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lı“Türk Ceza
Kanunu”nun 522. maddesinin üçüncü fı
krası
nda yer alan “Eğer fail
aynınev’iden olan cürümlerden dolayımükerrir bulunur...” kuralı
nı
n
Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Hı
rsı
zlı
k suçundan hakları
nda kamu davasıaçı
lan sanı
kları
n
yapı
lan yargı
laması
nda Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 522.
maddesinin üçüncü fı
krası
nda yer alan “Eğer fail aynınev’iden olan
cürümlerden dolayımükerrir bulunur...” kuralı
nı
n iptali için doğrudan
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“İ
ptali istenen TCK’nun 522. maddesi son fı
krası1. cümlesi
“Eğer fail aynınev’iden olan cürümlerden dolayımükerrir bulunur” ile
başlayı
p 2. cümlesi cezai tenkise mahal yoktur ş
eklinde
sonuçlanmaktadı
r. Yani fail 522. maddenin 1. fı
krası
ndaki indirim
hükümlerinden yararlanamaz.
Yasanı
n bu hükmü, Yargı
tay İ
çtihatlarıile ve uygulama ile
uygulanmasıgereken kural olarak yeretmiş
tir. Olayı
mı
zda da sanı
k
Adil Özdemir aleyhine uygulanmasızorunlu bir kanun hükmüdür.
Aynınev’iden cürümün ne olduğu TCK’nun 86. maddesinde
gösterilmişolup, TCK’nun 522. maddesi son fı
krası1. cümlesinin
uygulanması bakı
mı
ndan TCK’nun 10. Babı
nda beyan olunan
cürümler aynınevi’den cürüm olarak kabul edilmiş
tir.
Cürümde tekerrür baş
lı
klıTCK’nun 81. maddesi “Bir kimse 5
seneden ziyade müddetle bir mahkûmiyete uğradı
ktan sonra cezası
nı
çektiği veya cezanı
n düştüğü tarihten itibaren 10 sene ve diğer
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cezalarda 5 sene içinde baş
ka bir suç daha işlerse yeni suça
verilecek ceza 1/6 ya kadar artı
rı
lı
r” ş
eklindedir.
Buna göre 5 yı
l ve daha fazla özgürlüğü kı
sı
tlayı
cıağı
r hapis ve
hapisde 10 yı
l, 5 yı
ldan az özgürlüğü kı
sı
tlayı
cıcezalarda bîhakkı
n
tahliye tarihinden itibaren, ağı
r para cezaları
nda infaz tarihinden
itibaren 5 yı
l içinde suç işleyen hükümlüler mükerrir olacak, aksi halde
mükerrir olmayacaktı
r.
İ
ptali istenen TCK’nun 522. maddesi son fı
krası1. cümlesinin
yürürlükte bulunması ve uygulanmasınedeniyle, TCK’nun 10.
babı
nda beyan olunan cürümlerden birini iş
leyip mahkum olan ve
cezasıinfaz edilmediği için örneğin; 647 Sayı
lıYasanı
n 6. maddesi
gereğince cezasıertelenen, yakalanmadı
ğıiçin cezası
nı
n infazı
başlamayan vs. hükümlüler mükerrir kabul edilmediği için, TCK’nun
10. babı
nda beyan olunan cürümlerden birini daha iş
lediği takdirde
suç konusu ş
eyin veya verilen zararı
n değeri pek hafif veya hafif
olması halinde, TCK’nun 522. maddesi 1. fı
krası
ndaki indirim
hükümlerinden faydalanacaktı
r. TCK’nun 10. babı
nda beyan olunan
cürümlerden birini işleyip mahkum olan ve cezasıinfaz edilen
hükümlüler, Yasada belirlenen 5 ve 10 yı
llı
k süreler içinde TCK’nun
10. babı
nda beyan olunan cürümlerden birini daha iş
lediği takdirde
aynınev’i cürümden mükerrir kabul edildiği için suç konusu ş
eyin
veya verilen zararı
n değeri pek hafif veya hafif olmasıhalinde,
TCK’nun 522. maddesi 1. fı
krası
ndaki indirim hükümlerinden
faydalanamayacaktı
r. Veya TCK’nun 10. babı
nda beyan olunan
cürümlerden birini iştirak halinde işleyen hükümlerden bazı
larıaynı
nev’i den kabul edilen cürümlerden mükerrir ise, suç konusu ş
eyin
veya verilen zararı
n değeri pek hafif veya hafif ise ikinci suç için
TCK’nun 522. maddesi 1. fı
krası
ndaki indirim hükmünden
faydalanamayacak, TCK’nun 10. babı
nda beyan olunan suçlardan
mahkum olmuşçeşitli nedenlerle mükerrir kabul edilmeyen suç ortağı
veya ortakları TCK’nun 522. maddesi 1. fı
krası
ndaki indirim
hükümlerinden faydalanacaktı
r.
TCK’nun 10. babı
nda beyan olunan cürümlerden mükerrir
olanlar ile olmayanları
n, cezanı
n infazıdı
şı
nda hukuksal durumu
aynı
dı
r. Anayasa’nı
n amaçladı
ğı eşitlik hukuksal eş
itliktir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde belirtilen kanun önünde eş
itlik, birbirinin
aynıdurumda olanlara ayrıkuralları
n uygulanması
nıve ayrı
calı
klıkişi
ve toplumları
n yaratı
lması
nıengellemektedir. Aynıdurumda olanlar
için ayrıdüzenleme, kanun önünde eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturur.
Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara
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bağlıtutulursa Anayasanı
n öngördüğü eş
itlik çiğnenmişolmaz. İ
ptali
istenen mevcut hüküm bu haliyle TCK’nun 10. babı
nda beyan olunan
aynınev’iden suç iş
leyip yasa gereği mükerrir kabul edilmeyen
hükümlülere kalkanlı
k etmekte, eş
itsizlik yaratmaktadı
r. Amaç
TCK’nun 10. babı
nda beyan olunan suçlarıyeniden iş
leyenleri
TCK’nun 522. maddesi 1. fı
krası
ndaki indirim hükümlerinden
yararlandı
rmamak ise iptali istenen hüküm bu amaca uygun değildir.
Eş
itlik konusunda Anayasa’nı
n 10. maddesi ile mutlak olarak
yasakladı
ğı
, yurttaşları
n yasa karş
ı
sı
nda dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep farklı
lı
klarınedeniyle değiş
ik
işlem görmeleridir. Bunları
n dı
ş
ı
nda kanun önünde eşitlik, ancak
niteliklerde benzerlik ve yasaları
n getirdiği kurallara uyarlı
k oranı
nda
söz konusu olabilir. Anayasa’nı
n 10. maddesi, haklıhiçbir neden yok
iken aynıdurumda bulunanlar için konulmuşiki ayrıyasal hükmünün
değiş
ik hak, ödev, yetki, sorumluluk ve yükümlülük getirmesine
özellikle bizzat Anayasa koyucu tarafı
ndan tanı
nmı
ş hak ve
güvencelerden aynıdurumdaki kişilerden bir bölümünün yoksun
bı
rakı
lması
na elveriş
li bir içerik taş
ı
madı
ğı
, tersine bu tür anlayı
şve
uygulamalarıkesinlikle önlemek istediği açı
ktı
r. Kanun hükmü,
TCK’nun 10. babı
nda beyan olunan aynınevinden suç işleyen
mükerrir sanı
klar ile mükerrir olmayan sanı
klar arası
nda bir ayrı
m
yapmı
ş
tı
r. İ
nsan HaklarıEvrensel Beyannamesi’nin 7. maddesinde
bile kanun önünde herkes eş
ittir ve farksı
z olarak kanunun eşit
korunması
ndan istifade hakkı
na haizdir. Her türlü ayı
rt edici
muameleye karşıeş
it korunma hakkıvardı
r denmesine rağmen yasa
hükmü mükerrir kabul edilmeyen hükümlülere farklıbir korunma
sağlamı
ş
tı
r.
Diğer yandan kamu yararıveya haklınedenle getirilen farklı
düzenlemelerin anlaş
ı
labilir amaçla ilgili, adil ve makul olmasıgerekir.
Kamu yararıveya haklınedene dayanı
larak yapı
ldı
ğıöne sürülen
farklıdüzenlemelerin, bu üç ölçütten birine uymamasıdurumunda
eşitlik ilkesinin korunduğu söylenemez. İ
ptali istenen yasa hükmü,
anlaş
ı
labilir olmadı
ğıgibi adil ve makul da değildir. Yasa koyucunun
amacı
, aynı nev’iden olan ve TCK’nun 10. babı
nda beyan olunan
cürümlerden mahkum olanlarıyeniden suç işlemeleri halinde yasanı
n
belirlediği indirimden faydalandı
rmamak ise, yukarda da belirtildiği
gibi iptali istenen mevcut hüküm mükerrir olmayan hükümlüler
bakı
mı
ndan amaca uygun değildir.
Hukuk Devleti, eylem ve iş
lemlerinde Anayasa, yasalar ve
hukukun genel ilkeleri ile kendini bağlısayan Devlettir. Anayasa’nı
n
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yasa önünde eş
itlik ilkesine aykı
rıdüşen bir yasal düzenlemenin,
Anayasa’nı
n 2. madddesindeki Hukuk Devleti kavram ıkarş
ı
sı
nda
geçerliliğini savunmak olanaksı
zdı
r.
Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine yukarda açı
klanan
nedenlerle aykı
rıgörülen 1.3.1926 tarih, 765 Sayı
lıTürk Ceza
Kanunu’nun 522. maddesi son fı
krası1. cümlesi olan “Eğer fail aynı
nev’iden olan cürümlerden dolayımükerrir bulunur” hükmünün,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhususunun incelenerek iptali ve uygulamadan
kaldı
rı
lması
na karar verilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne
başvurulması
na, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara
kadar bu davanı
n geri bı
rakı
lması
na karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu kuralıda içeren 522.
maddesi ş
öyledir:
“Madde 522- Onuncu babda beyan olunan cürümlerin
işlenmesinde cürmün mevzuu olan ş
eyin veya ika edilen zararı
n
kı
ymeti pek fahişise mahkeme cürme mahsus olan cezayıyarı
sı
na
kadar artı
rı
r ve eğer hafif ise yarı
sı
na ve eğer pek hafif ise üçte birine
kadar eksiltir.
Kı
ymet tâyini için cürmün mevzuu olan şeyin yahut vakızararı
n
cürüm iş
lendiği zamandaki kı
ymeti nazarıdikkate alı
nı
r. Yoksa failin
istihsal eylediği menfaat hesap edilmez.
Eğer fail aynınev’iden olan cürümlerden dolayımükerrir
bulunur veya bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini iş
lemiş
olursa cezayıtenkise mahal yoktur.”
B- İ
lgili Yasa Kuralları
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili görülen kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 81- Bir kimse, beşseneden ziyade müddetle bir
mahkûmiyete uğradı
ktan sonra, cezası
nıçektiği veya ceza düştüğü
tarihten itibaren on sene ve diğer cezalarda beşsene içinde baş
ka bir
suç daha işlerse, yeni suça verilecek ceza altı
da bire kadar artı
rı
lı
r.
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Yeni suç, evvelki mahkûmiyete sebep olan suç cinsinden ise,
hükmedilecek ceza altı
da birden üçte bire kadar arttı
rı
lı
r.
İ
kinci suç için tayin edilecek cezaya tekerrürden dolayızammı
lâzı
m gelen miktar, hiç bir suretle evvelki suç için hükmedilmişolan
cezaları
n en ağı
rı
ndan ziyade olarak tayin olunamaz.
Evvelki ve sonraki suçlardan biri para cezasıve diğeri baş
ka bir
ceza olduğu takdirde, tekerrürden dolayıyapı
lacak zam miktarı
nı
n
tayininde 19. veya 40’ncımaddelerde yazı
lınisbet kaideleri tatbik
olunur.”
2- “MADDE 86- Aynımaddei kanuniyeye tetabuk eden veya
kanunun bir faslı
nda münderiç bulunan cürümlerden başka:
...
9- Sirkat, ... bilcümle cürümler;
Bir cinsten addolunur.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haşim KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahri Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 20.4.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda; dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele
alı
nması
na OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
ve ilgili görülen yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
İ
lk inceleme toplantı
sı
nda, sı
nı
rlama sorununun esas inceleme
evresinde ele alı
nması
na karar verilmiş, ancak sı
nı
rlama yapı
lması
na
gerek görülmediğinden, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı
n incelenmesine
geçilmiştir.
B- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
Türk Ceza Kanunu’nun onuncu babı
nda “Mal Aleyhine
Cürümler”e ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Bu babı
n birinci faslı
nda
“Hı
rsı
zlı
k” suçları ve bu fiilleri işleyenlere verilecek cezalar
gösterilmiştir. 1-8. fası
llarda öğeleri ve cezalarıgösterilen suçlarla ilgili
ortak kuralları
n yer aldı
ğıdokuzuncu fası
ldaki 522. maddenin birinci
fı
krası
nda, onuncu babta belirtilen cürümlerin iş
lenmesinde, cürmün
konusu olan şeyin veya verilen zararı
n kı
ymetine göre cezalarda
artı
rma veya indirme yapı
lmasıöngörülmüş
; itiraz konusu kuralı
n da
yer aldı
ğıaynımaddenin son fı
krası
nda ise, failin, aynıtürden olan
cürümlerden dolayımükerrir olmasıveya bu babı
n ikinci faslı
nda
yazı
lıcürümlerden birini işlemesi durumunda cezanı
n indirilmeyeceği
belirtilmiştir.
Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde, suçlarda tekerrüre
ilişkin kurallar yer almı
ş
; 86. maddesinde de, hangi suçları
n aynı
cinsten olduklarıgösterilmiş
tir. 81. maddeye göre bir kimse, beş
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seneden ziyade müddetle bir mahkûmiyete uğradı
ktan sonra,
cezası
nıçektiği veya cezanı
n düş
tüğü tarihten itibaren on sene ve
diğer cezalarda beşsene içinde başka bir suç daha iş
lerse, yeni suça
verilecek ceza altı
da bire kadar; şayet yeni suç, evvelki mahkûmiyete
sebep olan suç cinsinden ise, hükmedilecek cezanı
n altı
da birden
üçte bire kadar arttı
rı
lacağıöngörülmüş, 86. maddede ise kanunun
aynımaddesine uyan veya kanunun aynıfaslı
nda yer alan suçları
n
aynıcinsten (nev’iden) suçlar olduklarıbelirtilmiş, 9. bendinde de
hı
rsı
zlı
k (sirkat) suçları
nı
n aynıcinsten oldukları kabul edilmiş
tir.
Buna göre, fiilin işlenişbiçimi veya türü ne olursa olsun tüm hı
rsı
zlı
k
suçları
, aynıcinsten sayı
lmı
ştı
r.
Hı
rsı
zlı
k suçundan mahkum olup, cezaları
nıçekenlerin aynı
cins suçu yeniden iş
lemeleri halinde mükerrir sayı
larak cezaları
artı
rı
lmakla birlikte, 522. maddenin itiraz konusu kuralıuyarı
nca,
çaldı
kları ş
eyin kı
ymeti
gözetilerek cezada bir indirim
yapı
lamayacaktı
r.
C- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuran Mahkeme, hı
rsı
zlı
k suçundan mahkum olanları
n
yeniden aynıcinsten suç iş
lemeleri halinde mükerrir sayı
lı
p cezaları
arttı
rı
lmakla
birlikte
522.
maddedeki
indirimden
yararlandı
rı
lmamaları
na karş
ı
lı
k, herhangi bir nedenle cezasıinfaz
edilemeyenlerin aynı suçu işlemeleri durumunda maddedeki
indirimden yararlandı
rı
lmaları
nı
n Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine
aykı
rıolduğunu ileri sürmüştür.
Hukukun temel ilkeleri arası
nda yer alan eş
itlik ilkesine,
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir. Hiç
bir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet
organlarıve idare makamlarıbütün iş
lemlerinde kanun önünde eşitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eş
itlik
öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin
yasalar karşı
sı
nda aynıişleme bağlıtutulmaları
nısağlamak, ayı
rı
m
yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynı
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak
yasa karşı
sı
nda eş
itliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ştı
r. Yasa önünde
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eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıtutulacağıanlamı
na
gelmez. Durumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için
değiş
ik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar farklıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
Suçlarda tekerrür hükümlerinin ne suretle uygulanacağı
na,
kimlerin mükerrir sayı
lacağı
na, tekerrür halinde hangi suçlar
yönünden cezaları
n hangi oranlarda artı
rı
lacağı
na iliş
kin kurallar
TCK’nun 81-88. maddelerinde gösterilmiştir. Buna göre verilen
mahkûmiyet hükmünün infazı
ndan veya cezası
nı
n düştüğü tarihten
sonra belirli süreler içinde yeniden suç iş
lenmesi halinde tekerrür
kuralları uygulanarak ikinci suçunun cezası Kanunda belirtilen
ölçüler içinde artı
rı
lacaktı
r. Cezanı
n caydı
rı
cı
lı
ğıve suçlunun uyum
sağlayabilecek duruma getirilerek topluma yeniden kazandı
rı
lması
,
ceza politikası
nı
n temel amaçları
ndan birini oluşturur. Hakkı
nda
verilen mahkûmiyet hükmünün infazı
ndan sonra failin yeniden suç
işlemesi, onun ı
slah olmadı
ğı
nıgösterir. Bu nedenle, mükerrir
olanlarla olmayanlar hakkı
nda farklıkurallar getirilmesi, mükerrirlere
verilecek cezaları
n bir miktar artı
rı
lmasıve kimi yasal indirimlerden
yararlandı
rı
lmamasıceza politikasıgereğidir. Yasakoyucu, kuş
kusuz
Anayasa’nı
n ve ceza hukukunun temel ilkelerine uygun olmak
koş
uluyla, cezalandı
rmada güdülen amacıda gözeterek, hangi fiillerin
suç sayı
lacağı
nıve bunlara verilecek cezanı
n nev’i ve miktarı
nı
,
artı
rı
m veya indirim nedenlerini saptayabilir.
Aynısuçtan mahkûm olup cezasıinfaz edildiği halde, ı
slah
olmayarak o suçu yeniden iş
leyip mükerrir duruma düşen kişilerle
aynısuçtan mahkum olduktan sonra cezasıinfaz edilmeyen kişiler
aynıhukuksal konumda bulunmadı
kları
ndan bunları
n farklıkurallara
bağlıtutulması
nda Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eş
itlik ve 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
lı
k yoktur. İ
stemin reddi
gerekir..
VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 522.
maddesinin üçüncü fı
krası
nda yer alan “Eğer fail aynınev’iden olan
cürümlerden dolayımükerrir bulunur...” kuralı
nı
n, Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, 7.6.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kan vekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1998/37
: 1999/25
: 8.6.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 1. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 3.4.1998 günlü, 4359 sayı
lı“14.7.1965
Tarihli ve 657 Sayı
lı
, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayı
lı
, 5.3.1964 Tarihli
ve 439 Sayı
lı
, 30.4.1992 Tarihli ve 3797 Sayı
lı
, 11.10.1983 Tarihli ve
2914 Sayı
lıKanunları
n BazıMaddelerinde Değiş
iklik Yapı
lmasıve
5.1.1961 Tarihli ve 222 Sayı
lı
, 24.11.1994 Tarihli ve 4048 Sayı
lı
Kanunları
n BazıMaddelerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lmasıHakkı
nda
Kanun’un geçici 7. maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan “... 1997
yı
lı
nda geçici iş
çi statüsünde azami 7 ay ve daha az süreli çalı
şmı
ş
olan ve ...” sözcüklerinin Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- OLAY
Geçici iş
çi olarak çalı
ş
ı
rken yardı
mcıhizmetler sı
nı
fıkadroları
na
atanabilmek için yapı
lacak sı
nava katı
lma başvurusunun reddine
ilişkin iş
lemin iptali için açı
lan davada, davacı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
savı
nı ciddi bulan Mahkeme, 4359 sayı
lı Yasa’nı
n geçici 7.
maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan “... 1997 yı
lı
nda geçici iş
çi
statüsünde azami 7 ay ve daha az süreli çalı
ş
mı
şolan ve ...”
sözcüklerinin iptali istemiyle başvurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru kararı
nı
n gerekçesi ş
öyledir:
“4359 sayı
lı Yasanı
n geçici 7. maddesiyle; Milli Eğitim
Bakanlı
ğı
, Sağlı
k Bakanlı
ğı
, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
yardı
mcıhizmetler sı
nı
fıpersoneline duyulan ihtiyacı
nı
n geçici iş
çi
statüsünde çalı
şan iş
çilerden karşı
lanmasıöngörülmek suretiyle,
kurumlarda çalı
ştı
rı
lan ve sosyal ve toplumsal bir sorun haline gelen
geçici iş
çi statüsündeki personelin 657 sayı
lıKanuna tabi memur
statüsünde çalı
şan personel olarak istihdamıamaçlanması
na karş
ı
n,
bu imkandan sadece 1997 yı
lı
nda geçici iş
çi statüsünde azami 7 ay
ve daha az çalı
ş
mı
şolanları
n yararlandı
rı
lmasıyoluna gidilmesinde
Anayasa’nı
n 10. maddesiyle düzenlenen “eşitlik ilkesine” uyarlı
k
bulunmadı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
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Açı
klanan nedenlerle, 4359 sayı
lı Kanunun geçici 7.
maddesinin birinci fı
krası
nda yazı
lı “1997 yı
lı
nda geçici iş
çi
statüsünde azami 7 ay ve daha az çalı
şmı
şolmak ve” ibaresinin
Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıolduğu idddiasıMahkememizce
ciddi görülerek 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesinin ikinci
bendinde belirtilen belgelerin Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’na
gönderilmesine 24.6.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
3.4.1998 günlü, 4359 sayı
lıYasa’nı
n geçici 7. maddesinin iptali
istenilen sözcükleri de içeren birinci fı
krasış
öyledir:
“GEÇİ
CİMADDE 7.- Milli Eğitim Bakanlı
ğı
, Sağlı
k Bakanlı
ğıile
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün boşbulunan yardı
mcıhizmetler
sı
nı
fı kadroları
ndaki eleman ihtiyacı
nıkarş
ı
lamak amacı
yla bu
kadrolara; Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş
ları
n bütçe ödenekleri
çerçevesinde 1997 yı
lı
nda geçici işçi statüsünde azami 7 ay ve daha
az süreli çalı
şmı
şolan ve bu Kanunun yayı
mlandı
ğıtarihten itibaren
30 gün içinde yazı
lıolarak müracaat etmişve bunlar arası
ndan
çalı
ştı
klarıkurumlarca yapı
lan değerlendirme sonucunda ihtiyaç
fazlasıolduğu tespit edilmişbulunanlar; 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanununda belirtilen genel ve özel şartlarıtaşı
maları
, 1.1.1998 tarihi
itibariyle 40 yaş
ı
ndan gün almamı
şbulunmaları
, ilköğrenim (ilkokul ve
ortaokul) veya lise ve dengi okul mezunu olmaları
, ihtiyaç duyulan
illerde çalı
ş
mayıkabul etmeleri ve her iki kurum için Milli Eğitim
Bakanlı
ğıtarafı
ndan Sağlı
k Bakanlı
ğıile müş
tereken yapı
lacak
merkezi (Ö.D.Y.M.) sı
navıbaş
armalarıkaydı
yla 1998 yı
lısonuna
kadar Maliye Bakanlı
ğı
nca kullanı
lması
na izin verilen yardı
mcı
hizmetli kadroları
na baş
arısı
ralaması
na göre atanabilirler.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kuralışöyledir:
“MADDE 10.- Herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
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Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen Anayasa kuralış
öyledir :
“MADDE 70.- Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkı
na
sahiptir.
Hizmete alı
nmada, görevin gerektirdiği niteliklerden baş
ka hiçbir
ayı
rı
m gözetilemez.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca, Ahmet
Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Nurettin TURAN,
Aysel PEKİ
NER, Mahir Can ILICAK
ve Rüştü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 31.7.1998 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verildi.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralıile dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kuralları
, bunları
n
gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Baş
vuru kararı
nda, Milli Eğitim Bakanlı
ğı
, Sağlı
k Bakanlı
ğı
,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün boş bulunan yardı
mcı
hizmetler sı
nı
fıkadroları
ndaki eleman ihtiyacı
nı
n 1997 yı
lı
nda geçici
işçi statüsünde azami 7 ay ve daha az süreli çalı
şmı
ş olanlar
arası
ndan seçilerek karşı
lanması
na iliş
kin kuralı
n Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, yasaları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM
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İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkonusunda ilgililer tarafı
ndan ileri
sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir. İ
stemle bağlıkalmak
koş
uluyla baş
ka gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararı
verebileceğinden, itiraz konusu kuralla ilgisi nedeniyle Anayasa’nı
n
70. maddesi yönünden de incelenmiştir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye,
aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar”; 70. maddesinde ise “Her Türk
kamu hizmetine girmek hakkı
na sahiptir. Hizmete alı
nmada, görevin
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayı
rı
m gözetilemez” denilerek
kamu hizmetine girmede de eş
itlik ilkesi benimsenmiş
tir.
Buna göre yasaları
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrı
lı
ğıgözetilmeyecek
ve bu nedenlerle eşitsizliğe yol açı
lmayacaktı
r. Bu ilkeyle, birbirlerinin
aynıdurumunda olanlara ayrıkuralları
n uygulanmasıve ayrı
calı
klıkişi
ve toplulukları
n yaratı
lması engellenmektedir. Yasa önünde eş
itlik,
herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez.
Kimilerinin Anayasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen nedenlerle değiş
ik
kurallara bağlı tutulmaları eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaz.
Durumları
ndaki özellikler, kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik
kuralları ve değiş
ik uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
İ
tiraz konusu kuralla 1997 yı
lı
nda azami 7 ay çalı
şan geçici
işçilere, diğer koşullarıda taşı
malarıkaydı
yla memuriyet sı
navı
na
girme hakkıverilmesine karşı
lı
k aynıveya farklıyı
llarda 7 ay ve daha
fazla çalı
ş
an geçici iş
çilere bu hakkı
n verilmemesi görevin gerektirdiği
bir nitelikten kaynaklanmadı
ğıgibi Anayasa’nı
n 13. maddesinde
belirtilen nedenlere de dayanmamaktadı
r. Çünkü 1997 yı
lıiçinde 7
aydan az çalı
şanları
n, aynıya da diğer yı
llarda bu süreden daha fazla
çalı
şanlara
göre
daha
nitelikli
hizmet
verebilecekleri
düşünülemeyeceğinden yapı
lan ayrı
mı
n hizmet gereklerine bu
bağlamda kamu yararı
na uygun olduğu ileri sürülemez.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu sözcükler Anayasa’nı
n 10.
ve 70. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.

519

Lütfi F. TUNCEL bu görüşlere katı
lmamı
ş
tı
r.
VI- SONUÇ
3.4.1998 günlü, 4359 sayı
lı“14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayı
lı
,
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayı
lı
, 5.3.1964 Tarihli ve 439 Sayı
lı
,
30.4.1992 Tarihli ve 3797 sayı
lı
, 11.10.1983 Tarihli ve 2914 Sayı
lı
Kanunları
n BazıMaddelerinde Değiş
iklik Yapı
lmasıve 5.1.1961
Tarihli ve 222 Sayı
lı
, 24.11.1994 Tarihli ve 4048 Sayı
lıKanunları
n
BazıMaddelerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması Hakkı
nda Kanun”un
Geçici
7.
maddesinin
birinci
fı
krası
nda
yer
alan, “... 1997 yı
lı
nda ... azami 7 ay ve daha az süreli ...”
sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, Lütfi F.
TUNCEL’in karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 8.6.1999 gününde karar
verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK
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Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/37
: 1999/25

Anayasa Mahkemesi’nin belirtilen kararı
yla, 3.4.1998 günlü,
4359 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 7. maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan,
“... 1997 yı
lı
nda ... azami 7 ay ve daha az süreli ...” sözcüklerinin
Anayasa’nı
n 10. ve 70. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptaline karar
verilmiş
tir.
İ
ptali istenilen Geçici 7. maddeye göre; Millî Eğitim Bakanlı
ğı
,
Sağlı
k Bakanlı
ğı
, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün boşbulunan
yardı
mcıhizmetler sı
nı
fıkadroları
ndaki eleman ihtiyacı
nıkarşı
lamak
amacı
yla, bu kadrolara; Genel ve Katma Bütçeli kuruluşları
n bütçe
ödenekleri çerçevesinde;
- 1997 yı
lı
nda geçici iş
çi statüsünde azami 7 ay ve daha az
süreli çalı
şmı
ş;
- Bu Kanun’un yayı
mlandı
ğıtarihten itibaren 30 gün içinde
müracaat etmiş
;
- (Bunlar arası
ndan) çalı
ş
tı
kları kurumlarca yapı
lan
değerlendirme sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilmiş
bulunanlar;
- 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nda belirtilen genel ve
özel şartlarıtaşı
maları
;
- 1.1.1998
bulunmaları
;

tarihi

itibariyle

40

yaşı
ndan

gün

almamı
ş

-İ
lköğrenim (ilkokul ve ortaokul) veya lise ve dengi okul mezunu
olmaları
;
-İ
htiyaç duyulan illerde çalı
şmayıkabul etmeleri ve;
- Her iki kurum için Millî Eğitim Bakanlı
ğıtarafı
ndan Sağlı
k
Bakanlı
ğıile müştereken yapı
lacak (Ö.D.Y.M.) sı
navı
nıbaşarmaları
;
-

Kaydı
yla;
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- 1998 yı
lısonuna kadar Maliye Bakanlı
ğı
’nca kullanı
lması
na
izin verilen yardı
mcıhizmetli kadroları
na başarısı
ralaması
na göre
atanabilirler.
4359 sayı
lı Yasa tasarı
sı
nı
n T.B.M.M.de
görüş
ülmesi
sı
rası
nda, özellikle Geçici 7. maddeye yönelik görüş
melerde; Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, yatı
rı
mcı
kuruluşlarda yı
ğı
lan geçici işçi statüsünde çalı
ş
anları
n buralardan
alı
narak, kimi kuruluşları
n yardı
mcıhizmetler sı
nı
fıkadroları
nda boş
bulunan görevlere aktarı
lmaları
, böylece de yatı
rı
mcıkuruluş
ları
n
olanakları
nı daha çok yatı
rı
ma yönlendirmelerinin düşünüldüğü
belirtilmiştir.
Geçici 7. maddede, yardı
mcıhizmetler sı
nı
fı
na, geçici iş
çi
statüsünden atanacaklar için gereken koş
ullar bütün yönleriyle
belirlenmiştir.
1997 yı
lı
nda geçici işçi statüsünde çalı
ş
anlar, bu kadrolarda
geçmiş yı
llardan beri devam edip gelenlerdir. Yasakoyucu, 1997
yı
lı
nda geçici iş
çi statüsünde azami 7 ay ve daha az süreli çalı
şmı
ş
olmayı
, diğer koş
ullarla birlikte yeterli görmüştür. Burada amacı
n
kamu yararıgözetilerek, devlette geçici iş
çi statüsünde çalı
ş
mı
ş
olanları
n yardı
mcıhizmet sı
nı
fı
na aktarı
lması
yla bu statünün yükünün
azaltı
lması hatta
tamamen
ortadan
kaldı
rı
lması olduğu
anlaş
ı
lmaktadı
r.
Anayasa Mahkemesi kararı
nda da vurgulandı
ğıgibi, yasa
önünde eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağı
anlamı
na gelmez. Kimilerinin Anayasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen
nedenlerle değişik kurallara bağlıtutulmalarıeş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k
oluş
turmaz. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrı
kurallara bağlıtutulursa Anayasa’da
öngörülen eş
itlik
ilkesi
zedelenmişolmaz.
Yasakoyucu kamu yararı
nıda gözeterek geçici işçi statüsünde
7 ay veya daha az çalı
şmı
şolmayı
, yardı
mcıhizmetler sı
nı
fı
na
aktarı
lmanı
n bir koşulu olarak öngörmüş
tür. Sadece bu koşulu da
yeterli görmemişve diğer koş
ullarıda buna eklemiş
tir.
Anayasa’nı
n 70. maddesinin birinci fı
krası
nda, her Türk’ün
kamu hizmetlerine girme hakkı
na sahip olduğu; ikinci fı
krası
nda da,
hizmete alı
nmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir
ayrı
m gözetilemez denilmiştir.
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İ
ptali istenen kuralı
n 70. maddenin birinci fı
krası
na aykı
rıbir
yönünün bulunmadı
ğıkuş
kusuzdur.
Geçici iş
çi statüsünde çalı
ş
an iş
çilerin, Millî Eğitim Bakanlı
ğı
,
Sağlı
k Bakanlı
ğıve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün boşbulunan
yardı
mcıhizmetler sı
nı
fıkadroları
na atanabilmeleri için yasakoyucu
tarafı
ndan belirlenen özel ve genel koş
ullar ise, 70. maddenin
belirlediği hizmete
alı
nmadaki görevin gerektirdiği nitelikler
meyanı
nda kabul edilebilecek koşullardı
r.
Belirtilen nedenlerle, itiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 10. ve
70. maddelerine aykı
rı
lı
ğıbulunmamaktadı
r. Çoğunluğun kuralı
n
iptali yönündeki görüşüne katı
lmı
yorum.

