etkisiz ve geçersiz bırakmayı amaçlayan bütün 

girişimler, Anayasa ve kanunlara aykırı olduğu gibi hukukun evrensel ilkelerine de aykırı 

bir durum yaratır. Yargı kararlarının yanlış ve eksik uygulanması üzerine ilgililer bu 

işlemlerin iptalini isteyebilirler.
74

 

Son olarak, yürütmenin durdurulması kararları geçmişe etkili olduklarından 

yürütmenin durdurulması kararının uygulanması ile dava konusu idari işlemin uygulanması 

arasında kalan süreye ilişkin özlük haklarının ödenmesi gerekir.
75

  

 

VIII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ YERİNE 

GETİRİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK 

Anayasa’nın 138’inci ve İYUK’un 28’inci maddesine göre, idare yürütmenin 

durdurulması kararlarını değiştirmeksizin ve zamanında uygulamak durumundadır. 

 Anayasa’nın 125’inci maddesine göre, idare, yerine getirdiği faaliyetler nedeniyle 

ortaya çıkan zararları karşılamakla sorumludur. Anayasa’nın 40’ıncı maddesine göre ise, 

kişilerin, kamu görevlilerinin yapmış olduğu haksız işlemler sonucu doğan zararları, kanun 

gereği devlet tarafından tazmin edilir. Ancak, Devletin sorumlu kamu görevlisine karşı 

rücu hakkı saklıdır. Bu nedenle, maddi ve manevi zararın tazmini kamu görevlisinden 

kaynaklanıyorsa, bu zararın tazmini idareye aittir.
76

 

 Anayasa’nın 129’uncu maddesine göre ise, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, 

kendilerine kanunlarla verilmiş yetkileri kullanırken, işlemiş oldukları kusurlar nedeniyle, 

ortaya çıkan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek şartıyla ve kanunda belirtilen 

hallere uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir. Anayasa’da bu duruma herhangi bir 

                                                 
73 Danıştay 5’inci Dairesi’nin 20.9.1994 gün ve E.1994/4960, K.1994/4062 sayılı kararı 
74 Danıştay 8’inci Dairesi’nin 18.6.1983 gün ve E.1983/124, K.1983/153 sayılı kararı 
75 Danıştay 8’inci Dairesi’nin 26.10.1970 gün ve E.1969/4149, K.1970/2228 sayılı kararı 
76Yaşar GÜÇLÜ, Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İdari Yargı Kararlarının Uygulanması, Seçkin Yayınevi, 

Ankara 2010, s. 182; İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul 2004, s.887-888; Kaya, s. 47, Turgut CANDAN, 

Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2011. 
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istisna getirilmemiştir.
77

 Yani memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, mahkeme kararlarını 

yerine getirmemesi durumunda kişisel kusurları sebebiyle açılacak tazminat davaları ancak 

ve ancak idare aleyhine açılabilecektir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK)’nun 13’ün maddesinin birinci 

fıkrasında; “Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 

dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava 

açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen 

para ve para hükmündeki değerli kâğıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi 

halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından 

hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı 

saklıdır.”
78

 hükmü yer almıştır. Bu hükme göre, Kanun, kamu hukukuna tabi görevler 

nedeniyle kişilerin uğradığı zararlardan, görevi yerine getirmeyen kamu görevlisini değil, 

idareyi sorumlu tutmaktadır.   

 Bu konuda Danıştay 5’inci Dairesi, “İdare’nin, kendi keyfince yargı kararlarını 

uygulamama gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. İdare, ortaya çıkan zarar nedeniyle, 

tazminatı idare bütçesinden ödemekle yargı kararını uygulamaktan kaçınmaz. Bunun 

aksini düşünmek, kesin hükme saygı ve hukuk devleti ilkesine terstir.” hükmünü 

vermiştir.
79

 

Mevzuatta yer alan rücu mekanizmasının, idarece ödenen tazminatın yasal yollarla 

ilgili kamu görevlisinden tahsil edilmesini amaçladığı görülmektedir. Bunun için tarafların 

rücu talebinde bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. Bundan hareketle, Danıştay’ın 

hizmet kusuru tanımlaması, sorumluluk rejimi bakımından öncelikle tazminat davasının 

idareye karşı açılmasını, sonra da idarenin sorumlu olan kamu görevlisine rücu etmesini 

ifade etmektedir.
80

 

Rücu mekanizması, özellikle kişisel kusur durumlarında muteber bir yöntemdir. Bu 

durumda idare, kurumun ödemek zorunda kaldığı tazminatı tahsil etmek için harekete 

geçmelidir. Bu konuda idarenin herhangi bir takdir yetkisi ve serbestisi bulunmamaktadır. 