Üye
Lütfi F. TUNCEL
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/13
: 1999/26
: 14.6.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Kara Kuvvetleri Komutanlı
ğı6.
Kolordu Komutanlı
ğıAskeri Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 25.10.1963 günlü, 353 sayı
lı“Askerî
Mahkemeler Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulü Kanunu”nun Ek 1.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n, 4191 sayı
lıYasa ile değiştirilen (b)
bendinin, Anayasa’nı
n 37. ve 138. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Askerî eş
yayıkaybetmek suçundan sanı
k hakkı
nda açı
lan
kamu davası
nda Mahkeme sayı
lıYasa’nı
n 4191 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen Ek 1. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b) bendinin,
Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na vararak iptali için doğrudan
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Sanı
k hakkı
ndaki, yargı
lama belirtilen ş
ekilde devam ederken,
mahkememizce yargı
lamada uygulanacak 353 sayı
lıKanun’un Ek 1.
maddesinin 1. fı
krası
nı
n (b) bendinin 4191 Sayı
lıKanun ile değiş
ik
hükmünün Anayasa’ya aykı
rıolduğu görüş
üne varı
lmı
ştı
r.
Askeri mahkemelerdeki yargı
lamada, yargı
lama usulünün
başlangı
cıduruş
ma hazı
rlı
ğı
nı
n yapı
labilmesi için, davanı
n heyetle mi
yoksa tek hâkimle mi bakı
lacağı
nı
n tespiti gerekir. Bu hususu askeri
mahkemelerin ellerindeki iş
lerinin birikmeyerek suratle ve zamanı
nda
karara bağlanmasıiçin subay ve astsubayları
n işledikleri suçlara ait
davalar haricindeki er, erbaş
, sivil personel, 353 sayı
lıKanun’un 10
uncu maddesinde yazı
lıolanlar vb. kişilerin işledikleri suçlara tek
hâkimle bakı
labilmesi olanağı
nısağlamak amacı
yla, 353 sayı
lı
Kanun’un Ek Madde-1 hükmü düzenlenmiş
tir. Askeri mahkemelerin
ellerindeki işlerinin birikmeyerek suratle ve zamanı
nda karara
bağlanmasıiçin subay ve astsubayları
n işledikleri suçlara ait davalar
haricindeki er, erbaş
, sivil personel, 353 sayı
lıKanun’un 10 uncu
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maddesinde yazı
lıolanlar vb. kiş
ilerin işledikleri suçlara tek hâkimle
bakı
labilmesi olanağısağlanmı
ştı
r.
Bu düzenleme incelendiğinde; sayı
lan bu kiş
ilerin, “Disiplin
mahkemelerinin görevi dı
şı
nda kalan ve ağı
r hapis cezası
nı
gerektiren haller hariç olmak üzere Askeri Ceza Kanunun 130 uncu
maddesinde yazı
lısuçları
na Askeri Mahkemenin hâkim sı
nı
fı
ndan
olan üyelerinden birisi tarafı
ndan bakı
labilecek ve tek hâkim gereken
kararlarıverebilecektir. As.C.K’nun 130 uncu maddesinde, “Askeri
hizmete mahsus bir şeyi makbul bir sebep olmaksı
zı
n kaybeden,
kasden tahrip veya hususi menfaatlerinde kullanan bu ş
eyin
kı
ymetine göre kı
sa hapis veya üç seneye kadar hapis veya beş
seneye kadar ağı
r hapis ile cezalandı
rı
lı
r ve tahrip veya kaybedilen
şey ödetilir.” Hükmü yer almaktadı
r. Bu maddedeki kı
sa hapis cezası
;
kı
ymeti çok az olan eşya (değeri on beşbin lirayıgeçmeyen eşya) ile
ilgili olup kabahat derecesinde kaldı
ğı
ndan As.C.K’nun 18, 130, 162,
171. ve 165 inci maddeleri uyarı
nca disiplin âmiri tarafı
ndan
verilebilmekte veya disiplin âmiri bu yetkisini kullanmayı
p suç evrakı
nı
disiplin mahkemesine göndermesi halinde 477 Sayı
lıKanun’un 52
nci maddesi uyarı
nca disiplin mahkemesi tarafı
ndan verilebilmektedir.
Askeri mahkemelerin hükmedebileceği hapis ve ağı
r hapis
cezaları
nı
n tatbikinde suçta kullanı
lan “şeyin kı
ymetine” göre tatbikat
yaparken belirsizlik vardı
r. Fail, baş
langı
çta tek hâkimin mi yoksa
heyetten oluş
an bir askeri mahkemenin mi kendisini yargı
layacağı
nı
bilememektedir. Bu durum Anayasa’nı
n 37 nci maddesindeki “Hiç
kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden baş
ka bir merci önüne
çı
karı
lamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir
merci önüne çı
karma sonucunu doğuran yargıyetkisine sahip
olağanüstü
merciler
kurulamaz”
düzenlenmesine
aykı
rı
lı
k
oluş
turulacaktı
r. Ayrı
ca mahkemeler açı
sı
ndan; duruşma hazı
rlı
ğıve
özellikle yargı
lama sı
rası
nda mahkeme tek hâkimle oluşmuşsa faile
“Hapis” cezası
, heyetle oluş
muş
sa “Ağı
r hapis” cezasıvereceğini,
daha delilleri toplayı
p tartı
şmadan açı
klamak zorunda kalacak, hatta
ayni kı
ymetteki bir askeri eşyayıkaybeden, kasden tahrip veya hususi
menfaatlerinde kullanan bir sanı
k tek hâkim tarafı
ndan yargı
lanı
rken,
başka bir askeri mahkemede heyet tarafı
ndan yargı
lanabilecektir. Bu
durum, Anayasa’nı
n 138 inci maddesindeki “Hâkimler, görevlerinde
bağı
msı
zdı
rlar; Anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani
kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, merci veya kiş
i, yargı
yetkisinin kullanı
lması
nda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat
veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz”
şeklindeki hükmüne aykı
rı
lı
k oluşturacaktı
r.
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Yukarda açı
klanan nedenlerle; Sanı
k hakkı
nda görülmekte olan
davanı
n, Askeri Yargı
tay bozma ilamı
nda iş
aret olunduğu gibi heyetle
veya tek
hâkimle bakı
lmasıhususunu düzenleyen 353 sayı
lı
Kanun’un Ek 1. maddesinin 1. fı
krası
nı
n (b) bendinin, 4191 sayı
lı
Kanun’la değişik düzenlemesinin Anayasa’nı
n 37. ve 138 nci
maddelerinde düzenlenen hükümlere aykı
rı olduğu kanaatine
varı
lmakla, bu hususta bir karar alı
nabilmesi için gerekçeli kararı
n ve
dosya
muhtevası
nı
n
Anayasa
Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
’na
gönderilmesine, itirazen ve resen karar verildi...”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
- 353 sayı
lıYasa’nı
n Ek 1. maddesinin birinci fı
krasıile aynı
fı
kranı
n iptali istenen 4191 sayı
lıYasa ile değişik (b) bendi şöyledir:
“EK MADDE 1.- Subay ve astsubayları
n işledikleri suçlara ait
davalar hariç olmak üzere, aş
ağı
da yazı
lı suçları işleyenlerin
davaları
na askeri mahkemelerin hâkim sı
nı
fı
ndan olan üyelerinden
birisi tarafı
ndan bakı
lı
r.”
“b) Disiplin mahkemelerinin görevi dı
şı
nda kalan ve ağı
r hapis
cezası
nı gerektiren haller hariç olmak üzere, Askerî Ceza
Kanunu’nun 130’uncu maddesinde yazı
lısuçlar,”
B- İ
lgili Yasa Kuralları
- 1632 sayı
lıAskerî Ceza Kanunu’nun ilgili görülen maddeleri
şunlardı
r:
1- “MADDE 130- Askerî hizmete mahsus bir şeyi makbul bir
sebep olmaksı
zı
n kaybeden, kasten tahrip veya terk eden veya
hususî menfaatlerinde kullanan bu ş
eyin kı
ymetine göre kı
sa hapis
veya üç seneye kadar hapis veya beşseneye kadar ağı
r hapis ile
cezalandı
rı
lı
r ve tahrip veya kaybedilen şey ödetilir.”
2- “MADDE 137- Vazife ve hizmette tekâsül dolayı
siyle bir gemi
veya tayyarenin veya esliha ve harp malzemesinden birinin mühimce
hasara uğraması
na sebep olan, kı
sa hapis veya üç seneye kadar
hapsolunur.”
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- 477 sayı
lıDisiplin Mahkemeleri Kuruluş
u, Yargı
lama Usulü ve
Disiplin Suç ve CezalarıHakkı
nda Kanun’un ilgili görülen maddesi
şöyledir :
“MADDE 52- Hizmete mahsus ve değeri onbeş bin lirayı
geçmeyen eş
yayı özürsüz kaybedenler veya harabolması
na
sebebiyet verenler, eş
yanı
n değeri de gözönüne alı
narak iki aya
kadar oda veya göz hapsi ile cezalandı
rı
lı
r.”
- 353 sayı
lıAskerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı
lama Usulü
Kanunu’nun ilgili görülen maddesi ş
öyledir :
“MADDE 2- Askerî mahkemeler iki askerî hâkim ve bir subay
üyeden kurulur. Ancak Genelkurmay Başkanlı
ğınezdindeki askerî
mahkeme, general ve amiralleri yargı
ladı
ğızaman üç askerî hâkim
ve iki general veya amiralden kurulur.
200 ve daha fazla sanı
k hakkı
nda açı
lan davalarda askerî
mahkeme, dört hâkim ve bir subay üyeden kurulur. Duruş
ma
sonuçlanı
ncaya kadar, birleştirme veya başka nedenlerle sanı
k
sayı
sı
nı
n 200 veya daha fazla miktara ulaş
tı
ğıdavalarda da bu
hüküm uygulanı
r. Ancak duruş
ma sonuçlanı
ncaya kadar görülmekte
olan davadaki sanı
k sayı
sı
nı
n bu miktardan aş
ağıdüşmesi halinde,
askerî mahkeme kuruluşunda değişiklik yapı
lmaz.
Askerî mahkeme kurulunda bulunanları
n en kı
demlisi mahkeme
başkanlı
ğıgörevini yapar.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 37.- Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden
başka bir merci önüne çı
karı
lamaz.
Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden baş
ka bir merci
önüne çı
karma sonucunu doğuran yargıyetkisine sahip olağanüstü
merciler kurulamaz.”
2“MADDE 138.- Hâkimler, görevlerinde bağı
msı
zdı
rlar;
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine
göre hüküm verirler.
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Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin
kullanı
lması
nda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez;
genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkı
nda Yasama Meclisinde yargı
yetkisinin kullanı
lmasıile ilgili soru sorulamaz, görüş
me yapı
lamaz
veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
Yasama ve yürütme organlarıile idare, mahkeme kararları
na
uymak zorundadı
r; bu organlar ve idare, mahkeme kararları
nıhiçbir
suretle değiş
tiremez ve bunları
n yerine getirilmesini geciktiremez.”
D- İ
lgili Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen Anayasa kuralış
öyledir:
“MADDE 145.- Askerî yargı
, askerî mahkemeler ve disiplin
mahkemeleri tarafı
ndan yürütülür. Bu mahkemeler, asker kiş
ilerin;
askerî olan suçlarıile bunları
n asker kiş
iler aleyhine veya askerî
mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak iş
ledikleri
suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemeler, asker olmayan kiş
ilerin özel kanunda
belirtilen askerî suçlarıile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri
sı
rada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karş
ı
işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemelerin savaşveya sı
kı
yönetim hallerinde hangi
suçlar ve hangi kişiler bakı
mı
ndan yetkili oldukları
; kuruluşlarıve
gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargıhâkim ve savcı
ları
nı
n
görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.
Askerî yargıorganları
nı
n kuruluşu, iş
leyiş
i, askerî hâkimlerin
özlük iş
leri, askerî savcı
lı
k görevlerini yapan askerî hâkimlerin
mahkemesinde görevli bulundukları komutanlı
k ile iliş
kileri,
mahkemelerin bağı
msı
zlı
ğı
, hâkimlik teminatı
, askerlik hizmetinin
gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, ayrı
ca askerî hâkimlerin
yargıhizmeti dı
şı
ndaki askerî hizmetler yönünden askerî hizmetlerin
gereklerine göre teş
kilâtı
nda görevli bulunduklarıkomutanlı
k ile olan
ilişkilerini de gösterir.”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 25.3.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda; dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan, iş
in esası
nı
n
incelenmesine OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
ve ilgili görülen yasa kuralları
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa
kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
Anayasa’nı
n 145. maddesinde, askerî yargı
nı
n, askerî
mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafı
ndan yürütüleceği; 353
sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinde, askerî mahkemelerin, iki askerî hakim
ve bir subay üyeden oluşacağı
, ancak Genelkurmay Başkanlı
ğı
nezdindeki askerî mahkemenin, general ve amiralleri yargı
ladı
ğı
zaman üç askerî hâkim ve iki general veya amiralden; ikiyüz ve daha
fazla sanı
k hakkı
nda açı
lan davalarda ise askerî mahkemenin, dört
hâkim ve bir subay üyeden kurulacağıöngörülmüş, böylece askerî
mahkemelerin toplu mahkemeler olduğu kabul edilmiş
tir.
Ancak, 353 sayı
lıYasa’ya 23.1.1981 günlü, 2376 sayı
lı
Yasa’nı
n 8. maddesiyle Ek 1. madde eklenerek subay ve
astsubayları
n işledikleri suçlara ait davalar hariç olmak üzere aynı
maddenin birinci fı
krası
nı
n bendlerinde yazı
lısuçlarıiş
leyenlerin
davaları
na askerî mahkemelerin hakim sı
nı
fı
ndan olan üyelerinden
birisi tarafı
ndan bakı
lacağı belirtilerek kimi askerî kişiler ve suçlar
bakı
mı
ndan toplu mahkeme sisteminden tek hâkimli sisteme
geçilmiştir.
Ek 1. maddenin birinci fı
krasıve aynıfı
kranı
n (b) bendine göre,
subay ve astsubayları
n iş
ledikleri tüm suçlara ait davalar ile disiplin
mahkemelerinin görevi dı
şı
nda kalan ve ağı
r hapis cezası
nı
gerektirmeyen haller hariç olmak üzere Askerî Ceza Kanunu’nun 130.
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maddesine giren suçlara iliş
kin davalara, askerî mahkemenin hakim
sı
nı
fı
ndan olan üyelerinden birisi tarafı
ndan bakı
lacaktı
r.
Askerî Ceza Kanunu’nun 130. maddesinde, askerî hizmete
tahsis edilen bir eşyayı
, kabul edilebilir bir sebep olmaksı
zı
n, kasten
tahrip veya terkeden veya özel çı
karlarıiçin kullananları
n, bu eş
yanı
n
kı
ymetine göre kı
sa hapis veya hapis veya ağı
r hapisle
cezalandı
rı
lacağı
, 23. maddesinde de, kı
sa hapis cezası
nı
n oda ve
göz hapsi cezalarıolduğu, belirtilmektedir. 477 sayı
lıYasa’nı
n 52.
maddesinde ise hizmete mahsus ve değeri onbeşbin lirayıgeçmeyen
eşyayı özürsüz kaybedenler veya harabolması
na sebebiyet
verenlerin
oda
veya
göz
hapsi
ile
cezalandı
rı
lacakları
öngörülmektedir.
Böylece, Askerî Ceza Kanunu’nun 130. maddesinde say ı
lan
ancak, 477 sayı
lıKanun’un 52. maddesi kapsamıdı
ş
ı
nda kalan
suçları
n işlenmesi halinde, suçu işleyen subay veya astsubay ise ya
da kaybedilen eş
yanı
n kı
ymetine göre ağı
r hapis cezasıverilmesini
gerektiren bir durum varsa toplu mahkemede; eş
yanı
n kı
ymeti
onbeş
bin liradan az ve kı
sa hapsi
gerektiriyorsa disiplin
mahkemesinde; suçu işleyen subay veya astsubay değilse ve
hizmete tahsis edilip de kaybedilen eşyanı
n kı
ymetine göre hapis
cezası verilebilecekse yargı
lama, askerî mahkemenin hâkim
sı
nı
fı
ndan olan bir üyesi tarafı
ndan yapı
lacaktı
r.
Maddenin gerekçesinde, Askerî Ceza Kanunu’nun 130. ve 137.
maddelerinde belirlenen ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıcezalardan hapis
cezası
nı
n azami haddinin üç yı
l olduğu, adlî mahkemelerde üç yı
l ve
daha fazla hapis cezası
nıgerektiren suçlara ait davalara tek hâkim
tarafı
ndan bakı
labildiği, sözü edilen ek maddenin bu hükümlere
paralel olarak düzenlendiği, askerî mahkemelerin işhacminin önemli
bir bölümünü oluşturan bu davalara tek hâkim tarafı
ndan bakı
lması
esası
nı
n getirilmesiyle davaları
n süratle neticelendirilmesinin ve dava
birikiminin önlenmesinin amaçlandı
ğıbelirtilmektedir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, yasaları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM
İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkonusunda, ilgililer taraf ı
ndan ileri
sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir. İ
stemle bağlıkalmak
koş
uluyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir.
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Baş
vuran Mahkeme, itiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 37. ve
138. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
nıileri sürmüşise de kural, ilgisi nedeniyle,
Anayasa’nı
n 145. maddesi yönünden de incelenmiş
tir.
1- Anayasa’nı
n 145. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Anayasa’nı
n “Askerî yargı
” başlı
klı145. maddesinde, askerî
yargı
nı
n, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafı
ndan
yürütüleceği, askerî yargıorganları
nı
n kuruluşu ve işleyişinin kanunla
düzenleneceği belirtilmektedir.
Anayasa’da, askerî mahkemelerin kuruluşve iş
leyiş
inin kanunla
düzenlenmesinin öngörülmesi suçları
n, bunları
n cezaları
nı
n ve
uyuş
mazlı
ğı
n çözümünde hangi mahkemenin görevli olacağı
nı
n
kanunda açı
k ve anlaşı
lı
rş
ekilde belirtilmesini gerektirir.
İ
tiraz konusu kurala göre, subay ve astsubayları
n işledikleri
suçlara ait davalar ile disiplin mahkemelerinin görevi dı
ş
ı
nda kalan ve
ağı
r hapis cezası
nıgerektiren haller hariç olmak üzere, Askerî Ceza
Kanunu’nun 130. maddesinde yazı
lısuçlarıişleyenlerin davaları
na
askerî mahkemenin hâkim sı
nı
fı
ndan olan üyelerinden birisi
tarafı
ndan bakı
lacaktı
r.
Askerî Ceza Kanunu’nun 130. maddesinde de, “Askerî hizmete
mahsus bir şeyi makbul bir sebep olmaksı
zı
n kaybeden, kasden
tahrip veya terk eden veya hususî menfaatinde kullanan bu ş
eyin
kı
ymetine göre kı
sa hapis veya üç seneye kadar hapis veya beş
seneye kadar ağı
r hapisle cezalandı
rı
lı
r ve tahrip veya kaybedilen şey
ödetilir” denilmektedir. Böylece 130. madde kapsamı
na giren suçları
n
cezaları“tahrip edilen, terk olunan veya hususî menfaatte kullanı
lan
şeyin kı
ymetine” göre belirlenecek ve bu belirlemeye göre de, davaya
heyetle veya tek hâkimle veya disiplin mahkemesinde bakı
labilecektir.
477 sayı
lıYasa’nı
n 52. maddesine göre, eş
yanı
n değeri onbeşbin
liradan az ise davaya disiplin mahkemesinde, onbeşbin liradan fazla
ise askerî mahkemede bakı
lacaktı
r. Davanı
n Askerî mahkemede
görülmesi durumunda, eşyanı
n değeri hapis cezası
nıgerektirdiğinde
tek hâkim, ağı
r hapis cezası
nıgerektirdiğinde de heyet görevli
olacaktı
r. Ancak itiraz konusu kuralla, eşyanı
n değeri onbeşbin lirayı
geçtiğinde, hangi miktara kadar olanı
na hapis veya ağı
r hapis cezası
verileceği belirlenmediğinden, bu gibi durumlarda davaya heyetle
veya tek hâkimle bakı
lmasıhususu ve dolayı
sı
yla görevli mahkeme
açı
kça gösterilmemişolmaktadı
r. Bu nedenle, itiraz konusu kural,
Anayasa’nı
n 145. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
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2- Anayasa’nı
n 37. ve 138. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Baş
vuru kararı
nda, Ek 1. maddenin birinci fı
krası
nı
n (b)
bendinde yapı
lan değiş
iklikle, sanı
ğı
n, tek hâkimli veya heyetten
oluş
an mahkemeden hangisinde yargı
lanacağı
nıönceden bilemediği,
ayrı
ca mahkeme tek hâkimle oluşmuş
sa sanı
ğa hapis cezası
, heyetle
oluş
muş
sa ağı
r hapis cezasıverileceğinin daha başlangı
çta deliller
toplanmadan mahkemece açı
klanmak zorunda kalı
ndı
ğı
, böylece
itiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 37. ve 138. maddelerine ayk ı
rı
olduğu ileri sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 37. maddesinde, “Hiç kimse kanunen tâbi olduğu
mahkemeden baş
ka bir merci önüne çı
karı
lamaz” denilmektedir. Bu
kuralı
n amacı
, kişilerin hangi mahkemede yargı
lanacakları
nıönceden
ve kesin olarak bilmelerinin sağlanması
dı
r.
Oysa, itiraz konusu kuralda, hapis cezasıverilebilecek hallerde
buna esas alı
nan askerî eşyanı
n değeri belirtilmemiştir. Bu nedenle,
sanı
ğı
n toplu mahkeme veya tek hâkim tarafı
ndan yargı
lanacağı
nı
önceden bilmesine olanak vermeyen itiraz konusu kural, Anayasa’nı
n
37. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Sözkonusu
görülmemiş
tir.

kuralı
n,

Güven Dİ
NÇER
katı
lmamı
ş
lardı
r.

ve

Anayasa’nı
n 138.

Lütfi

F.

maddesiyle

TUNCEL

bu

ilgisi

görüş
lere

VI- SONUÇ
25.10.1963 günlü, 353 sayı
lı“Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargı
lama Usulü Kanunu”nun Ek. 1. maddesinin birinci fı
krası
nı
n
4191 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen (b) bendinin Anayasa’ya ayk ı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, Güven Dİ
NÇER ile Lütfi F. TUNCEL’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 14.6.1999 gününde karar verildi.
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Anayasa Mahkemesi’nin belirtilen kararı
yla; 25.10.1963 günlü,
353 sayı
lı“Askerî Mahkemeler Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulü
Kanunu”nun Ek 1. maddesinin birinci fı
krası
nı
n, 4191 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen (b) bendinin Anayasa’n ı
n 145. ve 37. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptaline karar verilmiş
tir.
353 sayı
lıYasa’nı
n Ek Madde 1’inde, “Subay ve astsubayları
n
işledikleri suçlara ait davalar hariç olmak üzere, aş
ağı
da yazı
lısuçları
işleyenlerin davaları
na askerî mahkemelerin hâkim sı
nı
fı
ndan olan
üyelerinden birisi tarafı
ndan bakı
lı
r” denilmiş
; bu suçlar meyanı
nda
(b) bendinde, disiplin mahkemelerinin görevi dı
ş
ı
nda kalan ve ağı
r
hapis cezası
nıgerektiren haller hariç olmak üzere, Askerî Ceza
Kanunu’nun 130. maddesinde yazı
lısuçlar gösterilmiştir.
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Askerî Ceza Yasası
’nı
n 130. maddesinde de, “Askerî hizmete
mahsus bir şeyi makbul bir sebep olmaksı
zı
n kaybeden, kasten tahrip
veya terk eden veya hususî menfaatlerinde kullanan bu ş
eyin
kı
ymetine göre kı
sa hapis veya üç seneye kadar hapis veya beş
seneye kadar ağı
r hapis ile cezalandı
rı
lı
r ve tahrip veya kaybedilen
şey ödetilir” kuralıgetirilmiştir.
477 sayı
lıDisiplin Mahkemeleri Kuruluşu Yargı
lama Usulü ve
Disiplin Suç ve CezalarıHakkı
nda Kanun’un 52. maddesine göre;
“Hizmete mahsus ve değeri onbeş
bin lirayıgeçmeyen eş
yayı
özürsüz kaybedenler veya harabolması
na sebebiyet verenler, eş
yayı
değeri de gözönüne alı
narak iki aya kadar oda veya göz hapsi ile
cezalandı
rı
lı
r.”
Belirtilen kurallarda;
Askerî Mahkemelerin hâkim sı
nı
fı
ndan olan üyelerinden birisi
tarafı
ndan bakı
lacak davaları
n niteliği belirlenmiş ve bu
mahkemelerin;
1- Subay ve astsubayları
n iş
ledikleri suçlara ait davalara
bakamayacağı
;
2- Hizmete mahsus değeri onbeşbin lirayıgeçmeyen eşyayı
özürsüz kaybedenler veya harabolması
na sebebiyet verenlerin
davaları disiplin mahkemelerinde görüleceğinden bunlara da
bakamayacağı
;
Kurala bağlanmı
ştı
r.
Maddenin gerekçesinde de;
Yasa’da belirli suçları işleyenlerin davaları
na, askerî
mahkemelerin hâkim sı
nı
fı
ndan olan üyelerinden birisi tarafı
ndan
bakı
labileceğinin
belirtildiği,
bu
suçlar
arası
nda
disiplin
mahkemelerinin görevi dı
şı
nda kalan ve kı
ymeti ellibin lirayı
geçmeyen askeri hizmete mahsus eşya ile ilgili Askerî Ceza
Kanunu’nun 130. maddesinde yazı
lısuçlar ile tutarıellibin lirayı
geçmeyen kararlara ait davalar ile ağı
r hapis ve ölüm cezası
nı
gerektiren haller konusunda istisna getirildiği ve bu davalara mutlaka
heyet tarafı
ndan bakı
lması
nı
n öngörüldüğü; Askerî Ceza Kanunu’nun
gerek 130. gerekse 137. maddelerinde belirlenen şahsi hürriyeti
bağlayı
cıcezalardan olan hapis cezası
nı
n azami haddinin üç yı
l
534

olduğu, adli mahkemelerde üç yı
l ve daha fazla hapis cezası
nı
gerektiren suçlara ait davalara tek hâkim tarafı
ndan bakı
labildiği;
sözü edilen ek maddenin bu hükümlere paralel olarak düzenlendiği,
askerî mahkemelerin işhacminin önemli bir bölümünü oluş
turan bu
davalara tek hâkim tarafı
ndan bakı
lmasıesası
nı
n getirilmesiyle
davaları
n süratle neticelendirilmesinin ve dava
birikiminin
önlenmesinin amaçlandı
ğıbelirtilmektedir.
Yasa maddelerinin, o maddelerin
gerekçeleriyle birlikte
değerlendirilmesinin gerekeceği kuş
kusuzdur. Miktar yönünden de,
ceza süreleri yönünden de belirleyici kuralları
n getirildiği maddenin
ası
l amacı
nı
n, davaları
n süratle neticelendirilmelerini sağlamak ve
dava birikimini önlemek olduğu açı
kça anlaşı
lmaktadı
r.
353 sayı
lıYasa’nı
n Ek 1. maddesinin birinci fı
krası
nı
n 4191
sayı
lıYasa ile değiştirilen (b) bendi, 1632 sayı
lı Askeri Ceza
Yasası
’nı
n 130. ve 137.; 477 sayı
lıDisiplin Mahkemeleri Kuruluş
u
Yargı
lama Usulü ve Disiplin Suç ve CezalarıHakkı
nda Yasa’nı
n 52.
ve 353 sayı
lıAskeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı
lama Usulü
Yasası
’nı
n 2. maddeleri ile birlikte yorumlanmasıgerekir. Belirtilen
kurallarda kimlerin hangi mahkemede yargı
lanacağı Anayasa’nı
n
ilgili kuralları
na uygun bir biçimde kurala bağlanmı
şbulunmaktadı
r.
İ
ptali istenen kuralı
n, Anayasa’nı
n, 138. maddesi ile ilgisi
bulunmadı
ğıgibi; askerî yargı
nı
n, askerî mahkemeler ve disiplin
mahkemeleri tarafı
ndan yürütüleceğini, askerî yargıorganları
nı
n
kuruluşu ve iş
leyiş
inin yasayla düzenleneceğini kurala bağlayan
145. ve hiç kimsenin kanunen bağlıolduğu mahkemeden başka bir
merci önüne çı
karı
lamayacağı
nıkurala bağlayan 37. maddelerine de
aykı
rıbir yönü bulunmamaktadı
r.
Belirtilen gerekçelerle, çoğunluğun iptal görüşüne katı
lmı
yoruz.

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Lütfi F. TUNCEL
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü
İ
Tİ
RAZ
Mahkemesi

: 1999/11
: 1999/29
: 13.7.1999
YOLUNA

BAŞVURAN

:

Maden

Asliye

Ceza

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza
Kanunu”nun 272. maddesinin Anayasa’nı
n 2., 10. ve 38. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
ğı
n arama ve kimlik kontrolü yapı
lı
rken, memura hakaret ve
memuru darp ettiği savı
yla açı
lan kamu davası
nda Mahkeme, Türk
Ceza Kanunu’nun 272. maddesinin Anayasa’nı
n 2., 10. ve 38.
maddelerine aykı
rı olduğunu ileri sürerek iptali için doğrudan
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“TCK’nda 272 ve 485. madde hükümleri birbirine paralel olarak
düzenlenmiştir. 272. madde Devlet aleyhine cürümler babı
nda, 485.
madde ise kişi aleyhine cürümler babı
nda düzenlenmiş
tir. Her iki
madde de failin karşı
sı
ndaki müş
teki mağdur ya da müdahilin hareketi
esas alı
narak düzenleme yapı
lmı
ş
tı
r. TCK’nun belirtilen bu
maddelerinde failin eylemine neden olan “Memur suçlu” ile “Şahı
s
suçlu”nun eylemine göre failin cezasıindirilerek, ı
skat edilerek,
tamamen kaldı
rı
larak, müessir fiil nedeni ile eyleme neden olma
halinde ise 485. maddeye göre cezayımültelsim saymayarak, önceki
maddelere göre verilen ceza, karşıtarafı
n eylemi esas alı
narak
düzenlenmiştir.
Bu maddelere göre örneğin memur faili müessir fiil ika ediyor,
fail memura bu nedenle hakaret ediyor. Sonuç; fail hakkı
nda TCK’nun
266 ve devamımaddeleri uygulanı
yor. 272. maddeye göre ceza
indirilip ortadan kaldı
rı
lı
yor. Cezanı
n tamamen ortadan kaldı
rı
ldı
ğı
halde dahi fail yargı
lama giderlerinden sorumludur. Ve bu bir
mahkumiyettir.
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Örneğin; ş
ahı
s faile müessirfiil ika ediyor. Veya hakaret ediyor.
Fail şahı
sa bu nedenle hakaret ediyor. Sonuç; fail hakkı
nda TCK’nun
480 ve devamımaddeleri uygulanı
yor, 485. madde ile ceza ı
skat
ediliyor, ş
ahsı
n müessirfiili nedeni ile failin hakaret eylemi halinde ise
eylem cezayımültelsim olmuyor. Fail yargı
lama giderlerinden sorumlu
olmadı
ğıgibi bu bir mahkumiyet değildir.
TCK’nun 272. maddesine, TCK’nun 485. maddesindeki bütün
haller sı
ğdı
rı
lmı
şolup 485. maddede yer alan karşı
lı
klıhakaret ve
müessir fiil halleri de “Memurun keyfi ve haksı
z hareketi” kavramı
içine alı
nmı
ştı
r. Ancak 485. maddede yer alan, failin eylemini
sebebiyet veren ilk ve karşıeylemde bulunanı
n müessir fiil ika ettiği
hallerde, eylem cezayımültelsim değildir. Memurun faile ilk müessir
fiili halinde ise 272. madde uygulanı
rken ceza tamamen ortadan
kaldı
rı
lmı
ş olsa dahi bu bir mahkumiyettir. Fail yargı
lama
giderlerinden sorumlu olduğu gibi hüküm sabı
ka kaydı
na iş
lenir. 272.
maddenin cezanı
n tamamen kaldı
rı
ldı
ğıhallerde, tamamen ortadan
kaldı
rı
lan bir cezanı
n mahkumiyet hükmü olmasıAnayasa’nı
n 2.
maddesinde yer alan Hukuk devleti ilkesine bu maddenin paralel
olarak
düzenlendiği
TCK’nun
485.
maddesi
ile
birlikte
değerlendirildiğinde aynı durumdaki failler arası
nda eşitsizlik
sonucunu yarattı
ğı
ndan Anayasa’nı
n 10. maddesine, suç ve cezalara
ilişkin esasları
n düzenlendiği 38. maddesine aykı
rı
dı
r.
272. madde yasakoyucunun fail lehine koyduğu bir hükümdür.
Ve kiş
i hürriyeti ile yakı
ndan ilgilidir. Kamu görevlilerinin görevlerini
yasalara uygun yapmaları
nı
n bir teminatı
dı
r. Bu madde, ş
ahı
sları
n
hürriyetini memurları
n suistimallerine karşıkorumak için konulmuş
tur.
266 ve devamı
ndaki maddelerde ise, 272 dı
ş
ı
nda memurlar ancak
görevlerini yasalara uygun bir şekilde ifa ederlerken korunurlar.
Nitekim böylesi durumlarda failin eylemi devlet aleyhine cürüm olması
nedeni ile, 480 ve devamımaddelerinde düzenlenen ş
ahı
s aleyhine
cürümlere göre daha ağı
r cezalandı
rı
lmaktadı
r. Ancak 272. maddenin
uygulandı
ğıhallerde yetki sı
nı
rları
nıkeyfi hareketleri ile aş
an görevli
“Memur” değil “suçlu”dur. Bu halde keyifi hareket eden kimseye karş
ı
gösterilen tepki, devlet idaresine karş
ı tepki değildir. Görevini
suistimal eden suçluya karş
ıtepkidir. Çünkü; keyfi ve haksı
z hareket
ile görevi kötüye kullanma devletin bir hareketi sayı
lamaz. Kaldıki
herkesin görev hududunu aşan memura karş
ıkendi haysiyetini
koruma ve savunma hakkıvardı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer alan Hukuk Devleti ilkesi ile
keyfi idare kavramıbirbiri ile bağdaşmaz. Hukuk Devletinde otorite
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kadar meş
ruluğun da himayesi gerekir. Nitekim kanunkoyucu 272.
maddede “Keyifi ve haksı
z hareket kavramı
nı
” yasadaki haksı
z
tahrikten daha vahim bir hal kabul ederek, memurun keyfi ve haksı
z
hareketinde, bu nedenle cezanı
n tamamen kaldı
rı
labileceğini kabul
etmiş
tir. Oysa haksı
z tahrikte, tahrik ne kadar ağı
r olursa olsun ceza
sadece indirilebilir.
272. madde ve 485. madde birlikte değerlendirildiğinde, aynı
nitelikteki eylemlerde, aynıkeyfi ve haksı
z hareketi yapan, böylece
olaya sebebiyet veren “Memur suçlu” ve “Şahı
s suçlu” arası
nda keyfi
idareyi önlemek için fail lehine konulmuşolan 272. maddede fail
aleyhine sonuç doğmakta ve “memur kategorisinin, artı
k görevle ve
devlet otoritesi ile ilgisiz olan kötülüğü, ilk haksı
z eylemde bulunan
suçlu memur lehine, fail aleyhine, eş
itlik ilkesine aykı
rıbir şekilde”,
memurun haksı
z hareketi ile şahsı
n haksı
z hareketi karş
ı
sı
nda kalan
aynıdurumdaki failler arası
nda, memur kategorisine, keyfilikte ve
haksı
z harekette üstünlük tanı
ndı
ğısonucunu doğurduğu ve böylece
failler arası
nda da eşitsizlik yaratması nedeni ile, bu durum
Anayasa’daki “Eş
itlik” ve “Hukuk Devleti” ilkelerine aykı
rı
dı
r.
272. madde ile cezanı
n tamamen kaldı
rı
ldı
ğıhallerde, fail
cezası647 sayı
lıYasa gereğince ertelenmiş failin konumuna
gelmektedir. Failin cezasıtamamen kaldı
rı
lsa bile ceza sabı
ka
kaydı
na işlenmekte ve fail yargı
lama giderlerinden sorumlu
olmaktadı
r. Bu durum 272. maddenin konuluşamacı
nıve iş
levini
aşmaktadı
r. Esasen tamamen kaldı
rı
lan bir cezanı
n aynızamanda bir
mahkumiyet hükmü olmasıAnayasa’nı
n 2. maddesinde yer alan
Hukuk Devleti ilkesi ile 38. maddesine aykı
rı
dı
r. Çünkü; kaldı
rı
lan bir
cezanı
n mahkumiyet oluş
u yasa metninde de yoktur.
Sonuç: Açı
klanan nedenlerle, TCK’nun 272. maddesinin
Anayasa’nı
n 2, 10 ve 38. maddelerine aykı
rıolduğu sonuç ve
kanaatine varı
larak, iddianame ile sanı
k Turgut Yavuz lehine 272.
maddenin uygulanmasıtalebi ile dava açı
ldı
ğı
ndan, itiraz yolu ile
Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması
na, ...”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu 272. maddesi ş
öyledir:
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“MADDE 272.- Eğer memur memuriyeti hududunu tecavüz
ederek veya keyfî hareketleriyle geçen maddelerde beyan olunan
fiillerin vukuuna sebebiyet vermişse ceza dörtte bire kadar indirileceği
gibi icabı
na göre büsbütün de kaldı
rı
labilir.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili görülen 485. maddesi şöyledir:
“MADDE 485.- Kendisine tecavüz olunan şahı
s 480 ve 482.
maddelerde yazı
lıcürümlere kendi haksı
z hareketiyle sebebiyet
vermişise failin cezasıüçte birden üçte ikiye kadar azaltı
lı
r.
Eğer iki taraf karş
ı
lı
klıolarak birbirini tahkir etmişbulunursa
mahkeme icabı
na göre iki taraf veya hangi tarafı
n sebebiyet verdiğini
nazara alarak yalnı
z biri hakkı
nda cezayıiskat edebilir.
Şahsıhakkı
nda şiddet kullanı
lması
ndan dolayıhareket eden
kimsenin hareketi cezayımüstelzim değildir.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
3- “MADDE 38.- Kimse, iş
lendiği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz; kimseye
suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha
ağı
r bir ceza verilemez.
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Suç ve ceza zamanaş
ı
mıile ceza mahkûmiyetinin sonuçları
konusunda da yukarı
daki fı
kra uygulanı
r.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçluluğu
sayı
lamaz.

hükmen

sabit

oluncaya

kadar,

kimse

suçlu

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakı
nları
nısuçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsidir.
Genel müsadere cezasıverilemez.
İ
dare, kiş
i hürriyetinin kı
sı
tlanmasısonucunu doğuran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlıKuvvetlerin iç düzeni bakı
mı
ndan bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Vatandaş, suç sebebiyle yabancıbir ülkeye geri verilemez.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Fulya
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü SÖNMEZ’in
katı
lı
mları
yla 18.3.1999 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
ve ilgili görülen yasa kuralları
, aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan
Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesinde, “Eğer memur
memuriyeti hududunu tecavüz ederek veya keyfî
hareketleriyle
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geçen maddelerde beyan olunan fiillerin vukuuna sebebiyet vermişse
ceza dörtte bire kadar indirileceği gibi icabı
na göre büsbütün de
kaldı
rı
labilir” denilerek maddede belirtilen tahrik altı
nda suç işleyen
kişiye uygulanacak yaptı
rı
m düzenlenmektedir.
İ
tiraz konusu kural, TCK’nun 2. kitabı
nı
n “Devlet İ
daresi
Aleyhine İ
ş
lenen Cürümler” baş
lı
klı3. bâbı
nı
n “Resmî Sı
fatıHaiz
Olanlar
Aleyhine
Cürümler”e
ilişkin
dokuzuncu
faslı
nda
düzenlenmiştir. Yasakoyucu, bu fası
lda resmi sı
fatıhaiz olan kiş
ileri
ve heyetleri ifa ettikleri kamu görevlerinden dolayı
, hakaret, sövme ve
kasten müessir fiil şeklinde saldı
rı
ya uğramalarıdurumunda özel
olarak koruma gereği duymuş
tur. Çünkü, söz konusu kişi ve heyetlere
karşıiş
lenen cürümler, yerine getirilen bir kamu görevinden dolayı
Devlet idaresine karşıyapı
lmı
şsayı
lı
r.
Ceza Hukukunda haksı
z tahrik, failin haksı
z bir fiilin doğurduğu
şiddetli öfke veya elemin tesiri altı
nda kalarak suç işlemesidir. Bu
nedenle, tahrik üzerine suç işleyen kimsenin ruhî yapı
sınormal bir
kişiden farklı
dı
r.
TCK’nun 272. maddesinin uygulanabilmesi için,
- Memurun memuriyet sı
nı
rı
nıaş
masıveya keyfî davranması
,
- Failin öfke veya ş
iddetli elemin etkisi altı
nda bulunması
,
- Failin memura karşıTCK’nun 266., 267., 268., 269. ve 271.
maddelerinde düzenlenen suçlardan birini işlemesi
gerekir.
Maddeye göre, memuriyet sı
nı
rı
nıaş
ma ve keyfî davranı
şı
n
boyutlarıher olayda yargı
ç tarafı
ndan belirlenerek, faile verilecek
ceza 1/4’e kadar veya gerekçesi gösterilerek daha az oranda
indirilebilecek veya tamamen ortadan kaldı
rı
labilecektir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, TCK’nun 272. ve 485.
maddelerinin birbirine paralel olarak düzenlendiğini, memurun
müessir fiilde bulunmasınedeniyle sanı
ğı
n memura hakaret etmesi
durumunda TCK’nun 266. ve 272. maddeleri uyarı
nca tertip olunan
ceza ortadan kaldı
rı
lması
na karş
ı
n failin yargı
lama giderinden
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sorumlu tutulduğunu; hüküm sabı
ka kaydı
na işlendiğinden bunun bir
mahkumiyet kararıniteliğinde bulunduğunu, oysa, müessir fiile maruz
kalan ş
ahsı
n hakaret suçunu işlemesi nedeniyle, tayin olunan ceza
TCK’nun 485. maddesi uyarı
nca ı
skat edildiğinde sanı
ğı
n yargı
lama
giderinden sorumlu olmadı
ğı
nı ve bir mahkumiyet hükmü
bulunmadı
ğı
nı
; memurun haksı
z hareketiyle ş
ahsı
n haksı
z hareketi
karşı
sı
nda kalan aynıdurumdaki failler arası
nda, memurlara keyfilikte
ve haksı
z harekette üstünlük tanı
nmasısonucunun doğduğunu; 272.
madde ile cezanı
n tamamen kaldı
rı
ldı
ğıhallerde failin cezası
nı
n 647
sayı
lıYasa gereğince ertelenmişkonuma geldiğini, böylece failler
arası
nda eş
itsizlik yaratı
lması
nı
n, Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer
alan hukuk devleti ilkesine, 10. maddesindeki eş
itlik ilkesine, suç ve
cezalara iliş
kin esaslarıdüzenleyen 38. maddesine aykı
rıolduğunu
ileri sürmüş
tür.
Hukuk devleti, insan hakları
na saygıgösteren, bu hakları
koruyucu, adaletli bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle kendisini
yükümlü sayan, bütün etkinliklerinde hukuka ve Anayasa’ya uyan,
işlem ve eylemleri bağı
msı
z yargıdenetimine bağlıolan devlettir.
Böyle bir düzenin kurulması
, yasama, yürütme ve yargıalanı
na giren
tüm iş
lem ve eylemlerin hukuk kurallarıiçinde kalması
, temel hak ve
özgürlüklerin, anayasal güvenceye bağlanması
yla olanaklı
dı
r.
Memurun haksı
z hareketlerinin, keyfiliğinin, tarafsı
zlı
kla
bağdaş
maz davranı
ş
ları
nı
n önlenmesi için yasakoyucu kimi tedbirleri
almak durumundadı
r. İ
tiraz konusu kuralla memurun haksı
z hareketi
ile kendisine karş
ımaddede belirtilen suçları
n iş
lenmesine neden
olması durumunda, suçun cezası
nı
n azaltı
lması veya ortadan
kaldı
rı
lmasıöngörülmektedir. Ancak, memurun yetkilerini aşmasıve
haksı
z davranı
ş
ıkarş
ı
sı
nda kiş
inin kayı
tsı
z kalmasıda düş
ünülemez.
Hukuk devletinde memur yasalar çerçevesinde görevini yerine
getirdiği sürece korunur.
Anayasa’nı
n 10. maddesine göre; herkes, dil,
ı
rk, renk,
cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kiş
iye,
aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve
idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.
Yasa önünde eş
itlik herkesin her yönden aynıkurallara bağlı
olacağıanlamı
na gelmez. Anayasa’nı
n amaçladı
ğıeylemli değil
hukuksal eşitliktir. Eşitlik ilkesi, birbirinin aynıdurumda olanlara ayrı
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kuralları
n uygulanması
nı ve ayrı
calı
klı kiş
i veya topluluklar
yaratı
lması
nıengeller. Aynıdurumda olanlar için ayrıdüzenleme
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluşturur. Ancak, konumlardaki farklı
lı
k, değiş
ik
kurallarıve değişik uygulamalarıgerekli kı
labilir. Bu durumda eş
itlik
ilkesi zedelenmez.
Türk Ceza Kanunu’nun 272. ve 485. maddelerinin ortak özelliği,
belli suçları işleyenlerin haksı
z tahrik nedeniyle
cezaları
nı
n
indirilebilmesi ya da tümüyle kaldı
rı
labilmesine olanak sağlanması
dı
r.
Her iki durumda da suç ve suç iş
leyen olması
na karşı
n, suçun
işlenmesine mağdur haksı
z hareketi ile neden olduğundan ceza
verilmemesi, baş
ka bir anlatı
mla “sorumsuzluk” söz konusudur.
Ancak 272. madde, Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabı
nı
n üçüncü
babı
nda “Devlet İ
daresi Aleyhine İ
ş
lenen Cürümler” başlı
klı
dokuzuncu faslı
nda, 485. madde ise, aynı kitabı
n 9 babı
nı
n
“Şahı
slara Karş
ıCürümler” başlı
klıyedinci faslı
nda yer almı
ştı
r. İ
ki
maddenin birlikte incelenmesinden,
koruduğu yararlar,
suçun
unsurları
,
cezaları
,
artı
rı
cı
-indirici nedenleri, kovuşturmanı
n
yakı
nmaya bağlı olup olmaması yönlerinden farklı oldukları
anlaş
ı
lmaktadı
r. Bu durumda, farklısuç işleyen sanı
kları
n aynı
konumda olduklarıkabul edilemeyeceğinden Türk Ceza Kanunu’nun
272. ve 485. maddelerinin Anayasa’nı
n eşitlik ilkesi yönünden
karşı
laştı
rı
lmaları
na olanak yoktur.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 2. ve 10.
maddelerine aykı
rıdeğildir.
İ
tiraz konusu kuralı
n
görülmemiş
tir.

Anayasa’nı
n 38. maddesiyle bir ilgisi

VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 272.
maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
13.7.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mahir Can ILICAK
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Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/24
: 1999/30
: 13.7.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Buharkent Asliye Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lıTürk Ceza
Kanunu’nun 6123 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle değiş
tirilen 442.
maddesinin, Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Eş
inden ayrıyaşayan sanı
ğı
n bir süredir başkası
yla birlikte
olduğunun saptanmasıüzerine, Türk Ceza Kanunu’nun 442. maddesi
uyarı
nca cezalandı
rı
lmasıiçin açı
lan davada Cumhuriyet Savcı
sı
nı
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nıciddi bulan Mahkeme, Yasa hükmünün
iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Türk Ceza Kanunu’nun 442. maddesinde öngörülen suç,
bağı
msı
z ceza yaptı
rı
mı
na bağlanmı
şözel nitelikli bir zina suçudur.
(Yarg. 5.C.D.sinin 22.12.1993 tarih ve 4269/4668 EK.).
Türk Ceza Kanunu’nun 442. maddesi fail hakkı
nda uygulandı
ğı
takdirde suça ortak olan, zorunlu diğer fail hakkı
nda da
uygulanmalı
dı
r. (Yargı
tay CGK.nun 5.3.1930 tarih ve 260/419 E.K.
sayı
lıkararı
).
Ayrıyaşamada haklı
lı
k olgusu incelendiğinde;
Sanı
k Rukiye eş
i ile araları
nda geçimsizlik olduğu için 5.5.1997
tarihinde Buharkent Asliye Hukuk Mahkemesinde boşanma davası
açtı
ğı
nıve ayrıyaşamaya başladı
ğı
nıdaha sonra suça konu fiili
işlediğini beyan etmiş
, getirtilerek incelenen ve kesinleş
en Buharkent
Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.5.1998 tarih ve 1997/34 esas,
1998/59 karar sayı
lı ilamı
nda davacı sanı
ğı
n 7.5.1997 tarihli
dilekçesiyle evlendiklerinden beri eşinin evliliğin kendisine yüklediği
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hiçbir görevi yerine getirmediğini... vs. nedenlerle boş
anma talebinde
bulunduğu davalımüşteki Ramazan’ı
n ise 21.5.1998 ve 19.6.1997
celselerde açı
lan davayı kabul ettiğini ve böylece tarafları
n
boşanmaları
na karar verildiği anlaşı
lmı
ştı
r.
Sanı
k Rukiye ve suç ortağıNevzat’ı
n ise boş
anma davası
açı
ldı
ktan yaklaş
ı
k 2,5 ay sonra 20.7.1997 tarihinde davaya konu fiili
gerçekleş
tirmişlerdir.
Görüldüğü üzere boşanma davası
nda davacısanı
k Rukiye
terkte haklıolduğunu kanı
tlamı
ş
tı
r.
Kadı
nı
n zinası
nıdüzenleyen TCK.nı
n 440. maddesi Yüksek
Anayasa Mahkemesince Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilmiş
tir.
Erkeğin zinası
nıdüzenleyen TCK.nı
n 441. maddesi de Yüksek
Anayasa Mahkemesince Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilmiş
tir.
Her iki iptal kararıda yayı
mlanarak yürürlüğe girmiş
tir.
Buna karş
ı
lı
k ayrıyaş
amakta haklıolan kadı
nı
n yasası
nı
düzenleyen bağı
msı
z ceza yaptı
rı
mı
na bağlanmı
şözel nitelikli bir zina
suçu niteliğindeki TCK.nun 442. maddesi ise halen yürürlüktedir.
Bu durumda kadı
nı
n zinasısuç olmaktan çı
ktı
ğıhalde ayrı
yaş
amakta haklıolan kadı
nı
n ve ortağı
nı
n zinası
nı
n suç sayı
lması
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesine aykı
rı
dı
r.
Yukarı
dan beri açı
klanan nedenlerle sanı
klar hakkı
nda
uygulanmasıistenen TCK.nı
n 442. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
olduğu hususundaki iddia ve savunma ciddi görülerek TCK.nı
n 442.
maddesinin iptali istemi ile Anayasa Mahkemesine baş
vurulması
na
karar verilmesi gerekmiş
tir.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu değişik 442.
maddesi ş
öyledir :
“Madde 442- Yukarı
daki maddelerde yazı
lıcürümlerin iş
lendiği
sı
rada karıve koca biribirinden nikâh baki olduğu halde hakimin
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hükmü ile ayrı
lmı
şveya biri diğerini terketmişise herbirinin cezasıüç
aydan bir seneye kadar hapistir.”
B-İ
lgili Yasa Kuralları
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili görülen maddeleri ş
unlardı
r:
1- “Madde 443- Geçen maddelerde yazı
lıolan cürümlerden
dolayıtakibat icrasıkarıkocadan biri tarafı
ndan ş
ahsi dâva ikamesine
bağlı
dı
r. Bu keyfiyet, cürümde ş
erik olanlar içinde ş
arttı
r.”
2- “Madde 444- Dâvadan vazgeçmek, hükümden sonra dahi
makbuldür. Bu halde hükmün icrası
ndan ve cezanı
n neticelerinden
sarfı
nazar olunur. Karıkocadan birinin ölümü dâvayıiskat eder.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kuralış
udur :
“MADDE 10.- Herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
D- İ
lgili Anayasa Kuralları
İ
lgili görülen Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 38.- Kimse, iş
lendiği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz; kimseye
suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha
ağı
r bir ceza verilemez.
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Suç ve ceza zamanaş
ı
mıile ceza mahkûmiyetinin sonuçları
konusunda da yukarı
daki fı
kra uygulanı
r.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçluluğu
sayı
lamaz.

hükmen

sabit

oluncaya

kadar,

kimse

suçlu

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakı
nları
nısuçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsîdir.
Genel müsadere cezasıverilemez.
İ
dare, kiş
i hürriyetinin kı
sı
tlanmasısonucunu doğuran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlıKuvvetlerin iç düzeni bakı
mı
ndan bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Vatandaş, suç sebebiyle yabancıbir ülkeye geri verilemez.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince;
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lı
mları
yla 14.6.1999 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
ve ilgili görülen Yasa kuralları
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa
kurallarıile bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Zina suçuna, Türk Ceza Kanunu’nun “AdabıUmumiye ve
NizamıAile Aleyhinde Cürümler” başlı
klısekizinci babı
nı
n beşinci
faslı
nda yer verilmiş
tir. Evlilik birliğinin eşlere yüklediği cinsel
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sadakatin ihlâli olan zina, evli bir kiş
inin eş
inden başkası
yla cinsi
ilişkide bulunması
dı
r.
Anayasa Mahkemesi’nin 23.9.1996 günlü, Esas: 1996/15;
Karar: 1996/34 sayı
lıkararı
yla kocanı
n zinası
nıdüzenleyen Türk
Ceza Kanunu’nun 441., 23.6.1998 günlü, Esas: 1998/3; Karar:
1998/28 sayı
lıkararı
yla da karı
nı
n zinası
na iliş
kin 440. maddesi iptal
edilmiş
tir. 441. maddenin iptali sonucu oluşan hukuksal boş
luğun
doldurulabilmesi
için
iptal
kararı
nı
n
Resmî
Gazete’de
yayı
mlanması
ndan başlayarak bir yı
l sonra yürürlüğe girmesine karar
verilmiş
tir. İ
ptal kararı
nı
n 27.12.1996 günlü, 22860 sayı
lıResmî
Gazete’de yayı
mlanması
na ve yayı
mıtarihinden itibaren belirtilen
sürenin geçmesine karş
ı
n yasakoyucu tarafı
ndan bugüne kadar yeni
bir düzenleme yapı
lmamı
ştı
r. Karı
nı
n zinası
nıdüzenleyen 440.
maddenin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararıda 13.3.1999
günlü, 23638
sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe
girdiğinden karıve koca için zina suç olmaktan çı
kmı
ştı
r.
A- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuru kararı
nda, Türk Ceza Kanunu’nun 440. ve 441.
maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nce iptalinden sonra karıve koca
için zinanı
n suç olmaktan çı
kması
na karşı
n, 442. maddenin, ayrı
yaş
amakta
haklı olan karı
nı
n zinası
nı ceza yaptı
rı
mı
na
bağlanması
nı
n Anayasa’nı
n 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine
aykı
rıolduğu ileri sürülerek iptali istenilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda 2949 sayı
lıKanun’un 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, yasaları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı konusunda ilgililer
tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir.
Taleple bağlıkalmak kaydı
yla baş
ka gerekçe ile de Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle, konuyla yakı
n ilgisi gözetilerek,
Anayasa’nı
n 2. ve 38. maddeleri yönünden de inceleme yapı
lması
gerekli görülmüştür.
Anayasa’nı
n
2.
maddesinde,
Türkiye
Cumhuriyetinin,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk
devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan hakları
na saygı
lı
, bu
hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk
düzeni kurup bunu geliş
tirerek sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve
tutumlardan kaçı
nan, hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayan,
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yasaları
n üstünde yasakoyucunun da uymasıgereken temel hukuk
ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Anayasa’nı
n 38. maddesinde, hiç kimsenin iş
lendiği zaman
yürürlükte bulunan kanunun suç saymadı
ğıbir eylemden dolayı
cezalandı
rı
lamayacağı
, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik
tedbirlerinin ise ancak kanunla konulacağıöngörülmektedir.
Türk Ceza Kanunu’nun sekizinci babı
nı
n beş
inci faslı
nda yer
alan 442. maddesinde; “Yukarı
daki maddelerde yazı
lıcürümlerin
işlendiği sı
rada karıve koca birbirinden nikah baki olduğu halde
hakimin hükmü ile ayrı
lmı
şveya biri diğerini terk etmişise her birinin
cezasıüç aydan bir seneye kadar hapistir.” denilmektedir. Madde
zina suçunun indirim nedenlerine iliş
kin olup uygulanabilmesi için
Türk Ceza Kanunu’nun 440. ve 441. maddelerinde belirtilen zina
suçunun iş
lenmesi gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi’nce verilen
iptal kararlarısonucu 440. ve 441. maddelerde düzenlenen zinanı
n
suç olmaktan çı
kmasınedeniyle 442. madde uygulanmaz hale
gelmiştir. Bu durumda, zina suçu ve buna bağlıolarak cezasıda
ortadan kalkmı
şolmasısonucu cezanı
n indirimini düzenleyen 442.
maddenin uygulanma olanağıkalmadı
ğı
ndan Anayasa’nı
n 2. ve 38.
maddelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptali gerekir.
İ
tiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 10. maddesindeki
ilkesiyle ilgisi görülmemiştir.

eş
itlik

B- İ
ptal Sonucu Yasa’nı
n Diğer Hükümlerinin Uygulama
Olanağı
nıYitirip Yitirmediği Sorunu
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda, “Ancak
başvuru, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün
sadece belirli madde veya hükümleri aleyhine yapı
lmı
şolup da, bu
belirli madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya içtüzüğün bazıhükümlerinin veya tamamı
nı
n
uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi,
keyfiyeti gerekçesinde belirtmek şartı
yla, kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya içtüzüğün bahis konusu öteki hükümlerinin veya
tümünün iptaline karar verebilir” denilmektedir.
Türk Ceza Kanunu’nun 442. maddesinin iptali sonucu 443. ve
444. maddelerinin de uygulanma olanağıkalmadı
ğı
ndan, 2949 sayı
lı

550

Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca anı
lan maddelerin
de iptali gerekir.
VI- SONUÇ
A- 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 442.
maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- 442. maddenin iptali nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan
Yasa’nı
n 443. ve 444.
maddelerinin de 2949 sayı
lıAnayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
29. maddesinin ikinci fı
krasıgereğince İ
PTALLERİ
NE, 13.7.1999
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
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NÇER

Üye
Haş
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Üye
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Mustafa BUMİ
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Üye
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Esas Sayı
sı
:
Karar Sayı
sı
:
Karar Günü:

1999/7
1999/31
13.7.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bozüyük Asliye Hukuk
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 9.6.1932 günlü, 2004 sayı
lı“İ
cra ve İ
flâs
Kanunu”nun 89. maddesinin beşinci fı
krası
nı
n ikinci tümcesinde yer
alan “...borçluya karş
ı
...” sözcüklerinin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile
10., 11., 36. ve 40. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
İ
cra Müdürlüğünün “üçüncü ş
ahı
s” olarak takibe geçerek iki kez
haciz ihbarnâmesi gönderdiği Belediyenin bu ihbarnâmelere
süresinde itiraz etmemesi sonucu takibin kesinleşmesi ve bankadaki
hesabı
na haciz konmasınedeniyle alacaklıve borçlu aleyhine açtı
ğı
menfi tespit davası
nda, davacıBelediyenin Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
savı
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na
varan Mahkeme, İ
cra ve İ
flâs
Kanunu’nun 89. maddesinin beşinci fı
krası
nda yer alan “...borçluya
karşı
...” sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“1- Davacı vekili dilekçeyle; Davalı
lardan Salih Toprak
tarafı
ndan diğer davalıAmra İ
.S. ve T. Ltş
. ve davacıBelediye
aleyhine Bakı
rköy 4. İ
cra Müdürlüğünün 1996/2790 sayı
lıdosyasıile
icra takibi yaptı
ğı
nı
, davacıBelediye aleyhine I. ve II. haciz
ihbarnamelerini gönderdiğini, ancak davacıBelediyenin davalı
larla
hiçbir ilişkisi ve borcu bulunmadı
ğıhalde süresinde itiraz etmeyerek
takibin kesinleş
mesine neden olduğunu, bu durumda İ
İ
K. 89/6
maddesi gereği yalnı
zca borçluya karş
ıgenel hükümlere göre dava
açma imkanıtanı
ndı
ğıhalde alacaklı
ya karş
ıbu tür bir dava hakkı
tanı
nmaması
nı
n Anayasaya aykı
rı olduğu gerekçesiyle davacı
Belediyenin davalı
lara borçlu bulunmadı
ğı
nı
n tesbiti ile Bakı
rköy 4.
İ
cra Müdürlüğünün 1996/2790 sayı
lıtakibinin davacıaçı
sı
ndan iptali
talep edilmiş
tir.
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2- Olaya uygulanacak hükümler: Dava hakkı
nda icra takibi
kesinleştiği halde borçlu olmadı
ğı
nıiddia eden 3. kiş
inin genel
hükümlere göre açtı
ğımenfi tespit davasıniteliğindedir. Bununla ilgili
olan İ
İ
K. 89. maddesinin 2. ve 3. fı
kralarıile 6. fı
krasıhükümleri
uygulanacaktı
r.
3- Anayasaya aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddiliği;
Davada uygulanacak olan İ
İ
K.nun 89/2, 3, 6. fı
kraları
hükümlerine göre; hakkı
nda icra takibi yapı
lan ve 89/2, 3. fı
kralardaki
sürelere uymayan 3. kiş
iye genel hükümlere göre (borçluya karşı
)
dava açma imkanıtanı
ndı
ğıhalde, alacaklı
ya karşıaynıimkan
tanı
nmamaktadı
r.
Ayrı
ca; İ
İ
K. 72. maddesinin 1. ve 6. fı
kraları
nda “borçlu”ya
tanı
nmı
şbulunan dava hakkıİ
İ
K. 89/6. maddesi ile üçüncü ş
ahı
slar
için engellenmişolmaktadı
r. İ
İ
K. 89/6. maddesindeki açı
k hüküm
nedeniyle alacaklıhakkı
nda MK. 2. maddesinin uygulanma imkanıda
bulunmamaktadı
r.
Bu durum Anayasanı
n 36. maddesinin 1. fı
krasıhükmüne
aykı
rı
dı
r. Zira; 36/1. maddesine göre; “Herkes meş
ru vası
ta ve
yollardan faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıveya
davalıolarak iddia ve savunma hakkı
na sahiptir.”
Yine Anayasanı
n 10. maddesindeki “kanun önünde eşitlik”
ilkesine de aykı
rı
lı
k söz konusu olmaktadı
r. Çünkü İ
İ
K.nun 89/6.
maddesi ile alacaklı
ya karş
ıdava yolu kapatı
lmakla alacaklıimtiyazlı
duruma sokulmaktadı
r.
Anayasanı
n başlangı
ç hükümleri ile 11. maddesi ve 40. madde
hükümleri de iddiayıteyid eden hükümleri taş
ı
maktadı
r.
4- Anayasaya aykı
rı hüküm; İ
İ
K.nun 89. maddesinin 6.
fı
krası
nı
n 2. cümlesindeki “borçluya karş
ı
” ifadesi Anayasanı
n 10., 11.
36. ve 40. maddeleri hükümlerine aykı
rı
lı
k teş
kil etmektedir. Bu iki
kelime iptal edildiğinde 3. kişinin borçlu yanı
nda alacaklı
ya karş
ıda
dava açma imkanıdoğacaktı
r.
Yukarı
da belirtilen nedenlerle 1997/27 Esas sayı
lıdavaya
bakmakta olan mahkememiz, bu davada uygulanacak 9.6.1932
günlü, 2004 sayı
lıİ
cra İ
flas Kanununun 89. maddesinin 6. fı
krası
nı
n
2. cümlesinde yer alan “borçluya karşı
” ifadesinin Anayasaya
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aykı
rı
lı
ğıiddiası
nıciddi bularak Anayasanı
n 152. maddesi gereğince
itiraz etmek gereğini duymuş
tur.”
İ
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
9.6.1932 günlü, 2004 sayı
lı“İ
cra ve İ
flâs Kanunu”nun iptali
istenen sözcükleri de içeren 89. maddesi şöyledir:
“Madde 89- Hâmiline ait olmı
yan veya cirosu kabil bir senede
müstenit bulunmı
yan alacak veya sair bir talep hakkıveya borçlunun
üçüncü şahı
s elindeki menkul bir malıhaczedilirse icra memuru;
borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak
icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapı
lan ödemenin
muteber olmadı
ğı
nıveya malıelinde bulunduran üçüncü şahsa
bundan böyle menkul malıancak icra dairesine teslim edebileceğini,
malıtakip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malı
n bedelini icra
dairesine ödemek zorunda kalacağı
nıbildirir (haciz ihbarnamesi). Bu
haciz ihbarnamesinde, ayrı
ca 2, 3 ve 4 üncü fı
kra hükümleri de
üçüncü ş
ahsa bildirilir.
Üçüncü şahı
s; borcu olmadı
ğıveya malı
n yedinde bulunmadı
ğı
veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmişveya mal
istihlâk edilmiş veya kusuru olmaksı
zı
n telef olmuş veya malı
n
borçluya ait olmadı
ğıveya malı
n kendisine rehnedilmişolduğu veya
alacak borçluya veya emrettiği yere verilmişolduğu gibi bir iddiada
ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi
gün
içinde icra dairesine yazı
lıveya sözlü olarak bildirmeye
mecburdur.
Üçüncü ş
ahı
s, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden
itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç
zimmetinde sayı
lı
r ve bu durum üçüncü şahsa ikinci bir ihbarname ile
bildirilir. Bu ihbarnamede ayrı
ca, üçüncü ş
ahsı
n ihbarnamenin
kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra takibinin yapı
ldı
ğı
yer mahkemesinde takip alacaklı
sıaleyhine bir menfi tesbit davası
açabileceği, açmadı
ğı takdirde zimmetinde sayı
lan borcu icra
dairesine ödemesi veya yedinde sayı
lan malıicra dairesine teslim
etmesi istenir. Üçüncü ş
ahı
s, müddeti içinde menfi tesbit dâvası
açarsa, dâva açtı
ğı
nıtevsik eden evrakıaynımüddet içinde icra
dairesine ibraz etmeye mecburdur. Bu halde, üçüncü ş
ahı
s dava
neticesine kadar zimmetinde sayı
lan borcu ödemeye veya yedinde
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sayı
lan malıteslim etmeye zorlanamaz. Bu dâvada üçüncü şahı
s
takip borçlusuna borçlu bulunmadı
ğı
nıveya malı
n takip borçlusuna ait
olmadı
ğı
nıispat etmeye mecburdur. Üçüncü ş
ahı
s, açtı
ğımenfi tesbit
davası
nıkaybederse, mahkemece dava konusu ş
eyin
yüzde
kı
rkı
ndan aş
ağıolmamak üzere bir tazminat ile de mahkûm edilir.
Üçüncü şahı
s, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz
ederse, alacaklı
, üçüncü ş
ahsı
n verdiği cevabı
n aksini tetkik
merciinde ispat ederek üçüncü şahsı
n 338 inci maddenin 1 inci
fı
krasıhükmüne göre cezalandı
rı
lması
nıve ayrı
ca tazminata mahkûm
edilmesini isteyebilir. Tetkik mercii, tazminat hakkı
ndaki dâvayıgenel
hükümlere göre halleder.
Üçüncü şahı
s, kusuru olmaksı
zı
n bir mâni sebebiyle müddeti
içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde
hükmü uygulanı
r. Her halde, üçüncü ş
ahsı
n genel hükümlere göre
borçluya karşımüracaat ve tazminat hakkısaklı
dı
r.
Malı
n teslimi mümkün olmazsa, alacaklı tetkik merciine
müracaatla değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkı
nıhaizdir.
Haciz ihbarnamesi, bir hükmi ş
ahsı
n veya müessesenin merkez
ve ş
ubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma
mükellefiyeti yalnı
z ihbarnameyi tebellüğeden merkez veya ş
ubeye
aittir.
Üçüncü ş
ahsı
n beyanıhiçbir harç ve resme tabi değildir.
Bu madde hükmü, memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif
beyanda bulunan memurlar hakkı
nda da uygulanı
r.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı
İ
cra ve İ
flâs Kanunu’un ilgili görülen 72. maddesi ş
öyledir :
“Madde 72- Borçlu, icra takibinden önce veya takip sı
rası
nda
borçlu bulunmadı
ğı
nıispat için menfi tesbit dâvasıaçabilir.
İ
cra takibinden önce açı
lan menfi tesbit dâvası
na bakan
mahkeme, talep üzerine alacağı
n yüzde onbeş
inden aş
ağıolmamak
üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması
hakkı
nda ihtiyati tedbir kararıverebilir.
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İ
cra takibinden sonra açı
lan menfi tesbit dâvası
nda ihtiyati
tedbir yolu ile takibin durdurulması
na karar verilemez. Ancak, borçlu
gecikmeden doğan zararları karş
ı
lamak ve alacağı
n yüzde
onbeş
inden aşağıolmamak üzere göstereceği teminat karş
ı
lı
ğı
nda,
mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranı
n
alacaklı
ya verilmemesini istiyebilir.
Dava alacaklılehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararıkalkar.
Buna dair hükmün kesinleş
mesi halinde alacaklıihtiyatî tedbir
dolayı
sı
yla alacağı
nıgeç almı
ş bulunmaktan doğan zararları
nı
gösterilen teminattan alı
r. Alacaklı
nı
n uğradı
ğızarar aynıdavada
takdir olunarak karara bağlanı
r. Bu zarar herhalde yüzde kı
rktan
aşağıtayin edilemez.
Dava borçlu lehine hükme bağlanı
rsa derhal takip durur. İ
lâmı
n
kesinleşmesi üzerine münderecatı
na göre ve ayrı
ca hükme hacet
kalmadan icra kı
smen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu
menfi tespit davasıaçmaya zorlayan takibin haksı
z ve kötü niyetli
olduğu anlaşı
lı
rsa, talebi üzerine, borçlunun davası sebebi ile
uğradı
ğızararı
n da alacaklı
dan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek
zarar, haksı
zlı
ğıanlaşı
lan takip konusu alacağı
n yüzde kı
rkı
ndan
aşağıolamaz.
Borçlu, menfi tesbit dâvasızı
mnı
nda tedbir kararıalmamı
şve
borç da ödenmişolursa, dâvaya istirdat dâvasıolarak devam edilir.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “Başlangı
ç
Türk Vatanıve Milletinin ebedî varlı
ğı
nıve Yüce Türk Devletinin
bölünmez
bütünlüğünü
belirleyen
bu
Anayasa,
Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eş
siz kahraman
Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayı
ş
ıve O’nun inkı
lap ve ilkeleri
doğrultusunda;
Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip ş
erefli bir üyesi
olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedî varlı
ğı
, refahı
, maddî ve manevî
mutluluğu ile çağdaşmedeniyet düzeyine ulaş
ma azmi yönünde;
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Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayı
tsı
z ş
artsı
z
Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adı
na kullanmaya yetkili
kı
lı
nan hiçbir kiş
i ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi
demokrasi ve bunun icapları
yla belirlenmiş hukuk düzeni dı
şı
na
çı
kamayacağı
;
Kuvvetler ayrı
mı
nı
n, Devlet organları arası
nda üstünlük
sı
ralamasıanlamı
na gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin
kullanı
lması
ndan ibaret ve bununla sı
nı
rlımedenî bir işbölümü ve
işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda
bulunduğu;
Hiçbir düşünce ve mülahazanı
n Türk millî menfaatlerinin, Türk
varlı
ğı
nı
n, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası
nı
n, Türklüğün tarihî
ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkı
laplarıve
medeniyetçiliğinin karş
ı
sı
nda korunma göremeyeceği ve lâiklik
ilkesinin gereği olarak kutsal din duyguları
nı
n, Devlet işlerine ve
politikaya kesinlikle karı
ştı
rı
lamayacağı
;
Her Türk vatandaş
ı
nı
n bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eş
itlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür,
medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve
maddî ve manevî varlı
ğı
nıbu yönde geliş
tirme hak ve yetkisine
doğuş
tan sahip olduğu;
Topluca Türk vatandaş
ları
nı
n millî gurur ve iftiharlarda, millî
sevinç ve kederlerde, millî varlı
ğa karşıhak ve ödevlerde, nimet ve
külfetlerde ve millet hayatı
nı
n her türlü tecellisinde ortak olduğu,
birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı
, karşı
lı
klıiçten sevgi ve
kardeş
lik duyguları
yla ve "Yurtta sulh, cihanda sulh" arzu ve inancı
içinde, huzurlu bir hayat talebine haklarıbulunduğu;
Fİ
Kİ
R, İ
NANÇ VE KARARIYLA anlaş
ı
lmak, sözüne ve ruhuna
bu yönde saygıve mutlak sadakatle yorumlanı
p uygulanmak üzere,
TÜRK Mİ
LLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âş
ı
k Türk
evlatları
nı
n vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.”
2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
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Hiçbir kiş
iye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
3- “MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kiş
ileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
4-“MADDE 36.- Herkes, meş
rû vası
ta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıveya davalı
olarak iddia ve savunma hakkı
na sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçı
namaz.”
5- MADDE 40.- Anayasa ile tanı
nmı
şhak ve hürriyetleri ihlâl
edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânı
nı
n
sağlanması
nıisteme hakkı
na sahiptir.
Kişinin, resmî görevliler tarafı
ndan vâki haksı
z işlemler sonucu
uğradı
ğızarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin
sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkısaklı
dı
r.”
D- İ
lgili Görülen Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen Anayasa kuralış
öyledir:
“MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin,
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n,
genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca
Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
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Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Fulya
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 16.2.1999 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyadaki eksiklik giderildiğinden iş
in esası
nı
n incelenmesine
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
ve ilgili görülen yasa kuralları
yla, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
na dayanak
yapı
lan ve ilgili görülen Anayasa kuralları
, bunlarla ilgili gerekçeler ile
dosyada bulunan tüm belgeler okunup incelendikten sonra gereği
görüşülüp düş
ünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
İ
cra ve İ
flâs Kanunu’nun, “Alacaklar ve üçüncü şahı
s elinde
haczedilen mallar hakkı
nda:” baş
lı
ğı
nı taş
ı
yan 89. maddesi,
borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacakları
nı
n haczinde, alacaklı
,
borçlu ve üçüncü kiş
i arası
ndaki menfaat dengesini sağlamak
amacı
yla konulmuş
tur.
Borçlunun, kendi elindeki mallarıgibi üçüncü kiş
ilerdeki mal ve
alacaklarıda takip alacaklı
sı
nı
n talep etmesi üzerine haczedilebilir.
89. maddenin ilk fı
krası
nda sözü geçen alacak, borçlunun,
hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senede dayanm ı
yan
alacaklardı
r. Bu fı
krada, üçüncü şahsa gönderilecek birinci haciz
ihbarnamesinde, ne gibi kayı
tları
n bulunacağıyer almaktadı
r.
İ
kinci fı
krada, kendisine birinci haciz ihbarnamesi gönderilen
üçüncü ş
ahsı
n, 7 gün içinde icra dairesine itiraz etme olanağı
na sahip
olduğu belirtilmektedir.
Üçüncü fı
krada ise, haciz ihbarnamesine süresi içinde itiraz
edilmemesinin
sonuçları
na
değinilmektedir.
Birinci
haciz
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ihbarnamesine süresinde itiraz etmeyen üçüncü ş
ahsı
n, mal yedinde
veya borç zimmetinde sayı
lacaktı
r. Bu durum ikinci bir ihbarname ile
üçüncü ş
ahsa bildirilir. Öte yandan, bu ihbarnameyle üçüncü ş
ahsı
n7
gün içinde icra takibinin yapı
ldı
ğıyer mahkemesinde takip alacaklı
sı
aleyhine bir menfi tesbit davasıaçabileceği, açmadı
ğıtakdirde
zimmetinde sayı
lan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde
sayı
lan malıteslim etmesi istenir. Üçüncü ş
ahı
s, süresinde menfi
tesbit davası
nıaçarsa, yedindeki malıveya zimmetindeki borcu icra
dairesine teslime veya ödemeye zorlanamaz. Bu davada üçüncü
şahı
s, takip borçlusuna borçlu bulunmadı
ğı
nıveya malı
n takip
borçlusuna ait olmadı
ğı
nıkanı
tlamak zorundadı
r.
Dördüncü fı
kra, üçüncü şahsı
n, birinci haciz ihbarnamesine
süresinde itiraz etmesinin sonuçları
nıdüzenlemektedir.
İ
tiraz konusu sözcükleri de içeren beşinci fı
kranı
n birinci
tümcesinde, üçüncü ş
ahsı
n haciz ihbarnamesine kusuru olmaksı
zı
n
bir engel nedeniyle süresi içinde itiraz edememesi durumunda
Yasa’nı
n 65. maddesinin (gecikmiş itiraz yolunun) uygulanacağı
,
ikinci tümcesinde ise, bu yola gidilememesi veya herhangi bir nedenle
haciz ihbarnamesine karş
ıkendini savunamamasıhalinde üçüncü
şahsı
n, genel hükümler uyarı
nca borçluya karşımüracaat ve tazminat
hakkı
nı
n saklıolduğu belirtilmektedir.
89. maddeye göre, yasal süreler içinde itiraz ve menfi tesbit
davasıaçma hakları
nıkullanmayan ve bu nedenle, borçlu olmadı
ğı
halde ödeme yapmak zorunda kalan üçüncü kişinin, sadece borçluya
karşımüracaat ve tazminat isteme hakkıbulunmaktadı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme başvuru kararı
nda, İ
cra İ
flâs Kanunu’nun 89.
maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fı
kraları
na göre hakkı
nda icra
takibi yapı
lan ve bu fı
kralardaki sürelere uymadı
ğıiçin borçlu
olmaması
na karşı
n alacaklı
ya ödeme yapmak zorunda kalan üçüncü
kişiye, genel hükümler uyarı
nca borçlu hakkı
nda dava açma olanağı
tanı
ndı
ğıhalde, alacaklı
ya karşıbu olanağı
n tanı
nmaması
nı
n, ayrı
ca
İ
cra ve İ
flâs Kanunu’nun 72. maddesinin birinci ve altı
ncıfı
kraları
nda
borçluya tanı
nan dava hakkı
nı
n, aynıKanun’un 89. maddesinin
beşinci fı
krası
yla üçüncü kişiler için engellenmesinin Anayasa’nı
n 36.
maddesinin birinci fı
krası
na aykı
rı olduğunu, öte yandan 89.
maddenin beşinci fı
krası
ndaki “...borçluya karşı
...” sözcükleriyle
alacaklı
ya karş
ıdava yolunun kapatı
larak alacaklı
nı
n imtiyazlıduruma
560

getirilmesinin Anayasa’nı
n 10. maddesindeki “kanun önünde eşitlik”
ilkesine, Anayasa’nı
n Başlangı
ç hükümleri ile 11. ve 40. maddelerine
aykı
rı
lı
ğı
nıileri sürerek “...borçluya karş
ı
...” sözcüklerinin iptalini
istemiş
tir.
Anayasa’nı
n “Hak arama hürriyeti” başlı
klı36. maddesinde,
herkesin meş
rû vası
ta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı
mercileri önünde davacıve davalıkimliğiyle sav ve savunma hakkı
na
sahip olduğu, 13. maddesinde de temel hak ve özgürlüklerin, Devletin
ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin,
Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu
yararı
nı
n, genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve
ayrı
ca Anayasa’nı
n özüne ve ruhuna uygun olarak yasa ile
sı
nı
rlanabileceği, bu sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum düzeninin
gereklerine aykı
rıolamı
yacağıve amaçlarıdı
şı
nda kullanamayacağı
öngörülmüştür.
“Sav ve savunma hakkı
”, birbirini tamamlayan ve birbirinden
ayrı
lmasıolanaksı
z niteliğiyle hak arama özgürlüğünün temelini
oluş
turur. Yaşam hakkı
na iş
lerlik ve anlam kazandı
ran önemiyle hak
arama özgürlüğü, yalnı
z toplumsal barı
şıgüçlendiren dayanaklardan
biri değil aynızamanda bireyin adaleti bulma, hakkıolanıelde etme,
haksı
zlı
ğıgiderme uğraşı
nı
n da aracı
dı
r. Ancak, Anayasa bu
özgürlüğün de öteki hak ve özgürlükler gibi 13. maddede sayı
lan
nedenlerle ve koş
ullarla sı
nı
rlandı
rı
lması
na olanak vermektedir.
İ
cra ve İ
flâs Kanunu’nun 89. maddesi, takip borçlusunun
üçüncü kiş
ilerdeki mal ve alacakları
nı
n haczinde, taraflar arası
ndaki
menfaat dengesini sağlamak amacı
yla konulduğundan, 89. madde
üçüncü kiş
ilere de aşamalıbir biçimde kendini savunma ve takipten
kurtulma olanağıtanı
mı
ş
tı
r. Borçlunun üçüncü kiş
ideki mal ve
alacağı
nı haczeden icra dairesi, önce üçüncü kişiye birinci haciz
ihbarnamesini göndermektedir. Üçüncü kiş
inin yedi gün içinde birinci
haciz ihbarnamesine itiraz ederek takipten kurtulma
olanağı
bulunmaktadı
r. İ
tiraz etmezse borç zimmetinde sayı
lacak ve ikinci
haciz ihbarnamesi gönderilecektir. Üçüncü kiş
iye bu ihbarnamenin
tebliğinden itibaren yedi gün içinde menfi tesbit davasıaçma hakkı
tanı
nmı
ş
tı
r. Aksi halde borcun
zimmetinde sayı
lmı
ş olması
kesinleşecektir. Gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz etmeyen ve
menfi tesbit davası açmayan üçüncü kiş
inin, kusuru olmaksı
zı
n bir
engel nedeniyle bu hakları kullanamadı
ğı anlaş
ı
ldı
ğıtakdirde
kendisine yeni bir hak daha tanı
narak, 65. maddede öngörülen
gecikmişitiraz yolundan yararlanma olanağıverilmektedir. Bu yolu da
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kullanamayan üçüncü kiş
iye, genel hükümlere göre borçluya karş
ı
dava açı
p
her türlü
sav ve savunmada bulunabilme hakkı
tanı
nmaktadı
r.
İ
cra ve İ
flâs Kanunu’nun 89. maddesiyle kendisine her
aşamada değiş
ik haklar tanı
nan üçüncü kiş
inin, genel hükümlere
göre sadece borçluya karş
ıdava açabilecek olması
nı
n Anayasa’nı
n
36. maddesinde belirtilen hak arama özgürlüğünü ortadan kaldı
ran bir
yönü bulunmamakta ise de, 89. maddede belirtilen hakları
kullanmayarak aslı
nda borçlu olmadı
ğıbir parayıödemek zorunda
kalan üçüncü kiş
inin takip alacaklı
sı
na karşı geri verme (istirdat)
davasıaçamaması
, hak arama özgürlüğüne getirilen bir sı
nı
rlama
olarak kabul edilebilir. Bu sı
nı
rlamanı
n amacı
, uyuşmazlı
kları
n uzun
süre devam etmesini engellemek olup kamu yararı
na yöneliktir. Hak
arama özgürlüğüne “kamu yararı
” amacıile getirilen bu sı
nı
rlama;
demokratik toplum düzeninin gereklerine de aykı
rıdüşmemektedir.
Öte yandan, hukukun temel ilkeleri arası
nda yer alan eş
itlik
ilkesine, Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer verilmiş
tir. Buna göre,
herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde
eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eş
itlik
öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin
yasalar karş
ı
sı
nda aynıişleme bağlıtutulmaları
nısağlamak, ayı
rı
m
yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynı
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak
yasa karşı
sı
nda eş
itliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ştı
r. Yasa önünde
eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıtutulacağıanlamı
na
gelmez. Durumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için
değiş
ik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar farklıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
89. maddeye göre, yasal süreler içinde haciz ihbarnamelerine
itiraz etmeyen ve menfi tesbit davasıaçma hakkı
nıkullanmayan ve
bu nedenle takip borçlusuna herhangi bir borcu olmadı
ğı halde,
yasanı
n emredici kurallarıgereğince alacaklı
ya ödeme yapmak
zorunda kalan üçüncü kişi, takip borçlusunun sebepsiz
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zenginleşmesine neden olmaktadı
r. Borçlunun ödemesi gereken
borç, üçüncü kişinin mal varlı
ğı
ndan ödendiği için sebepsiz (haksı
z)
zenginleşen takip borçlusudur. Alacaklıise yasanı
n kendisine tanı
dı
ğı
haktan yararlanmı
ştı
r, haksı
z zenginleşmesi söz konusu değildir. Bu
nedenle, sebepsiz iktisap davasıborçluya karş
ıaçı
lmaktadı
r. Takip
alacaklı
sı ile
takip
borçlusu
aynı hukuksal
konumda
bulunmadı
kları
ndan farklıdurumda olanları
n aynıkurallara bağlı
tutulmaması
nda eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k yoktur.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nı
n 10., 13.
ve 36. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 11. ve 40. maddeleriyle
ilgisi görülmemiş
tir.
VI- SONUÇ
9.6.1932 günlü, 2004 sayı
lı“İ
cra ve İ
flâs Kanunu”nun 89.
maddesinin beşinci fı
krası
nı
n ikinci tümcesinde yer alan “...borçluya
karşı
...” sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, 13.7.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/22
: 1999/32
: 20.7.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Beşinci Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 25.12.1997 günlü, 4316 sayı
lı“1998 Malî
Yı
lıBütçe Kanunu”nun 53. maddesinin (b) fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 87.,
88., 89., 161. ve 162. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Davacı
nı
n, 4. derece 800 ek gösterge üzerinden emekli aylı
ğı
bağlanması
na iliş
kin iş
lemin iptali ve bu iş
lem nedeniyle uğradı
ğı
zararı
n giderilmesi için açtı
ğıdavanı
n temyiz incelemesinde, Danı
ş
tay
Beş
inci Dairesi, 1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 53. maddesinin (b)
fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkanı
sı
na vararak iptali istemiyle
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“27.12.1997 günlü, 23213 (mükerrer) sayı
lıResmi Gazetede
yayı
mlanarak 1.1.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4316 sayı
lı1998 Mali
Yı
lıBütçe Kanununun “Geçici Görevlendirme ve Atanı
lan Kadro
Hakları
ndan Faydalanma” başlı
klı53. maddesinin (b) bendinde
“1.1.1998 tarihinden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir
göreve atananlara, atandı
klarıgörevin ek göstergesi üzerinden emekli
aylı
ğı
, adi malûllük aylı
ğı
, vazife malûllüğü aylı
ğıbağlanmasıve
emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapı
labilmesi için,
emekli kesenek ve karşı
lı
ğı
nı
n bu ek gösterge üzerinden en az 6 ay
süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
na ödenmişolmasış
arttı
r.
Her türlü müş
avirlik görevlerine atananlar hariç, Bakanlar
Kurulu kararıveya müş
terek kararla atananlar, ilgili mevzuatı
uyarı
nca sı
nava tabi tutulmak suretiyle atanı
lan görevlerde
bulunanlar, Emniyet hizmetleri sı
nı
fı
na dahil olanlar, 2937 sayı
lı
Devlet İ
stihbarat Hizmetleri ve Milli İ
stihbarat TeşkilatıKanunu, 926
sayı
lıTürk SilahlıKuvvetleri Personel Kanunu, 357 sayı
lıAskeri
Hakimler Kanunu, 3466 sayı
lıUzman Jandarma Kanunu ve 3269
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sayı
lıUzman ErbaşKanununa tabi olanlar ile yaşhaddi veya ölüm
nedeniyle 6 aylı
k süreyi tamamlayanlar hakkı
nda yapı
lacak emeklilik
işlemlerinde yukarı
daki fı
kra hükmü uygulanmaz.
5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanununun ek
68 inci maddesi hükümleri saklı
dı
r.” hükmüne yer verilmiş
tir.
Anayasanı
n 87. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
görev ve yetkileri arası
nda; kanun koymak, değiş
tirmek ve kaldı
rmak
ile bütçe ve kesin hesap kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek
ayrıayrısayı
lmı
ş
; 88. maddesinde de; yasa tasarıve tekliflerinin
TBMM’de görüşülme usul ve esasları
nı
n iç tüzükte düzenleneceği
belirtilmişken; bütçenin görüşülme usul ve esaslarıAnayasanı
n 162.
maddesinde hüküm altı
nı alı
nmı
ş; ayrı
ca 89. maddede,
Cumhurbaş
kanı
na Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen diğer
yasaları
n aksine bütçe yasaları
nıbir daha görüş
ülmek üzere meclise
geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ş
tı
r.
Anayasanı
n 161. maddesinin son fı
krası“Bütçe Kanununa
bütçe ile ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hüküm konulamaz” kuralı
nı
taşı
makta olup; Anayasa Mahkemesinin pek çok kararı
nda, örneğin
10 Ocak 1992 günlü, 21107 sayı
lıResmi Gazetede yayı
mlanan
27.11.1991 günlü, E:1991/37, K:1991/44 sayı
lı kararı
nda da
vurgulandı
ğıüzere “bütçe ile ilgili hükümler” deyimini, mali nitelikli
kurallar anlamı
nda değil, bütçenin uygulanması
nıkolaylaş
tı
rı
cı
, yasa
konusu bir kuralıiçermemek koşulu ile ancak açı
klayı
cınitelikte
hükümler olarak algı
lamak gerekmektedir.
Yukarı
da genel hatları
yla aktarı
ldı
ğıüzere Anayasamı
zda bütçe
yasalarıve diğer yasalarıçı
karma yöntemleri ayrıayrıdüzenlenmiş
olup bu düzenleme karşı
sı
nda, yasa konusu olacak hükümlerinin
bütçe yasası
nda yer alması
na veya bir yasa hükmünün bütçe
yasası
yla değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lması
na olanak bulunmamaktadı
r.
Nitekim Anayasanı
n 161. maddesindeki yasaklayı
cıkuralla;
bütçe yasaları
nıkendi yapı
sı
na yabancıhükümlerden arı
ndı
rmak,
gerçek anlamda bütçe kavramı dı
şı
nda kalan konulara bütçe
yasaları
nda yer verilmemesini sağlamak amaçlanmı
ş
tı
r.
1998 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 53. maddesinin (b) bendinde
ise, içerdiği hükümler itibariyle baş
ka bir yasa konusu olacak hususlar
düzenlenerek 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
Kanununda değiş
iklik yapı
lması sonucunu doğuran nitelikte
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düzenlemeye gidilmişolduğu görüldüğünden anı
lan bent Anayasanı
n
161. maddesinin son fı
krası
na aykı
rıgörülmüş
tür.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 53. maddesinin (b) fı
krası
şöyledir :
“b) 1.1.1998 tarihinden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıiş
tirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli
bir göreve atananlara; atandı
klarıgörevin ek göstergesi üzerinden
emekli aylı
ğı
, adi malullük aylı
ğı
, vazife malullüğü aylı
ğıbağlanması
ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapı
labilmesi
için emekli kesenek ve karşı
lı
kları
nı
n bu ek gösterge üzerinden en az
6 ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
na ödenmişolması
şarttı
r.
Her türlü müş
avirlik görevlerine atananlar hariç; Bakanlar
Kurulu kararıveya müş
terek kararla atananlar, ilgili mevzuat uyarı
nca
sı
nava tabi tutulmak suretiyle atanı
lan görevlerde bulunanlar, Emniyet
Hizmetleri sı
nı
fı
na dahil olanlar, 2937 sayı
lı Devlet İ
stihbarat
Hizmetleri ve Millî İ
stihbarat Teş
kilatıKanunu, 926 sayı
lıTürk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu, 357 sayı
lıAskerî Hâkimler Kanunu,
3466 sayı
lıUzman Jandarma Kanunu ve 3269 sayı
lıUzman Erbaş
Kanununa tabi olanlar ile yaşhaddi veya ölüm nedeniyle 6 aylı
k
süreyi tamamlayamayanlar hakkı
nda yapı
lacak emeklilik işlemlerinde
yukarı
daki fı
kra hükmü uygulanmaz.
5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanununun ek
68 inci maddesi hükümleri saklı
dı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu
ve bakanlarıdenetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun
hükmünde kararname çı
karma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap
kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek; para bası
lması
na ve
savaş ilânı
na
karar
vermek;
milletlerarası andlaş
maları
n
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onaylanması
nıuygun bulmak, Anayasanı
n 14 üncü maddesindeki
fiillerden dolayıhüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af
ilânı
na, mahkemelerce verilip kesinleş
en ölüm cezaları
nı
n yerine
getirilmesine karar vermek ve Anayasanı
n diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
2- MADDE 88.- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarıve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülme usul ve esaslarıİ
çtüzükle düzenlenir.”
3- “MADDE 89.- Cumhurbaş
kanı
, Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunlarıonbeşgün içinde yayı
mlar.
Yayı
mlanması
nı uygun bulmadı
ğı kanunları
, bir daha
görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynısüre
içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları
bu hükme tâbi değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen
kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanı
nca yayı
mlanı
r; Meclis, geri
gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı
değiş
tirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklı
dı
r.”
4- “MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri
dı
şı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.
Malî yı
l başlangı
cıile genel ve katma bütçe1erin nası
1
hazı
rlanacağıve uygulanacağıkanunla belirlenir.
Kanun, kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla
sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz.”
5- “MADDE 162.- Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe
tasarı
larıile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yı
l başı
ndan
en az yetmişbeşgün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
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Bütçe tasarı
ları ve rapor, kı
rk üyeden kurulu Bütçe
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna
veya grupları
na en az yirmibeşüye verilmek ş
artıile, siyasî parti
grupları
nı
n ve bağı
msı
zları
n oranları
na göre temsili gözönünde
tutulur.
Bütçe komisyonunun ellibeşgün içinde kabul edeceği metin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve malî yı
l baş
ı
na kadar
karara bağlanı
r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, bakanlı
k ve
daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkı
nda düşüncelerini, her
bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler sı
rası
nda açı
klarlar; bölümler ve
değiş
iklik önergeleri, üzerinde ayrı
ca görüşme yapı
lmaksı
zı
n okunur
ve oya konur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarı
ları
nı
n
Genel Kurulda görüşülmesi sı
rası
nda, gider artı
rı
cıveya gelirleri
azaltı
cıönerilerde bulunamazlar.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ,
Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL,
Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 25.5.1999 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
davada uygulanacak kural sorunu görüş
ülmüş
tür. Anayasa’nı
n 152.
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler,
bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacaklarıyasa ya da kanun
hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rıgörürler veya
taraflardan birinin ileri sürdüđü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi olduđu kanı
sı
na
varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurmaya
yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca bir mahkemenin Anayasa
Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açı
lmı
ş ve
Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali istenen
kuralları
n da o davada uygulanacak olması gerekmektedir.
Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değişik evrelerinde ortaya çı
kan
sorunları
n çözümünde veya davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da
olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardı
r. Dava, 4.
derece ve 800 ek gösterge üzerinden emekli aylı
ğıbağlanması
na
ilişkin işlemin iptali ve bu iş
lem nedeniyle doğan zararı
n giderilmesi
568

istemine ilişkindir. Bu nedenle, 4316 sayı
lı1998 Malî Yı
lıBütçe
Kanunu’nun 53. maddesinin (b) fı
krası
nı
n ikinci ve üçüncü
paragraflarıitiraz yoluna baş
vuran Danı
ştay 5. Dairesi’nin bakmakta
olduğu davada uygulayacağıkurallar olmadı
ğı
ndan bunlara iliş
kin
itirazı
n Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine, dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine, sı
nı
rlama sorununun
esas inceleme evresinde ele alı
nması
na, oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na iliş
kin rapor, baş
vuru kararıve ekleri, itiraz konusu
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralları
yla gerekçeleri ve diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran Danı
ştay Beşinci Dairesi’nin Yasa’nı
n 53.
maddesinin (b) fı
krası
nı
n bakmakta olduğu davada uygulayacağı
birinci paragrafı
nda, Emekli Sandı
ğıiş
tirakçilerine atandı
klarıgörevin
ek göstergesi üzerinden emekli aylı
ğı
, adi malullük aylı
ğı
, vazife
malullüğü aylı
ğı
, emekli ikramiyesi ve toptan ödeme yapı
lması
yeniden düzenlenmektedir. Bakı
lmakta olan dava, emekli aylı
ğı
bağlanması
na iliş
kin işlemin iptali ile eksik ödenen ikramiyenin
tazminini içerdiğinden 53. maddenin (b) fı
krası
nı
n birinci paragrafı
hakkı
ndaki esas incelemenin “emekli ayl ı
ğıve emekli ikramiyesi” ile
sı
nı
rlıolarak yapı
lmasıgerekmiştir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Yasa’nı
n 53. maddesinin (b) fı
krası
nı
n birinci paragrafı
nda,
1.1.1998 tarihinden itibaren Emekli Sandı
ğıiş
tirakçilerine, atandı
kları
görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylı
ğıve emekli ikramiyesi
ödenebilmesi için, emekli kesenek ve karş
ı
lı
kları
nı
n bu ek gösterge
üzerinden en az 6 ay süreyle Kuruma ödenmiş olması
öngörülmektedir.
Baş
vuru kararı
nda, bütçe yasaları
nı
n görüş
ülme usul ve
esasları
nı
n diğer yasalardan ayrıolarak Anayasa’da gösterildiği,
Bütçe Yasaları
na bütçeyle ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hükmün
konulamayacağı
, bu nedenle, 1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 53.
maddesinin (b) fı
krası
nı
n birinci paragrafı
nı
n iptal edilmesi gerektiği
ileri sürülmüştür.
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Anayasa’nı
n 87. maddesinde
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi’nin görev ve yetkileri belirtilirken yasa koymak, değiş
tirmek ve
kaldı
rmak yanı
nda bütçe yasa tasarı
sı
nıgörüşmek ve kabul etmek
olarak belirtilmiş
tir. Bütçe yasalarıile diğer yasalar arası
nda yapı
lan
bu ayrı
m karş
ı
sı
nda, herhangi bir yasa ile düzenlenmesi gereken bir
konunun bütçe yasasıile düzenlenmesine veya herhangi bir yasada
yer alan hükmün bütçe yasalarıile değiştirilmesine ve kaldı
rı
lması
na
olanak yoktur.
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde yasa tasarıve tekliflerinin
Büyük Millet Meclisi’nce görüş
ülmesi usul ve esasları ile
yayı
mlanmasıdüzenlenirken, bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüşülme usul
ve esasları162. maddede ayrı
ca belirtilmiş
tir. Bu maddeye göre,
bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüş
ülmesinde ayrıbir yöntem kabul
edilmiş
, genel kurulda üyelerin gider artı
rı
cıveya gelir azaltı
cı
tekliflerde bulunmalarıönlenmiş
tir. Anayasa’nı
n 89. maddesinde de,
Cumhurbaş
kanı
’na bütçe yasaları
nıbir daha görüşülmek üzere
TBMM’ne geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ş
tı
r. Öte yandan,
Anayasa’nı
n 163. maddesinde, bütçelerde değiş
iklik yapı
labilmesi
esaslarıayrı
ca düzenlenmiş
, Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde
Kararname ile bütçede değiş
iklik yapma yetkisi verilmemiştir.
Anayasa’da birbirinden tamamen ayrıve değiş
ik biçimde
düzenlenen bu iki yasalaştı
rma yönteminin doğal sonucu olarak
birinin konusuna giren bir işin, ötekiyle ilgili yöntemin uygulanmasıile
düzenlenmesi, değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lmasıolanaklıdeğildir.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
nda, “Bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz”
denilmektedir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe
yasaları
nı
n öteki yasalardan ayrıolmalarınedeniyle, bir yasa kuralı
nası
l aynınitelikte bir yasa kuralı
yla değiş
tirilebilirse bütçe yasaları
nı
n
da aynıyöntemle hazı
rlanmı
şve kabul edilmişbir bütçe yasasıile
değiş
tirilmesi gerekir. Yasa konusu olabilecek bir kural ıkapsamaması
koş
uluyla “bütçe ile ilgili hükümler” ifadesi de bütçeyi açı
klayı
cı
,
uygulanması
nı kolaylaştı
rı
cı nitelikte
düzenlemeler
olarak
değerlendirilmelidir.
Bir yasa kuralı
nı
n bütçeden gider yapmayıya da bütçeye gelir
sağlamayıgerektirir nitelikte bulunması
, mutlak biçimde “bütçe ile ilgili
hükümlerden” sayı
lması
na yetmez. Her yasada gidere neden
olabilecek değiş
ik türde kurallar bulunabilir. Böyle kuralları
n
bulunması
yla örneğin, yargı
, savunma, eğitim, sağlı
k, tarı
m, ulaşı
m
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ve benzeri kamu hizmeti alanları
na ilişkin yasaları
n bütçeyle ilgili
hükümler içerdiği kabul edilirse, bu konulardaki yasaları
n değiştirilip
kaldı
rı
lmasıiçin de bütçe yasaları
na hükümler koymak yoluna
gidilebilir. Oysa, bu tür yasa düzenlemeleri, bütçenin yapı
lmasıve
uygulanmasıyöntemiyle ilişkisi bulunmayan, yasakoyucunun başka
amaçla ve bütçe yasaları
ndan tümüyle değiş
ik yöntemlerle
gerçekleş
tirilmesi gereken yasama işlemleridir. 161. maddedeki
“bütçe ile ilgili hüküm” ibaresine dayanı
larak, gider ya da gelirle ilgili
bir konuyu olağan bir yasa yerine bütçe yasasıile düzenlemek,
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerini bu tür yasalar bak ı
mı
ndan
uygulanamaz duruma düşürür.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin getirilişamacı
, bütçe yasaları
nda
yı
llı
k bütçe kavramıdı
şı
ndaki konulara yer vermemek, böylece bütçe
yasaları
nı ilgisiz kurallardan uzak tutarak kendi yapı
sıiçinde
bütünleştirmektir.
Bütçeyle ilgisi bulunmadı
ğı
ndan yasayla düzenlenmesi gereken
bir konunun 1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 53. maddesinin (b)
fı
krası
nı
n birinci paragrafıile kurala bağlanmasıAnayasa’nı
n 87., 88.,
89., 161. ve 162. maddelerine aykı
rı
dı
r. Kuralı
n iptali gerekir.
VI- SONUÇ
25.12.1997 günlü, 4316 sayı
lı “1998 Malî Yı
lı Bütçe
Kanunu”nun 53. maddesinin (b) fı
krası
nı
n birinci paragrafı
nı
n “emekli
aylı
ğıve emekli ikramiyesi ödemesi” yönünden Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, 20.7.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar
verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER
Üye
Yalçı
n ACARGÜN
Üye
Ali HÜNER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
Üye
Rüş
tü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü
İ
Tİ
RAZ
Mahkemesi