İdarenin hukuk devletinin bir gereği olarak harekete geçmesi zorunluluk taşımaktadır. 

                                                 
77AYM, KT, 27.09.2012, E. 2012/22, K. 2012/133, RG, 11.10.2012, S. 28494. Aynı zamanda 11.11.1983 tarihli, 2954 

sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 28/4. maddesinde, 3222 sayılı ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun  

6.06.1985 tarihli Yasa ile değişik 5. maddesinde, Anayasa’nın anılan maddesine uygun hükümler getirilmiştir. 
78 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf (11.10.2017) 
79D5D, KT, 15.12.1993, E.1992/5927, K.1993/5798, naklen Evren ALTAY, İdari Yargı Kararlarının 

Uygulanmamasından Doğan Uyuşmazlıklar, s. 6. 
80D5D, KT, 25.01.2001, E.1998/1970, K.2001/5153, http://www.hukukturk.com/danistay–kararlari,  11.10.2017; İl Han     

  ÖZAY, Günışığında Yönetim, s. 887. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf
http://www.hukukturk.com/danistay–kararlari
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Aynı zamanda tazminatı ödemiş olan davalı idare,  olayda sorumluluğu bulunan kamu 

görevlisine rücu etmez ise, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 657 sayılı Kanun’un (DMK) 

12’nci maddesi anlamında kişisel sorumluluk doğacak ve sorumlu kamu görevlisine rücu 

etmeyen kamu görevlisi, idarenin uğramış olduğu zararları ödemek zorunda kalacaktır.
81

  

Bu konuda, Danıştay 5’inci Dairesi’nin vermiş olduğu bir kararda özetle; 

Anayasa’nın 129’uncu maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevlerini 

yerine getirirken işledikleri kusurlar nedeniyle, ortaya çıkan tazminat davalarının, 

kendilerine rücu edilmek şartıyla ancak idare aleyhine açılabileceği şeklinde hüküm 

kurulmuştur. Bu kararda yer alan “kendilerine rücu edilmek şartıyla” ifadesinin,  kamu 

görevlilerinin kusurları nedeniyle, idarenin ödediği tazminatı yasal yollarla kusuru bulunan 

kamu görevlisinden tahsil etmesini ifade ettiği açıktır. Bu nedenle, tazminatı ödemek 

zorunda kalan idarenin, tazminatın ortaya çıkmasında kişisel kusuru ve sorumluluğu 

bulunan kamu görevlisine yasal yollara başvurarak rücu etmesi Anayasa ve kanunlardan 

kaynaklanan bir gerekliliktir.
82

  

Uyuşmazlık Mahkemesi de bir kararında özetle; kamu görevlilerinin haklı veya 

haksız yere yargı önüne çıkarılmasını engellemek, kamu hizmetinin aksatılmadan yerine 

getirilmesini ve devamlılığını sağlamak ve aynı zamanda mağdurun, kamu görevlisine 

karşın, ekonomik gücü daha yüksek olan idare ile muhatap edilerek kamu düzeninin 

korunması gerektiğine hükmedilmiştir.
83

 Başka bir ifade ile Anayasa ile getirilen hüküm ile 

kişilerin zararlarını bir an önce ekonomik gücü daha yüksek olan devletten karşılanması 

sağlanmakta ve aynı zamanda kamu görevlilerine teminat oluşturmakta ve onları 

korumaktadır. 

Bu konuda, 11.09.2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 Torba 

Kanun’la İYUK 28’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik, kamu 

görevlilerinin görevlerini yaparken sebep oldukları zararların giderilmesi konusunda 

doğrudan sorumlu olmaları ve ilgililerce açılacak tazminat davalarının doğrudan muhatabı 

olmaları uygulamasına son vermiştir. Söz konusu değişiklikle yargı kararlarının yerine 

                                                 
81Rücu mekanizmasında, görevli yargı yeri doktrinde tartışma yaratan bir konudur. Bu konuda çoğu hukukçu idari 

yargının görevli olduğunu savunursa da uygulamada adli yargının görevli olduğu kabul edilmiştir. Nitekim, DMK m. 