: 1999/1
: 1999/33
: 20.7.1999
YOLUNA

BAŞVURAN

:

Vezirköprü

Kadastro

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 18.6.1927 günlü, 1086 sayı
lı“Hukuk
Usûlü Muhakemeleri Kanunu”nun 87. maddesinin son tümcesinin,
Anayasa’nı
n 2., 13., 36. ve 141. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Bir orman kadastrosu tespitine ilişkin dâvâda İ
dare’nin “ı
slah”
istemini sı
nı
rlayan HUMK’nun 87. maddesinin son tümcesinin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı savı
nı ciddî bulan Mahkeme iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçesi şöyledir :
“Dava konusu Vezirköprü ilçesi Göllüalan köyü 101 ada 91
parsel kadastro tesbitinde 4900 m2 olarak davalıadı
na tesbit
görmüştür.
DavacıOrman İ
daresi tarafı
ndan süresi içerisinde kadastro
tespitine itiraz davasıaçı
lmı
ş
tı
r. Taşı
nmazı
n 2100 m2 sinin orman
olduğu ileri sürülmüştür. Delil olarak keşif ve bilirkiş
i beyanları
na
dayanı
lmı
ş
tı
r.
Nizalıyerden 1949 yı
lı
nda orman tahdidi geçmiş
tir. Yapı
lan
tahdit kesinleş
miştir. Yüksek Yargı
tay’ı
n yerleşik uygulaması
na göre
kesinleşmişorman tahdit haritasıbulunan yerlerde, bir yerin orman
olup olmadı
ğı
nı
n kesinleş
mişorman tahdit haritası
nı
n fen memuru ve
serbest orman mühendisi eliyle zemine uygulanması suretiyle
belirlemek gerekmektedir. Mahallinde 26.11.1998 gününde yapı
lan
keş
ifte fen memuru ve serbest orman mühendisi ile kesinleş
miştahdit
haritasızemine uygulanmı
ştı
r. Keş
if sonucu hazı
rlanan bilirkişi
raporları
ndan görüleceği üzere nizalıyerin (B) ile gösterilen 2250
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m2’sinin orman arazisi olduğu, (A) ile gösterilen 2650 m2 kı
smı
n ise
kültür arazisi olduğu anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Bu ş
ekilde bilirkişi raporları
yla, nizalıyerde 2250 m2 orman
arazisinin olduğu görülmüştür. Davacıorman idaresi ise bu talepten
daha az olmak üzere 2100 m2 yer hakkı
nda dava açmı
ş
tı
r.
Davacı Orman İ
daresi vekilince 10.12.1998 günlü ı
slah
dilekçesi verilerek 2100 m2 olarak belirttikleri talep miktarı
nı2250 m2
olarak
artı
rdı
kları
nı
, davanı
n bu ş
ekilde ı
slah edilmesini talep
etmiş
lerdir. Ayrı
ca aynıdilekçe ile HUMK. Madde 87/son cümlede yer
alan ı
slah ile netice-i talebin
artı
rı
lamayacağı
na dair kanun
hükmünün, Anayasanı
n 13, 36 ve 141’inci maddelerine aykı
rıolduğu,
hak arama hürriyetini daralttı
ğıve davaları
n süratle adil olarak
sonuçlandı
rı
lması
na engel olduğu ileri sürülmüştür. Bu nedenle
87/son cümlenin iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat edilmesi,
hüküm iptal edilirse ı
slah taleplerinin kabul edilmesi ve taleplerinin
2250 m2 ye çı
kartı
larak bu miktar yerin orman niteliğiyle hazine adı
na
tescili istenmiş
tir.
Islah dilekçesinin davacıtarafı
ndan harçlandı
rı
ldı
ğıgörülmüştür.
Davalıise; konuyu Mahkemenin takdirine bı
rakmı
ş
tı
r.
Davada uygulanacak kanun maddesi: Davacıvekilinin talebi-ni
artı
rmakla yaptı
ğıiş
lem HUMK. madde 83-90 arası
nda düzenlenen
davanı
n ı
slahıişlemidir. Ancak Usul Kanunumuzun sistemine göre
ı
slah yoluyla sadece iddia ve savunmanı
n değiştirilmesi mümkündür.
HUMK.Madde 87/son cümle hükmü, uyarı
nca ise ı
slah yoluyla neticei talebin artı
rı
lması
na imkan bulunmamaktadı
r.
Bu düzenlemenin kanunumuzun sistematiğine ve bütünlüğüne
uymadı
ğıdüş
ünülmektedir. Çünkü iddia ve savunmalar, karşıtarafı
n
muvafakatine
bağlı olmak
üzere
zaten
her
zaman
değiş
tirilebilmektedir. Islah yoluyla ise karş
ı tarafı
n muvafakat
etmediği iddia ve savunmalar yanı
nda netice-i talebin de
değiş
tirilebilmesi usul hukukumuz açı
sı
ndan daha uygun olacaktı
r.
İ
ptale konu kanun hükmünün tarihi boyutu: Ülkemizde ilk defa
yürürlüğe giren Usul Kanunu Hicri 1296 tarihli “Usulü Muhakematı
Hukukiye” kanunudur. Bu Kanun Fransa Usul kanunundan iktibas
edilmiş
tir. 1927 yı
lı
na kadar çeşitli değişikliklerle yürürlükte kalmı
ş
tı
r.
Kanunun ilk yürürlüğe girdiği metinde iptale konu hüküm
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bulunmamaktaydı
. Ancak 26 Mart 1327 de yapı
lan değiş
iklikle
kanunumuza girmiştir. 1926 yı
lı
nda yapı
lan hukuk reformlarıile yeni
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu kabul edilince, “Usulü Muhakematı
Hukukiye” kanunu yetersiz hale gelmişti. Bu yüzden yeni bir usul
kanununun yapı
lmasıihtiyacıduyuldu. Yeni usul kanunu; Neuchatel
Usul Kanunu, Fransa Usul Kanunu ve Almanya Usul Kanunlarıve
Ülkemizin ihtiyaçlarıile eski kanun hükümleri dikkate alı
narak
hazı
rlanmı
ştı
. Bu ş
ekilde hazı
rlanan 1086 Sayı
lıHukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu 1927’de yürürlüğe girdi.
İ
ptale konu hüküm iptal edilen “Usulü MuhakematıHukukiye”
Kanununun 13. maddesinde bulunmaktaydı
. Yeni usul kanunumuza
da aynen muhafaza edilerek alı
ndı
. Mehaz Fransa, Almanya ve
Neuchatel
Usul
Kanunları
nda
ise
benzer
bir
hüküm
bulunmamaktadı
r.
1086 Sayı
lıHukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu bu ş
ekilde
1927 yı
lı
nda yürürlüğe girmişolup zaman içinde kökten değiştirme
çalı
şmalarıolmuş
tur. Son olarak Adalet Bakanlı
ğı
nca 1993 yı
lı
nda
hazı
rlanan tasarı
nı
n 80’inci maddesinde iptale konu hükmün tam zı
ttı
anlamı
nda “Davacıı
slah yoluyla dava olunan şeyin miktarı
nıda
artı
rabilir” hükmü kabul edilmişti. Ancak siyasi istikrarsı
zlı
klar
sebebiyle bu tasarıkanunlaşamamı
ştı
r.
İ
ptale konu hükmün uygulamada yarattı
ğısorunlar: İ
ptale konu
HUMK madde 87/son cümle hükmü uyarı
nca dava açmak üzere
mahkemeye müracaat eden kişilerin ve çok dikkatli davranmaları
gerekmektedir. İ
ddia ettikleri hakları
nıtam olarak belirlemeleri ve
asla hata yapmamalarıgerekmektedir. Eğer gerçek hakları
ndan
daha az talepte bulunmuş
larsa, belirlenen gerçek hakları
na göre
taleplerini artı
ramamaktadı
rlar. Bu durumda mahkeme, talep edilen
kı
sı
m hakkı
nda karar vermekte, davacı
lar da geri kalan haklarıiçin
ikinci bir dava açmak zorunda kalmaktadı
rlar.
Oysa, çoğunlukla davacı
, daha davanı
n başlangı
cı
nda gerçekte
haklıolduğu miktarıtam olarak bilememektedir. Davanı
n başlangı
ç
safhası
nda, ne davacı
, ne davalıne de mahkeme gerçek hak
miktarı
nıtam olarak bilemezler. Çok defa davacı
nı
n hakkı
nı
n ne
kadar olduğu, uzun süren yargı
lama safahatısonunda bilirkişi
raporları
, tanı
k beyanlarıve ibraz edilen diğer yazı
lıdelillerle
belirlenebilmektedir.
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Bu sebeble, her zaman gerçek haktan daha az miktar hakkı
nda
dava açı
lması mümkündür. Bu durumda, delillerin toplandı
ğı
mahkemede davanı
nı
slah edilmesine ve mahkemenin gerçek hakka
karar vermesine engel olarak, davacı
ya aynıkonuda ikinci bir dava
daha açmaya zorlamak hem boşyere emek, masraf ve zaman
harcanması
na sebeb olmakta hem de mahkemelerin iş yükünü
artı
rmaktadı
r.
Özellikle, kadastro davaları
nı1 aylı
k askıilanısüresi içinde
açmak zorunluluğu bulunmaktadı
r. Bir köyden kadastro geçtiğinde
binlerce taşı
nmazı
n kadastrosu yapı
lmaktadı
r. Bir aylı
k dava açma
süresi içinde binlerce taşı
nmazı
n yeterli bir dikkatle incelenmesi
mümkün değildir. Bu nedenle davacıOrman İ
daresinin binlerce
taşı
nmazıincelerken hata yapmasınormaldir. Normal olmayan ise
ı
slah yolu ile hatadan dönme imkanı
nı
n tanı
nmamı
şolması
dı
r. Islah
yolu ile talebin artı
rı
lmasımümkün olsa baş
kaca araştı
rma yapmadan
hakkı
n tamamıkonusunda karar vermek mümkün olacaktı
r. Bu
şekilde elde edilen
sonuç kuş
kusuz daha
adil
olacaktı
r.
Mahkememizde, Orman İ
daresinin açtı
ğı14 ayrıdavada daha aynı
şekilde miktarda hata yapı
ldı
ğı
ndan ı
slah talebinde bulunulmuş
tur.
Bu davalarda da bekletici mesele yapı
lmı
şolup Yüksek Anayasa
Mahkemesinin bu konuda vereceği karar beklenmektedir.
Anayasaya Aykı
rı
lı
k Sebepleri:
1- Anayasamı
zı
n 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk
devleti olduğu vurgulanmı
ştı
r.
Anayasanı
n 36. maddesinde herkesin meşru yollardan davacı
ve davalı olma, iddia ve savunmada bulunma hakkı olduğu
belirtilmiştir. 13. maddede de temel hak ve hürriyetlere
dokunulamayacağıbelirtilmiş
tir.
Bu hükümler uyarı
nca Devletin hak arama hürriyetini daraltan
bütün sı
nı
rlamalarıkaldı
rmasıadaletin tam olarak gerçekleş
mesini
sağlamasıgerekmektedir.
HUMK. Madde 87/son cümle hükmü ile meş
ru yollardan hak
arama
hürriyeti sı
nı
rlandı
rı
lmaktadı
r. Aynıdavada ı
slah hakkı
tanı
nmadı
ğı
ndan, tarafları
n aynıkonuda ikinci defa dava açmaları
,
yeniden emek, masraf ve zaman harcamalarıgerekmektedir.
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Delillerin toplandı
ğımahkemede, ı
slah yolu ile belirlenen hakkı
n
tamamıkonusunda karar verilmesini sağlamak, kuş
kusuz daha adil
olacaktı
r.
Bu nedenle, hükmün iptal edilmesinin yargı
lamayıdaha adil
hale getireceği düşünülmektedir.
2- Anayasanı
n 141. maddesinde yargı
lamanı
n en az giderle ve
mümkün olan süratle bitirilmesinin gerektiği belirtilmiş
tir.
Davacı
ya talep ettiği miktardan fazla olan hakkıiçin ı
slah imkanı
vermeyerek ikinci bir dava açmaya zorlamak, Mahkemelerin iş
yükünü gereksiz yere artı
rmakta ve boşyere ikinci defa emek, zaman
ve para harcanması
na sebep olmaktadı
r.
Bu nedenle, HUMK. Madde 87/son cümle hükmünün
Anayasanı
n 141 inci maddesine de aykı
rıolduğu düş
ünülmektedir.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
1086 sayı
lıHukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun itiraz
konusu tümceyi de içeren 87. maddesi şöyledir :
“Madde 87- Islah, bunu yapan tarafı
n teşmil edeceği noktadan
itibaren usule mütaallik bilcümle muamelelerin yapı
lmamı
ş
addolunması
nımüstelzimdir. Ancak hâkim huzurunda sebkeden
ikrarlarla bir mahallin keş
if ve muayenesi üzerine tesbit olunan halî
mübeyyin her nevi zabı
t varakaları
nı
n ve ehli hibre raporları
nı
n
münderecatıve ş
ahitlerin şahadetleri mahfuzdur. Şu kadar ki ı
slahtan
sonra cerayan edecek tahkikak neticesinde tebeyyün edecek hal,
mezkûr reylerin nazara alı
nması
nıicap etmezse bunlara da olmamı
ş
nazariyle bakı
lı
r. Müddei ı
slah suretiyle müddeabihi tezyit edemez. “
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
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2- “MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin,
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n,
genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca
Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.”
3-“MADDE 36.- Herkes, meş
rû vası
ta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıveya davalı
olarak iddia ve savunma hakkı
na sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçı
namaz.”
4- “MADDE 141.- Mahkemelerde duruş
malar herkese açı
ktı
r.
Duruş
maları
n bir kı
smı
nı
n veya tamamı
nı
n kapalıyapı
lması
na ancak
genel ahlâkı
n veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kı
ldı
ğı
hallerde karar verilebilir.
Küçüklerin yargı
lanması hakkı
nda kanunla özel hükümler
konulur.
Bütün mahkemelerin her türlü kararlarıgerekçeli olarak yazı
lı
r.
Davaları
n en az giderle ve
sonuçlandı
rı
lması
, yargı
nı
n görevidir.”

mümkün

olan

süratle

IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Samia AKBULUT, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lı
mları
yla 12.1.1999 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- Anayasa’nı
n 141. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, itiraz konusu kuralı
n dâvâcı
yıikinci bir dâvâ açmaya
zorlayarak mahkemelerin işyükünü gereksiz şekilde artı
rdı
ğı
nı
, bu
nedenle de Anayasa’nı
n 141. maddesine aykı
rıolduğunu ileri
sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 141. maddesinin usûl ekonomisini düzenleyen son
fı
krası
nda, “dâvâları
n en az giderle ve mümkün olan süratle
sonuçlandı
rı
lmasıyargı
nı
n görevidir” denilmektedir.
Taraflardan birinin yapmı
şolduğu bir usûl iş
leminin tamamen
veya kı
smen düzeltilmesi “ı
slah” olarak tanı
mlanmaktadı
r. HUMK’nun
84. maddesine göre ı
slah, tahkîkata tâbi olan dâvâlarda tahkîkat
bitinceye kadar ve tâbi olmayanlarla mahkemenin sonuna kadar
yapı
labilir.
İ
tiraz konusu kuralla müddeabihin ı
slah suretiyle artı
rı
lması
na
olanak tanı
nmamasıdâvâları
n en az giderle ve olabildiğince hı
zlı
biçimde sonuçlandı
rı
lması
na engel olacağı
ndan, Anayasa’nı
n 141.
maddesine aykı
rı
dı
r. Kuralı
n iptali gerekir.
B- Anayasa’nı
n 2., 13. ve 36. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, itiraz konusu kuralla dâvâcı
ları
n ikinci kez dâvâ
açmak zorunda bı
rakı
lmaları
nı
n Anayasa’nı
n 2., 13. ve 36.
maddelerine aykı
rı
lı
k oluşturduğunu ileri sürmüştür.
Çağdaş demokratik rejimlerin temel ilkelerinden biri olan
“hukuk devleti” Anayasa’nı
n 2. maddesinde “Cumhuriyetin nitelikleri”
arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r.
Kişilerin devlete güven duymaları
, maddî ve manevî varlı
kları
nı
geliştirebilmeleri, temel hak ve özgürlüklerden yararlanabilmeleri
ancak hukuk güvenliği ve üstünlüğünün sağlandı
ğı bir hukuk
devletinde gerçekleş
ebilir. Bu nedenle, hukuk devleti temel hak ve
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özgürlüklere saygıgösteren, onları
n korunup güçlenmelerine olanak
sağlayan, adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren,
hukuku tüm devlet organları
na egemen kı
lan, Anayasa ve hukukun
üstün kuralları
yla kendini bağlısayan, eylem ve iş
lemlerine karş
ı
yargıyolu açı
k olan devlettir. Hukuk devletinin sağlamakla yükümlü
olduğu hukuk güvenliği, kiş
ilerin, hukuk düzeninin korumasıaltı
ndaki
hakları
nıelde edilebilmeleri için her türlü önlemin alı
nması
nızorunlu
kı
lar.
Dava açı
ldı
ktan sonra davacı
nı
n müddeabihi “ı
slah” yoluyla
artı
rması
nıönleyen itiraz konusu kural, bir hakkı
n elde edilmesini
zorlaş
tı
rdı
ğı
ndan, “hukuk devleti” ilkesine aykı
rı
dı
r.
Ayrı
ca, Anayasa’nı
n “hak arama hürriyeti” baş
lı
klı 36.
maddesinde, herkesin gerekli araç ve yollardan yararlanarak yargı
organlarıönünde davacıya da davalıolarak sav ve savunma hakkı
na
sahip olduğu belirtilmektedir. Buna göre, hak arama özgürlüğünün en
önemli iki ögesini oluş
turan sav ve savunma hakları
nı
n kı
sı
tlanması
,
bu hakları
n noksansı
z kullanı
mı
nı
n ve âdil yargı
lanmanı
n
engellenmesi Anayasa’nı
n 36. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturur.
İ
tiraz konusu kural, dâvâcı
yıikinci kez dava açmaya zorlaması
nedeniyle hak arama özgürlüğünü sı
nı
rlamaktadı
r.
Anayasa’nı
n 13. maddesinde, “Temel hak ve hürriyetler,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî
egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel
asayiş
in, kamu yararı
nı
n, genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunması
amacıile ve ayrı
ca Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel
sebeplerle, Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak, kanunla
sı
nı
rlanabilir” denilmekte, ancak bu sı
nı
rlamanı
n demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykı
rıolamayacağıgibi öngörüldükleri amaç
dı
şı
nda da kullanı
lamayacağıbelirtilmektedir.
Buna göre, bir sı
nı
rlamanı
n demokratik toplum düzeninin
gereklerine uygun olduğundan söz edilebilmesi için hakkı
n özüne
dokunmaması
, makûl ve kabul edilebilir ölçüyü aş
mamasıgerekir.
Baş
ka bir anlatı
mla, temel hak ve hürriyetler sı
nı
rlanı
rken sı
nı
rlama ile
öngörülen amaç arası
nda makûl ve adaletli bir denge kurulmalı
dı
r.
İ
tiraz konusu kural, davacı
ları
n hakları
nıen kı
sa sürede ve en
az giderle almaları
nıengelleyerek hak arama özgürlüğünü önemli
ölçüde zorlaş
tı
rması nedeniyle
demokratik toplum düzeninin
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gerekleriyle bağdaş
madı
ğı
ndan Anayasa’nı
n 13. maddesine uygun
bir sı
nı
rlama olarak kabul edilemez.
Açı
klanan nedenlerle kural
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.

Anayasa’nı
n 2., 13. ve 36.

Samia AKBULUT, Lütfi F. TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU,
Mahir Can ILICAK ile Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşlere katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- SONUÇ
18.6.1927 günlü, 1086 sayı
lı“Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu”nun 87. maddesinin son tümcesinin Anayasa’ya ayk ı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, Samia AKBULUT, Lütfi F. TUNCEL, Fulya
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ile Rüş
tü SÖNMEZ’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 20.7.1999 gününde karar verildi.
Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/1
: 1999/33

Mahkeme, 1086 sayı
lıHukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun
87. maddesinin “Müddei ı
slah suretiyle müddeabihi tezyit edemez”
biçimindeki son tümcesinin iptali için başvurmuş
tur.
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İ
ki taraftan her birinin usule ilişkin olarak yaptı
ğıişlemleri
tamamen veya kı
smen ı
slâh edebileceğini öngören 83. maddede
taraflara ancak bir kez ı
slâh hakkı
nıkullanma olanağıtanı
nmı
ştı
r. 84.,
85. ve 86. maddelerde de “ı
slâh”ı
n koşullarıile ne zaman ve nası
l
yapı
lacağıkurala bağlanmı
ştı
r. 87. maddede ise ı
slâhı
n, bunu yapan
tarafı
n belirleyeceği noktaya kadar usule iliş
kin tüm işlemlerin
yapı
lmamı
şsayı
lacağısonucunu doğuracağıancak maddede sayı
lan
kimi iş
lemlerin ise bu kuralı
n dı
ş
ı
nda tutulduğu itiraz konusu son
tümcede de davacı
nı
n ı
slâh yoluyla dava konusunu artı
ramayacağı
belirtilmiştir.
İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme, davacı
ya istediği miktardan
fazla olan hakkıiçin ı
slâh olanağıverilmemesinin ikinci bir dava
açı
lması
na neden olacağıbunun da işyükünü artı
rarak gereksiz yere
emek, zaman ve para harcanması
na yol açacağıgibi hak arama
özgürlüğünü de daraltacağı
, bu durumun ise Anayasa’nı
n 2., 13., 36.
ve 141. maddelerine aykı
rıolduğunu ileri sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 141. maddesinin son fı
krası
nda “Davaları
n en az
giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandı
rı
lması
, yargı
nı
n görevidir”
denilmektedir. Bu kural açı
lmı
şolan davaları
n sağlı
klıbir biçimde ve
kı
sa sürede sonuçlandı
rı
lmasıamacı
na yöneliktir. Tarafları
n dava
açarken usul kurallarıuyarı
nca gereken özeni göstermemelerinden
kaynaklanan gereksiz harcama ve zaman kaybıbu kural içinde
değerlendirilemez.
Usul kuralları
, bir çok konuda sı
nı
rlayı
cı
, uyulmaması
durumunda da hakkı
n kaybolması
na yol açan düzenlemeler
içermektedir. Ancak kamu düzeninin sağlanmasıiçin gerekli olan bu
düzenlemelerin, hak arama özgürlüğünü ve hukuk devleti ilkesini
zedelediği düş
ünülemez.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
ndan istemin reddi gerekeceği kanı
sı
yla çoğunluk görüş
üne
katı
lmı
yoruz.

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı : 1999/17
Karar Sayı
sı: 1999/35
Karar Günü : 14.9.1999
İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Gürgentepe Asliye Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza
Kanunu”nun 436. maddesinin birinci ve ikinci fı
kraları
nı
n Anayasa’nı
n
başlangı
cı
nı
n altı
ncıparagrafıile 10. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
klar hakkı
nda fuhuşiçin kadı
n tedarik etmek suçundan
açı
lan kamu davası
nda mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 436.
maddesinin birinci ve ikinci fı
kraları
nı
n Anayasa’nı
n Başlangı
ç
Bölümü ile 10. maddesine aykı
rıolduğunu ileri sürerek iptali istemiyle
doğrudan başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Gürgentepe C. Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n
22.07.1998 tarihli
iddianamesiyle suç tarihinde mağdurlar Fatma ve Arzu’yu “Size iş
bulacağı
z” diye kandı
rarak sanı
klar Çamaşilçesinde bir Cafeteryaya
götürdükleri, kendilerini beklemelerini söyleyerek Cafeteryadan
sanı
kları
n gittiği, bir süre sonra İ
smet isimli ş
ahı
s mağdurelerin
yanı
na gelerek “bizi bekleyen bayanlar sizler misiniz” dedikleri,
mağdurelerin ise “biz sizi beklemiyoruz” deyip Jandarma’ya bilgi
verdikleri, sanı
kları
n mağdureleri fuhuşiçin kadı
n tedarik ettiklerinden
bahisle cezalandı
rı
lmalarıiçin kamu davasıaçmı
ş
tı
r.
Sanı
klardan Ahmet Turan Marun ve sanı
k Uğur Kutlu’nun
talimat mahkemesince savunmalarıalı
nmı
ş
, ayrı
ca mağdur Arzu
Arslan’ı
nda talimat mahkemesince alı
nmı
ştı
r.
Mahkememizce Tanı
k Hasan Arslan dinlenilerek bilgisi zapta
geçirilmiş
tir.

582

Mahkememizce yargı
lama devam ederken C. Savcı
sı
nı
n
TCK.nun 436/1-2 maddelerinin Anayasaya aykı
rıolduğu yönünde
mütaalasıalı
narak Mahkememizce Anayasa Mahkemesince karar
verilene kadar durma kararıverilmiştir.
Dosya içeriği ve TCK.nun 436/1-2. maddeleri kanuni yorum ve
içeriği dikkate alı
narak
incelendiğinde; TCK.nun 436/1-2.
maddelerinin Anayasaya aykı
rıolduğu kanaatine varı
lmı
ştı
r. Şöyle
ki; TCK.nun 8. babı
nı
n 2. ve 3. fası
lları
nda düzenlenen TCK.nun
429/1, 430/1 ve 436/1-2 maddeleri birlikte değerlendirildiğinden
“cebir, ş
iddet, hile ve nüfus icrası
” unsur olarak belirtilmiş
, TCK.nun
429/1 ve 430/1. maddelerinde kaçı
rma ve alı
koyma ş
ehvet hissi ve
evlenme maksadı
yla olmasış
artı
na bağlanmı
ş
, TCK.nun 436/1-2
maddelerinde ise kaçı
rı
lan ve alı
konulan kadı
nı
n veya bakirin
başkasıiçin iğfal veya tedarik veyahut sevk ve bir yerden bir yere
nakletme ş
artı
na bağlanmı
ş
tı
r.
Eğer sanı
k şehvet hissi veya evlenmek maksadı
yla cebir, ş
iddet
veya tehdit veya hile ile şehvet hissi veya evlenme maksadı
yla bir
kadı
nıkaçı
rı
rsa TCK.nun 429/1 veya 430/1. maddeleri uyarı
nca 3-10
yı
l veya 5-10 yı
la kadar ağı
r hapis cezasıile cezalandı
rı
lı
rken eğer;
kaçı
rma ve alı
koyma Sanı
k tarafı
ndan cebir, ş
iddet veya tehdit veya
nüfus icraasıyahut hile ile işlenirse TCK.nun 436/1-2 maddeleri
uyarı
nca 1-3 yı
la kadar hapis ve 50.-TL’den 500.000.TL’ye kadar ağı
r
para veya 2-5 seneye kadar hapis ile cezalandı
rı
lacaktı
r.
1982 tarihli TC. Anayasamı
zı
n baş
langı
ç kı
smı
nda “Her Türk
vatandaşı
nı
n bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerde eşitlik ve
sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve
hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürme ve maddi ve manevi
varlı
ğı
nıbu yönde geliş
tirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;”
ve kanun önünde eşitlik başlı
klı1982 TC. Anayasası
nı
n 10. maddesi
uyarı
nca “Herkes dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi düş
ünce, felsefi inanç,
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun
önünde eşittir” hükümleri gözetildiğinde ve yine İ
nsan Hakları
Beyannamesinin 7. maddesi uyarı
nca “Kanun önünde herkes eşittir
ve farksı
z olarak kanunun eşit konulması
ndan istifade hakkı
na
haizdir. Herkesin iş
bu beyannameye aykı
rıher türlü ayı
rtedici
muameleye karşıve böyle bir ayı
rt edici muamele için yapı
lacak her
türlü kı
şkı
rtmaya karş
ıeş
it korunma hakkıvardı
r:” hükümleri ve
Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’nı
zı
n çok yerinde olan TCK.nun 438.
maddesinin iptali ile ilgili kararı da birlikte değerlendirilip
gözetildiğinde TCK.nun 436/1-2 maddelerindeki fuhuşamacı
yla cebir,
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şiddet veya hileyle veya nüfus icraasıile bir kadı
nı
n kaçı
rı
lması
,
alı
konulması
nı
n TCK.nun 429/1 ve 430/1. maddelerinde öngörülen
cezalardan daha hafif cezalar öngörülmüşolması
, yukarı
da belirtilen
Anayasa’mı
zı
n baş
langı
ç hükmüne 10. maddesine ve Evrensel İ
nsan
Hakları Beyannamesinin 7. maddesine aykı
rı olduğu böylece
TCK.nun 436/1-2 maddelerinin iptali için Anayasa’mı
zı
n 152/1.
maddesi uyarı
nca TC. Anayasa Mahkemesi’ne başvurmamı
z
kanaatine varı
larak aşağı
daki hüküm kurulmuş
tur.
Hüküm: Yukarı
da açı
klanan gerekçe ve nedenlerle;
Her ne kadar sanı
klar hakkı
nda TCK.nun 436/1- son maddeleri
gereğince cezalandı
rı
lmalarıiçin kamu davasıaçı
lmı
ş ise de;
TCK.nun 436/1-2 maddelerinin 1982 Anayasa’mı
zı
n başlangı
ç
hükümleri ve 10. maddesine aykı
rıolduğu kanaatine varı
ldı
ğı
ndan
TC. 1982 tarihli Anayasa’mı
zı
n 152 ve CMUK. 253. maddesine göre
davanı
n Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğıkararı
nı
n sonucuna kadar
ESASTAN DURMASINA,
Dosyamı
zı
n kül halinde C. Başsavcı
lı
ğıkanalıile Anayasa
Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’na gönderilmesine...”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun 436. maddesinin itiraz konusu
birinci ve ikinci fı
kralarış
öyledir:
“MADDE 436- Her kim fuhuşzı
mmı
nda rı
zasile olsa bile henüz
yirmibir yaş
ı
nıbitirmeden bir bakiri veya bir kadı
nıyahut cebir ve
şiddet veya tehdit veya nüfus icrasıyahut hile ile yirmibir yaşı
nıbitiren
bir bakir veya kadı
nıbaş
kasıiçin iğfal ve tedarik veyahut sevk veya
bir yerden diğer yere naklederse bir seneden üç seneye kadar hapis
ve elli liradan beş
yüz liraya kadar ağı
r para cezasile cezalandı
rı
lı
r.
Bu fiil yirmibir yaş
ı
nıdoldurmı
yan bakir veya kadı
n hakkı
nda
iğfal veya cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfus icrasile yahut kardeş
veya usul sı
hrî usulden yahut koca veya veli veya vasi veya muallim
veya mürebbi veya hizmetkârlarıyahut nezaretleri altı
na verilen sair
kimseler tarafı
ndan yapı
lı
rsa iki seneden beş seneye kadar
hapsolunur”
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B- İ
lgili Yasa Kuralları
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili görülen 429. ve 430. maddeleri
şöyledir:
1- “MADDE 429- Her kim cebir ve ş
iddet veya hile ile ş
ehvet
hissi veya evlenme maksadiyle reş
it olan veya reşit kı
lı
nan bir kadı
nı
kaçı
rı
r veya bir yerde alı
korsa üç seneden on seneye kadar ağı
r hapis
cezasıile cezalandı
rı
lı
r.
Kaçı
rı
lan kadı
n evli ise ağı
r hapis cezasıyedi seneden aşağı
olamaz”
2- “MADDE 430- Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hile
ile ş
ehvet hissi veya evlenme maksadiyle reş
it olmı
yan bir kimseyi
kaçı
rı
r veya bir yerde alı
korsa beşseneden on seneye kadar ağı
r
hapis cezasıile cezalandı
rı
lı
r.
Eğer reş
it olmı
yan kimse, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile
olmaksı
zı
n kendi rı
zasıile şehvet hissi veya evlenme maksadile
kaçı
rı
lmı
şveya bir yerde alı
konulmuşise ceza altıaydan üç seneye
kadar hapistir”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- Anayasa’nı
n başlangı
cı
nı
n altı
ncıparagrafı
: “Her Türk
vatandaşı
nı
n bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve
sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve
hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî
varlı
ğı
nıbu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuş
tan sahip
olduğu...”
2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ,
Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa
YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 3.5.1999 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
ve ilgili görülen yasa kuralları
yla, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
na dayanak
yapı
lan Anayasa kurallarıve bunlarla ilgili gerekçeler ile dosyada
bulunan tüm belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
TCK’nun ikinci kitabı
nı
n “Adab-ıUmumiye ve Nizam-ıAile
Aleyhinde Cürümler” başlı
klı8. babı
nı
n “Fuhşiyata Tahrik” başlı
klı3.
faslı
nda düzenlenen 436. maddesinin birinci ve ikinci fı
kralarışöyledir:
“Her kim fuhuşzı
mnı
nda rı
zasile olsa bile henüz yirmi bir yaş
ı
nı
bitirmeden bir bakiri veya bir kadı
nıyahut cebir ve ş
iddet veya tehdit
veya nüfus icrasıyahut hile ile yirmi bir yaşı
nıbitiren bir bakir veya
kadı
nıbaşkasıiçin iğfal veya tedarik veyahut sevk veya bir yerden
diğer yere naklederse bir seneden üç seneye kadar hapis ve elli
liradan beşyüz liraya kadar ağı
r para cezasıile cezalandı
rı
lı
r.
Bu fiiller yirmibir yaşı
nıdoldurmayan bakir veya kadı
n
hakkı
nda iğfal veya cebir ve ş
iddet veya tehdit veya nüfuz icrasile
yahut kardeşveya usul veya sı
hrî usulden yahut veya koca veya veli
veya vasi veya muallim veya mürebbi veya hizmetkarlarıyahut
nezaretleri altı
na verilen sair kimseler taraf ı
ndan yapı
lı
rsa iki seneden
beşseneye kadar hapsolunur”.
Maddenin birinci fı
krası
nda, failin amacıile suçun maddî unsuru
aynı
, ancak mağdurları
n yaşıile maddî unsuru oluşturan fiili işlemek
için baş
vurulan yöntemi farklıiki suç düzenlenmiştir. Birinci suç,
yirmibir yaşı
nıbitirmeyen bakir veya kadı
nırı
zasıile de olsa fuhuş
maksadı
yla başkasıiçin iğfal, tedarik, sevk veya bir yerden diğer yere
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nakletmektir. Bu “fuhuşiçin aracı
lı
k” suçunu oluşturmaktadı
r. İ
kinci
suç, yirmibir yaşı
nıbitirmişbakir veya kadı
nıcebir, şiddet, tehdit,
nüfus icrası
, hile ile fuhuşamacı
yla baş
kasıiçin iğfal, tedarik, sevk
veya bir yerden diğer yere nakletmektir. Bu da “kadı
n ticareti suçu”nu
oluş
turmaktadı
r. Maddenin ikinci fı
krası
nda, suçun icrası
nda
kullanı
lan araçlara veya failin sı
fatı
na bağlıolarak “fuhuşiçin aracı
lı
k”
suçunun ağı
rlaştı
rı
cısebepleri düzenlenmiştir.
Fuhuş, genişanlamı
yla, baş
kaları
nı
n cinsel ihtirasları
nıtatmin
için menfaat karşı
lı
ğıvücudunu kullandı
rmaktı
r. Yasa “fuhuş için
aracı
lı
k” ve “kadı
n ticareti” eylemlerini suç sayı
p yaptı
rı
ma
bağlamı
ştı
r.
Fuhuşiçin aracı
lı
k suçunda maddî unsur, erkek veya kadı
n olan
fail tarafı
ndan rı
zası
yla da olsa henüz yirmibir yaşı
nıbitirmeyen bir
kadı
n veya kı
zı
n fuhuş zı
mnı
nda iğfal veya tedarik yahut sevk
veyahut bir yerden diğer bir yere nakledilmesidir. Suçun manevî
unsuru olan genel kast yanı
nda ayrı
ca özel kast da aranı
r. Failin iğfal
veya tedarik yahut sevk veyahut bir yerden diğer bir yere nakletmek
hareketlerini, hem bilerek ve isteyerek hem de “fuhuş zı
mnı
nda
başkaları
nı
n arzuları
nıtatmin amacı
yla” yapmasıgerekir. Bu suçlarda
manevî unsur, genel kastı
n yanı
nda baş
kası
nı
n şehvet duygusunu
tatmin etmek özel kastı
dı
r.
İ
tiraz konusu kural ile korunmak istenen yarar, toplumdaki genel
adap hissi ve aile nizamı
dı
r. “Aracı
lı
k etmek fiili” fuhş
un
gerçekleş
mesinde rol oynadı
ğıgibi toplumdaki davranı
şkuralları
nı
n
bozulup yı
kı
lması
na da sebep olmaktadı
r. Bu nedenle, ceza fuhuşve
bunun için yapı
lan aracı
lı
ğı
n yayı
lması
nıönleme amacı
na yöneliktir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran mahkeme, TCK’nun 429. ve 430.
maddelerinin birinci fı
kralarıile aynıYasa’nı
n 436. maddesinin birinci
ve ikinci fı
kralarıbirlikte değerlendirildiğinde “cebir, şiddet, hile ve
nüfuz icrası
”nı
n unsur olarak belirtildiğini, TCK’nı
n 429. ve 430.
maddelerinin birinci fı
kraları
nda kaçı
rma ve alı
koymanı
n şehvet hissi
ve evlenmek maksadı
yla olmasıhalinde sı
rası
yla üç seneden on
seneye ve beşseneden on seneye kadar ağı
r hapis cezası
, TCK’nun
436. maddesinde tanı
mlanan “fuhuşiçin aracı
lı
k” ve “kadı
n ticareti”
suçları
nda ise bir seneden üç seneye ve iki seneden beşseneye
kadar hapis ve para cezasıöngörüldüğünü ileri sürerek, benzer
suçlardaki bu yaptı
rı
m farkı
nı
n Anayasa’nı
n baş
langı
cı
nı
n altı
ncı
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paragrafı
na, 10. maddesindeki eş
itlik ilkesine ve İ
nsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nin 7. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptalini
istemiş
tir.
Anayasa’nı
n
baş
langı
cı
nı
n
6. paragrafı
nda, “Her Türk
vatandaşı
nı
n bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve
sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve
hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî
varlı
ğı
nıbu yönde geliş
tirme hak ve yetkisine doğuş
tan sahip olduğu”
açı
klanmı
ş, İ
nsan HaklarıEvrensel Beyannamesi’nin 7. maddesine
koş
ut düzenleme içeren 10. maddesinde ise, “Herkes, dil, ı
rk, renk,
cinsiyet, siyasi düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayı
rı
m gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kiş
iye,
aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve
idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar” denilmiştir.
Yasa önünde eş
itlik herkesin her yönden aynıkurallara bağlı
olacağıanlamı
na gelmez. Anayasa’nı
n amaçladı
ğıeylemli değil
hukuksal eşitliktir. Eşitlik ilkesi, birbirinin aynıdurumda olanlara ayrı
kuralları
n uygulanması
nıve ayrı
calı
klıkişi ve topluluklar yaratı
lması
nı
engeller. Aynıdurumda olanlar için ayrıdüzenleme Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k oluşturur. Ancak, durumları
ndaki farklı
lı
k, değişik kurallarıve
uygulamalarıgerekli kı
labilir. Bu durumda eşitlik ilkesi zedelenmez.
Yasama organı
, kamu düzeninin korunmasıiçin ceza hukuku
alanı
nda düzenleme yaparken, ceza hukukunun genel ilkelerine bağlı
kalmak koş
ulu ile anayasal sı
nı
rlar içinde toplumda hangi ylemlerin
suç sayı
lacağı
nı
, suç sayı
lanları
n hangi tür ve ölçüde yaptı
rı
ma
bağlanacağı
nı
, hangi durum ve davranı
ş
ları
n ağı
rlaştı
rı
cıya da
hafifletici unsur olarak kabul edileceğini belirleyebilir.
TCK’nun 429. ve 430. maddeleri Yasa’nı
n ikinci kitap sekizinci
babı
nı
n “Kı
z ve Kadı
n ve Erkek Kaçı
rma” başlı
klıikinci faslı
nda, itiraz
konusu 436. maddesi ise aynıkitabı
n aynıbabı
nı
n “Fuhş
iyata Tahrik”
başlı
klı üçüncü faslı
nda düzenlenmiştir. Baş
vuru kararı
nda
karşı
laştı
rı
lan suçlar birlikte incelendiğinde, korunan hukukî yarar ve
unsurları
ndaki benzerliklere karşı
n, maddelerin yasadaki yerleri,
suçun unsurları
, cezaları
, türleri, artı
rı
cı
-indirici nedenleri yönünden
tümüyle farklıolduklarıanlaş
ı
lmaktadı
r. Bu durumda, farklısuç
işleyen sanı
kları
n aynıkonumda olduklarıkabul edilemeyeceğinden
farklıyaptı
rı
mlar öngören söz konusu maddelerin Anayasa’nı
n eş
itlik
ilkesi yönünden karşı
laştı
rı
lmaları
na olanak yoktur.
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Bu nedenlerle, ayrı suçlara farklı cezalar öngörülmesi
Anayasa’nı
n başlangı
cı
nı
n altı
ncıparagrafı
na ve 10. maddesinde
yer alan eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturmaz. İ
tirazı
n reddi gerekir.
VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 436.
maddesinin birinci ve ikinci fı
kraları
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na
ve itirazı
n REDDİ
NE, 14.9.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar
verildi.
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/30
: 1999/37
: 21.9.1999