13’te yer alan “genel hükümler” ibaresi buna dayanak gösterilmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Uyuşmazlık Mahkemesi, 

KT, 12.06.2000, E.2000/14, K.2000/20, http://www. hukukturk.com/uyusmazlik-mahkemesikararlari, 11.10.2017; 

Kazım YENİCE, Yüksel, ESİN, İdari Yargılama Usulü, Ankara 1983 s. 608-610; Kemal GÖZLER, İdare Hukuku, C.2, 

s. 1162; Kemal GÖZLER,    İdare Hukuku Dersleri, s. 759-760. 
82 D5D, KT, 25.12.2001, E.1998/1970, K.2001/5153, http://www.hukukturk.com/danistay–kararlari, 11.10.2017. 
83Uyuşmazlık Mahkemesi, KT, 18.05.1992, E.1992/15, K.1992/18, http://www. hukukturk.com/ uyusmazlik-mahkemesi 

kararlari, 11.10.2017. Benzer karar için bkz. Uyuşmazlık Mahkemesi, KT, 04.04.1997, E.1997/16, K.1997/15, RG, 

18.05.1997, S. 22993, s.3. 

http://www.hukukturk.com/danistay–kararlari


22 

 

getirilmemesi nedeniyle, yalnızca idare aleyhine dava açılabilmektedir.
84

 Bu nedenle, 

yapılan düzenleme ile ilgili kamu görevlisine karşı “kişisel kusura” dayansa bile, tazminat 

davası açılamayacaktır.
85

 

Değişiklikten önce İYUK hükümlerine göre, yargı kararının idare tarafından yerine 

getirilmemesi durumunda, hem idare aleyhine hem de sorumlu kamu ajanı aleyhine 

tazminat davası açılabiliyordu. Bu durum, Anayasa’nın 129’uncu maddesinde yer alan 

düzenlemeye aykırılık oluşturmaktaydı. Çünkü Anayasa’nın 129’uncu maddesinde, yargı 

kararlarının yerine getirilmemesi halinde ancak idare aleyhine dava açılabileceği 

düzenlenmiştir. İYUK’un 28’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, bu 

aykırılık ortadan kaldırılmıştır. Ancak her ne kadar anayasal ve yasal düzenlemeler 

birbirine uygun ve bunun yerinde olduğu düşünülürse de, uygulamada bu durumun, hem 

yarar hem de zarar getirdiği söylenebilir. Çünkü yargısal denetimin yetersiz olduğu ve 

olması gerektiği şekilde yürümediği bir ülkede, kamu personelinin yargı kararlarını 

uygulamaması daha da büyük bir sorunlara yol açabilir.
86

 

 

IX. YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN 

YARGI KARARLARI  

 1- Yargı kararlarının uygulanmaması veya geç uygulanması, evvela idarenin 

sorumluluğunu doğurur. İdarenin mahkeme kararlarını uygulamaması veya uygulamakta 

gecikmesi ağır hizmet kusurunu oluşturur ve idarenin tazminat ödemesini gerektirir.
87

 

Danıştay’ın yerleşmiş içtihatları bu görüşü desteklemektedir. Bununla ilgili Danıştay 8’inci 

Dairesi’nin bir kararında özetle; mahkeme tarafından verilen yürütmenin durdurulması 

kararının idarece geç uygulanması hizmet kusurunu oluşturmakta olup, bu nedenle idarenin 

tazminata mahkûm edilmesi yerindedir.
88

 denilmiştir. 

 2- Yürütmenin durdurulması kararlarının yerine getirilmemesinin, ağır hizmet 

kusuru olduğunu niteleyen ve idarenin tazminle yükümlü olduğunu belirten Danıştay 5’inci 

Dairesi’nin kararında özetle; Anayasa ve İYUK hükümlerine karşın, yürütmenin 

                                                 
84Metin GÜNDAY,  İdare Hukuku, s. 376. Ayrıca bkz. YİBBGK, KT, 24.09.1979, E.1978/7, K.1979/2, 

http://www.hukukturk.com/yargitay-kararlari, 11.10.2017. 
85 Felemez GÜNEŞ, İYUK Madde 28/4 Değişikliği: Yargı Kararlarının İdare Tarafından Uygulanmaması ve Çözüm      