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet Partisi (Fazilet
Partisi) TBMM Grubu adı
na Parti Genel BaşkanıMehmet Recai
Kutan
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 29.6.1999 günlü, 4395 sayı
lı
“Katma Bütçeli İ
dareler 1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu”nun 11.
maddesinin Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 130., 161. ve 162. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N
GEREKÇESİ
Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesinin
gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Hemen ilk bakı
ş
ta anlaş
ı
lacağıgibi, 4395 sayı
lıKatma Bütçeli
İ
dareler 1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun bu (11. maddesi) hükmü
Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 130., 161. ve 162. maddelerine açı
kça
aykı
rı
dı
r. Şöyle ki:
Anayasa Mahkemesi’nin (15.2.1995 tarih, E. 1994/69, K.
1995/8 sayı
lı
) kararı
nda da belirtildiği gibi:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri Anayasa’nı
n
87. maddesinde belirtilirken bütçe yasa tasarı
sı
nıgörüşmek ve kabul
etmek dı
şı
nda diğer yasalarıkoymak, değiş
tirmek ve kaldı
rmak
biçiminde bir ayrı
m yapı
lmı
ştı
r. Bütçe yasaları
nıöteki yasalardan ayrı
tutan bu Anayasa ilkesi karş
ı
sı
nda herhangi bir yasa ile düzenlenmesi
gereken bir konunun bütçe yasası ile değiş
tirilmesine ve
kaldı
rı
lması
na olanak yoktur.
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde yasaları
n Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde teklif, görüş
me usul ve esaslarıile yayı
mlanması
düzenlenirken, bütçe yasaları
nı
n görüşme usul ve esasları162.
maddede ayrı
ca belirtilmiş, Genel Kurul’da üyelerin gider artı
rı
cıveya
gelir azaltı
cı tekliflerde bulunmaları önlenmiş; 89. maddesiyle
Cumhurbaş
kanı
’na bütçe yasaları
nı
n bir daha görüşülmek üzere
TBMM’ne geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ş
; 163. maddesinde de
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bütçelerde değiş
iklik yapı
labilmesi esaslarıbelirlenmiş
, Bakanlar
Kurulu’na kanun hükmünde kararname ile bütçede değiş
iklik yapma
yetkisi verilmemiş
tir.
Anayasa’da birbirinden tümüyle ayrı düzenlenen bu iki
yasalaş
tı
rma yönteminin doğal sonucu olarak, genel yasalarla
düzenlenmesi gereken bir konumun bütçe yasasıile düzenlenmesi,
değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
nda, “bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz”
denilmektedir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe
yasalarıöteki yasalardan ayrıolmasınedeniyle, bir yasa kuralınası
l
aynı nitelikte bir yasa kuralı
yla değiştirilebilirse, bütçe yasalarıda
aynı yöntemle hazı
rlanmı
şve kabul edilmişbir bütçe yasasıile
değiş
tirilebilir. Yasa konusu olabilecek bir kural kapsamaması
koş
uluyla “bütçe ile ilgili hükümler” ifadesi de bütçeyi açı
klayı
cı
,
uygulanması
nı kolaylaştı
rı
cı nitelikte
düzenlemeler
olarak
değerlendirilmelidir.
Bir yasa kuralı
nı
n bütçeden harcamayıya da bütçeye gelir
sağlamayıgerektirir nitelikte bulunması
, mutlak biçimde “bütçe ile ilgili
hükümlerden” sayı
lması
na yetmez. Her yasada değiş
ik türde gidere
neden olabilecek kurallar bulunabilir. Böyle kuralları
n bulunması
yla
örneğin, yargı
, savunma, eğitim, sağlı
k, tarı
m, ulaş
ı
m ve benzeri
kamu hizmeti alanları
na ilişkin yasaları
n bütçeyle ilgili hükümler
içerdiği kabul edilirse, bu konulardaki yasaları
n değiş
tirilip kaldı
rı
lması
için de bütçe yasaları
na hükümler koymak yoluna gidilebilir. Oysa, bu
tür yasa düzenlemeleri, bütçenin yapı
lması ve uygulanması
yöntemiyle ilişkisi bulunmayan, yasakoyucunun baş
ka amaçla ve
bütçe yasaları
ndan tümüyle değişik yöntemlerle gerçekleş
tirilmesi
gereken yasama işlemleridir. 161. maddedeki “bütçe ile ilgili hüküm”
ifadesine dayanı
larak, gider ya da gelirle ilgili bir konuyu olağan bir
yasa yerine bütçe yasasıile düzenlemek, Anayasa’nı
n 88. ve 89.
maddelerini bu tür yasalar bakı
mı
ndan uygulanamaz duruma düşürür.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin getirilişamacı
, bütçe yasaları
nda,
yı
llı
k bütçe kavramıdı
şı
ndaki konulara yer vermemek, böylece bütçe
yasaları
nıilgisiz kurallardan uzak tutmak, kendi yapı
sıiçinde
bütünleştirmektir.”
Öte yandan Anayasa’nı
n 130. maddesinin dokuzuncu fı
krası
na
göre,
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“Yükseköğretim kurumları
nı
n kuruluşve organlarıile ... öğretim
elemanıyetiştirmeleri) ... kanunla düzenlenir.”
Anayasa’nı
n sözünü ettiği kanun, özel olarak hazı
rlanı
p
yürürlüğe konulmuş
tur. Bu (özel kanun, 04.11.1981 tarih ve 2547
sayı
lı“Yükseköğretim Kanunu”dur.
Anı
lan (2547 sayı
lı
) Kanun’un, “Öğretim ElemanıYetiştirme”
başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 35. maddesi, yükseköğretim kurumlarıiçin “Öğretim
ElemanıYetiştirme”nin usul ve yolları
nıayrı
ntı
lıbiçimde -özel olarakbelirtmiş
tir.
Eğer “Öğretim ElemanıYetiş
tirme” konusunda, sözkonusu
maddede veya bir bütün olarak 2547 sayı
lı Yükseköğretim
Kanunu’nda bir eksiklik hissediliyorsa bu eksikliği gidermenin yolu
Bütçe Kanunu’na -Anayasa’ya aykı
rıolarak- bir takı
m hükümler
sokmak değil, fakat Anayasa’ya uygun olarak 2547 sayı
lı
Yükseköğretim Kanunu’nda düzenleme yapmaktı
r. Bütçe Kanunu ile
genel ve soyut kurallar konulması
, yeni bir kanun ihdasıveya ilgili
özel kanunlarda -somut olayı
mı
zda ise 2547 sayı
lıKanun’un 35.
maddesinde- tadil anlamı
na gelir. Böyle bir düzenlemenin ise iptali
gerekir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi, daha önce, 4061 sayı
lı1995 Malî
Yı
lıBütçe Kanunu’nun 67. maddesini 2547 sayı
lıKanun’un 35.
maddesinde değiş
iklik yaptı
ğıgerekçesiyle iptal etmiştir. (Anayasa
Mahkemesi KararıT.13.6.1995, K.1995/12, E.1995/2).
Ancak somut olayda, 4395 sayı
lıKanun’un dava konusu 11.
maddesi hakkı
nda iptal kararı
nıbeklemeden yürürlüğün durdurulması
kararıverilmelidir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi 13.6.1995 tarihinde de 2547 sayı
lı
Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesini zı
mnen tadil eden
23.12.1994 tarih ve 4061 sayı
lı1995 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 67.
maddesi hakkı
nda yürürlüğün durdurulması kararı vermiştir.
(K.1995/1, E.1995/2).
1995 yı
lı
nda yürürlüğün durdurulması
nıgerektiren sebepler,
kanaatimizce, bugün de -hatta daha fazlasıile- mevcuttur. Şöyle ki:
1) 29.6.1999 tarih ve 4395 sayı
lıKanun’un 11. maddesi açı
kça
Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
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2) Dava konusu 11. maddenin, yürürlüğün durdurulmaması
halinde, telafi imkansı
z bir takı
m zararlar doğuracağıgayet açı
k ve
kesindir.
3) Mezkur madde için yürürlüğün durdurulmasıkararıverilmesi
durumunda hukuki bir boşluk doğmayacağıgibi kanun koyucunun
gerçek iradesiyle Anayasa’ya uygun ş
ekilde tedvin ettiği yasa
hükmüne; 2547 sayı
lıKanun’un 35. maddesine dönülecektir.
Sonuç:
Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 130., 161. ve 162. maddelerine
açı
kça aykı
rıolup uygulanmasıhalinde telafisi imkansı
z zararlar
doğuracağıkesin bulunan 29.6.1999 tarih ve 4395 sayı
lı“Katma
Bütçe İ
dareler 1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu”nun 11. maddesi
hakkı
nda acilen yürürlüğün durdurulmasıve iptal kararıverilmesini
saygı
ları
mla arz ederim. 10.8.1999”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralı
İ
ptali istenen Yasa kuralışöyledir :
“MADDE 11.- Öğretim üyesi yetiştirme projesi kapsamı
nda yurt
içindeki yükseköğretim kurumları
nda lisansüstü eğitim yaptı
rı
lacak
araştı
rma görevlileri, geliş
mekte olan ilgili üniversitelerin istemeleri
halinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafı
ndan yapı
lacak
merkezi sı
navla seçilirler.
Sı
navda başarı
lıolanlar, yükseköğretim kurumları
nı
n atama izni
verilmişaraştı
rma görevlisi kadroları
na atanı
rlar ve önceden tespit
edilecek yükseköğretim kurumları
nda lisansüstü eğitim yapmak üzere
2547 sayı
lıKanunun 35 inci maddesine göre görevlendirilirler.
Yükseköğretim Kurulu Bütçesinin (111-01-3-352-900) (Öğretim
Üyesi Yetiştirme Projesi) tertibine konan ödenek, cari harcamalarda
kullanı
lmak üzere (personel hariç) bu proje kapsamı
nda lisansüstü
eğitim veren yükseköğretim kurumları
nı
n bütçelerine, görevlendirilen
öğrencilerin sayı
ları ve öğrenim alanları dikkate alı
narak
Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlı
ğı
nca
aktarı
lı
r.”
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B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu
ve bakanlarıdenetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun
hükmünde kararname çı
karma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap
kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek; para bası
lması
na ve
savaş ilânı
na
karar
vermek;
milletlerarası andlaş
maları
n
onaylanması
nıuygun bulmak, Anayasanı
n 14 üncü maddesindeki
fiillerden dolayıhüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af
ilânı
na, mahkemelerce verilip kesinleş
en ölüm cezaları
nı
n yerine
getirilmesine karar vermek ve Anayasanı
n diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
2- “MADDE 88.- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarıve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülme usul ve esaslarıİ
çtüzükle düzenlenir.”
3- “MADDE 89.- Cumhurbaş
kanı
, Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunlarıonbeşgün içinde yayı
mlar.
Yayı
mlanması
nı uygun bulmadı
ğı kanunları
, bir daha
görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynısüre
içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları
bu hükme tâbi değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen
kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanı
nca yayı
mlanı
r; Meclis, geri
gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı
değiş
tirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklı
dı
r.”
4- “MADDE 130.- Çağdaşeğitim – öğretim esasları
na dayanan
bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçları
na uygun insangücü
yetiştirmek amacıile; ortaöğretime dayalıçeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştı
rma, yayı
n ve danı
şmanlı
k yapmak, ülkeye ve
insanlı
ğa hizmet etmek üzere çeş
itli birimlerden oluşan kamu
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tüzelkişiliğine
ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet
tarafı
ndan kanunla kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacı
na
yönelik olmamak ş
artıile vakı
flar tarafı
ndan, Devletin gözetim ve
denetimine tâbi yükseköğretim kurumlarıkurulabilir.
Kanun, üniversitelerin
yayı
lması
nıgözetir.

ülke

sathı
na

dengeli

bir

biçimde

Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardı
mcı
larıserbestçe her
türlü bilimsel araştı
rma ve yayı
nda bulunabilirler. Ancak, bu yetki,
Devletin varlı
ğıve bağı
msı
zlı
ğıve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve
bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez.
Üniversiteler ve bunlara bağlıbirimler, Devletin gözetimi ve
denetimi altı
nda olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanı
r.
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler
Cumhurbaş
kanı
nca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve
atanı
r.
Üniversite yönetim ve denetim organlarıile öğretim elemanları
;
Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organları
nı
n
dı
şı
nda kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden
uzaklaş
tı
rı
lamazlar.
Üniversitelerin hazı
rladı
ğıbütçeler; Yükseköğretim Kurulunca
tetkik ve onaylandı
ktan sonra Millî Eğitim Bakanlı
ğı
na sunulur ve
genel ve katma bütçelerin bağlıolduğu esaslara uygun olarak işleme
tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.
Yükseköğretim kurumları
nı
n kuruluşve organlarıile iş
leyiş
leri
ve bunları
n seçimleri, görev, yetki ve sorumluluklarıüniversiteler
üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkı
nıkullanma usulleri,
öğretim elemanları
nı
n görevleri, unvanları
, atama, yükselme ve
emeklilikleri, öğretim elemanıyetiş
tirme, üniversitelerin ve öğretim
elemanları
nı
n kamu kuruluşlarıve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim
düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş
, devam ve alı
nacak
harçlar, Devletin yapacağıyardı
mlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza
işleri, malî iş
ler, özlük hakları
, öğretim elemanları
nı
n uyacakları
koş
ullar, üniversitelerarasıihtiyaçlara göre öğretim elemanları
nı
n
görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve
595

çağdaşbilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim
Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladı
ğı malî kaynakları
n
kullanı
lmasıkanunla düzenlenir.
Vakı
flar tarafı
ndan kurulan yükseköğretim kurumları
, malî ve
idarî konularıdı
şı
ndaki akademik çalı
şmaları
, öğretim elemanları
nı
n
sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan
yükseköğretim kurumlarıiçin Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir.”
5- “MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri
dı
şı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.
Malî yı
l başlangı
cı ile genel ve katma bütçe1erin nası
l
hazı
rlanacağıve uygulanacağıkanunla belirlenir.
Kanun, kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla
sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz.”
6- “MADDE 162.- Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe
tasarı
larıile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yı
l başı
ndan
en az yetmişbeşgün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Bütçe tasarı
ları ve rapor, kı
rk üyeden kurulu Bütçe
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna
veya grupları
na en az yirmibeşüye verilmek ş
artıile, siyasî parti
grupları
nı
n ve bağı
msı
zları
n oranları
na göre temsili gözönünde
tutulur.
Bütçe komisyonunun ellibeşgün içinde kabul edeceği metin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve malî yı
l baş
ı
na kadar
karara bağlanı
r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, bakanlı
k ve
daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkı
nda düşüncelerini, her
bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler sı
rası
nda açı
klarlar; bölümler ve
değiş
iklik önergeleri, üzerinde ayrı
ca görüşme yapı
lmaksı
zı
n okunur
ve oya konur.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarı
ları
nı
n
Genel Kurulda görüşülmesi sı
rası
nda, gider artı
rı
cıveya gelirleri
azaltı
cıönerilerde bulunamazlar.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
N. SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Fulya
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü SÖNMEZ’in
katı
lı
mları
yla 9.9.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki rapor geldikten sonra
karara bağlanması
na OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiştir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
29.6.1999 günlü, 4395 sayı
lı“Katma Bütçeli İ
dareler 1999 Malî
Yı
lıBütçe Kanunu”nun 11. maddesinin;
A- Birinci ve ikinci fı
kraları
, 21.9.1999 günlü, E: 1999/30, K:
1999/37 sayı
lıkararla iptal edildiğinden, uygulanmaları
ndan doğacak
ve sonradan giderilmesi olanaksı
z durumları
n ve zararları
n önlenmesi
ve iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmamasıiçin kararı
n Resmî Gazete’de
yayı
mlanacağıgüne kadar fı
kraları
n yürürlüklerinin durdurulması
na,
Güven
Dİ
NÇER
ile
Mustafa
BUMİ
N’in
karşı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- Üçüncü fı
krası
nı
n yürürlüğünün durdurulmasıisteminin
reddine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleriyle
öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- Maddenin Birinci ve İ
kinci Fı
kraları
nı
nİ
ncelenmesi
İ
ptali istenen 11. maddenin birinci fı
krası
nda, yükseköğretim
kurumları
nda lisansüstü eğitim yaptı
rı
lacak araştı
rma görevlilerinin
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapı
lacak sı
navla
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seçilecekleri, ikinci fı
krası
nda da, sı
navda başarı
lıolanları
n atanma
biçimi belirtildikten sonra, yükseköğretim kurumları
nda lisansüstü
eğitim yapmak üzere 2547 sayı
lıKanun’un 35. maddesine göre
görevlendirilecekleri öngörülmüştür.
Dava dilekçesinde, Anayasa’n ı
n 130. maddesinin dokuzuncu
fı
krası
nda, “Yükseköğretim kurumları
nı
n kuruluşve organlarıile ...
öğretim elemanlarıyetiş
tirme ... kanunla düzenlenir” denildiği, bu
Kanun’un ise 2547 sayı
lıKanun olduğu, bunun “Öğretim Elemanı
Yetiştirme” başlı
klı35. maddesinde öğretim elemanıyetiş
tirme usul
ve esasları
nı
n ayrı
ntı
lıbiçimde gösterildiği, bu konuda bir eksiklik
varsa değişikliğin bütçe kanunlarıdı
şı
ndaki kanunlarla yapı
lması
gerektiği belirtilerek maddenin Anayasa’ya aykı
rıolduğu gerekçesiyle
iptali istenilmiştir.
Anayasa’nı
n 87. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
görev ve yetkileri yasa koymak, değiş
tirmek ve kaldı
rmak yanı
nda
bütçe yasa tasarı
sı
nıgörüş
mek ve kabul etmek olarak belirtilmiş
tir.
Bütçe yasaları
yla diğer yasalar arası
nda yapı
lan bu ayrı
m karş
ı
sı
nda,
herhangi bir yasa ile düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe yasası
ile düzenlenmesine veya herhangi bir yasada yer alan hükmün bütçe
yasalarıile değiş
tirilmesine ve kaldı
rı
lması
na olanak yoktur.
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde yasa tasarıve tekliflerinin
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülme usul ve esaslarıile
yayı
mlanmasıdüzenlenirken, bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüşülme usul
ve esasları162. maddede ayrı
ca belirtilmiştir. Bu maddeye göre
bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüş
ülmesinde ayrıbir yöntem kabul
edilmiş
, Genel Kurul’da üyelerin gider artı
rı
cıveya gelir azaltı
cı
tekliflerde bulunmalarıönlenmiş
tir. Anayasa’nı
n 89. maddesinde de
Cumhurbaş
kanı
’na bütçe yasaları
nıbir daha görüşülmek üzere
TBMM’ne geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ştı
r. Öte yandan
Anayasa’nı
n 163. maddesinde bütçelerde değişiklik yapı
labilmesi
esaslarıayrı
ca düzenlenmiş
, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde
kararname ile bütçede değiş
iklik yapmak yetkisi verilmemiştir.
Anayasa’da birbirinden tamamen ayrıve değiş
ik biçimde
düzenlenen bu iki yasalaş
tı
rma yönteminin doğal sonucu olarak,
birbirinin konusuna giren bir işin, ötekiyle ilgili yöntemin uygulanması
ile düzenlenmesi, değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lmasıolanaklıdeğildir.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
nda, “Bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz”
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denilmektedir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe
yasaları
nı
n öteki yasalardan ayrıolmalarınedeniyle, bir yasa kuralı
nası
l aynı nitelikte bir yasa kuralı
yla değiştirilebilirse, bütçe
yasaları
nı
n da aynıyöntemle hazı
rlanmı
şve kabul edilmişbir bütçe
yasasıile değiş
tirilmesi gerekir. Yasa konusu olabilecek bir kuralı
kapsamamasıkoşuluyla “bütçe ile ilgili hükümler” ifadesi de bütçeyi
açı
klayı
cı
, uygulanması
nıkolaylaş
tı
rı
cınitelikte düzenlemeler olarak
değerlendirilmelidir.
Bir yasa kuralı
nı
n bütçeden gider yapmayıya da bütçeye gelir
sağlamayıgerektirir nitelikte bulunması
, mutlak biçimde “bütçe ile ilgili
hükümlerden” sayı
lması
na yetmez. Her yasada gidere neden
olabilecek değiş
ik türde kurallar bulunabilir. Böyle kuralları
n
bulunması
yla örneğin, yargı
, savunma, eğitim, sağlı
k, tarı
m, ulaşı
m
ve benzeri kamu hizmeti alanları
na ilişkin yasaları
n bütçeyle ilgili
hükümler içerdiği kabul edilirse, bu konulardaki yasaları
n değiştirilip
kaldı
rı
lmasıiçin de bütçe yasaları
na hükümler koymak yoluna
gidilebilir. Oysa, bu tür yasa düzenlemeleri, bütçenin yapı
lmasıve
uygulanmasıyöntemiyle ilişkisi bulunmayan, yasakoyucunun başka
amaçla ve bütçe yasaları
ndan tümüyle değiş
ik yöntemlerle
gerçekleş
tirilmesi gereken yasama işlemleridir. 161. maddedeki
“Bütçe ile ilgili hüküm” ibaresine dayanı
larak, gider ya da gelirle ilgili
bir konuyu olağan bir yasa yerine bütçe yasasıile düzenlemek,
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerini bu tür yasalar bak ı
mı
ndan
uygulanamaz duruma düşürür.
Anayasa’nı
n 161. ve 162. maddelerinin getirilişamacı
, bütçe
yasaları
nda, yı
llı
k bütçe kavramıdı
ş
ı
ndaki konulara yer vermemek,
böylece bütçe yasaları
nıilgisiz kurallardan uzak tutarak, kendi yapı
sı
içinde bütünleştirmektir.
2547 sayı
lıYükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesinin (h)
bendinde, öğretim elemanları
nı
n yurt içinde ve dı
ş
ı
nda yetiş
tirilmeleri
ve görevlendirilmelerine ilişkin ilkeler belirtilmiş, 7. maddenin (a)
bendinde ise, öğretim elemanları
nı
n yetiştirilmeleri konusunda kı
sa ve
uzun vadeli planlar hazı
rlanmasıve üniversitelere tahsis edilen
kaynakları
n etkili biçimde kullanı
lmasıYükseköğretim Kurulu’nun
denetim ve gözetimine verilmiş, 35. maddesinde de, mevcut veya
yeni kurulmuş ve kurulacak yükseköğretim kurumları
nı
n öğretim
elemanıihtiyaçları
nı
n karşı
lanması
, yurt içinde ve dı
şı
nda nası
l
yetiştirilecekleri ayrı
ntı
lı biçimde açı
klanmı
ş
tı
r. Yükseköğretim
kurumları
na öğretim elemanıalı
nmasıve yetiştirilmesine ilişkin bu
kurallar “Katma Bütçeli İ
dareler 1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu”nun 11.
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maddesinin birinci ve ikinci fı
kralarıile değiştirilmiş olduğundan
belirtilen kurallar, Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 161. ve 162. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptalleri gerekir.
Güven Dİ
NÇER bu görüşlere katı
lmamı
ş
tı
r.
B- Maddenin Üçüncü Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
İ
ptali istenen 11. maddenin üçüncü fı
krası
nda, Yükseköğretim
Kurulu Bütçesi’nin ilgili tertibine öğretim elemanı yetiştirilmesi
amacı
yla konulan ödeneğin, lisansüstü eğitim verecek yükseköğretim
kurumları
nı
n bütçelerine öğrenci sayı
sıve öğrenim alanıdikkate
alı
narak YÖK’ün teklifi üzerine Maliye Bakanlı
ğı
’nca aktarı
lacağı
öngörülmektedir.
1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 56. maddesiyle
bütçeler ve bölümler arası
nda ödenek aktarı
lması
nı
n yasa ile
yapı
lacağıbelirtildikten sonra, harcamalarda tasarruf sağlamaya,
dengeli ve etkili bir bütçe politikasıgerçekleştirmeye, aktarmalar ve
yeni tertipler açmaya bütçe kanunları
yla Maliye Bakanıyetkili
kı
lı
nmı
ştı
r.
1999 Malî Yı
lıGenel Bütçe Kanunu’nun 19. maddesinde bu tür
aktarmalar için Maliye Bakanlı
ğı
’na yetki verilmiş, Katma Bütçeli
İ
dareler 1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 13. maddesinde ise, Genel
Bütçe Kanunu hükümlerinin katma bütçeli idareler için de
uygulanacağıöngörülmüş
tür.
İ
ptali istenen 11. maddenin son fı
krası
nda Maliye Bakanlı
ğı
’na
verilen ödenek aktarma yetkisi, belirtilen düzenlemeler gereğince
bütçeyle ilgili olduğundan Anayasa’ya aykı
rı
lı
k görülmemiştir.
VI- SONUÇ
29.6.1999 günlü, 4395 sayı
lı“Katma Bütçeli İ
dareler 1999 Malî
Yı
lıBütçe Kanunu”nun 11. maddesinin;
A- Birinci ve ikinci fı
kraları
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALLERİ
NE, Güven Dİ
NÇER’in karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
B- Üçüncü fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE, 21.9.1999 gününde karar
verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/28
: 1999/38
: 21.9.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Beşinci Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 25.12.1997 günlü, 4316 sayı
lı“1998 Malî
Yı
lıBütçe Kanunu”nun 64. maddesinin Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 161.
ve 162. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Çalı
ş
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğı
’nı
n yurt dı
şıkadroları
nda
Sosyal Güvenlik Müşaviri iken müşavirliğin kapatı
lmasınedeniyle,
davacı
nı
n yurt içine ataması
nı
n yapı
lacağı
na iliş
kin iş
lemle buna
dayanak oluş
turan Baş
bakanlı
k oluru ve Maliye Bakanlı
ğıtebliğinin
ilgili kuralları
nı
n iptali istemiyle açı
lan davada 1998 Malî Yı
lıBütçe
Kanunu’nun 64. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan
Danı
ştay Beş
inci Dairesi iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“27.12.1997 günlü, 23213 sayı
lı(Mükerrer) Resmi Gazetede
yayı
mlanarak 1.1.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4316 sayı
lı1998 Mali
Yı
lı Bütçe
Kanunu’nun
“Yurtdı
şı Teş
kilâtları
nı
n
Yeniden
Düzenlenmesi” baş
lı
klı64. maddesinde, “Genel bütçeli daireler ve
katma bütçeli idareler ile kamu iktisadi teş
ebbüslerine ait yurtdı
ş
ı
teşkilâtları
nıyeniden düzenlemeye veya kaldı
rmaya, sürekli kadroları
ile sözleşmeli personel pozisyonları
nı iptal etmeye ve halen
yurtdı
şı
nda sürekli görevli bulunan personelin görev sürelerini
kı
saltmaya, değişik kurumlara ait birimleri aynıçalı
ş
ma mekanları
nda
toplamaya, ihtiyaç fazlasıtaşı
nı
r ve taşı
nmaz malları
n tasfiye edilmesi
esas ve usullerini belirlemeye Dı
ş
iş
leri ve Maliye Bakanlı
ğı
nı
n
müşterek teklifi üzerine Başbakan yetkilidir.” hükmüne yer verilmiş
tir.
189 sayı
lıKamu Kurum ve Kuruluşları
nı
n Yurtdı
ş
ıTeşkilâtı
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesinde “sürekli
yurtdı
şıteşkilâtı
ndan;
a) Dı
ştemsilcilikler, Dı
ş
işleri Bakanlı
ğı
nı
n,
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b) İ
htisas birimleri ile dı
ştemsilcilik niteliği taşı
mayan yurtdı
ş
ı
teşkilâtıilgili kamu kurum ve kuruluşları
nı
n,
teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararıile kurulur veya akredite
edilir, kaldı
rı
lı
r, birleştirilir veya değiştirilir.” kuralı
na yer verilmiştir.
Anayasanı
n 87. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
görev ve yetkileri arası
nda; kanun koymak, değiş
tirmek ve kaldı
rmak
ile bütçe ve kesin hesap kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek
ayrıayrısayı
lmı
ş
; 88. maddesinde de; yasa tasarıve tekliflerinin
TBMM’de görüşülme usul ve esasları
nı
n içtüzükte düzenleneceği
belirtilmişken; bütçenin görüşülme usul ve esaslarıAnayasa’nı
n 162.
maddesinde hüküm altı
na alı
nmı
ş
; ayrı
ca 89. maddede,
Cumhurbaş
kanı
na Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen diğer
yasaları
n aksine bütçe yasaları
nıbir daha görüş
ülmek üzere Meclise
geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ş
tı
r.
Anayasanı
n 161. maddesinin son fı
krası“Bütçe Kanununa
bütçeyle ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz” kuralı
nı
taşı
makta olup; Anayasa Mahkemesinin pekçok kararı
nda, örneğin 10
Ocak 1992 günlü, 21107 sayı
lıResmi Gazetede yayı
mlanan
27.11.1991 günlü, E:1991/37, K:1991/44 sayı
lı kararı
nda da
vurgulandı
ğıüzere “bütçe ile ilgili hükümler” deyimini, mali nitelikli
kurallar anlamı
nda değil, bütçenin uygulanması
nıkolaylaş
tı
rı
cı
, yasa
konusu bir kuralıiçermemek koşulu ile ancak açı
klayı
cınitelikte
hükümler olarak algı
lamak gerekmektedir.
Yukarı
da genel hatları
yla aktarı
ldı
ğıüzere Anayasamı
zda bütçe
yasalarıve diğer yasalarıçı
karma yöntemleri ayrıayrıdüzenlenmiş
olup, bu düzenleme karşı
sı
nda, yasa konusu olacak hükümlerinin
bütçe yasası
nda yer alması
na veya bir yasa hükmünün bütçe
yasası
yla değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lması
na olanak bulunmamaktadı
r.
Nitekim Anayasanı
n 161. maddesindeki yasaklayı
cıkuralla;
bütçe yasaları
nıkendi yapı
sı
na yabancıhükümlerden arı
ndı
rmak,
gerçek anlamda bütçe kavramı dı
şı
nda kalan konulara bütçe
yasaları
nda yer verilmemesini sağlamak amaçlanmı
ş
tı
r.
1998 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 64. maddesinde ise, içerdiği
hükümler itibariyle başka bir yasa konusu olacak hususlar
düzenlenerek 189 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname de değiş
iklik
yapı
lmasısonucunu doğuran nitelikte düzenlemeye gidilmişolduğu
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görüldüğünden anı
lan madde Anayasanı
n 161. maddesinin son
fı
krası
na aykı
rıgörülmüştür.
Açı
klanan nedenlerle ve bir davaya bakmakta olan
mahkemenin uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin hükümlerini Anayasaya ayk ı
rıgörmesi durumunda
gerekçeli kararıile Anayasa Mahkemesine başvurmasıgerektiğini
düzenleyen 2949 sayı
lıYasanı
n 28. maddesinin birinci fı
krası
gereğince, 1998 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 64. maddesinin iptali için
Anayasa Mahkemesine başvurulması
na, dosyada bulunan ilgili
belgelerin onaylıbirer örneğinin Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı
na
gönderilmesine, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara
kadar davanı
n geri bı
rakı
lması
na, 6.7.1999 tarihinde oybirliği ile karar
verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun itiraz konusu 64. maddesi
şöyledir:
“Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu iktisadî
teşebbüslerine ait yurtdı
şıteşkilâtları
nıyeniden düzenlemeye veya
kaldı
rmaya, sürekli kadrolarıile sözleşmeli personel pozisyonları
nı
iptal etmeye ve halen yurtdı
ş
ı
nda sürekli görevli bulunan personelin
görev sürelerini kı
saltmaya, değiş
ik kurumlara ait birimleri aynı
çalı
şma mekanları
nda toplamaya, ihtiyaç fazlasıtaş
ı
nı
r ve taş
ı
nmaz
malları
n tasfiye edilmesi esas ve usullerini belirlemeye Dı
ş
iş
leri ve
Maliye Bakanları
nı
n müşterek teklifi üzerine Baş
bakan yetkilidir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu
ve bakanlarıdenetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun
hükmünde kararname çı
karma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap
kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek; para bası
lması
na ve
savaş ilânı
na
karar
vermek;
milletlerarası andlaş
maları
n
onaylanması
nıuygun bulmak, Anayasanı
n 14 üncü maddesindeki
fiillerden dolayıhüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af
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ilânı
na, mahkemelerce verilip kesinleş
en ölüm cezaları
nı
n yerine
getirilmesine karar vermek ve Anayasanı
n diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
2- “MADDE 88.- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarıve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülme usul ve esaslarıİ
çtüzükle düzenlenir.”
3- “MADDE 89.- Cumhurbaş
kanı
, Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunlarıonbeşgün içinde yayı
mlar.
Yayı
mlanması
nı uygun bulmadı
ğı kanunları
, bir daha
görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynısüre
içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları
bu hükme tâbi değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen
kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanı
nca yayı
mlanı
r; Meclis, geri
gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı
değiş
tirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklı
dı
r.”
4“MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri
dı
şı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.
Malî yı
l başlangı
cıile genel ve katma bütçe1erin nası
1
hazı
rlanacağıve uygulanacağıkanunla belirlenir.
Kanun, kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla
sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz.”
5“MADDE 162.- Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe
tasarı
larıile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yı
l başı
ndan
en az yetmişbeşgün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Bütçe tasarı
ları ve rapor, kı
rk üyeden kurulu Bütçe
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna
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veya grupları
na en az yirmibeşüye verilmek ş
artıile, siyasî parti
grupları
nı
n ve bağı
msı
zları
n oranları
na göre temsili gözönünde
tutulur.
Bütçe komisyonunun ellibeşgün içinde kabul edeceği metin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve malî yı
l baş
ı
na kadar
karara bağlanı
r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, bakanlı
k ve
daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkı
nda düşüncelerini, her
bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler sı
rası
nda açı
klarlar; bölümler ve
değiş
iklik önergeleri, üzerinde ayrı
ca görüşme yapı
lmaksı
zı
n okunur
ve oya konur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarı
ları
nı
n
Genel Kurulda görüşülmesi sı
rası
nda, gider artı
rı
cıveya gelirleri
azaltı
cıönerilerde bulunamazlar.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen Anayasa maddesi ş
öyledir:
“MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna
kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir. Ancak
sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklıkalmak üzere, Anayasanı
n
ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi
haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve
ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.
Yetki kanunu, çı
karı
lacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacı
nı
, kapsamı
nı
, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nıgösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası
, düşürülmesi veya yasama
döneminin bitmesi, belli süre için verilmişolan yetkinin sona ermesine
sebep olmaz.
Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafı
ndan süre bitiminden önce onaylanmasısı
rası
nda, yetkinin son
bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
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Sı
kı
yönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaş
kanı
nı
n
Baş
kanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde
kararname çı
karması
na iliş
kin hükümler saklı
dı
r.
Kanun
hükmünde
kararnameler,
Resmî
Gazetede
yayı
mlandı
klarıgün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük
tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
Kararnameler, Resmî Gazetede yayı
mlandı
klarıgün Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur.
Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde
kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve Genel
Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür.
Yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan
kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen
kararnameler bu kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte,
yürürlükten kalkar. Değiş
tirilerek kabul edilen kararnamelerin
değiş
tirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıgün yürürlüğe girer.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Fulya
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 9.9.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
“dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine,
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na”
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralı
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kurallarıve bunları
n
gerekçeleriyle öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
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Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular, itiraz
yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
İ
tiraz yoluna baş
vuran Danı
ştay Beşinci Dairesi’nin bakmakta
olduğu davada uygulayacağı1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 64.
maddesiyle genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler ile kamu
iktisadî teşebbüslerine ait yurt dı
şı teşkilâtları
nı
n yeniden
düzenlenmesi, kaldı
rı
lması
, kadroları
nı
n iptal edilmesi, görevli
personelin görev sürelerinin kı
saltı
lması
, ihtiyaç fazlasıtaşı
nı
r ve
taşı
nmaz malları
n tasfiye edilmesine iliş
kin esas ve usulleri
belirlemeye Dı
şişleri ve Maliye Bakanları
nı
n teklifi üzerine Baş
bakan
yetkili kı
lı
nmı
ştı
r. Maddede Başbakana birçok konuda yetki
verilmektedir. Bakı
lmakta olan davada davacı
, genel bütçe içinde yer
alan Çalı
şma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğı
’nı
n sonradan iptal edilen
yurt dı
şı
ndaki sürekli kadrosunda çalı
ştı
ğı
ndan esas incelemenin
“Genel bütçeli dairelere ait yurt dı
ş
ıteşkilâtları
nı
n sürekli kadroları
nı
n
iptali” yönünden yapı
lmasıgerekmiştir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuruda, bütçe yasaları
nı
n görüşülme usul ve esasları
nı
n
diğer yasalardan ayrıolarak Anayasa’da gösterildiği bu nedenle, diğer
yasalarla yapı
lması gereken düzenlemelerin bütçe yasaları
yla
konulması
nı
n, değiş
tirilmesinin ya da kaldı
rı
lması
nı
n mümkün
olmadı
ğı
, bütçe yasaları
na bütçeyle ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir
hükmün konulamayacağıbelirtilerek 1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun
64. maddesinin Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 161. ve 162. maddelerine
aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun iptali istenen 64. maddesinde,
bazı kamu kuruluş
ları
nı
n yurt dı
şı teş
kilâtları
nı
n yeniden
düzenlenmesi, kaldı
rı
lması
, çalı
şanları
n kadroları
nı
n iptal edilmesi,
ihtiyaç fazlasıtaşı
nı
r taşı
nmaz malları
n tasfiye edilmesine iliş
kin esas
ve usulleri belirlemeye Başbakan’a yetki verilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda 2949 sayı
lıKanun’un 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, yasaları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı konusunda ilgililer
tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir.
İ
stemle bağlıkalmak koşuluyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k kararıverebilir.
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Anayasa’nı
n 91. maddesinde TBMM’nin Bakanlar Kurulu’na
kimi durumlarda kanun hükmünde kararname çı
kartma yetkisi
verebileceği öngörülmüş
, bunları
n çı
karı
lması
, yayı
mlanmasıve
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce görüşülmesine ilişkin düzenlemeler
belirlenmiştir. Bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüş
ülme usul ve esaslarıise
Anayasa’nı
n 162. maddesinde ayrı
ca belirtilmiş
tir. Bu maddeye göre
bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüş
ülmesinde ayrıbir yöntem kabul
edilmiş
, genel kurulda üyelerin gider artı
rı
cıveya gelir azaltı
cı
tekliflerde bulunmalarıönlenmiştir.
Anayasa’da birbirinden tamamen ayrıve değiş
ik biçimde
düzenlenen bu iki yasalaştı
rma yönteminin doğal sonucu olarak
birinin konusuna giren bir işin, ötekiyle ilgili yöntemin uygulanmasıile
düzenlenmesi, değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lmasıolanaklıdeğildir.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
nda, “Bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz”
denilmektedir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe
yasaları
nı
n öteki yasalardan ayrıolmalarınedeniyle, bir yasa kuralı
nası
l aynınitelikte bir yasa kuralı
yla değiş
tirilebilirse bütçe yasaları
nı
n
da aynıyöntemle hazı
rlanmı
şve kabul edilmişbir bütçe yasasıile
değiş
tirilmesi gerekir. Yasa konusu olabilecek bir kuralıkapsamaması
koş
uluyla “bütçe ile ilgili hükümler” ifadesi de bütçeyi açı
klayı
cı
,
uygulanması
nı kolaylaştı
rı
cı nitelikte
düzenlemeler
olarak
değerlendirilmelidir.
Bir yasa ya da KHK kuralı
nı
n bütçeden gider yapmayıya da
bütçeye gelir sağlamayıgerektirir nitelikte bulunması
, mutlak biçimde
“bütçe ile ilgili hükümlerden” sayı
lması
na yetmez. Her yasada veya
KHK’de gidere neden olabilecek değiş
ik türde kurallar bulunabilir.
Böyle kuralları
n bulunması
yla örneğin, yargı
, savunma, eğitim, sağlı
k,
tarı
m, ulaşı
m ve benzeri kamu hizmeti alanları
na iliş
kin yasaları
n
bütçeyle ilgili hükümler içerdiği kabul edilirse, bu konulardaki
yasaları
n değiştirilip kaldı
rı
lmasıiçin de bütçe yasaları
na hükümler
koymak yoluna gidilebilir. Oysa, bu tür düzenlemeler bütçenin
yapı
lması ve uygulanması yöntemiyle iliş
kisi bulunmayan,
yasakoyucunun başka amaçla ve bütçe yasaları
ndan tümüyle değiş
ik
yöntemlerle gerçekleştirilmesi gereken yasama iş
lemleridir. 161.
maddedeki “bütçe ile ilgili hüküm” ibaresine dayanı
larak, gider ya da
gelirle ilgili bir konuyu olağan bir yasa ya da KHK yerine bütçe yasası
ile düzenlemek, Anayasa’nı
n 88., 89. ve 91. maddelerini bu tür
yasalar bakı
mı
ndan uygulanamaz duruma düşürür.
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Anayasa’nı
n 161. ve 162. maddelerinin getirilişamacı
, bütçe
yasaları
nda, yı
llı
k bütçe kavramıdı
ş
ı
ndaki konulara yer vermemek,
böylece bütçe yasaları
nıilgisiz kurallardan uzak tutarak kendi yapı
sı
içinde, bütünleştirmektir.
Kamu kurum ve kuruluş
ları
nı
n yurt dı
şıteş
kilâtları
nı
n yeniden
düzenlenmesi, kaldı
rı
lmasıya da değiş
tirilmesi 13.12.1983 günlü, 189
sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin 1. ve 4. maddelerinde
düzenlenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları
na ait kadroları
n ihdası
,
iptali ve kullanı
lmasıise 14.12.1983 gün ve 190 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname hükümlerine göre yürütülmektedir. Bütçe
Kanunu’nun 64. maddesiyle bu KHK kurallarıdeğiş
tirilmiştir. 1998
Malî Yı
lıBütçe Kanunu ile KHK’lerde yapı
lan değiş
ikliğin bütçeyle ilgili
olmamasınedeniyle itiraz konusu 64. madde “genel bütçeli dairelere
ait yurt dı
şıteş
kilatları
nı
n sürekli kadroları
nı
n iptali yönünden”
Anayasa’nı
n 91., 161. ve 162. maddelerine ayk ı
rı
dı
r.
İ
ptali gerekir.
İ
tiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 87., 88. ve 89. maddeleriyle
doğrudan ilgisi görülmemiştir.
Güven Dİ
NÇER bu görüşlere katı
lmamı
ş
tı
r.
VI- SONUÇ
25.12.1997 günlü, 4316 sayı
lı “1998 Malî Yı
lı Bütçe
Kanunu”nun 64. maddesinin, “Genel bütçeli dairelere ait yurtdı
ş
ı
teşkilâtları
nı
n sürekli kadroları
nı
n iptali” yönünden Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, Güven Dİ
NÇER’in karşı
oyu ve
OYÇOKLUĞUYLA, 21.9.1999 gününde karar verildi.
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Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/47
: 1999/46
: 28.12.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Aksaray İ
cra Tetkik Mercii
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 17.2.1926 günlü, 743 sayı
lıTürk Medenî
Kanunu’nun 169. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 10. ve 12.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Hakimden izin almadan kocası
na kefil olan karıhakkı
ndaki
icra takibinin iptali istemiyle açı
lan davada; “Türk
Medenî
Kanunu”nun 169. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme iptali için doğrudan baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Davalıalacaklıvekilinin verdiği cevapta; olayda uygulanacak
M.K.nun 169/2. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu ve dolayı
sı
yla
def’i yoluyla dosyanı
n Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar
verilmesini savunmuş
tur.
Mahkeme’ce yapı
lan inceleme sonunda, gerçekten de olayda
uygulanacak olan Yasa maddesi olan M.K.un 169/2. maddesinde
“koca menfaatine olarak karıtarafı
ndan üçüncü ş
ahsa karş
ıiltizam
olunan borçlar için dahi hüküm böyledir.” düzenlemesi karşı
sı
nda bu
düzenlemenin Anayasa’nı
n 10. maddesinde belirtilen “Herkes dil, ı
rk,
renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eş
itlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
demektedir.
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Anayasa’nı
n 12. maddesinde ise, “Herkes, kiş
iliğine bağlı
,
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere
sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer
kişilere karşıödev ve sorumlulukları
nıda ihtiva eder.” demekle,
M.K.un 169/2. maddesinde belirtilen kı
sı
tlamanı
n evli kadı
nıbir
anlamda kocası
nı
n vesayeti altı
na yani mahdut ehliyetli kişiler
durumuna düş
ürmektedir ki bu da Anayasa’nı
n 10. ve 12.
maddelerine aykı
rı
lı
k teş
kil etmektedir.
Sonuç ve İ
stem: 743 sayı
lıTürk Kanunu Medenisi’nin 169/2.
maddesinin Anayasa’nı
n 10. ve 12. maddelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle
iptaline karar verilmesi takdirlerine arz olunur.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
Türk Medenî Kanunu’nun, itiraz konusu ikinci fı
krayıda içeren
169. maddesi şöyledir:
“Madde 169- Karıkoca arası
nda her nevi hukuki tasarruf
caizdir. Karı
nı
n şahsi malları
na veya mal ortaklı
ğıusulüne tabi
mallara dair karıkoca arası
ndaki hukuki tasarruflar, sulh hâkimi
tarafı
ndan tasdik olunmadı
kça muteber olmaz.
Koca menfaatine olarak karıtarafı
ndan üçüncü ş
ahsa karş
ı
iltizam olunan borçlar için dahi hüküm böyledir.
”B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kurallarışöyledir:
1- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
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2- “MADDE 12.- Herkes, kiş
iliğine bağlı
, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer
kişilere karş
ıödev ve sorumlulukları
nıda ihtiva eder.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU,
Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 28.12.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na ilişkin rapor, baş
vuru kararıve ekleri, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen Yasa kuralıile aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan
Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, dava konusu kuralı
n
kadı
nları
n tasarruf ehliyetini kı
sı
tlayarak aile içinde eşitsizlik
yarattı
ğı
nı
, karı
nı
n kocası
ndan çekinerek tasarrufta bulunduğu
düşüncesinin onur kı
rı
cı olduğunu belirterek Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rıolduğunu ileri sürmüştür.
Medenî Kanun’un 169. maddesinde, “Karıkoca arası
nda her
nevi hukukî tasarruf caizdir. Karı
nı
n şahsi malları
na veya mal ortaklı
ğı
usulüne tabi mallara dair karıkoca arası
ndaki hukukî tasarruflar sulh
hâkimi tarafı
ndan tasdik olunmadı
kça muteber olmaz.
Koca menfaatine olarak karıtarafı
ndan üçüncü ş
ahsa karş
ı
iltizam olunan borçlar için dahi hüküm böyledir” denilmektedir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.
614