   Önerileri,http://www.taa.gov.tr/indir/iyuk-madde-284-degisikligi-yargi-kararlarinin-idare-tarafindan-

uygulanmamasi-ve-cozum-onerileri/, 11.09.2017. 
86 Felemez GÜNEŞ, İYUK Madde 28/4 Değişikliği: Yargı Kararlarının İdare Tarafından Uygulanmaması ve Çözüm      

   Önerileri,http://www.taa.gov.tr/indir/iyuk-madde-284-degisikligi-yargi-kararlarinin-idare-tarafindan-uygulanmamasi-

ve-cozum-onerileri/, 11.09.2017. 
87 A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, Gözden Geçirilmiş Turhan Kitabevi 10. Baskı, Ankara1966, s.413 
88 Danıştay 8. Dairesi’nin 24.11.1988 gün ve E.1987/287, K.1988/21 sayılı kararı. 

http://www.taa.gov.tr/indir/iyuk-madde-284-degisikligi-yargi-kararlarinin-idare-tarafindan-uygulanmamasi-ve-cozum-onerileri/
http://www.taa.gov.tr/indir/iyuk-madde-284-degisikligi-yargi-kararlarinin-idare-tarafindan-uygulanmamasi-ve-cozum-onerileri/
http://www.taa.gov.tr/indir/iyuk-madde-284-degisikligi-yargi-kararlarinin-idare-tarafindan-uygulanmamasi-ve-cozum-onerileri/
http://www.taa.gov.tr/indir/iyuk-madde-284-degisikligi-yargi-kararlarinin-idare-tarafindan-uygulanmamasi-ve-cozum-onerileri/
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durdurulması kararının idare tarafından uygulanmaması, hukuk devletini zedeleyen ağır 

hizmet kusurunu oluşturmaktadır. Açıklanan nedenlerle, iptal kararımızın içeriği ve 

davacının hukuki durumu dikkate alınarak idarece… TL manevi tazminatın davacıya 

ödenmesine karar verilmiştir.
89

 denilmiştir. 

3- Yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanmaması nedeniyle, açılacak 

tazminat davalarının süresine ilişkin İYUK’da herhangi bir düzenleme yoktur.
90

 Ancak 

Danıştay’ın yıllardan beri yerleşmiş içtihatları doğrultusunda, genel zamanaşımı süresi 

olan 10 yıllık süre kabul edilmiştir.
91

 Danıştay 8’inci Dairesi’nin buna ilişkin kararında 

özetle; mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi sebebiyle açılacak davalarda İYUK’da 

herhangi bir süre yer almadığına göre, genel anlamda ilamların infazı için öngörülen 10 

yıllık süresinin esas alınması gerekmekte olup, 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde 

tazminat talebinde bulunulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
92

 denilmiştir. 

 4- Yürütmenin durdurulması kararını kasten uygulamayan kamu görevlisi aleyhine 

İYUK’da değişiklik yapılmadan önce adli yargıda tazminat davası açılabilmekteydi. Söz 

konusu adli yargıda açılan tazminat davalarına ilişkin Yargıtay içtihadı birleştirme 

kararında özetle; iptal davası sonuçlanana kadar geçen süre içerisinde, yürürlükte olan, 

yürütmeyi durdurma kararının uygulanmamasından dolayı, bir zarar meydana gelirse, 

meydana gelen bu zararın karşılanması gereklidir. İptal davasının reddedilmiş olması,  o 

tarihe kadar oluşan zararın karşılanmasına engel bir durum değildir. Keza meydana gelen 

zarar, işlemin hukuka aykırı olmasından doğmamış, Danıştay kararının yerine 

getirilmemesinden doğmuştur. Burada, yapılan idari işlemin hukuka aykırı olup 

olmadığının araştırılması gerekmez. Buradaki tazminat davasının kaynağı, Anayasa’nın 

132’nci maddesi ile Borçlar Kanunu’nun haksız fiile yönelik hükümleridir. Danıştay 

tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının sadece yerine getirilmemesi, kamu 

görevlilerinin sorumluluğuna gidilmesi için yeterli olup,  başkaca kamu görevlilerinin, kin 

garaz, husumet veya benzeri duygularla hareket etmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısı 

ile yürütmeyi durdurma kararının gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlisinin sorumlu 

olması için, davacının açmış olduğu iptal davasının sonuçlanmasına gerek 

bulunmamaktadır”
93

 şeklinde hüküm kurulmuştur. 