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar”
kuralıyer almı
ştı
r.
Buna göre, yasaları
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrı
lı
ğıgözetilemeyecek
ve bu nedenlerle, eşitsizliğe yol açı
lamayacaktı
r. Bu ilkeyle aynı
durumda olanlara ayrıkuralları
n uygulanmasıve ayrı
calı
klıkiş
i ve
topluluklar yaratı
lması engellenmektedir. Yasa önünde eş
itlik,
herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez.
Kimilerinin Anayasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen nedenlerle değiş
ik
kurallara bağlıtutulmalarıeş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaz. Durum
ve konumları
ndaki özellikler kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik
kuralları ve değiş
ik uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
İ
tiraz konusu kuralı
n amacı
, kapsam ve sonuçları
nıbilmeden
karı
nı
n borç alt ı
na girmesini önleyerek onu ve aile birliğini korumaktı
r.
Böylece karı
nı
n, kocanı
n etkisi altı
nda kalarak ekonomik gücünün
sarsı
lması
nı
n önlenerek aile birliğinin korunması sağlanmak
istenmiştir.
Karıyönünden sı
nı
rlama getiren itiraz konusu kural, aile birliğini
koruyarak kamu yararı
nıgerçekleş
tirmeye yönelik olup, demokratik
toplum düzeninin gerekleriyle de çelişmediğinden Anayasa’ya aykı
rı
değildir. İ
stemin reddi gerekir.
Kural’ı
n Anayasa’nı
n 12. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.
Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Mustafa YAKUPOĞLU ve
Fulya KANTARCIOĞLU bu düşüncelere katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- SONUÇ
17.2.1926 günlü, 743 sayı
lı“Türk Kanunu Medenîsi”nin 169.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Mustafa
YAKUPOĞLU ile Fulya KANTARCIOĞLU’nun karş
ı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA, 28.12.1999 gününde karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Üye
Mustafa YAKUPOĞLU FULYA KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/47
: 1999/46

Medenî Kanun’un 169. Maddesinin ilk fı
krası
nda, “Karıkoca
arası
nda her nevi hukuki tasarruf caizdir. Karı
nı
n ş
ahsi malları
na
veya mal ortaklı
ğıusulüne tabi mallara dair karıkoca arası
ndaki
hukuki tasarruflar, sulh hâkimi tarafı
ndan tasdik
olunmadı
kça
muteber olmaz” denildikten sonra ikinci fı
krada “Koca menfaatine
olarak karıtarafı
ndan üçüncü şahsa karş
ıiltizam olunan borçlar için
dahi hüküm böyledir” kuralı
na yer verilmiştir. İ
tiraz yoluna başvuran
Mahkeme maddenin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n eş
itlik ilkesine
aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptalini istemiş
tir.
İ
tiraz konusu ikinci fı
kra ile kadı
nı
n eşi yararı
na üçüncü kişilere
borçlanabilmesi, sulh hâkiminin onayıkoşuluna bağlanmı
ş
tı
r. Bu
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durumda, karı
nı
n, kocanı
n bir borcuna adi veya müteselsil kefil
olması
, onun lehine aval vermesi, poliçeye ciranta olan kocasılehine
imza koyması
, kocası
nı
n bir borcunu karş
ı
lı
ksı
z olarak üzerine alma
güvencesi vermesi, rehin işlemi yapmasıgibi borçlanma kapsamı
içine giren tasarruflar hâkim kararıile onaylanmadan geçerli
olamayacaktı
r. Oysa evlilik birliğinin diğer tarafıolan koca için böyle
bir koşul öngörülmemiş
tir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes, dil ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir” denilerek “kanun
önünde eş
itlik” tanı
mlanmı
ş
tı
r. Bu ilke ile kadı
n ve erkek için cinsiyet
ayrı
mı
na dayalıfarklıhukuksal düzenlemeler yasaklanmakta, hak ve
özgürlüklerden eş
it yararlanma hakkıtanı
nmaktadı
r.
Genel
eş
itlik ilkesini, farklı cinslerin eş
itliği yönünden
somutlaş
tı
ran “Kadı
nlara KarşıHer Türlü Ayrı
mcı
lı
ğı
n Önlenmesi
Sözleşmesi”nin baş
langı
cı
nda, “Kadı
nlara karş
ı ayrı
mcı
lı
ğı
n, hak
eşitliği ve insan şeref haysiyetine saygıilkelerini ihlâl ettiği”
belirtildikten sonra 1. maddede, kadı
nları
n medeni durumları
na
bakı
lmaksı
zı
n hak ve özgürlükler konusunda cinsiyete bağlıolarak
yapı
lan herhangi bir ayı
rı
m, yoksunluk ve kı
sı
tlamanı
n “kadı
nlara
karşıayı
rı
m” olarak değerlendirileceği; 2. maddenin (g) bendinde,
taraf devletlerin, kadı
nlara karş
ı ayı
rı
mcı
lı
k
oluşturan yasa,
yönetmelik, adet ve uygulamaları
, değiştirmek ve kaldı
rmak için
yasal düzenlemelerle birlikte
gerekli uygun
önlemleri almayı
üstlendikleri; 5. maddenin (a) bendinde, her iki
cinsten birinin
aşağı
lı
ğıveya üstünlüğü fikrine veya kadı
n ile erkeğin kalı
plaş
mı
ş
rollerine dayalı önyargı
ları
n,
geleneksel ve
diğer bütün
uygulamaları
n ortadan kaldı
rı
lması
nısağlamak amacı
yla kadı
n ve
erkeklerin sosyal ve kültürel davranı
şkalı
pları
nı değiştirmek için
taraf devletlerin tüm uygun önlemleri alacaklarıve 16. maddenin (c)
bendinde de evlilik süresince ve evliliğin son bulması
nda aynıhak
ve sorumluluklar sağlayacaklarıbelirtilmiştir.
Sözleş
me kuralları
, cinsiyete dayalıayrı
mları yasaklayan
genel eş
itlik ilkesi çerçevesinde eşit haklara sahip olma ilkesinin
uluslararası alana taş
ı
nması uygulamaya geçirilmesi yönünden
kuş
kusuz büyük önem
taş
ı
makta ve
bu yöndeki
ulusal
düzenlemeler için temel oluş
turmaktadı
r.
İ
tiraz konusu kuralla, kadı
nı
n eşi yararı
na üçüncü kişilere
borçlanması
nı
n, hâkim onayı koş
uluna bağlanması
, aynıdurum
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koca yönünden söz konusu olduğunda bu koşulun aranmaması
cinsiyete dayalıayrı
mı
n tipik bir örneğidir.
Kaynağı
nı 1 Ocak 1912’de yürürlüğe giren 10 Aralı
k 1907
günlü, İ
sviçre Medenî Kanunu’ndan alan “kural”ı
n, amacı
nı
n, eşi
yararı
na borç altı
na girmenin getirebileceği risklere karş
ıevli kadı
nı
korumak olduğu anlaş
ı
lmaktadı
r. Oysa, kadı
nı
n ve erkeğin eşit
haklara sahip olduğunu kabul eden çağdaşhukuk anlayı
ş
ıbiyolojik
ve fonksiyonel farklı
lı
kları
n getirdiği ayrı
mlar dı
şı
nda bir ayrı
ma izin
vermemektedir.
Sosyal, ekonomik ve kültürel her alanda kadı
n ve erkek
eşitliğinin esas alı
nması
nı gerektiren bir Anayasal düzende,
kadı
nı
n,
zeka ve
kavrayı
ş
ı
nı
n
erkekten daha az
olduğu
varsayı
mı
na dayanarak, üçüncü kişilerle kocasıyararı
na yaptı
ğı
kimi hukukî iş
lemlerde ehliyetini sı
nı
rlamanı
n hiç bir haklınedeni
bulunmamaktadı
r.
Yaptı
ğı hukukî
iş
lemlerin
sonucunu
değerlendirememe tehlikesi, evlilik birliğinin aynıkonumdaki
taraflarıolan kadı
n ve erkek için farklıdeğildir. Bu nedenle, itiraz
konusu kuralı
n, kadı
nıkoruyarak aslı
nda aileyi koruduğu bu
nedenle Anayasa’nı
n 41. maddesi ile
uyum içinde olduğu
düşüncesi
gerçeği yansı
tmamaktadı
r.
Aile,
anne-baba ve
çocuklardan oluş
tuğuna göre bunlardan yalnı
z birinin korunması
,
ailenin korunması anlamı
na gelmez. Böyle bir korumadan söz
edilebilmesi için evlilik birliğini oluşturan erkek ve kadı
nı
n aynı
Kurallara bağlıtutulmasıgerekir. Bir tarafa getirilen sı
nı
rlamanı
n,
diğer tarafa getirilmemesi düşünülenin tersine
evlilik birliğini
zayı
flatı
r. Aile, kiş
ilik haklarıaynıderecede korunan eş
it haklara
sahip bireylerle güçlenir. 1984 yı
lı
ndan bu yana hazı
rlanan medenî
yasa tasarı
ları
nda itiraz konusu kurala yer verilmemişolmasıda bu
görüşleri doğrulamaktadı
r. Türk Medenî Yasası
’na kaynak oluş
turan
İ
sviçre Medenî Yasası
’ndan kural, 5 Ekim 1984’de çı
karı
lmı
ş
tı
r.
İ
sviçre Borçlar Yasası
’nı
n 494. maddesindeki “Evli bir kiş
inin
kefaleti, Hakim tarafı
ndan verilmişbir ayrı
lı
k kararımevcut değilse,
diğer eş
inin önceden ya da en geç kefalet sözleş
mesinin
akdedildiği anda yazı
lıolarak verdiği onayıile geçerli olabilir”
kuralı
nda ise “onay” yükümlülüğü evlilik birliğinin eş
it haklara sahip
iki tarafıolarak kadı
n ve erkek için aynıkoşullara bağlıtutulmuş
tur.
İ
tiraz konusu kurala benzer bir düzenlemeye, çağdaşuygarlı
k
düzeyine ulaş
mı
şdiğer ülkelerde rastlanmamaktadı
r.
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Anayasa kuralları
nı
n
yorumlanması
nda,
Türk toplumunu
çağdaş uygarlı
k düzeyine ulaştı
rma amacı
nı
n gözetilmesini
vurgulayan Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıda 10. ve 41. maddelerinin bu
düzeye
ulaşmayı engelleyecek biçimde yorumuna olanak
vermemektedir.
Açı
klanan nedenlerle itiraz konusu kuralı
n iptali
düşüncesiyle çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.

gerektiği

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü
İ
Tİ
RAZ
Mahkemesi

: 1999/4
: 1999/47
: 28.12.1999
YOLUNA

BAŞVURAN

:

Bulancak

Sulh

Ceza

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lıTürk Ceza
Kanunu’na 3506 sayı
lıYasa ile eklenen Ek Madde 2’nin son
fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 5., 10. ve 38. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- OLAY
Gı
da Maddeleri Tüzüğüne muhalefet suçundan açı
lan kamu
davası
nda, Türk Ceza Kanunu’nun Ek 2. maddesinin son fı
krası
nı
n
Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Mahkeme, iptali için
doğrudan başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Olay ve Yargı
lama: Sanı
k hakkı
nda müsnet suçtan TCK.nun
398. ve 402. maddeleri gereğince cezalandı
rı
lmasıistemi ile kamu
davasıaçı
lmı
ş
tı
r.
Yargı
lama aş
aması
nda sanı
ğı
n eyleminin 560 s. Kanun
Hükmünde Kararname’nin 12/b maddesi delaleti ile aynıkanun
hükmünde kararnamenin 4128 s. Y. ile değişik 18/A-g maddesi
kapsamı
nda kalmasıihtimaline binaen ek savunma hakkıverilmişve
sözkonusu maddede öngörülen cezanı
n ağı
r para cezasıolması
nedeni ile suç tarihi dikkate alı
narak 10.000.000 TL. olan ağı
r para
cezasıTCK.nun Ek 2/3 maddesi gereğince 61 misli artı
rı
larak
610.000.000 TL.yi ödemesi için sanı
ğa ön ödeme tebliği yapı
lmı
şve
sanı
k para cezası
nı
n çok fahiş olduğunu belirterek, itirazda
bulunmuştur.
Açı
klama : Bilindiği gibi, 3506 s. Y. 07.12.1988 tarihinde
yürürlüğe girmişve 1988 yı
lı
ndan önceki çı
kan yasaları
n çı
kı
ştarihine
göre para cezaları
nıbelirli misli artı
rı
mlara tabi tutmuşve bundan
sonra da Bütçe Kanunundaki memur artı
ş katsayı
sı
nı
n artı
şı
na
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bağlanı
p, her 75 puan artı
ş1 birim olarak belirlenmiş
tir. Aynıyasanı
n
4. maddesi ile getirilen ve TCK.nun eklenen Ek 2. maddesinin 3.
fı
krasıile de bu tarihten sonraki çı
karı
lacak yasalardaki para
cezaları
nı
n artı
ş
ıdüzenlenmiş
tir.
İ
tiraz Edilen TCK Ek 2/3 Maddesi Düzenlemesi : “Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilecek, kanunlardaki para
cezalarıiçinde, müteakip yı
llar, Bütçe Kanunu’nca belirlenen katsayı
miktarları
nda artı
rma yapı
ldı
ğıtakdirde birim sayı
sı
nı
n tesbitinde
başlangı
ç olarak, o kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki Bütçe
Kanunu’nda geçerli olan devlet memurlarıaylı
klarıkatsayı
sıesas
alı
nı
r.”
Örneklerle Kı
yaslama : Olayı
mı
zda sanı
ğı
n eylemi 560 s. Y.nı
n
4128
s.
Y.
ile
değiş
ik
18/A-g
maddesi
kapsamı
nda
değerlendirildiğinde ve suç tarihi 1998 yı
lıolduğuna göre TCK.nun 2/3
maddesine göre, para cezası61 misli artı
rı
lacaktı
r. Çünkü yasa 1995
yı
lı
nda çı
karı
lmı
ştı
r. O tarihte Bütçe Kanunu’ndaki memur maaş
katsayı
sı1225’tir. Suç tarihinde 5820’dir. Aradaki fark 4595’tir. Her 75
puanlı
k artı
ş, 1 birim kabul edildiğinden, bu 61 birime tekabül
etmektedir.
Oysa bu yasanı
n çı
kması
ndan önce örneğin 1985 yı
lı
nda
çı
karı
lan ve 100.000 TL. para cezasıöngören bir düzenleme getiren
yasadaki para cezasıEk 1. maddesi gereğince yasanı
n çı
ktı
ğıtarihte
300.000, 1995 yı
lı
nda Ek. 2/1 maddesi gereğince 4.500.000, 1998
yı
lı
nda ise 22.800.000 TL.dir. Keza, TCK.nun 19. maddesi gereğince
ağı
r para cezası
, 1989 yı
lı
nda 20.000.- TL, 1995 yı
lı
nda 300.000 TL.
ve 1998 yı
lı
nda 1.520.000 TL.den az olamaz. Görüldüğü gibi, 1995
yı
lı
nda çı
karı
lan ve para cezasıöngören bir yasanı
n 1998 yı
lı
nda ihlal
edilmesi halinde ceza miktarı61 misli arttı
ğıhalde, 3506 s. Y.nı
n
çı
kı
şı
ndan önce ya da çı
ktı
ğıtarihte para cezasıdüzenleyen bir
yasanı
n para cezası
, 1995 yı
lıitibarıile 1998 yı
lı
nda yaklaşı
k 5 misli
artmaktadı
r. Arada misli arttı
rmada çok fark vardı
r. Oysa yasanı
n
amacı
, Bütçe Kanunundaki artı
şa ve enflasyon gerçeklerine göre
artı
şısağlamaktı
r. O halde Ek 2/3 maddesi yasanı
n gerekçesine,
ruhuna ve en önemlisi aş
ağı
da belirtilen Anayasa’nı
n ilgili
düzenlemelerine aykı
rı
dı
r.
Aykı
rı
lı
k ve Gerekçe : Anayasa’nı
n 5. maddesinde devletin
temel amaç ve görevleri düzenlenmiş olup, “... temel hak ve
hürriyetlerin sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaş
mayacak
surette sı
nı
rlayan, ... ibaresi, 10. maddesinde herkesin kanun önünde
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eşit” olduğu düzenlemesi ve 38/1. maddesinde “... kimseye suçu
işlediği zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha ağı
r
bir ceza verilemeyeceği” düzenlemesi değerlendirildiğinde, 3506 s. Y.
ile getirilen TCK.nun Ek 2. maddesinin, 3. fı
krasıbu belirtilen
Anayasamı
zı
n ilgili düzenlemelerine aykı
rı
lı
k teş
kil etmektedir. Çünkü
bu madde, yayı
mlandı
ğıtarihten sonraki yeni çı
karı
lacak yasalardaki
para cezaları
nı
, önceki yasalardaki para cezaları
na göre çok fazla
artı
rı
ma tabii tutmaktadı
r. Bu adil değildir. Adalet ilkeleri ile
bağdaş
maz. Örneklemede de görüldüğü gibi, aynıtarihte suç işleyen
ve biri eskiden çı
kan ve para düzenlemesi getiren yasaya tabii olan,
diğeri ise yeni çı
kan ve para düzenlemesi getiren yasaya tabii olan iki
kişi hakkı
nda Ek 2. maddesinin 3. fı
krasıfarklıuygulanmaktadı
r, bu
eşitlik ilkesine aykı
rı
dı
r. Keza aynızamanda farklımisli artı
rı
mlara
tabii tutulmasınedeni ile de düzenlenen ve enflasyon gerçeği dikkate
alı
narak amaçlananı
n dı
şı
nda, daha ağı
r bir ceza getirilmek sureti ile
Anayasa’nı
n 38. maddesi de ihlal edilmektedir.
Tüm bu gerekçeler ı
ş
ı
ğı
nda, TCK.nun 3506 s. Y. ile düzenlenen
Ek 2. maddesinin 3. fı
krasıbu düzenlemenin yayı
mlandı
ğıtarihten
sonraki para cezasıöngören yasalardaki para cezaları
nı
, daha önceki
yı
llarda düzenleme yapan diğer yasalara göre, çok fahişşekilde
artı
rdı
ğı
ndan ve yukarı
da belirtildiği gibi Anayasa’nı
n ilgili maddelerine
göre ciddi aykı
rı
lı
k görüldüğünden yasanı
n bu düzenlemesinin iptali
için itiraz yoluna gitmek gerekmiş
tir.
Hüküm : Yukarı
daki gerekçeler ile; TCK.nun 3506 s. Y. ile
düzenlenen Ek 2. maddesinin 3. fı
krasıdüzenlemesi Anayasamı
za
ciddi aykı
rı
lı
k taş
ı
dı
ğı
ndan iptali için Anayasa’nı
n 152. maddesi
gereğince itiraz yoluna gidilmesine,
Düzenlenmiş dosyanı
n gerekçeli karar ile birlikte Anayasa
Mahkemesi’ne gönderilmek üzere C. Başsavcı
lı
ğı
’na tevdiine,
Dair yasal yollar açı
k olmak üzere sanı
ğı
n yüzünde karar
verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu kuralıda içeren 3506
sayı
lıYasa ile değiş
tirilen Ek 2. maddesi ş
öyledir :
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“Ek Madde 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek
1 inci madde kapsamı
na giren para cezaları
; 1988 yı
lıBütçe
Kanununda 84 olarak belirlenen memur maaşkatsayı
sı
nı
n artı
rı
lması
halinde Bütçe Kanununda her 75 puan artı
ş
, bir birim olarak kabul
edilerek, Ek 1 inci maddeye göre tespit edilen ceza miktarları
nı
n,
bulunacak birim sayı
yla çarpı
lmasısuretiyle belirlenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilecek
kanunlardaki para cezalarıiçin de, müteakip yı
llar, Bütçe Kanununda
belirlenen katsayımiktarları
nda artı
rma yapı
ldı
ğıtakdirde birim
sayı
sı
nı
n tespitinde başlangı
ç olarak, o kanunun yürürlüğe girdiği
tarihteki Bütçe Kanununda geçerli olan devlet memurlarıaylı
kları
katsayı
sıesas alı
nı
r.”
B- İ
lgili Yasa Kuralları
Türk Ceza Kanunu’nun 4421 sayı
lıYasa ile değiştirilen ve ilgili
görülen Ek 1. maddesinin (b) bendinin 9. alt bendi ve Ek 2. maddesi
şöyledir :
1- Ek 1 inci maddenin (b) bendinin 9. alt bendi şöyledir:
“b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı
ndan kabul olunup da;
9) 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayı
lı
, 21.5.1997 tarihli ve 4262
sayı
lıKanunlarla değişik 2918 sayı
lıKarayollarıTrafik Kanunu
müstesna olmak üzere, 1.1.1994 tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar
yürürlüğe girmişbulunan kanunlardaki para cezalarısekiz misline,
Çı
karı
lmı
ştı
r.”
2- “Ek Madde 2.a) Ek 1 inci madde kapsamı
na giren,
b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürürlüğe giren,
c) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilen,
Kanunlardaki para cezaları
, her takvim yı
lıbaşı
ndan geçerli
olmak üzere o yı
l için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayı
lıVergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarı
nca tespit ve
ilan edilen yeniden değerleme oranı
nda artı
rı
larak uygulanı
r.”
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C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda Anayasa’nı
n 5., 10. ve 38. maddelerine
dayanı
lmı
ş
tı
r.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Samia AKBULUT, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 12.1.1999 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
ve ilgili görülen yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kuralları
yla bunları
n
gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü :
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavada uygulayacaklarıyasa
ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddî
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olması gerekir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan ve sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
Gı
da Maddeleri Tüzüğü’ne muhalefet suçundan açı
lan davada,
Mahkeme’nin uygulayacağıkural, 560 sayı
lıKHK’nin 12/b maddesiyle
göndermede bulunulan 3.11.1995 günlü, 4128 sayı
lı Yasa ile
değiş
tirilen 18/A-g maddesi uyarı
nca on milyon liradan beşyüz milyon
liraya kadar ağı
r para cezasıverilmesine ilişkindir. Ancak, Türk Ceza
Kanunu’na 3506 sayı
lıYasa ile eklenen Ek Madde 2’ye göre, bu
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maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek 1 inci madde
kapsamı
na giren para cezaları
, 1988 yı
lıBütçe Kanunu’nda 84 olarak
belirlenen memur maaş katsayı
sı
nı
n artı
rı
lması halinde Bütçe
Kanunu’nda her 75 puan artı
ş, bir birim olarak kabul edilerek, Ek 1
inci maddeye göre tespit edilen ceza miktarları
nı
n, bulunacak birim
sayı
yla çarpı
lmasısuretiyle belirlenecek; bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra kabul edilecek kanunlardaki para cezalarıiçin de
müteakip yı
llar, Bütçe Kanunu’nda belirlenen katsayımiktarları
nda
artı
rma yapı
ldı
ğıtakdirde birim sayı
sı
nı
n tespitinde başlangı
ç olarak,
o kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki Bütçe Kanunu’nda geçerli olan
devlet memurlarıaylı
klarıkatsayı
sıesas alı
nacaktı
r.
4128 sayı
lıYasa’nı
n yürürlük tarihi olan 1995 yı
lı
nda Bütçe
Yasası
’ndaki memur maaş katsayı
sı1225, suç tarihi olan 1998
yı
lı
ndaki memur maaş katsayı
sı5820, aradaki fark ise 4595’dir.
Bunun 75’e bölünmesiyle elde edilen 61 birim sayı
sı
yla çarpı
mı
sonunda 560 sayı
lıKHK’nin 4128 sayı
lıYasa ile değiş
ik 18/A-g
maddesindeki ağı
r para cezası
, “altı
yüzon milyon liradan otuzmilyar
beşyüz milyon liraya kadar ağı
r para cezası
” olmaktadı
r.
1.8.1999 günlü, 23773 sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanarak
aynıgün yürürlüğe giren 28.7.1999 gün 4421 sayı
lıYasa’nı
n 4.
maddesiyle değiştirilen Türk Ceza Kanunu’na 3506 sayı
lıYasa’yla
eklenen Ek 1. maddenin (b) bendinin 9. alt bendi ile 1.1.1994
tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan
kanunlardaki para cezalarısekiz misline çı
karı
lmı
ş
tı
r. 4421 sayı
lı
Yasa’nı
n 5. maddesiyle de Türk Ceza Kanunu’na 3506 sayı
lıYasa ile
eklenen Ek 2. madde değiştirilerek kanunlardaki para cezaları
nı
n her
takvim yı
lıbaşı
ndan geçerli olmak üzere o yı
l için 4.1.1961 tarihli ve
213 sayı
lıVergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarı
nca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı
nda
artı
rı
larak uygulanmasıesasıbenimsenmiş
tir. Böylece, bakı
lmakta
olan davada uygulanacak 560 sayı
lıKHK’nin 4128 sayı
lıYasa ile
değiş
ik 18/A-g maddesindeki para cezasıda “seksen milyon liradan
dört milyar liraya kadar ağı
r para cezası
” olacaktı
r.
Bu durumda, Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci
fı
krası
ndaki “Bir cürüm ve kabahatin iş
lendiği zamanı
n kanunu ile
sonradan neş
ir olunan kanunun hükümleri birbirinden farklıise failin
lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur” biçimindeki kural uyarı
nca
davada sanı
k lehine değiş
iklik yapan 4421 sayı
lı Yasa
uygulanacağı
ndan itiraz konusu kuralı
n uygulanma olanağı
kalmamaktadı
r.
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İ
tirazı
n başvuran Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi
gerekir.
VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”na 3506 sayı
lı
Yasa ile eklenen Ek Madde 2’nin son fı
krası
nı
n, 4421 sayı
lıYasa ile
yapı
lan düzenleme sonucunda bakı
lmakta olan davada uygulanacak
kural olma niteliği kalmadı
ğı
ndan, bu fı
kraya iliş
kin itirazı
n başvuran
Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE, 28.12.1999 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK
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Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/44
: 1999/48
: 28.12.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Onuncu Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 25.12.1997 günlü, 4316 sayı
lı“1998 Malî
Yı
lıBütçe Kanunu”nun 7. maddesi ile 71. maddesinin (b) parağrafı
nı
n
7. bendinin Anayasa’nı
n 87., 88., 161. ve 162. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün, 1998 Malî Yı
lı
Bütçe Kanunu’nun 7. maddesinin uygulanması
yla ilgili Kamu
Haznedarlı
ğı Genel Tebliği’nin iptali için açtı
ğıdavada, Bütçe
Kanunu’nun 7. maddesi ile 71. maddesinin (b) paragrafı
nı
n 7.
bendinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Danı
ştay Onuncu
Dairesi iptalleri için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafı
ndan, Maliye
Bakanlı
ğıve Hazine Müsteş
arlı
ğı
na karşıaçı
lan davada; 1998 Mali
Yı
lıBütçe Kanununun 7. maddesi uygulaması
yla ilgili olarak, genel
bütçeli daireler, katma bütçeli daireler, özel bütçeli kuruluş
lar (İ
l Özel
İ
dareleri dahil), döner sermayeler, fonlar, bütçenin yatı
rı
m ve transfer
tertibinden yardı
m alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuşdiğer
kamu kurum ve kuruluş
ları
nı
n kendi bütçeleri veya tasarruflarıaltı
nda
bulunan bütün kaynakları
nı T.C. Merkez Bankasıveya T.C. Ziraat
Bankasınezdinde kendi adları
na Türk Lirasıcinsinden açtı
racakları
vadesiz hesaplarda toplamaları
na ilişkin usul ve esaslarıbelirleyen
ve Devlet ve Maliye Bakanlı
ğıtarafı
ndan çı
karı
larak 14.2.1998 tarih
ve 23258 sayı
lıResmî Gazetede yayı
mlanan 1998/1 sayı
lıKamu
Haznedarlı
ğıGenel Tebliği’nin iptali istenilmektedir.
4316 sayı
lı1998 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 7. maddesinde;
kamu iktisadi teş
ebbüsleri, bağlıortaklı
kları
, müessese ve işletmeleri
ile özelleş
tirme kapsamı
na ve programı
na alı
nmı
şkuruluşlar, kamu
bankaları
, belediyeler ve özel kanunla kurulmuş kamu kurumu
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niteliğindeki meslek kuruluş
larıve yardı
mlaş
ma sandı
klarıistisna
tutulmak suretiyle; genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, özel
bütçeli kuruluş
lar, döner sermayeler, fonlar, kefalet sandı
kları
,
bütçenin yatı
rı
m ve transfer tertibinden yardı
m alan kuruluşlar ile özel
kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve
kuruluşları
nı
n, kendi
bütçeleri veya tasarruflarıaltı
nda bulunan bütün kaynakları
nı15 Ocak
1998 tarihine kadar T.C. Merkez Bankasıveya muhabiri olan T.C.
Ziraat Bankasınezdinde kendi adları
na açtı
racaklarıvadesiz Türk
Lirasıhesabı
nda toplayacaklarıve tahakkuk etmiştüm ödemelerini
bu hesaplardan yapacaklarıhüküm altı
na alı
nmı
ş; bu maddenin
uygulaması
yla ilgili olarak esas ve usulleri belirlemeye, kaynaklar ve
kurumlar itibariyle istisnalar getirmeye Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Bakan ve Maliye Bakanı
nı
n müş
terek teklifi üzerine Baş
bakan
yetkili kı
lı
nmı
ştı
r. 71. maddesinin b/7 fı
krası
nda da, muhtelif
kanunları
n bu Kanunun 7. maddesine aykı
rıhükümlerinin 1998 Mali
Yı
lı
nda uygulanmayacağıkurala bağlanmı
ş
tı
r.
Devlet ve Maliye Bakanlı
ğı
nı
n dava konusu 1998/1 sayı
lıKamu
Haznedarlı
ğıGenel Tebliği ile 1998 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 7 ve
71 inci maddesinin (b) fı
krası
nı
n 7 nci bendinin uygulanması
yla ilgili
usul ve esaslar belirlenmişve aynıkonuda daha önce çı
karı
lan bütün
tebliğ, genelge ve genel yazı
lar yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Kurulumuzca; uyuşmazlı
ğı
n kaynaklandı
ğı1998 Mali Yı
lıBütçe
Kanunu’nun 7. ve 71/b-7 maddesinin, davacı
nı
n bu yöndeki iddiaları
da dikkate alı
narak, Anayasaya uygunluğunun incelenmesi gerekli
görülmüş
tür.
Anayasanı
n 87. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
görev ve yetkileri arası
nda; kanun koymak, değiş
tirmek ve kaldı
rmak
ile bütçe ve kesin hesap kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek
ayrıayrısayı
lmı
ş
; 88. maddede; yasa tasarı
sıve tekliflerinin Türkiye
Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları
nı
n iç tüzükle
düzenleneceği belirtilmiş
ken; bütçenin görüşülme usul ve esasları
Anayasa’nı
n 162. maddesinde hüküm altı
na alı
nmı
ş
; ayrı
ca 89.
maddede Cumhurbaşkanı
na Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul
edilen diğer yasaları
n aksine bütçe yasaları
nıbir daha görüşülmek
üzere meclise geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ştı
r.
Genel hatları
yla aktarı
ldı
ğıüzere Anayasamı
zda bütçe yasaları
ve diğer yasalar birbirlerinden tamamen ayrıyasama yöntemleri
olarak düzenlenmişolup; bu düzenleme karş
ı
sı
nda; yasa konusu
olacak hükümlerin bütçe yasası
nda yer alması
na veya bir yasa
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hükmünün bütçe yasası
yla değiştirilmesi veya kaldı
rı
lması
na veya
bütçe yasası
nda bulunmasıgerekli bir hükme öteki yasalarda yer
verilmesine olanak bulunmamaktadı
r.
Diğer taraftan, Anayasanı
n 161. maddesinin son fı
krası
nda
“Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz” kuralıyer almı
ş
tı
r.
“Bütçe ile ilgili hükümler” deyiminin; mali nitelikteki hükümler
değil, bütçenin uygulaması
yla ilgili, uygulamayıkolaylaştı
rı
cıveya
yasa konusu olabilecek yeni bir kuralıkapsamamak koşuluyla
açı
klayı
cıhükümler olarak anlaş
ı
lmasızorunludur. Bir Yasal kuralı
n,
bütçeden harcamayıgerektirir veya gelir getirici nitelikte bulunması
onun bütçeyle ilgili sayı
lması
na neden
olmayacaktı
r. Nitekim
Anayasa’nı
n 161. maddesindeki anı
lan kuralla da; bütçe yasaları
nı
kendi yapı
sı
na yabancıhükümlerden ayı
klamak, gerçek anlamda
bütçe kavramı dı
şı
nda kalan konulara bütçe yasaları
nda yer
verilmemesini sağlamak amaçlanmı
ştı
r.
Dava konusu tebliğin dayanağı 1998 Mali Yı
lı Bütçe
Kanunu’nun 7. maddesinde, kapsamda sayı
lan kamu kurum ve
kuruluşları
nı
n gelirlerine tasarruflarısı
nı
rlandı
rı
lmı
ş, kendi bütçeleri
veya tasarruflarıaltı
nda bulunan bütün kaynakları
nıT.C. Merkez
Bankasıveya muhabiri T.C. Ziraat Bankasınezdinde vadesiz T.L.
hesabı
na yatı
rmalarıyükümlülüğü getirilmiş
, kurum ve kuruluş
yetkilileri ve saymanlarıda bu hükümlerin yerine getirilmesinden
bizzat sorumlu tutulmuş
lardı
r. Diğer taraftan, 71/b-7 maddeyle, diğer
yasaları
n 1998 Mali Y ı
lıBütçe Kanunu’nun 7. maddesine aykı
rı
hükümlerinin 1998 mali yı
lı
nda uygulanmayacağı da kurala
bağlanmı
ştı
r.
Kamu kurum ve kuruluşları
nı
n elde edecekleri gelirler, bu
gelirlerin tasarrufu ve çalı
ş
anları
n sorumluluklarıYasa konusudur.
Esasen yürürlükteki yasalar bu konularıdüzenlemektedir. Örneğin
4792 sayı
lıSosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 20. maddesinde
Sosyal Sigortalar Kurumunun her sigorta kolu için ayı
racağıyedek
akçeleri nası
l değerlendireceği düzenlenmiştir.
1998 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 7. ve 71/b-7 maddelerinde ise,
hem Yasa konusu hususlar düzenlenerek yürürlükteki kimi yasaları
n
hükümlerine aykı
rıve değiş
iklik yapar nitelikte düzenlemeye gidilmiş
,
hem de bu düzenlemeye aykı
rıyasal hükümlerin 1998 Mali Yı
lı
içinde uygulanmayacağıhükme bağlanmı
ştı
r.
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Açı
klanan nedenlerle, 4316 sayı
lı 1998 Mali Yı
lı Bütçe
Kanunu’nun 7. maddesinin ve 71/b-7. maddesinin Anayasanı
n 87.,
88.,
162. ve 161. maddelerine aykı
rı oldukları kanı
sı
na
varı
ldı
ğı
ndan, anı
lan hükümlerin iptalleri istemiyle Anayasa
Mahkemesine
baş
vurulması
na,
dava
dosyası
nı
n
Anayasa
Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar bekletilmesine
28.9.1999 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun
şöyledir:

itiraz

konusu kuralları

1- “MADDE 7.- Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler,
özel bütçeli kuruluş
lar, döner sermayeler, fonlar, kefalet sandı
kları
,
bütçenin yatı
rı
m ve transfer tertibinden yardı
m alan kuruluşlar ile özel
kanunla kurulmuşdiğer kamu kurum ve kuruluş
ları(kamu iktisadi
teşebbüsleri ve bağlıortaklı
klarıile müessese ve
işletmeleri,
özelleş
tirme kapsamı
na veya programı
na alı
nmı
şkuruluş
lar, kamu
bankaları
, belediyeler ile özel kanunla kurulmuş kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarıve yardı
mlaşma sandı
klarıhariç),
kendi bütçeleri veya tasarruflarıaltı
nda bulunan bütün kaynakları
nı
T.C. Merkez Bankasıveya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası
nezdinde kendi adları
na açtı
racaklarıTürk Lirasıcinsinden ve
vadesiz hesaplarda toplarlar.
Bu kurumlar tahakkuk etmiştüm ödemelerini bu hesaplardan
yaparlar.
İ
lgili kamu kurum ve kuruluşlarıtasarruflarıaltı
nda bulunan tüm
kaynakları
nı15 Ocak 1998 tarihine kadar anı
lan banka nezdinde
açtı
racaklarıhesaplarda toplamak ve bu banka ş
ubelerini ve hesap
numaraları
nıbelirtilen tarihten itibaren bir hafta içersinde Hazine
Müsteş
arlı
ğı
na bildirmek zorundadı
rlar.
İ
lgili kamu kurum ve kuruluşları
nı
n yetkilileri ile saymanlar
yukarı
da bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden bizzat
sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanmasıile ilgili olarak esas ve usulleri
belirlemeye, kaynaklar ve kurumlar itibariyle istisnalar getirmeye
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Hazine Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı
nı
n
müşterek teklifi üzerine Başbakan yetkilidir.”
2- “MADDE 71.- ...
b) 1. ...
7. Muhtelif kanunları
n bu Kanunun 7’nci maddesine aykı
rı
hükümleri”
...
1998 Malî Yı
lı
nda uygulanmaz.
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu
ve bakanlarıdenetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun
hükmünde kararname çı
karma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap
kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek; para bası
lması
na ve
savaş ilânı
na
karar
vermek;
milletlerarası andlaş
maları
n
onaylanması
nıuygun bulmak, Anayasanı
n 14 üncü maddesindeki
fiillerden dolayıhüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af
ilânı
na, mahkemelerce verilip kesinleş
en ölüm cezaları
nı
n yerine
getirilmesine karar vermek ve Anayasanı
n diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
2- “MADDE 88.- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarıve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülme usul ve esaslarıİ
çtüzükle düzenlenir.”
3- “MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri
dı
şı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.
Malî yı
l başlangı
cı ile genel ve katma bütçelerin nası
l
hazı
rlanacağıve uygulanacağıkanunla belirlenir.
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Kanun, kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla
sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz.”
4- “MADDE 162.- Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe
tasarı
larıile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yı
l başı
ndan
en az yetmişbeşgün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Bütçe tasarı
ları ve rapor, kı
rk üyeden kurulu Bütçe
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna
veya grupları
na en az yirmibeşüye verilmek ş
artıile, siyasî parti
grupları
nı
n ve bağı
msı
zları
n oranları
na göre temsili gözönünde
tutulur.
Bütçe komisyonunun ellibeşgün içinde kabul edeceği metin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve malî yı
l baş
ı
na kadar
karara bağlanı
r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, bakanlı
k ve
daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkı
nda düşüncelerini, her
bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler sı
rası
nda açı
klarlar; bölümler ve
değiş
iklik önergeleri, üzerinde ayrı
ca görüşme yapı
lmaksı
zı
n okunur
ve oya konur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarı
ları
nı
n
Genel Kurulda görüşülmesi sı
rası
nda, gider artı
rı
cıveya gelirleri
azaltı
cıönerilerde bulunamazlar.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU,
Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 11.11.1999 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
“dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine,
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na,
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleriyle
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular, itiraz
yoluna baş
vuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
İ
tiraz yoluna baş
vuran Danı
ş
tay Onuncu Dairesi’nin bakmakta
olduğu davada uygulayacağı1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 7.
maddesinde, genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, özel bütçeli
kuruluşlar, döner sermayeler, fonlar, kefalet sandı
kları
, bütçenin
yatı
rı
m ve transfer tertibinden yardı
m alan kuruluşlar ile özel kanunla
kurulmuşdiğer kamu kurum ve kuruluşları
nı
n bütçelerindeki veya
tasarruflarıaltı
nda bulunan bütün kaynakları
nıT.C. Merkez Bankası
veya T.C. Ziraat Bankasınezdinde kendi adları
na açtı
racakları
hesaplarda toplayacaklarıöngörülmektedir.
Madde kapsamı
na, yapı
larıfarklıkamu kurum ve kuruluş
ları
alı
nmı
ş
tı
r. Oysa, dava “Kamu Haznedarlı
ğıGenel Tebliği”nin iptali için
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafı
ndan açı
ldı
ğı
ndan,
1998 Yı
lı Bütçe Kanunu 7. maddesiyle 71. maddesinin (b)
paragrafı
nı
n 7. bendine ilişkin esas incelemenin bu kurum yönünden
yapı
lması
na Yalçı
n ACARGÜN’ün karşı
oyu ve oyçokluğuyla karar
verilmiş
tir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 7. maddesinde, kamu iktisadî
teşebbüsleri ve bağlı ortaklı
klarıile müessese ve işletmeleri,
özelleş
tirme kapsamı
na veya programı
na alı
nmı
şkuruluşlar, kamu
bankaları
, belediyeler ile özel kanunla kurulmuş kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluş
larıve yardı
mlaş
ma sandı
klarıkapsam
dı
şıbı
rakı
larak, kimi kamu kurum ve kuruluş
ları
nı
n bütçelerindeki
veya tasarruflarıaltı
nda bulunan tüm kaynakları
nıT.C. Merkez
Bankası
nda veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası
nda adları
na
açtı
racaklarıhesapta toplayacakları
, tahakkuk etmişödemelerini bu
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hesaptan yapacaklarıve maddenin uygulanması
yla ilgili esas ve
usulleri belirlemeye de Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakan’la
Maliye Bakanı
nı
n müşterek teklifi üzerine Başbakanı
n yetkili olduğu
belirtilmiştir. Bütçe Kanunu’nun 71. maddesinin (b) paragrafı
nı
n 7.
bendi ile de “muhtelif kanunları
n bu kanunun 7. maddesine aykı
rı
hükümleri”nin 1998 malî yı
lı
nda uygulanmayacağıöngörülmüştür.
Baş
vuru kararı
nda, bütçe yasaları
nı
n görüş
ülme usul ve
esasları
nı
n diğer yasalardan ayrıolarak Anayasa’da gösterildiği,
Bütçe Yasaları
na bütçeyle ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hükmün
konulamayacağı
, bu nedenle, 1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 7.
maddesi ile 71. maddesinin (b) paragrafı
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğu
ileri sürülmüştür.
Anayasa’nı
n 87. maddesinde,
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi’nin görev ve yetkileri yasa koymak, değiştirmek ve kaldı
rmak
yanı
nda bütçe yasa tasarı
sı
nıgörüş
mek ve kabul etmek olarak
belirtilmiştir. Bütçe yasaları
yla diğer yasalar arası
nda yapı
lan bu
ayrı
m karşı
sı
nda, herhangi bir yasa ile düzenlenmesi gereken bir
konunun bütçe yasasıile düzenlenmesine veya herhangi bir yasada
yer alan hükmün bütçe yasalarıile değiştirilmesine ve kaldı
rı
lması
na
olanak yoktur.
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde yasa tasarıve tekliflerinin
Büyük Millet Meclisi’nce görüş
ülmesi usul ve esasları ile
yayı
mlanmasıdüzenlenirken, bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüşülme usul
ve esasları162. maddede ayrı
ca belirtilmiş
tir. Bu maddeye göre,
bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüş
ülmesinde ayrıbir yöntem kabul
edilmiş
, genel kurulda üyelerin gider artı
rı
cıveya gelir azaltı
cı
tekliflerde bulunmalarıönlenmiş
tir. Anayasa’nı
n 89. maddesinde de,
Cumhurbaş
kanı
’na bütçe yasaları
nıbir daha görüşülmek üzere
TBMM’ne geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ş
tı
r. Öte yandan,
Anayasa’nı
n 163. maddesinde, bütçelerde değiş
iklik yapı
labilmesi
esaslarıayrı
ca düzenlenmiş
, Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde
Kararname ile bütçede değiş
iklik yapma yetkisi verilmemiştir.
Anayasa’da birbirinden tamamen ayrıve değiş
ik biçimde
düzenlenen bu iki yasalaştı
rma yönteminin doğal sonucu olarak
birinin konusuna giren bir işin, ötekiyle ilgili yöntemin uygulanmasıile
düzenlenmesi, değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lmasıolanaklıdeğildir.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
nda, “Bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz”
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denilmektedir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe
yasaları
nı
n öteki yasalardan ayrıolmalarınedeniyle, bir yasa kuralı
nası
l aynınitelikte bir yasa kuralı
yla değiş
tirilebilirse bütçe yasaları
nı
n
da aynıyöntemle hazı
rlanmı
şve kabul edilmişbir bütçe yasasıile
değiş
tirilmesi gerekir. Yasa konusu olabilecek bir kural ıkapsamaması
koş
uluyla “bütçe ile ilgili hükümler” ifadesi de bütçeyi açı
klayı
cı
,
uygulanması
nı kolaylaştı
rı
cı nitelikte
düzenlemeler
olarak
değerlendirilmelidir.
Bir yasa kuralı
nı
n bütçeden gider yapmayıya da bütçeye gelir
sağlamayıgerektirir nitelikte bulunması
, mutlak biçimde “bütçe ile ilgili
hükümlerden” sayı
lması
na yetmez. Her yasada gidere neden
olabilecek değiş
ik türde kurallar bulunabilir. Böyle kuralları
n
bulunması
yla örneğin, yargı
, savunma, eğitim, sağlı
k, tarı
m, ulaşı
m
ve benzeri kamu hizmeti alanları
na ilişkin yasaları
n bütçeyle ilgili
hükümler içerdiği kabul edilirse, bu konulardaki yasaları
n değiştirilip
kaldı
rı
lmasıiçin de bütçe yasaları
na hükümler koymak yoluna
gidilebilir. Oysa, bu tür yasa düzenlemeleri, bütçenin yapı
lmasıve
uygulanmasıyöntemiyle ilişkisi bulunmayan, yasakoyucunun başka
amaçla ve bütçe yasaları
ndan tümüyle değiş
ik yöntemlerle
gerçekleş
tirilmesi gereken yasama işlemleridir. 161. maddedeki
“bütçe ile ilgili hüküm” ibaresine dayanı
larak, gider ya da gelirle ilgili
bir konuyu olağan bir yasa yerine bütçe yasasıile düzenlemek,
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerini bu tür yasalar bak ı
mı
ndan
uygulanamaz duruma düşürür.
Anayasa’nı
n 161. ve 162. maddelerinin getirilişamacı
, bütçe
yasaları
nda yı
llı
k bütçe kavramıdı
şı
ndaki konulara yer vermemek,
böylece bütçe yasaları
nıilgisiz kurallardan uzak tutarak kendi yapı
sı
içinde bütünleştirmektir.
4792 sayı
lı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 19.
maddesinde,
Kurum’un gelir kaynaklarıbelirtilmiş
, sonra 20.
maddesinde de bu gelirlerden her sigorta kolu için ayrı
lacak yedek
akçelerin iş
letilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ayrı
ntı
lıkurallara
yer verilmiştir. 1998 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 7. maddesiyle Sosyal
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün tasarrufu altı
nda bulunan
tüm kaynakları
nıbelirtilen bankalarda açı
lacak vadesiz hesaplara
yatı
rma zorunluluğunun öngörülmesi, 71. maddesinin (b) paragrafı
nı
n
7. bendi ile de “muhtelif kanunları
n bu kanunun 7. maddesine aykı
rı
hükümleri”nin 1998 malî yı
lı
nda uygulanmayacağı
nı
n belirtilmesi
4792 sayı
lı Yasa’nı
n 20. maddesinin değiş
tirilmesi sonucunu
doğurmuş
tur.
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Bütçeyle ilgisi bulunmaması nedeniyle, diğer yasalarla
düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe yasası
yla düzenlenmesi
Anayasa’nı
n 87., 88., 161. ve 162. maddelerine aykı
rı
lı
k
oluş
turduğundan itiraz konusu kuralları
n iptalleri gerekir.
VI- SONUÇ
25.12.1997 günlü, 4316 sayı
lı “1998 Malî Yı
lı Bütçe
Kanunu”nun 7. maddesi ile 71. maddesinin (b) paragrafı
nı
n 7.
bendinin “Sosyal Sigortalar Kurumu” yönünden Anayasa’ya ayk ı
rı
olduğuna ve İ
PTALLERİ
NE, 28.12.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kan vekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Üye
Mustafa YAKUPOĞLU Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK
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Üye
Samia AKBULUT

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/37
: 1999/49
: 28.12.1999

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri
Ahmet İ
Yİ
MAYA, Turhan GÜVEN ve 121 Milletvekili
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu’nun “114 sı
ra sayı
lıKanun Tasarı
sı
’nı
n TBMM Genel
Kurulu’ndaki görüş
melerinde maddeler üzerindeki so ru-cevap
işleminin 10 dakika ile sı
nı
rlandı
rı
lması
”na iliş
kin 14.8.1999 günlü
kararı
nı
n İ
çtüzük kuralıniteliğinde olduğu ileri sürülerek Anayasa’nı
n
68., 87., 95. ve 98. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N
GEREKÇESİ
İ
ptal ve yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava
dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“TBMM, yasama faaliyetlerini “İ
çtüzük hükümlerine göre”
yürütür (Any.Mad.95/1).
Soru, yasama organı
nı
n önemli araçları
ndan biridir. İ
çtüzükte
soru, iki kategoride ele alı
nmı
ştı
r. Bunlardan birisi, denetim sorusu
(Any.Mad.98, İ
çtüzük, Mad.96 vd.), öbürü ise yasama sorusudur
(İ
çtüzük, Mad.60). Yasama sorusu, denetim ve
bilgilenme
sorusundan farklıolarak, sadece bakana değil, komisyona da tevcih
olunabilmektedir. Ayrı
ca bu soru çeşidi, yalnı
zca Genel Kurul
çalı
şmalarısı
rası
nda yöneltilebilmektedir (Bkz.İ
çtüzük, Üçüncü Kı
sı
m.
Baş
lı
k ve matlaplar. Ayrı
ca, aynıkı
smı
n 60 ı
ncımaddesi. fı
kra:6.
“görüş
me sı
rası
nda”, ibaresi).
Yasama sorusunun iki temel işlevi vardı
r:
Aydı
nlatma ve engelleme.
1) Yasama sorusunun aydı
nlatma iş
levi:
Genel Kurul çalı
ş
maları
nı
n (müzakerelerin) muhatabı
,
milletvekilleridir. Müzakere konusunda duraksama ve kuş
kularısüren
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milletvekilleri, tatmin olmuş sayı
lmazlar. Müzakere sonunda açı
ğa
çı
karı
lmasıgereken irade, kuş
kuya dayanmamak zorundadı
r. Örneğin
yasa önerilerinin oylanması
nda, diğer oylamalarda bu ihtiyaç
kaçı
nı
lmazdı
r. Nitekim iptale konu Genel Kurul kararı
nı
n kı
sı
tlaması
da bir sosyal güvenlik yasa tasarı
sısebebiyle ittihaz olunmuştur. Bu
yönüyle yasama sorusu, oylama öncesi zorunlu bir aydı
nlatma
mekanizması
dı
r.
2) Yasama sorusunun engelleme (obstruction, filibuster) iş
levi:
Meş
ru sı
nı
rlarıaş
mayan engelleme, yasama çalı
ş
ması
nı
n
geleneksel yöntemidir ve bir muhalefet hakkı
dı
r. Özellikle ezici
sayı
sal çoğunluğu elde bulunduran ve uzlaşmaya yanaş
mayan iktidar
blokunu “makule çekecek mekanik”, engellemedir. Engelleme, iktidar
çoğunluğunun tek doğrucu baskı
cı
lı
ğı
nı
, aşı
lamazlı
ğı
n duvarı
nda
eritecek ve uzlaş
ma
bileş
kesinde, çoğulcu demokrasi
yaş
atı
labilecektir. Kuş
kusuz engellemenin de olağanlı
k/meşruluk
sı
nı
rı
nda kalması gerekir. Kamu oyu, genel görüntü ve
haklı
lı
k/haksı
zlı
k yargı
sı
, gelecek seçim çekingesi, aşı
rı
lı
ğı
n
dengeleridir. Engelleme araçları
ndan biri de yasama sorusudur. Bu
sorular, sosyal güvenlik yasa tasarı
sı
nda veya diğer gündemlerde,
çokluğa, çoğunlukçuluğa dayalıiktidar için fren görevi görürler. Karş
ı
t
iradeler, bu sayede, bir sabah uzlaşı
nı
n erdeminde buluşurlar (...).
İ
ptale konu karar, esasen düzeltici veya uzlaştı
rı
cıbir süreç
olan soru hakkı
nı
, sormasıbeşcevabıbeşdakika olmak üzere toplam
on dakikaya sı
kı
ş
tı
rarak ortadan kaldı
rmı
ş, hem yasama verimine ve
hem muhalefet hakkı
na
iliş
miş
, Genel Kurulu onay organı
na
dönüş
türmüştür.
Bu dava, engellemenin anayasal meşruiyeti (Any.87,68/II) ve
sı
nı
rları konusunda Yüksek Mahkemenin görüşünün belirmesi
yönünden de özel bir önem taşı
maktadı
r.”
Dava dilekçesinin “Aykı
rı
lı
klar - Gerekçeler”, “Talep” bölümleri
şöyledir:
“1- Anayasanı
n 95/1 hükmüne aykı
rı
lı
k: Anayasa, “Türkiye
Büyük Millet Meclisi, çalı
ş
maları
nı
, kendi yaptı
ğıİ
çtüzük hükümlerine
göre yürütür”. hükmünü amirdir.
a- Bu hüküm, İ
çtüzüğü ve yapı
lı
şş
eklini anayasal sorun
düzeyine yükseltmiş
tir. İ
çtüzük, herhangi bir Genel Kurul kararı
nı
n
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ittihazı
nda olduğunun aksine, özel bir yöntemle oluşturulan “içanayasa”dı
r. Muhalefetin süreçte katı
lı
mı olmadan iktidar
çoğunluğunun önerileriyle, Genel Kurul baskı
nıanlayı
şı
yla, aniden
“çalı
ş
ma kuralı
/içtüzük” üretilemez. Bu İ
çtüzük ihdası
, elbetteki norm
yargı
sı
nı
n denetim alanı
ndadı
r (Any. Mad. 148, İ
çtüzük Mad. 181).
b- Danı
ş
ma Kuruluna ilişkin genel kural, böyle bir yöntemin
uygulanması
na elveriş
li değildir (İ
çtüzük, Mad.19). Bu mekanizmanı
n
işletilebilmesi için, talebi düzenleyen İ
çtüzük hükmünün, Danı
şma
Kuruluna bir yetki vermişolmasıgerekir. Ayrı
ca bu yetkinin tespit,
teklif, görüşbildirme şeklinde varolmasıesastı
r (İ
çtüzük,Mad.19/5).
İ
mdi, yasama sorusunu düzenleyen 60 ı
ncımaddenin 6 ve 7 nci
fı
kraları
, Danı
şma Kuruluna bu neviden veya baş
ka herhangi neviden
bir yetki vermemiştir. 60 ı
ncımaddenin son fı
krası
nda Danı
şma
Kuruluna tanı
nan yetki, yapı
lacak konuş
malarla sı
nı
rlıolup sorularla
hiçbir bağlantıiçinde değildir.
Danı
ş
ma Kuruluna, tüzükte öngörülmeyen yetkileri Genel Kurul
kararı
yla verir isek, bu yolla tüzüğü rafa kaldı
rmı
ş
, günü birlik değiş
en
kararlarla, Meclisi belirsizliğe/kuralsı
zlı
ğa gömmüş oluruz. Hukuk
yalnı
zca yargı
yıve yürütmeyi değil, en önce yasamayıbağlar
(Any.Mad.2,6).
Bu karar, İ
çtüzüğün 19 uncu maddesini tadil eden, Danı
şma
Kuruluna tüzüğün üstünde yetki veren, tüzüğü bu yolla uygulanamaz
kı
lan bir kural ihdası
ndan baş
ka bir şey değildir.
cKonuşma
sürelerinin
kı
sı
tlanabilmesine
karş
ı
n
(İ
çtüzük,mad.60/son fı
kra), soruları
n neden sı
nı
rlanamayacağı
sorulabilir. Hukuki cevap, “tüzüğün öngörmediği sı
nı
rlamanı
n, kararla
yapı
lamayacağı
”dı
r. Ayrı
ca kural, kötü de olsa, değiştirilinceye kadar
yürürlükte kalı
r. Kaldıki siyasal sistemde “engellemenin zorunluluğu”
bakı
ş
ı
, bizi kuralı
n makul sı
nı
rda olduğu sonucuna götürür
(çoğunlukçuluğun
mekanik
barajları olmalı
dı
r).
Parlâmento
uygulamaları
nda, günleri alan ve bol çeşitte engellemelere,
uzlaşmaya giden yollar olarak rastlamak, ender değildir.
2- Anayasanı
n 87 nci maddesine aykı
rı
lı
ğı
:
İ
hdas olunan kural, Türkiye Büyük Millet Meclisinin temel işlevi
olan “yasama” fonksiyonuyla çatı
şmaktadı
r. Oy kullanmak durumunda
olan 550 milletvekiline toplam beşdakika “soru” süresi tanı
mak, “ha
tanı
mak, ha tanı
mamak”tan öte “hiç tanı
mamak”tı
r. Aydı
nlanma
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ihtiyacı
nda olan milletvekillerini, bu ihtiyaç giderilmeden “oy kullanma
ile” karşıkarş
ı
ya bı
rakmak, anayasal yasama sürecini kı
saltmak
anlamı
na gelir. Bu ise, Anayasaya aykı
rı
dı
r.
3- Anayasanı
n 98 inci maddesine aykı
rı
lı
k:
Anayasamı
z, soruyu bilgilenme aracı olarak, Anayasa
seviyesinde ele almı
ştı
r. Bu yapı
sı
yla Anayasa, aydı
nlanma iş
levini
gören yasama sorusunu da kı
smen kapsar yapı
dadı
r. Anayasal soru
hakkı
nı
, demokratik toplum gereklerine ve siyasetin katı
lı
mcı
/çoğulcu
karakterine aykı
rı olarak sı
nı
rlamak, hatta ortadan kaldı
rmak
düşünülemez (Any. Mad. 13).
4- Anayasanı
n 68/II hükmüne aykı
rı
lı
k:
Partiler, demokrasinin vazgeçilmez dinamiğidir (Any.Mad.68/II).
Partiler,
Meclis
çalı
ş
maları
na
güçleri
oranı
nda
katı
lı
rlar
(Any.Mad.95/II). Meclis, siyasal rekabetin de plâtformudur. Siyasete,
çeş
itlik, farklı yaklaşı
m sağlayacak ve partilerin en fazla
yararlanabilecekleri “soru mekanizması
” bu bakı
mdan da zorunlu bir
“iç-unsur”dur. Bunu daraltmak, muhalefeti zamanı
n kı
skacı
na
almaktı
r. Bunu yok etmek, muhalefet hakkı
nıve karş
ı
t siyasî partiyi
yok saymaktı
r. Süreçleri kı
smak veya kı
saltmak, “koş
u tempolu”
yasamaya onay vermek anlamı
na gelir. Yasamada verim, çı
karı
lan
ürünün çokluğuna değil, niteliğine/kalitesine bağlı
dı
r. “Yok kanun, yap
kanun”, bir meşrutiyet sloganı
dı
r. Hukuk, uzun çalı
şmanı
n,
araştı
rmanı
n ve bilginin ürünü olan temel kurallara muhtaçtı
r. Bu
fası
lda, Türk yasaması
nı
n sorunsuz olduğunu söyleyemeyiz.
Yürürlüğü ve Yürütmeyi Durdurma
Gerek İ
çtüzüğün 19. maddesinin son fı
krası
ndaki “bir İ
çtüzük
hükmünün Danı
şma Kurulunun tespitini, teklifini, görüşbildirmesini
öngörmesi” kaydı
nıkaldı
rması
, gerekse 60 ı
ncımaddede sorular için
öngörülmeyen bir süre kaydı
nıgetirmesi bakı
mı
ndan dava konusu
karar, tipik bir İ
çtüzük ihdasıniteliğindedir. Meclisin hemen her
oturumda başvurulan, uygulanan bu hükümlerin yeni içerikleriyle
yürürlükte olması
, süreci İ
çtüzük ihlâli çizgisinde etkileyecektir. Kendi
hukukunu ihlâl eden pârlamento pratiği, hiçbir zaman hoşgörülemez.
İ
çtüzüğün doğru uygulanması
, usulüne uygun olmayan değişikliklere
hayatiyet tanı
nmaması
, parlâmentonun itibar şartı
dı
r.
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Aykı
rıkararı
n koruyucu önlem olarak durdurulmasıgereği
açı
ktı
r.
Talep
1- Örneği dilekçemize ekli, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı lâyı
hamı
zda
ortaya konan, iktidar grupları
nı
n tekliflerinin oylanmasıyoluyla
oluş
an, İ
çtüzük ihdasıniteliğindeki 14.8.1999 günlü Genel Kurul
kararı
nı
n iptali,
2- Yürürlük ve
durdurulması
,

yürütülmesinin, dava sonuna kadar ivedilikle

Yüksek Mahkeme’nin takdirlerine sunulur.”
II- METİ
NLER
A- Dava Konusu Karar
TBMM Genel Kurulu’nun iptali istenilen 14.8.1999 günlü kararı
şöyledir:
“114 sı
ra sayı
lıKanun Tasarı
sı
’nı
n Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu’ndaki görüş
melerinde maddeler üzerindeki soru-cevap
işleminin 10 dakika ile sı
nı
rlandı
rı
lması
.”
B- İ
lgili İ
çtüzük Kuralları
TBMM İ
çtüzüğü’nün ilgili görülen maddeleri ş
unlardı
r:
1- “MADDE 19- Danı
ş
ma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baş
kanı
nı
n başkanlı
ğı
nda siyasi parti grup
başkanları veya
vekillerinden birisi veya onları
n yazı
lıolarak görevlendirdiği birer
milletvekilinden kurulur.
Bu Kurul, İ
çtüzükte kendisine verilen görevleri yerine getirir ve
Baş
kanı
n istemi üzerine danı
şma niteliğinde görüşbildirir.
Gerektiğinde bir Hükümet temsilcisi veya Meclis Başkanvekilleri
de Danı
şma Kuruluna çağı
rı
labilir.
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Danı
ş
ma Kurulu, Başkanı
n gerekli görmesi veya bir siyasi parti
grubu baş
kanlı
ğı
nı
n istemi üzerine en geç yirmidört saat içinde
Baş
kan tarafı
ndan toplantı
ya çağı
rı
lı
r.
İ
çtüzükte Danı
ş
ma Kurulunun tespitine, teklifine veya görüş
bildirmesine bağlanmı
şolan bütün hallerde, Danı
ş
ma Kurulu, yapı
lan
ilk çağı
rı
da toplanamaz, oy birliğiyle tespit, teklif yapamaz veya görüş
bildiremezse, Meclis başkanıveya siyasî parti gruplarıayrıayrı
,
istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler. Bu durumda istemin
oylanmasıilk birleşimin gündemindeki Başkanlı
k sunuş
ları
nda yer alı
r
ve Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.”
2- “MADDE 60- Adı
nıönceden kaydettirmeyen veya oturum
sı
rası
nda Baş
kandan söz almı
yan hiç kimse konuşamaz.
Gündemde bulunan veya belli bir günde görüşme konusu
olacağıAnayasa, kanun veya İ
çtüzük gereğince bilinen konular
dı
şı
nda, Kâtip Üyeler, söz alma istemi kaydedemezler.
Konuşma, Başkanlı
ğa ve Genel Kurula hitabedilerek kürsüden
yapı
lı
r.
Pek kı
sa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan, yerinden
konuş
ma izni verebilir.
Yazı
lıbir konuş
manı
n, kürsüden okunmasıveya Baş
kanı
n izni
ile bir Kâtip Üyeye okutturulmasımümkündür.
Görüş
me sı
rası
nda Hükümetten veya komisyondan soru
sormak istiyenler, soruları
nıyerlerinden sorarlar.
Sorular, konuş
malar bittikten sonra sı
ra ile sorulur.
İ
çtüzükte baş
ka bir süre belirtilmemiş veya aksi Danı
şma
Kurulunun teklifiyle Genel Kurulca kararlaştı
rı
lmamı
ş
sa siyasî parti
grupları
, komisyon ve Hükümet adı
na yapı
lan konuş
malar yirmi,
üyeler tarafı
ndan yapı
lan konuş
malar on dakika ile sı
nı
rlı
dı
r. İ
kinci
defa yapı
lacak konuşmalarda süre bunun yarı
sıkadardı
r.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
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1- “MADDE 68., Fı
kra 2.- Siyasî partiler, demokratik siyasî
hayatı
n vazgeçilmez unsurları
dı
r.”
2- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiş
tirmek ve kaldı
rmak; ... Anayasanı
n
diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine
getirmektir.”
3- “MADDE 95., Fı
kra 1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi,
çalı
şmaları
nı
, kendi yaptı
ğıİ
çtüzük hükümlerine göre yürütür.”
4- “MADDE 98.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, soru, Meclis
araştı
rması
, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması
yolları
yla denetleme yetkisini kullanı
r.
Soru, Bakanlar Kurulu adı
na, sözlü veya yazı
lı olarak
cevaplandı
rı
lmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten
ibarettir.
(...)
(...)
Soru, Meclis araştı
rmasıve genel görüş
me ile ilgili önergelerin
verilme ş
ekli, içeriği ve kapsamıile cevaplandı
rı
lma, görüş
me ve
araştı
rma yöntemleri Meclis İ
çtüzüğü ile düzenlenir.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU,
Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 21.10.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
öncelikle dava konusu kararı
n içtüzük kuralıniteliğinde olup olmadı
ğı
incelenmiş
tir.
Anayasa’nı
n 148. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 18. maddelerine
göre Anayasa Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde
kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün
Anayasa’ya şekil ve esas bakı
mları
ndan uyguluğunu denetler.
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Anayasa’da açı
kça belirtilenler dı
ş
ı
nda kalan yasama organı
işlem ve kararları
nı
n Anayasa Mahkemesi denetimine bağlıolup
olmadı
ğı
nı
n saptanması
nda, işlem ve kararı
n oluşması
ndaki yöntem
kadar bunları
n konusu, amacıve niteliği üzerinde de durulması
, etki
ve değerlerinin gözönünde
tutulması gerekmektedir. Bunlar,
Anayasa’nı
n uygunluk denetimine bağlıtutulan iş
lemlerle aynıdeğer
ve etkide ise, denetiminin yapı
lmasıhukuk devleti ilkesinin zorunlu bir
sonucudur.
TBMM Genel Kurulu kararı
nı
n içeriği o karara İ
çtüzük kuralı
niteliği kazandı
rmaya yeterli olmakta, kararı
n alı
nması
nda İ
çtüzüğün
değiş
tirilmesine ilişkin yönteme uyulmaması kararı
n niteliğini
değiş
tirmemektedir.
İ
çtüzükte yer alan bir kuralı
n uygulanmasıyeni bir İ
çtüzük
düzenlemesi ya da değiş
ikliği niteliğinde değildir. İ
çtüzüğün bir
kuralı
nı
n değiş
tirilmesi ya da İ
çtüzüğe yeni bir kural konulması
niteliğinde olan TBMM Genel Kurulu kararlarıise, yeni bir İ
çtüzük
kuralısayı
lı
r. Bu tür kararları
n belirli bir olaya ilişkin olarak alı
ndı
ğı
,
süreklilik kazanan bir İ
çtüzük kuralıolmadı
ğı
, bu nedenle, İ
çtüzük
düzenlemesi niteliğinde görülemeyeceği ileri sürülemez.
TBMM Genel Kurulu’nun “114 sı
ra sayı
lıKanun Tasarı
sı
’nı
n
TBMM Genel Kurulu’ndaki görüş
melerinde maddeler üzerindeki sorucevap iş
leminin 10 dakika ile sı
nı
rlandı
rı
lması
”na iliş
kin 14.8.1999
günlü kararı
, Danı
ş
ma Kurulu’nun aynıgün yaptı
ğıtoplantı
da siyasî
parti gruplarıarası
nda oybirliği sağlanamadı
ğı
ndan, Demokratik Sol
Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi Grupları
nı
n, TBMM
İ
çtüzüğü’nün 19. maddesinin son fı
krası
na göre doğrudan TBMM
Genel Kurulu’na verdikleri ortak önerinin oylanması ile
oluş
turulmuş
tur. TBMM İ
çtüzüğü’nün Genel Kurul çalı
ş
maları
nı
düzenleyen üçüncü kı
sı
mı
nı
n, söz alma, konuşmalar ve yazı
lı
konuş
malar baş
lı
klı60. maddesinde “sorular”la ilgili “süre sı
nı
rı
”
bulunmamaktadı
r. Bu durumda;
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun “114 sı
ra sayı
lı
Kanun Tasarı
sı
’nı
n TBMM Genel Kurulu’ndaki görüş
melerinde
maddeler üzerindeki soru-cevap iş
leminin 10 dakika ile
sı
nı
rlandı
rı
lması
”na iliş
kin 14.8.1999 günlü kararı
nı
n İ
çtüzük kuralı
niteliğinde olduğuna, Fulya KANTARCIOĞLU’nun karş
ı
oyu ve
oyçokluğuyla,
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2- Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan
incelenmesine, oybirliğiyle, karar verilmiş
tir.

iş
in

esası
nı
n

IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun, “114 s ı
ra sayı
lı
Kanun Tasarı
sı
’nı
n TBMM Genel Kurulu’ndaki görüş
melerinde
maddeler üzerindeki soru-cevap iş
leminin 10 dakika ile
sı
nı
rlandı
rı
lması
”na iliş
kin 14.8.1999 günlü kararı
nı
n yürürlüğünün
durdurulmasıisteminin reddine, 21.10.1999 gününde oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesinde, 114 sı
ra sayı
lı Kanun Tasarı
sı
nı
n
görüşülmesi sı
rası
nda soru-cevap iş
lemini 10 dakika ile sı
nı
rlandı
ran
İ
çtüzük değiş
ikliği niteliğindeki TBMM kararı
nı
n Anayasa’nı
n 68/2.,
87., 95/1. ve 98. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
Anayasa’nı
n 95. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin,
çalı
şmaları
nı
, kendi yaptı
ğıİ
çtüzük hükümlerine göre yürüteceği;
İ
çtüzük hükümlerinin, siyasî parti grupları
nı
n, Meclis’in bütün
faaliyetlerine üye sayı
sıoranı
nda katı
lmaları
nısağlayacak biçimde
düzenleneceği; siyasî parti grupları
nı
n en az yirmi üyeden meydana
geleceği belirtilmiştir. Anayasa’da bu madde dı
şı
nda İ
çtüzükle ilgili
herhangi bir kurala yer verilmemiş
tir. Ancak, Meclis iradesinin Meclis
çalı
şmaları
na tam olarak yansı
tı
labilmesi, demokratik bir ortam
yaratı
labilmesi, kuş
kusuz, İ
çtüzük kuralları
nı
n Anayasa’ya uygun
olması
na bağlı
dı
r.
İ
çtüzüğün 60. maddesinde, soruları
n, konuşmalar bittikten
sonra sı
ra ile sorulacağı
; İ
çtüzükte başka bir süre belirtilmemişveya
aksi
Danı
ş
ma
Kurulu’nun
teklifi
ile
Genel
Kurul’ca
kararlaş
tı
rı
lmamı
ş
sa siyasî parti grupları
, Komisyon ve Hükümet
adı
na yapı
lan konuşmaları
n yirmi, üyeler tarafı
ndan yapı
lan
konuş
maları
n on dakika ile sı
nı
rlı
; ikinci defa yapı
lacak konuşmalarda
sürenin bunun yarı
sıkadar olduğu açı
klanmı
ş
, böylece konuşmalar
bir süre ile sı
nı
rlandı
rı
ldı
ğıhalde sorular için herhangi bir süre
öngörülmemiş
tir.
Kanun tasarıve teklifleri görüşülürken Meclis iradesinin iktidarmuhalefet diyaloğu içinde yansı
tı
lması
nda yapı
lan konuşmaları
n,
sorulan soruları
n aydı
nlatı
cıve yapı
cıetkisi yadsı
namaz ise de,
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sı
nı
rsı
z bir tartı
şma ortamıve sonu gelmeyen soruları
n, Meclis
çalı
şmaları
nıbu bağlamda yasama işlevinin yerine getirilmesini
engelleyeceği de bir gerçektir.
Bu nedenle, demokrasilerde olağan karş
ı
lanan Meclis’teki
azı
nlı
ğı
n, çoğunluğa karş
ıengelleme yöntemlerine baş
vurması
na kimi
sı
nı
rlar getirilebileceğinin kabulü gerekir.
Meclis’teki görüş
meler sı
rası
nda konuş
maları
n ve soruları
n,
yasanı
n konusu, kapsamı
, madde sayı
sıgibi özellikleri gözetilerek,
sağlı
klı oluş
ması
na olanak verecek, ancak çı
karı
lması
nı da
engellemeyecek bir süre ile sı
nı
rlandı
rı
lması
nı
n, Anayasa’ya aykı
rı
olduğu kabul edilemez
Bu durumda, soru-cevap biçimindeki yasama çalı
ş
maları
nı10
dakika ile sı
nı
rlandı
ran dava konusu kural Anayasa’ya aykı
rıdeğildir.
İ
stemin reddi gerekir.
Yalçı
n ACARGÜN bu görüş
lere katı
lmamı
ş
tı
r.
VI- SONUÇ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun, “114 s ı
ra sayı
lı
Kanun Tasarı
sı
’nı
n TBMM Genel Kurulu’ndaki görüş
melerinde
maddeler üzerindeki soru-cevap iş
leminin 10 dakika ile
sı
nı
rlandı
rı
lması
”na ilişkin İ
çtüzük kuralıniteliğindeki 14.8.1999 günlü
kararı
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
Yalçı
n ACARGÜN’ün karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 28.12.1999
gününde karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/37
: 1999/49

Anayasa’nı
n
2.
maddesinde
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
“demokratik lâik ve sosyal bir hukuk Devleti” olduğu belirtilmiş
tir.
Hukuk Devleti, eylemleri ve işlemleri hukuka uygun olan, insan
hakları
na saygıgösteren; insan hakları
nıkoruyan, güçlendiren,
geliştiren; Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan kaçı
nan; hukuku
tüm organları
na egemen kı
lan; yargıdenetimine açı
k olan; temel
hukuk ilkeleri ve Anayasa’nı
n yasalara üstünlüğünü kabul eden
devlettir. Hukuk devletinin bir başka yönü de eylem ve iş
lemlerinde
ölçülü davranan devlet olması
dı
r.
Hak ve özgürlüklere getirilen sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum
gereklerine uygun ve demokratik hukuk kurallarıiçinde kalı
narak
getirilmesi gerekir. Aksi uygulamalar Anayasa’ya aykı
rı düş
er.
Getirilen kı
sı
tlamanı
n öngörülen amaca ulaşmaya elveriş
li, zorunlu
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ve öngörülen amaçla kullanı
lan araç arası
nda dengeli ve ölçülü bir
oran içinde kalmasıgerekir.
TBMM Genel Kurulu’nun dava konusu kararı ile kanun
tasarı
sı
nı
n TBMM Genel Kurulu’ndaki görüş
melerinde maddeler
üzerindeki soru-cevap evresi 10 dakika ile
sı
nı
rlandı
rı
lmı
ş
tı
r.
Sı
nı
rlandı
rmanı
n amacımeclis çalı
ş
maları
nı
n sağlı
klıyürütülmesini
sağlamak olmalı
dı
r. 550 milletvekili
bulunan TBMM’deki
görüşmelerde milletvekillerine toplam 5 dakikalı
k soru sorma süresi
tanı
nması
, milletvekillerinin soru sorma hakları
nıkullanı
lamaz hale
getirilmesi sonucunu doğurur. Böylece öngörülen amaç için getirilen
sı
nı
rlamada ölçülülük ihlal edilmişve hukuk devleti ilkesine aykı
rı
lı
k
oluş
turularak anayasaya aykı
rıdavranı
lmı
ş
tı
r.
Bu nedenlerle, dava konusu TBMM’nin dava konusu içtüzük
değiş
ikliği mahiyetindeki kararı
nı
n iptali gerektiği kanaatiyle aksine
oluş
an çoğunluk kararı
na karşı
yı
m.