                                                 
89 Danıştay 5. Dairesi’nin 24.04.1991 gün ve E.1989/2113, K.1988/921 sayılı kararı. 
90 Zahreddin ASLAN, a.g.e, s.128. 
91 Yüksel ESİN, a.g.e, s.436 
92 Danıştay 8. Dairesi’nin 17.05.1989 gün ve E.1987/984, K.1989/329 sayılı kararı. 
93 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 24.09.1979 gün E.1987/7, K.1979/2 sayılı kararı. 
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 5-  Yürütmenin durdurulması kararının uygulanmaması halinde, kişisel kusurları 

suç düzeyine ulaşan idare ajanları ile ilgili olarak ceza kovuşturması yapılması Türk Ceza 

Kanunu’nun bir gereğidir. Kamu görevlilerinin cezai sorumluluklarına ilişkin Danıştay 

2’nci Dairesi’nin bir kararında özetle; İYUK’un 28’inci maddesinin birinci fıkrasında… 

hükmü yer almaktadır. Dosyanın incelenmesinden yazı işleri müdürlüğü görevinden 

tahsildarlık görevine atanma işleminin iptaline ilişkin… idare mahkemesi kararı belediye 

başkanlığına tebliğ edildiği halde yukarıda sözü edilen yasa hükmüne aykırı olarak sanığın 

kararın gereğini yerine getirmediği anlaşılmakla, hakkında kamu davası açılması için 

yeterli delil toplanmış olup, men’i muhakemesi yolunda verilen yönetim kurulu kararının 

bozularak, eylemine uyan TCK’nın 240’ıncı maddesi gereğince gerekli yargılamasına, 

yargılamanın… asliye ceza mahkemesinde yapılmasına karar verilmiştir.
94

 şeklinde hüküm 

kurulmuştur. 

 6-  Yürütmenin durdurulması kararını uygulamayan kamu görevlisinin eyleminin 

bir hakkı ihlal ettiğine ilişkin Yargıtay’ın 4’üncü Ceza Dairesi’nin kararında özetle;  

sanığın saptanıp kabul edilen, Konya İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması 

kararı vermesine rağmen, yakınanı kanuni süresi içerisinde görevine başlatmamaktan ibaret 

olan eyleminin, Türk Ceza Yasası’nın 228’inci maddesinde yer alan suçu oluşturması 

dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm verilmesi kararın bozulmasını gerekli kılmıştır.”
95

 

denilmiştir. Yine benzer konuda başka bir kararında özetle; Belediye Başkanı olan sanığın, 

müdahil O.S’nin taşınmazıyla ilgili verilen kamulaştırma işleminin durdurulması 

yönündeki mahkeme kararına uymayarak binayı yıktırma eyleminin, Türk Ceza Yasası’nın 

228’inci maddesine uyduğunun gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.”
96

 şeklinde hüküm 

kurulmuştur. 

 7- İdarenin mahkeme kararlarının uygulanmaması nedeniyle, tazmini gereken 

zararını, yasal yollara başvurarak ilgili kamu görevlisine rücu etmesi gerektiğine ilişkin 

Danıştay 5’inci Dairesi’nin kararında özetle; mahkemece verilen kararların idare 

tarafından bütün sonuçları ile uygulanmasının zorunlu olduğu, aksine yapılan bir 

davranışın ağır hizmet kusurunu ortaya çıkaracağı ve bundan dolayı, idare tarafından 

ödenmek zorunda kalınan tazminatın, sorumlu kişi ve kişilerden yasal yollarla rücu 

edilmesi gerektiğine”
97

 şeklinde karar verilmiştir. Yine benzer konuda başka bir kararında 

                                                 
94 Danıştay 2. Dairesi’nin 26.01.1990 gün ve E.1988/2101, K.1990/209 sayılı kararı. 
95 Yargıtay 4. Dairesi’nin 7.6.1994 gün ve E.1994/2948, K.1994/4997 sayılı kararı. 
96 Yargıtay 4. Dairesi’nin 4.6.1991 gün ve E.1991/2767, K.1991/3419 sayılı kararı. 
97 Danıştay 5. Dairesi’nin 25.12.2001 günlü ve E.1998/1970, K.2001/5153 sayılı kararı. 
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özetle; yürütmeyi durdurma kararlarının yerine getirilmemesinden dolayı, kişinin duyduğu 

elem ve üzüntünün manevi tazminat ödenmesini gerektirdiği, Danıştay tarafından iptal 

edilmiş olan, görevden çekilmiş sayılma işleminin tesis edilmesinde, hizmet kusuru 

bulunduğu açık olup, kişinin uğramış olduğu zararın tazminen ödenmesi gerektiği”
98

 

şeklinde hüküm kurulmuştur. 

 Sonuç olarak, yürütmenin durdurulması kararlarını kasıtlı olarak uygulamayan 

kamu görevlilerine karşı, doğrudan bir dava açılamayacaktır. Dolayısı ile idare aleyhine, 

kararı yerine getirilmeyen idari yargı merciinde tazminat davası (tam yargı davası) 

açılacaktır. Ancak, idare ise, ödemiş olduğu tazminatı yasal yollara başvurarak kusuru 

bulunan kamu görevlisinden rücu davası ile tahsil edebilecektir. Fakat rücu davalarının 

hangi yargı merciinde görüleceği öğretide tartışmalıdır. Adil yargılanma hakkının 

kullanılabilmesi bakımından, kamu görevlisine karşı açılacak rücu davalarının adli yargıda 

görülmesinin uygun olacağı hususunda görüşler çoğunluktadır. Yerleşik yargı içtihatları da 

bunu desteklemektedir.  

 

 SONUÇ 

 Yürütmenin durdurulması kararı, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini korumakta ve 

kişilerin haksızlığa uğramasını engellemektedir. Yürütmenin durdurulması kararları iptal 

kararları ile aynı sonucu doğurmakta ve iptal kararları gibi geçmişe yürümektedir. 

Danıştay’ın yerleşik içtihatları ve günümüzdeki kanuni düzenlemelerden de açık bir 

şekilde, yürütmenin durdurulması kararlarının geriye yürüyeceği tartışmasızdır.  

 İdare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulması kararı verebilmesi için, 

kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesi yeterlidir. Yürütmenin durdurulması 

müessesesinin etkin uygulanması halinde, kişilerin hak ve menfaatlerinin korunması 

sağlanacaktır.  

 İdare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulması def’ini inceleyebilmeleri 

için, tarafların açmış oldukları iptal davasında yürütmenin durdurulması talebinde 

bulanmaları şarttır. Yürütmenin durdurulması talebi olmaksızın, idare ve vergi 

mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararı verme yetkileri bulunmamaktadır.  

 İdare ve vergi mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarının gerekleri, 

idare tarafından 30 gün içinde gecikmeksizin ve değiştirilmeksizin yerine getirilmek 

zorundadır. İdare yürütmenin durdurulması kararlarını yerine getirirken, işlemin niteliğini 

                                                 
98 Danıştay 5. Dairesi’nin 20.10.1983 günlü ve E.1980/2574, K.1983/6939 sayılı kararı. 
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göz önüne alarak yeni bir işlem tesis edip etmeyeceğini belirlemelidir. Böylece, idare 

işlemin niteliğine göre, yeni bir işlem tesis ederek veya herhangi bir işlem yapmadan, 

yürütmenin durdurulması kararını uygulamak amacıyla, kararı geriye yürütecek ve idari 

işlemin yapılmasından önceki hukuki durumu yeniden tesis edecektir. Ayrıca varsa, 

yürütmenin durdurulması kararının idareye tebliğ edildiği tarih ile idarenin yapmış olduğu 

idari işlemin uygulanması arasında kalan süreye isabet eden özlük haklarının da ödenmesi 

gerekmektedir. 

 Yürütmenin durdurulması kararının uygulanmaması nedeniyle kişilerin uğramış 

olduğu zararların idare tarafından hemen karşılanması kural olmakla birlikte, idarenin 

uğramış olduğu zararı da kusuru bulunan kamu görevlisine rücu etme hakkının saklı 

olduğu Kanun’un amir hükmüdür. Dolayısı ile yürütmenin durdurulması kararlarının 

uygulanmaması noktasında, her halde idareye sorumluluk yüklenmekle birlikte, idarenin 

uğramış olduğu zarar nedeniyle de, kusurlu kamu görevlisine yasal yollarla başvurarak 

uğramış olduğu zararı karşılaması hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Ancak uygulamada, 

rücu mekanizmasının etkin işlemediği görülmektedir. Bu nedenle, hukuk devletinin bir 

gereği olarak da rücu mekanizmasının etkin işletilmesi zorunluluk arz etmektedir. 
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