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/37
: 1999/49

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 121 üyesi tarafı
ndan açı
lan
dava, Genel Kurul’un “114 sı
ra sayı
lıKanun Tasarı
sı
nı
n TBMM
Genel Kurulundaki görüş
melerinde maddeler üzerindeki soru-cevap
işleminin 10 dakika ile sı
nı
rlandı
rı
lması
”na iliş
kin 14.8.1999 günlü
kararı
nı
n, yeni bir içtüzük kuralıniteliğinde olduğu ileri sürülerek iptali
istemine ilişkindir.
Anayasa’nı
n 148. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 18. maddelerine
göre Anayasa Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde
kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün
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Anayasa’ya
ş
ekil
denetlemektedir.

ve

esas

bakı
mları
ndan

uygunluğunu

Anayasa Mahkemesinin bir çok kararı
nda vurgulandı
ğıgibi,
Anayasa’da açı
kça belirtilenler dı
şı
nda kalan yasama organıiş
lem ve
kararları
nı
n Anayasa Mahkemesi denetimine bağlıolup olmadı
ğı
nı
n
saptanması
nda, iş
lem ve kararıoluşturan yöntem kadar bunları
n
konusu, amacıve niteliği üzerinde de durulması
, etki ve değerlerinin
gözönünde tutulmasıgerekmektedir. Bunlar Anayasa’nı
n uygunluk
denetimine bağlı tutulan iş
lemlerle aynıdeğer ve etkide ise,
denetiminin yapı
lmasıhukuk devleti ilkesinin zorunlu bir sonucudur.
İ
çtüzüğün bir kuralı
nı
n değiştirilmesi ya da içtüzüğe yeni bir
kural konulmasısonucunu doğuran TBMM işlem ve kararları
, yeni bir
İ
çtüzük kuralıniteliğindedir.
Bu nedenle öncelikle dava konusu kararı
n bu nitelikte olup
olmadı
ğı
nı
n saptanmasıgerekir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün 19. maddesinin son
fı
krası
nda, İ
çtüzükte Danı
şma Kurulu’nun tespitine, teklifine veya
görüşbildirmesine bağlanmı
şolan bütün hallerde, Danı
şma Kurulu
yapı
lan ilk çağrı
da toplanamaz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz
veya görüşbildiremezse, Meclis Başkanıveya siyasî parti grupları
nı
n
ayrıayrıistemlerini doğrudan Genel Kurul’a sunabilecekleri; bu
durumda istemin
oylanması
nı
n ilk birleşimin gündemindeki
Baş
kanlı
k sunuşları
nda yer alacağıve Genel Kurul’un işaret oyuyla
karar vereceği belirtilmiş
tir. Buna göre, İ
çtüzükte Danı
şma Kurulu’nun
tespitine,
teklifine veya görüş bildirmesine
bağlanmı
ş bütün
durumlarda görevli olan Danı
şma Kurulu’nun, niteliği gözetildiğinde,
bunlar dı
ş
ı
nda kendisine havale edilen diğer konularda da görevli
olmadı
ğı
nıkabule olanak yoktur. Bu nedenle, Danı
şma Kurulu’nun
14 Ağustos 1999 günlü toplantı
sı
nda siyasî parti gruplarıarası
nda
oybirliği sağlanamadı
ğı
ndan Genel Kurulda verilen ortak önerilerin
oylanmasıile oluş
an 14.8.1999 günlü TBMM kararı
nı
n alı
nması
nda
izlenen yöntem 19. maddeye uygundur.
İ
çtüzüğün 60. maddesinin son fı
krası
nda, İ
çtüzükte başka bir
süre belirtilmemesi veya tersinin Danı
şma Kurulu’nun önerisiyle
Genel Kurul’ca kararlaş
tı
rı
lmamasıdurumunda, siyasî parti grupları
Komisyon ve Hükümet adı
na yapı
lan
konuş
malar ile üyelerin
konuş
maları
nı
n belirli bir süre ile sı
nı
rlandı
rı
lmasıöngörülmüşancak
sorular için böyle bir süre getirilmemiştir. TBMM’deki görüşmelerin, bir
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yasa kuralı
nı
n oluş
ması
nda taş
ı
dı
ğıbüyük öneme karş
ı
n süreyle
sı
nı
rlandı
rı
lması
nda sakı
nca görülmemişayrı
ca bu sürenin Danı
şma
Kurulu’nun önerisiyle kı
saltı
lı
p uzatı
lması
na da olanak sağlanmı
ş
tı
r.
Bu durumda, konuş
ma sürelerini sı
nı
rlayan İ
çtüzüğün, sorular için
sı
nı
rsı
z bir süre öngördüğü sonucuna varı
lamayacağı
ndan bu
konudaki yetkinin Genel Kurul’a bı
rakı
ldı
ğı
nı
n kabulü gerekir. Dava
konusu TBMM kararıda Genel Kurul’a bu doğrultuda verilen yetkiye
dayanı
larak alı
ndı
ğı
ndan İ
çtüzüğün 60. maddesinin uygulanması
niteliğinde olup yeni bir İ
çtüzük kuralıveya değiş
ikliği niteliğinde
değildir.
Anayasa’nı
n 148., 2949 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesi uyarı
nca
ancak İ
çtüzük kuralıveya değişikliği niteliğindeki TBMM kararları
Anayasa Mahkemesi’nin denetim alanı
na girdiğinden, bu kapsamda
bulunmayan dava konusu karara ilişkin iptal isteminin görevsizlik
nedeniyle reddi gerektiği kanı
sı
yla çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yorum.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/49
: 1999/50
: 29.12.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bitlis Ağı
r Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza
Kanunu”nun 522. maddesinin son fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
ile 2., 10., 11. ve 38. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Gasp suçundan hakkı
nda kamu davasıaçı
lan sanı
ğı
n yapı
lan
yargı
laması
nda Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 522. maddesinin
son fı
krası
nı
n iptali için doğrudan başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Türk Ceza Kanunu’nun 522. maddesinin 1. fı
krası
nda; onuncu
bapta beyan olunan cürümlerin işlenmesinde cürmün mevzuu olan
şeyin veya ika edilen zararı
n kı
ymetinin “pek fahiş
” olmasıhalinde
cezanı
n yarıoranı
nda artı
rı
lması
, “hafif” veya “pek hafif” olması
halinde ise belli oranlarda azaltı
lmasıhükmü yer almı
ş
tı
r.
Aynımaddenin 3. fı
krası
nda ise “failin aynınev’iden olan
cürümlerden dolayımükerrir bulunması
” veya “onuncu ikinci faslı
nda
yazı
lan cürümlerden birinin iş
lenmesi” halinde, verilecek cezada
indirim yapı
lamayacağı
, emredici hüküm olarak belirtilmiş
tir.
Türk Ceza Kanunu’nun 10. babı“Mal Aleyhinde Cürümler”i ve
bunları
n müeyyidelerini düzenlemektedir. 10. babı
n 1. faslı
nda 491494. maddelerde hı
rsı
zlı
k; 2. faslı
nda 495-502. maddelerde yağma,
yol kesme ve adam kaldı
rmak; 3. faslı
nda 503-507. maddelerde
dolandı
rı
cı
lı
k ve iflas; 4. faslı
nda 508-511. maddelerde emniyeti
suiistimal; 5. faslı
nda 512. maddede eşyayıcürmiyeyi satı
n almak ve
saklamak; 6. faslı
nda 513-515. maddelerde hakkıolmayan yerlere
tecavüz ve 7. faslı
nda 516-521. maddelerde nasıı
zrar suçlarıve
müeyyideleri düzenlenmiş
tir. 522. maddenin de içinde bulunduğu 8.
fası
lda ise, geçen fası
llar arası
ndaki müşterek hükümler gösterilmiş
tir.
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Buna göre; 522. maddenin artı
rı
m ve indirim oranlarıhı
rsı
zlı
k
dolandı
rı
cı
lı
k ve iflas, emniyeti suiistimal, cürüm eşyası
nısatı
n almak
ve saklamak, hakkıolmayan yerlere tecavüz ve nas-ıı
zrar suçları
na
uygulanacak; ikinci fası
ldaki yağma, yol kesme ve adam kaldı
rmak
suçları
na ise sadece artı
rı
m oranıuygulanacaktı
r. Yerleş
mişYargı
tay
içtihatları
na göre bu artı
rı
m, cürüm mevzuunun “pek fahiş” olması
durumunda tatbik edilecektir. Şayet cürmün mevzuu hafif veya pek
hafif ise sanı
ğa verilecek cezada herhangi bir indirim yapı
lmayacaktı
r.
İ
ş
te bu noktada çelişkili ve hukuk mantı
ğı
na aykı
rıdurumlar
ortaya çı
kmaktadı
r. Şöyle ki;
1) Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesi cürümde tekerrürü
düzenlemiştir. Maddenin 1. fı
krası
na göre bir kimsenin “...baş
ka bir
suç işlemesi” yani tekerrür halinde yeni suça verilecek cezanı
n altı
da
bire kadar artı
rı
lacağıöngörülmüşve bununla yetinilmiyerek ikinci
fı
krada, yeni suçun evvelki mahkumiyete sebep olan suç cinsinden
olmasıhalinde artı
rı
mı
n daha fazla oranda yapı
lmasıistenmiştir.
Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde ise “aynıcinsten
cürümler” belirtilmiştir. İ
ki suçun aynıcinsten olup olmadı
kları
, bu
maddedeki
tarife
uygun
bulunup
bulunmadı
kları
na
göre
değerlendirilir. Yargı
tay Ceza Genel Kurulu 15.11.1954 tarih ve
331/311 sayı
lıkararı
nda Türk Ceza Kanunu’nun 522. maddesinde
geçen “nev’i” kelimesinin “cins” manası
nda anlaş
ı
lmasıgerektiğini
kabul etmiştir. Buna göre, bir kiş
inin aynıhukuki durumla ilgili olarak
mükerrer cezalandı
rı
lmasısöz konusu olacaktı
r. Sanı
ğı
n cezası
nda
(ş
artlarıvarsa) Türk Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarı
nca bir
artı
rı
m yapı
lacak ve ayrı
ca 522. maddenin lehe olan hükümleri de
uygulanmamak suretiyle adeta yeniden cezalandı
rı
lmı
şveya cezası
yeniden artı
rı
lmı
ş gibi olacaktı
r. Türk Ceza Kanunu’nun 81/1.
maddesinin uygulanması
, yani sanı
ğı
n aynınev’iden olmayan bir
cürümden dolayı mükerrir bulunması halinde ise; sanı
k 522.
maddenin lehe olan hükümlerinden faydalanabilecektir.
Bir örnek verecek olursak; hı
rsı
zlı
k suçundan mükerrir olan bir
kişi, daha sonra en basit ve konusu pek hafif olan bir hı
rsı
zlı
k veya
“aynı nev’iden” bir suç işlerse 522. maddenin lehe olan
hükümlerinden faydalanamayacaktı
r. Hı
rsı
zlı
k suçundan çok daha
ağı
r olan adam öldürme suçundan mükerrir olan bir kişi, daha sonra
10. babı
n 2. faslı
nda yazı
lıolanlardan baş
ka diğer fası
lları
ndaki bir
suçu iş
lediğinde, 522. maddenin lehe olan hükümlerinden
faydalanacaktı
r. Bizce bu çeliş
kiyi izah etmek mümkün değildir.
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Suçları
n ağı
rlı
ğıve vahameti kanundaki müeyyideleri ile doğru
orantı
lı
dı
r. Ceza Kanunumuzdaki sistematik de kı
smen bu yöndedir.
Her ne kadar aynınev’iden olmasa da; önceki suçu daha ağı
r ve
vahim olan bir kiş
inin yararlanabileceği haktan (indirimden), önceki
suçu daha az vahim sayı
lan bir kişiyi yararlandı
rmamak Anayasa’nı
n
eşitlik ilkesine aykı
rı
dı
r.
Türk Ceza Kanunu’nun hiçbir maddesinde yukarı
da yazı
lan
anlamda bir uygulama bulunmamaktadı
r. Örneğin bir kiş
i ne kadar
suç iş
lerse işlesin eğer şartlarıvarsa yine bir kanuni indirim maddesi
olan “haksı
z tahrik” hükümlerinden faydalanabilecektir. 522.
maddenin mantı
ğıile hareket edilirse; müessir fiil suçunu iş
leyen bir
kimsenin daha sonra yeniden müessir fiil suçunu iş
lemesi halinde
(örneğin)
haksı
z tahrik
hükümlerinden faydalandı
rı
lmaması
gerekecektir. Zira 522. madde ve 51. madde yasal indirim
maddeleridir.
Örneklerde bahsedilen durumlar için Türk Ceza Kanunu’nun
81. veya 85. maddeleri zaten uygulanabilecektir. Bunlardan 81.
maddede kesin bir artı
rı
m oranı öngörülmemiş
tir. Bu oran, olayı
n
özelliklerine göre hakim tarafı
ndan takdir edilecektir. Diğer yandan
Türk Ceza Kanunu’nun 29/son maddesine göre hakim iki sı
nı
r
arası
ndaki temel cezayıbelirlerken “...failin geçmişi, ş
ahsi ve sosyal
durumu gibi hususları
...” göz önünde bulunduracaktı
r. Temel cezanı
n
belirlenmesinde elbette sanı
ğı
n mükerrir olması da dikkate
alı
nacaktı
r. Yine 647 Sayı
lıYasa’nı
n 4. ve 6. maddeleri de
uygulanı
rken bu husus gözden uzak tutulmayacaktı
r.
Tüm bunları
n yanı
nda; failin aynınev’iden bir cürümden dolayı
mükerrir bulunduğu için, lehe olan hükümlerden faydalandı
rı
lmaması
Anayasa’nı
n eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine de aykı
rı
dı
r. Çünkü
“mükerrir olması
nı
n cezası
” zaten tekerrürden dolayı (artı
rı
m
yapı
larak) verilmektedir.
Türk Ceza Kanunu’nun 522. maddesi bir bab’a te ş
mil edilmiş
genel bir artı
rı
m ve indirim maddesidir. En basit ve kaba bir mantı
kla
düşünülecek olursa; suçun konusu “pek fahiş” ve artı
rı
m sebebi
oluyorsa, “hafif” veya “pek hafif” ise indirim sebebi sayı
lmalı
dı
r.
Türk Ceza Kanunu’nun 522. ve 523. maddeleri aynıbabta
ardarda düzenlenen ve içerik itibariyle benzer-eşdeğer maddelerdir.
“Aynınev’iden olan cürümlerden dolayımükerrir” olanları
n; 523.
maddedeki
indirimden
faydalandı
rı
lmamaları acaba
neden
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düşünülmemiş
tir. Bir an için 522. maddenin son fı
krası
nı
, 523.
maddenin son fı
krasıolarak düşünelim. Ve hatta, ceza belirleyen ve
indirim oranıiçeren herhangi bir maddenin son f ı
krasıolarak
düşünelim (ikinci faslı
nda ibaresi, birinci-üçüncü gibi değiş
tirilebilir).
Bu hallerde de yukarı
da yazı
lan hususları
n aynen geçerli olmadı
ğı
nı
kim iddia edebilir.?
İ
ptali istenen bu fı
kra adeta Türk Ceza
Kanunu’nun 522. maddesinde bir “yama” gibi durmaktadı
r.
Kanaatimizce lâfzıve ruhuyla da Anayasa’ya ayk ı
rı
dı
r.
2) 522. maddenin son fı
krası
nı
n son cümlesi “...bu babı
n ikinci
faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini işlemişolursa...” demektedir. Neden
ikinci faslı
nda?.. Ve neden “artı
rı
ma mahal var” da, “tenkise mahal
yok”? ... Artı
rı
ma mahal varsa, tenkise de mahal olmalı
dı
r. Zira eş
itlik
ve suç ve cezaları
n kanuniliği ilkesi bunu gerektirir.
Bahis konusu ikinci fası
lda müeyyide tayin eden altıadet
madde vardı
r. Bunlardan 500. maddede üç yı
ldan beşyı
la kadar
hapis, 499/son maddede ise müebbet ağı
r hapis cezası
öngörülmektedir. Şimdi; bu iki maddenin sanı
kları
nıaynıuygulamaya
tabi tutmak hakkaniyete uygun mudur?
İ
ptali istenen hüküm, Türk Ceza Kanunu’nun “Mal Aleyhinde
Cürümler” baş
lı
klıonuncu babı
nda yer almaktadı
r. Özellikle ikinci
faslı
ndaki maddeler çok ağı
r müeyyideler içermektedir. Hatta bazı
cezalar, dokuzuncu babtaki “Şahı
slara Karşı Cürümler”in
cezaları
ndan daha ağı
rdı
r. Suç ve cezalar arası
ndaki denge
prensibine açı
kça aykı
rımüeyyideler içeren Türk Ceza Kanunu’nun
495, 496, 497, 498 ve 499. maddeleri; iptali istenen hükümle adeta
“kaskatı
” hale getirilmiş
tir. Çözülmesi imkansı
z bir buzul gibidir. Bu
durum uygulayı
cı
ları
, teorisyenleri ve tüm hukuk camiası
nırahatsı
z
etmektedir. Suçun adıyağma (gasp) da olsa, faili bir insandı
r. Nası
l
ki adam öldüren, zorla ı
rza geçen sanı
klar da birer insan iseler... Bir
hocamı
zı
n dediği gibi “suçluyu kazı
yı
n, altı
ndan insan çı
kar”.
“Mal”ı
n; “can” dan, “insan hak ve özgürlükleri”nden daha üstün
tutulduğu, koyu bir mülkiyet taassubunun hüküm sürdüğü
dönemlerde kabul edilen ve Anayasamı
za aykı
rıolduğu vicdani
kanı
sı
na vardı
ğı
mı
z bu hüküm, sı
zlanmaları
n artması
na ve çok
çarpı
cıörnekler verilmesine yol açmakla, komedi programları
nda
espri konusu yapı
lmaktadı
r. Örneğin; bir kişinin zorla gözlüğünü
almanı
n cezası
, gözünü
çı
karmanı
n cezası
ndan daha fazla
denilmekte ve hatta hukukçu olmayan sı
radan vatandaş
lar da bunun
neden böyle olduğunu hayret ve merakla bizlerden sormaktadı
rlar.
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Yine bir kişinin kolundaki saati zorla almak, şahsı
n kolunu kesmekten
daha ağı
r bir cezayı gerektirmektedir. Hele hele zor kullananlar
“kı
yafet değiştirmiş
se”... Yine içlerinden birisi görünür ş
ekilde silahlı
bulunan ikiden fazla kiş
ilerin bir ş
ahsı
n önüne çı
karak veya yolunu
keserek, içinde çok az bir para bulunan cüzdanı
nıveya saat-alyans
gibi pek hafif değerdeki eş
yaları
nıalmalarıhalinde verilecek ceza
adeta “korkunç”tur. Değer “pek fahiş
” ise ceza miktarıda “pek
korkunç” olmaktadı
r. Bu kişilerin Türk Ceza Kanunu’nun 463.
maddesindeki şartlar ve unsurlar dahilinde adam öldürmeleri halinde
verilecek ceza yukarı
dakinin yarı
sı
ndan da az olmaktadı
r. Üstelik
tahrik vs. gibi indirim maddelerinin uygulanma ihtimali de cabası
...
Demokratik bir toplumda, kanunları
n uygulanma yeri olan
mahkemelerin kamuoyuna güven duygusu vermesi gerekir. Bu
maddelerin uygulanması
ndan doğan sonuçlar ise, kamuoyunun
adalete olan güvenini de zaafa uğratmaktadı
r. Sürekli rastlanmakla
birlikte, gerekçeli kararıyazdı
ğı
mı
z gün bir büyük gazetemizde çı
kan
haberi iddiamı
za delil olmak üzere karara ekliyoruz. Görüldüğü gibi,
suçlu da olsa kiş
i “isyan etmekten” kendini alamı
yor ve “adam
öldürene bile bu kadar ceza verilmiyor” diye haykı
rı
yor. Bu örnekte
ayakkabı
ları
n değerinin pek hafif olduğu tartı
şması
zdı
r. Türk Ceza
Kanunu’nun lehe olan hükümleri (eş
itlik ilkesi gereği) uygulansa idi
böyle bir itiraz ve haber olmayacaktı
. Bu sonuç ayrı
ca, yargı
kararları
nı
n eleştirilmesini gündeme getirmektedir.
Bu olumsuz durum Türk Ceza Kanunu Ön Tasarı
sı
’nda ortadan
kaldı
rı
lmı
şve 201. maddede “basit yağma”nı
n cezasıaltıyı
ldan on
yı
la kadar hapis, 202. maddede “nitelikli yağma”nı
n cezasıon yı
ldan
onbeşyı
la kadar hapis olarak belirlenmiş
tir. 202. maddenin son
fı
krası
nda, nitelikli yağmanı
n iştirak halinde işlenmesi halinde
verilecek cezada beşte bir oranı
nda artı
rı
m öngörülmüştür. Bunun
dı
şı
nda bir artı
rı
m veya ağı
rlaş
tı
rı
cıunsur bulunmadı
ğıgibi, tam
tersine 225. maddede, suç konusunun değerinin pek hafif olması
halinde üçte ikiden altı
da beşe kadar indirim yapı
lması istenmiş
tir.
Bizce hakkaniyete uygun olanıda budur. Kanunumuzda cezaları
n
genellikle alt ve üst sı
nı
rıbulunmaktadı
r. Olayı
n özelliğine ve suç
konusuna göre zaten bu iki sı
nı
r arası
nda bir ceza tayin edilecektir.
Hâkim, kanunu uygulamakla mükelleftir. Anayasa’m ı
zı
n 138.
maddesine göre “...Hâkimler Anayasa’ya, kanuna, ve hukuka uygun
olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler...” Hâkimi bağlayı
cı
kurallar Anayasa’mı
zda bu şekilde hiyerarşik olarak sı
ralanmı
ş
tı
r.
Vicdani kanaate göre verilecek hükmün hukuka ve kanuna uygun
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olmasınası
l gerekli ise; uygulanacak kanunun da Anayasa’ya uygun
olmasıgerekmektedir. Kanun, toplumun ve özellikle uygulayı
cı
nı
n
vicdanı
nda “sı
zlama” yaratı
yorsa, Anayasa’ya uygunluğu da en
azı
ndan “tartı
ş
ı
lı
r” demektir.
3) A- Anayasa’mı
zı
n 2. maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
hukuk Devleti olduğu belirtilmiş
tir. Hukuk Devletinde, hukukun
üstünlüğü ve evrensel hukuk kuralları
nı
n geçerliliği tartı
ş
ması
z kabul
edilmesi gereken bir gerçektir. Hukuk Devleti, insan hakları
na saygı
lı
,
bu haklarıkoruyan, adaletli bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle
kendini yükümlü sayan, bütün etkinliklerinde, işlem ve eylemlerinde
hukuk kuralları
na bağlıolan devlet demektir. İ
tiraz konusu fı
kra ile
uygulama yapı
ldı
ğı
nda, hukuka uygun ve adaletli bir sonuç elde etme
imkanı bulunmamaktadı
r. Bu nedenle, itiraz konusu fı
kranı
n
Anayasa’mı
zı
n Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu
ilkesine aykı
rıolduğu kanaatine varı
lmı
ştı
r.
B) Anayasa’mı
zı
n 10. maddesinde; herkesin dil, ı
rk, renk,
cinsiyet, siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu
belirtilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin yerleş
miş kararları
na göre, yasa
önünde eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağı
anlamı
na gelmez. Eşitlik ilkesi; birbirinin aynıdurumda olanlara ayrı
kuralları
n uygulanması
nıveya uygulanan aynıkurallar sonucu farklı
sonuçlar yaratı
lması
nıyasaklar.
Kişisel nitelikleri ve durumlarıözdeşolanlar arası
nda, yasalara
konulan kurallarla değiş
ik
uygulama yapı
lması Anayasa’nı
n
amaçladı
ğıhukuksal eş
itlik ilkesine açı
k aykı
rı
lı
k oluşturmaktadı
r.
Zaten Anayasa eylemli değil, hukuksal eş
itliği tanı
mlamaktadı
r.
Eş
itlik ilkesi ile, aynıdurumda bulunan kişi ve topluluklara ayrı
kurallar uygulanmasıveya aynıkurallar uygulanarak farklısonuçlar
elde edilmesi yasaklanmı
ş
tı
r. Oysa iptali talep edilen fı
krada; Türk
Ceza Kanunu’nun onuncu babı
nda yazı
lan ve tümü mala karş
ı
cürümleri düzenleyen bazı fiillere yasal indirim
yapı
lmaması
emredilmiş
tir. Hı
rsı
zlı
kta, emniyeti suistimalde, dolandı
rı
cı
lı
kta malı
n
değeri pek hafif ve bu durum indirim sebebi oluyorsa; eşitlik ilkesi
gereğince tüm mala karşısuçlarda da indirim sebebi olmalı
dı
r.
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C) Anayasa’mı
zı
n 11. maddesinde; yasaları
n Anayasa’ya aykı
rı
olamayacağıbelirtilmiş
tir. Yukarı
da açı
klanan ve aşağı
da yazı
lan
sebeplerden dolayı
, iptali istenen fı
kranı
n bir yasa hükmü olarak,
Anayasa’nı
n ruhuna da aykı
rıolduğu kanaatine varı
lmı
ş
tı
r.
D) Türk Ceza Kanunu’nun 38. maddesinde “...kimseye suçu
işlediği zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha ağı
r
bir ceza verilemez...” hükmü yer almı
ştı
r. Suçu iş
lediği sı
rada
mükerrir olan bir kişinin cezası
, Türk Ceza Kanunu’nun 81. ve devam
eden maddeleri uyarı
nca artı
rı
lacaktı
r. Bu kiş
i mükerrir olması
nı
n
karşı
lı
ğı
nıbu ş
ekilde gördüğü halde, 522. maddedeki indirimden
mahrum edilerek yeniden cezalandı
rı
lmaktadı
r. Suç ve ceza tekniğine
aykı
rıolan bu uygulamanı
n adil ve makul olmadı
ğıkanaatindeyiz.
4) İ
ptali talep edilen hükmün dava konusu olayda uygulanacağı
sı
rada Anayasa’ya ayk ı
rı olduğunun mahkememizce düş
ünülmesi
üzerine bu konuda Cumhuriyet Savcı
sı
nı
n görüşüne başvurulmuş
tur.
Cumhuriyet Savcı
sı mütalâası
nda; heyetimizin görüş
üne iştirak
etmediğini, Anayasa’ya aykı
rıbir durum olmadı
ğı
nıve Anayasa
Mahkemesi’ne başvurulması
na gerek bulunmadı
ğı
nıbildirmiştir.
Sonuç: 765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun 522. maddesinin “son
fı
krası
”nı
n;
a) Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
düzenleyen Anayasa’nı
n 2. maddesine,

hukuk

Devleti

olduğunu

b) Kanun önünde eşitliğe dair 10. maddesine,
c) Kanunları
n Anayasa’ya aykı
rıolamayacağı
nıbelirtir 11/2
maddesine,
d) Suç ve cezalara ilişkin esaslarıbelirleyen 38. maddesine,
e) Anayasamı
zı
n ruhunda bulunduğu kabul edilmesi gerekli
olan hukukun genel prensipleri ve adalet duygusu ile Anayasa’nı
n
başlangı
ç hükümlerine aykı
rıolduğu düşünüldüğünden iptali için
Anayasa’nı
n
152.
maddesi
uyarı
nca
keyfiyetin
Anayasa
Mahkemesi’ne sunulması
na oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
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Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu
maddesi ş
öyledir:

kuralıda içeren 522.

“Madde 522- Onuncu babda beyan olunan cürümlerin
işlenmesinde cürmün mevzuu olan ş
eyin veya ika edilen zararı
n
kı
ymeti pek fahişise mahkeme cürme mahsus olan cezayıyarı
sı
na
kadar artı
rı
r ve eğer hafif ise yarı
sı
na ve eğer pek hafif ise üçte birine
kadar eksiltir.
Kı
ymet tayini için cürmün mevzuu olan şeyin yahut vakızararı
n
cürüm iş
lendiği zamandaki kı
ymeti nazarıdikkate alı
nı
r. Yoksa failin
istihsal eylediği menfaat hesap edilmez.
Eğer fail aynınev’iden olan cürümlerden dolayımükerrir
bulunur veya bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini iş
lemiş
olursa cezayıtenkise mahal yoktur.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili görülen kuralışudur:
“Madde 495- Her kim, menkul bir malı
n zilyedini veya cürüm
mahallinde bulunan bir baş
kası
nıcebir ve ş
iddet kullanarak veya
şahsen veya malen büyük bir tehlikeye düş
üreceği beyanıile tehdit
ederek o malıteslime yahut o malı
n kendi tarafı
ndan zaptı
na karş
ı
sükût etmeye mecbur kı
larsa on seneden yirmi seneye kadar ağı
r
hapis cezası
na mahkûm olur.
Bir malı
n yağmasıesnası
nda veya akabinde fiili icra veya itman
etmek veya malı kaçı
rmak yahut kendisini veya ş
erikini cezadan
kurtarmak için mal sahibine veya vaka mahalline gelen başkası
na
karşıcebir ve ş
iddet veya tehdit icra eden kimse hakkı
nda da aynı
ceza hükmolunur.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
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2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
3- “MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kiş
ileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
4- “MADDE 38.- Kimse, iş
lendiği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz; kimseye
suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha
ağı
r bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaş
ı
mıile ceza mahkûmiyetinin sonuçları
konusunda da yukarı
daki fı
kra uygulanı
r.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçluluğu
sayı
lamaz.

hükmen

sabit

oluncaya

kadar,

kimse

suçlu

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakı
nları
nısuçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsidir.
Genel müsadere cezasıverilemez.
İ
dare, kiş
i hürriyetinin kı
sı
tlanmasısonucunu doğuran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlıKuvvetlerin iç düzeni bakı
mı
ndan bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Vatandaş, suç sebebiyle yabancıbir ülkeye geri verilemez.”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
29.12.1999 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; öncelikle
uygulanacak kural sorunu üzerinde durulmuş
tur.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 522.
maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n tamamı
nı
n iptalini istemiştir. İ
tiraz
konusu üçüncü fı
krada, “Eğer fail aynınev’iden olan cürümlerden
dolayımükerrir bulunur ve bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden
birini iş
lemiş olursa cezayıtenkise mahal
yoktur” kuralıyer
almaktadı
r.
Görülmekte olan davada sanı
ğı
n, mağdurenin baş
ı
na kürekle
vurduktan sonra boynundaki iki adet altı
nıgasbettiği ileri sürülerek
eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 495. maddesinin birinci fı
krası
uyarı
nca cezalandı
rı
lması istenilmektedir. Sanı
ğı
n, işlediği ileri
sürülen suçlardan mükerrir olmadı
ğıdava dosyası
ndaki sabı
kası
zlı
k
kaydı
ndan anlaş
ı
ldı
ğıgibi bu yönde bir iddia da ileri sürülmemiş
tir. Bu
nedenle, itiraz konusu 522. maddenin üçüncü fı
krası
nda yer alan
“Eğer fail aynınev’iden olan cürümlerden dolayımükerrir ... olursa
cezayıtenkise mahal yoktur” kuralı
, itiraz başvurusunda bulunan
Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulayacağı kural
olmadı
ğı
ndan buna ilişkin itirazı
n baş
vuran Mahkeme’nin yetkisizliği
nedeniyle reddine ve “Eğer fail... bu babı
n ikinci faslı
n da yazı
lı
cürümlerden birini işlemiş olursa cezayıtenkise mahal yoktur”
kuralı
na iliş
kin esası
n incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
ve ilgili görülen yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Türk Ceza Kanunu’nun 522. maddesinin üçüncü f ı
krası
nda yer
alan “Eğer fail... bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini
işlemişolursa cezayıtenkise mahal yoktur” kuralı
, onuncu babı
n ikinci
faslı
nda yer alan yağma, yol kesme ve adam kaldı
rma suçları
nı
ilgilendiren ortak kuraldı
r. Bakı
lmakta olan davada ise sanı
ğa isnat
edilen suç, 495. maddenin birinci fı
krası
nda yer alan gasp suçu
olduğundan, itiraz konusu kurala yönelik esas incelemenin, 495.
maddenin birinci fı
krasıile sı
nı
rlıolarak yapı
lması
na karar verilmiş
tir.
B- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
Türk Ceza Kanunu’nun onuncu babı
nda “Mal Aleyhine
Cürümler”e ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Bu babı
n birinci faslı
nda
“Hı
rsı
zlı
k”, ikinci faslı
nda “Yağma, Yol Kesmek ve Adam Kaldı
rmak”
suçlarıve bunlara verilecek cezalar gösterilmiştir. 1-8. fası
llarda
öğeleri ve cezalar ıgösterilen suçlarla ilgili ortak kuralları
n yer aldı
ğı
dokuzuncu fası
ldaki 522. maddenin birinci fı
krası
nda, onuncu babta
belirtilen cürümlerin işlenmesinde, cürmün konusu olan şeyin veya
verilen zararı
n kı
ymetinin “pek fahiş” olması halinde cezanı
n
artı
rı
lması
; “hafif” veya “pek hafif” olması halinde indirilmesi
öngörülmüştür. İ
tiraza konu üçüncü fı
krada ise, failin, aynıcinsten
olan cürümlerden dolayımükerrir olmasıveya bu babı
n ikinci faslı
nda
yazı
lıcürümlerden birini işlemesi durumunda cezanı
n indirilmeyeceği
belirtilmiştir.
Buna göre, 495. maddede öğeleri ve cezasıbelirlenen gasp
suçunun iş
lenmesi halinde, gasp edilen şeyin kı
ymeti “pek fahiş” ise
verilecek ceza, 522. maddenin birinci fı
krası
na göre, yarı
sı
na kadar
artı
rı
lacak, gasbedilen şeyin değeri “hafif” veya “pek hafif” olsa da,
aynımaddenin üçüncü fı
krası
ndaki itiraz konusu kural uyarı
nca
verilen cezadan bir indirim yapı
lamayacaktı
r.
C- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
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Baş
vuran Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 522. maddesinin
birinci fı
krası
nda, onuncu babta yazı
lısuçları
n işlenmesinde, suç
konusu ş
eyin veya verilen zararı
n kı
ymetinin, cezayıartı
rı
m veya
indirim nedeni olarak kabul edildiğini; ancak ikinci fası
lda yer alan
yağma, yol kesme ve adam kaldı
rma suçları
nda, suç konusu ş
eyin
kı
ymetinin “hafif” veya “pek hafif” olmasıhalinde itiraz konusu kural
nedeniyle cezada bir indirim yapı
lamadı
ğı
nı
; ikinci fası
lda yer alan
maddelerin esasen çok ağı
r cezalar içerdiğini; hatta bazıcezaları
n,
dokuzuncu babta yer alan “Şahı
slara KarşıCürümler”in cezaları
ndan
daha ağı
r olduğunu; bu suçları
n ve onuncu babı
n birinci faslı
nda
düzenlenen “Hı
rsı
zlı
k” suçları
nı
n cezaları
nda indirim yapı
ldı
ğıhalde,
ikinci fası
lda sayı
lan 495-499. maddelerdeki suçlarıişleyenlere
verilecek cezalarda suç konusu şeyin kı
ymetinin indirim nedeni kabul
edilmediğini belirterek kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 10., 11. ve 38.
maddeleri uyarı
nca iptalini istemiş
tir.
Hukukun temel ilkeleri arası
nda yer alan eş
itlik ilkesine,
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir. Hiç
bir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet
organlarıve idare makamlarıbütün iş
lemlerinde kanun önünde eşitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eş
itlik
öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin
yasalar karşı
sı
nda aynıişleme bağlıtutulmaları
nısağlamak, ayı
rı
m
yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynı
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak
yasa karşı
sı
nda eş
itliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ştı
r. Yasa önünde
eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıtutulacağıanlamı
na
gelmez. Durumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için
değiş
ik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar farklıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
Türk Ceza Kanunu’nun onuncu babı
nı
n ikinci faslı
nda öğeleri ve
cezalarıdüzenlenen yağma, yol kesmek suçları
, yalnı
z eşyaya karş
ı
değil, aynızamanda kiş
inin özgürlüğüne, beden bütünlüğüne, ruh
sağlı
ğı
na yönelik olarak baş
kası
na ait bir malı
n, cebir, şiddet ve
tehdit kullanmak suretiyle alı
nması
dı
r.
Bu nedenle, gasp suçu
toplumsal yarar ve cezanı
n önleyiciliği ve caydı
rı
cı
lı
ğıyönünden sı
rf
662

mala karş
ıiş
lenen öteki suçlardan farklıtutularak daha ağı
r ceza
yaptı
rı
mı
na bağlanmı
ş
tı
r. Yasakoyucu, kuşkusuz Anayasa’nı
n ve
ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla
cezalandı
rmada güdülen amacıda gözeterek hangi eylemlerin suç
sayı
lacağı
nıve bunlara verilecek cezanı
n nevi ve miktarıile artı
rı
m ve
indirim nedenlerini saptayabilir.
Mala karşıolduğu kadar kiş
i özgürlüğüne, beden ve ruh sağlı
ğı
ve bütünlüğüne de yönelik olmasınedeniyle onuncu babı
n ikinci
faslı
nda yazı
lısuçlar için verilecek cezalarda 522. maddenin üçüncü
fı
krası
ndaki itiraz konusu kural uyarı
nca Devletin ceza politikası
nı
n
sonucu suça verilen önem, cezalandı
rmada güdülen amaç
gözetilerek eş
yanı
n değerinin hafif olması
na bağlıolarak indirim
yapı
lmaması
, hukuk devleti ilkesine aykı
rıdeğildir.
Hı
rsı
zlı
k ve gasp suçları
, öğeleri ve korunmak istenen yarar
bakı
mı
ndan farklı olduğundan itiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 2.,
10. ve 38. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
tirazı
n reddi gerekir.
Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK ve Rüş
tü SÖNMEZ bu görüş
lere katı
lmamı
şlardı
r.
İ
tiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı ve
maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.

11.

VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 522.
maddesinin üçüncü fı
krası
nda yer alan “Eğer fail... bu ikinci faslı
nda
yazı
lıcürümlerden birini işlemişolursa cezayıtenkise mahal yoktur”
kuralı
nı
n, Yasa’nı
n 495. maddesinin birinci fı
krası yönünden
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, Mustafa
YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ile Rüş
tü
SÖNMEZ’in karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 29.12.1999 gününde
karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Üye
Mustafa YAKUPOĞLU Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/49
: 1999/50

İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, 765 sayı
lı Türk Ceza
Yasası
’nı
n 522. maddesinin son fı
krası
nı
n iptali için baş
vurmuş
ancak mahkemenin uygulayacağıkural gözetilerek incelemenin
Yasa’nı
n 495. maddesinin birinci fı
krasıyönünden yapı
lması
na karar
verilmiş
tir.
Ceza Yasası
’nı
n 522. maddesinin yer aldı
ğı“Mal Aleyhinde
Cürümler” başlı
klıonuncu babı
n ikinci faslı
, yağma ve yol kesmek ve
adam kaldı
rmak suçları
na ilişkindir. Yasakoyucu, itiraz konusu kuralla
bu suçlarda indirim yapı
lması
na izin vermemektedir.
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Yağma (gasp) suçunda, bir kimsenin malı
nıalmak amacı
yla
cebir ve şiddet uygulanmasısöz konusu olduğundan zilyetlik ve
kişisel özgürlüğü birlikte zarar görmektedir. Burada, kiş
i özgürlüğüne
saldı
rı
, mamelek zararı
na işlenen suçun gerçekleştirilmesi amacı
na
yönelik olduğundan, suç ağı
rlı
klı olarak mala karş
ı
dı
r. Ceza
Yasası
’nda da, bu özelliği nedeniyle gasp suçuna mala karşıiş
lenen
suçlar arası
nda yer verilmiştir. Ancak bu düzenleme biçiminin, gasp
suçunun “karma suç” niteliğini değiş
tirmeyeceği açı
ktı
r.
Ceza Yasası
’nı
n 522. maddesinin ilk fı
krası
nda, hı
rsı
zlı
k, ı
zrar
veya gasp suçlarıyönünden bir ayı
rı
m yapı
lmaksı
zı
n, “Onuncu babta
beyan olunan cürümlerin işlenmesinde cürmün mevzuu olan ş
eyin
veya ika edilen zararı
n kı
ymeti pek fahişise mahkeme cürme mahsus
olan cezayıyarı
sı
na kadar artı
rı
r ve eğer hafif ise yarı
sı
na ve eğer
pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir” denilmektedir. Maddenin son
fı
krası
nda yer alan, “Eğer fail ... bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lı
cürümlerden birini iş
lemiş olursa cezayıtenkise mahal yoktur”
biçimindeki kural ise onuncu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümler
yönünden indirimi yasaklayarak birinci fı
kradaki genel kurala ayrı
k bir
durumu düzenlemiştir. Böylece, madde kapsamı
ndaki suç konusu
şeyin veya zararı
n değeri “pek fahiş” ise, cezada artı
rı
m yapı
lması
zorunluluğuna karş
ı
n, bu değerin hafif veya pek hafif olmasıhalinde,
onuncu babı
n ikinci fası
lı
ndaki suçlar yönünden cezada indirim
yapı
lmasısöz konusu olmamaktadı
r.
Yasa’nı
n 522. maddesinin ilk fı
krası
ndaki cezanı
n artı
rı
lması
na
veya indirilmesine iliş
kin kural, suçun niteliğiyle değil, suç konusu olan
şeyin veya verilen zararı
n değeriyle ilgili olduğundan hı
rsı
zlı
k, ı
zrar
veya gasp suçlarıyönünden fark gözetilmemesi gerekir. Gasp suçu,
mala karş
ıolması
nı
n yanısı
ra, kiş
iye karşıcebir, şiddet ve tehdit
içerdiği için doğal olarak hı
rsı
zlı
k suçundan daha ağı
r bir suçtur.
Yasakoyucu da temel cezayısaptarken bunu gözeterek daha ağı
r bir
yaptı
rı
m öngörmüştür. Ayrı
ca sanı
ğı
n gaspta bulunurken uyguladı
ğı
cebir ve şiddet, darp, yaralama veya öldürmeye vardı
ğı
nda, sanı
ğa
bu suçlar için de ceza verilmektedir. Suçun niteliği gözetilerek temel
cezanı
n yüksek tutulması adil ve haklı görülebilirse de, suç
konusunun değerini esas alan bir ilkenin bunu yalnı
z artı
rma nedeni
kabul edip indirim nedeni kabul etmemesi aynı çerçevede
değerlendirilemeyeceğinden hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.
Hukuk devleti, eş
itlik temelinde adil bir hukuk düzeni kurup
bunu sürdürmekle yükümlü olan devlettir. Bu nedenle, ceza hukuku
alanı
nda da eşitlik ve ceza adaletini sağlamak hukuk devletinin önde
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gelen görevlerindendir. Ceza Yasası
’nı
n 522. maddesinin suç konusu
eşyanı
n veya zararı
n değerinin çok yüksek olmasıdurumunda
cezanı
n yarı oranı
nda artı
rı
lması
nı öngören genel kuralı
nı
n,
araları
nda gasp suçunun da bulunduğu onuncu babtaki tüm suçlara
uygulanmasızorunluluğuna karşı
n, değerin hafif veya pek hafif
olması
nı
n gasp suçlarıyönünden indirim nedeni kabul edilmemesi,
değer gözetildiğinde suçları
nı
n konusu hafif, pek hafif olarak
nitelendirilen ve bu nedenle de aynıkonumda olmayan suçlulara aynı
kuralı
n uygulanmasısonucunu doğuracaktı
r. Böyle bir uygulamayı
haklı gösterecek makul, kabul edilebilir bir neden de
bulunmadı
ğı
ndan, itiraz konusu kural, farklıkonumda bulunanlara
farklıkuralları
n uygulanması
nızorunlu kı
lan eş
itlik ilkesi ile de
bağdaş
mamaktadı
r.
Eş
itliği bozan ve adil olarak da nitelendirilmesi olanağı
bulunmayan bu durumun eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykı
rı
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kuralı
n iptali gerektiği
düşüncesiyle çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.
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Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/33
: 1999/51
: 29.12.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : İ
stanbul 6. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 3.5.1985 günlü, 3194 sayı
lı İ
mar
Kanunu’nun 13. maddesinin birinci ve üçüncü fı
kraları
nı
n Anayasa’nı
n
2. ve 35. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
İ
mar plânı
nda ilkokul yeri olarak ayrı
lan taş
ı
nmazı
n
kamulaş
tı
rı
lmasıveya plân değiş
ikliği yapı
lmasıisteminin reddine
ilişkin iş
lemin iptali istemiyle açı
lan davada, davacı
ları
n Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k savları
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme, 3194 sayı
lı
Yasa’nı
n 13. maddesinin birinci ve üçüncü fı
kraları
nı
n iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“1- 3194 sayı
lıİ
mar Kanununun yukarı
da tam metni aktarı
lan
13. maddesinin 1. fı
krası
nda resmi yapı
lara, tesislere ... umumi
hizmetlere ayrı
lan alanlarda inşaata ... ilaveler yapı
lması
na izin
verilmeyeceği, ancak imar programı
na alı
nı
ncaya kadar mevcut
kullanma ş
eklinin devam edeceği 3. fı
krası
nda ise parsel sahibinin
imar planları
nı
n tasdik tarihinden itibaren beşyı
l sonra müracaat
ettiğinde ... yeni imar planı
na göre inş
aat yapı
labileceği belirtilerek
ilgili taşı
nmazları
n maliklerinin mülkiyet hakkı
nı
n “İ
mar programı
”
olgusu ile doğru orantıkurulmuş ve adeta mülkiyet hakkıimar
programı
na endekslenmiş
tir. Yasa koyucu, bu düzenleme ile
taşı
nmaz malikinin mülkiyet hakkı
nı kullanabilmesini, adeta
taşı
nmazı
n imar programı
na alı
nabilmesi halinde mümkün görmüş
,
aksi takdirde taş
ı
nmaz imar programı
na alı
nı
ncaya kadar taş
ı
nmaz
malikinin malik sı
fatı
nı
n hiçbir hukuki anlam ifade etmeyeceği sonucu
ortaya çı
kmı
ş
tı
r.
Nitekim uygulamada idarelerin geç iş
lemesi nedeniyle imar
programlarıyapı
lmamakta, yapı
lsa bile bu yasa koyucunun öngörmüş
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olduğu beşyı
llı
k süreleri aşmakta ve belirsizlik haline dönüşerek
ilgililerin mülkiyet hakkı
nı
n gasbısonucunu doğurmaktadı
r.
2- Bununla birlikte mülkiyet hakkı
nı
n gasbısonucunu doğuracak
uygulamalara yol açan imar programı
na alı
nmasıolgusu, anayasal
kurumlar olan kamulaştı
rma ve devletleştirme dı
şı
nda bir mülkiyet
sı
nı
rlamasıolmaktadı
r. Bu durum Anayasanı
n 35. maddesi ile
getirilen anayasal güvenceyi zedelemektedir.
3- Yine Anayasa Mahkemesinin 21.6.1990 gün ve E:1990/8 ve
K:1990/12 sayı
lıkararı
nı
n azlı
k oyunda belirtildiği üzere sosyal hukuk
devleti hak ve özgürlüklere dayanan onları
n geniş
letilip
güçlendirilmesine olanak tanı
yan, bu yoldaki güvenceleriyle saygı
nlı
k
ve onur kazanan bir nitelikte değerlendirilmek yerine, istediğini hiçbir
ölçü tanı
madan yapabilen bir güç olarak düş
ünülürse, bu tür devlet
hukuk dı
ş
ı
na kolayca kayabileceği gibi nice iş
lem ve eylemler devlet
adı
na ve devlet adıkullanı
larak, böylesi bahanelere sı
ğı
nı
larak
gerçekleş
tirilir. Oysa devletin her ş
eyden önce vermesi, duyurması
gereken şey güvendir. Mülkiyet kavramı
na, bu hakkı
n anlamı
na ve
hukuksal yapı
sı
nı
n gereklerine aykı
rıbiçimde el atmalar, kamusal
zorunluluklar dayanak gösterilerek getirilen sı
nı
rlama ve daraltmalar,
imar düzenlemelerinin bu hakkı
n özüne dokunması
, bu haktan üstün
tutulmasıgörünümünde olmaktadı
r.
Buradan hareketle denilebilir ki, mülkiyet hakkı
nı
n kamu yararı
için kı
sı
tlandı
ğı ve
korunduğu yasa koyucu tarafı
ndan
öngörülmekteyse de ve imar programı
na alı
nma için beşyı
llı
k süre
belirlenmişse de, bu sürenin idarelerce aş
ı
lmakta olduğu ve bir türlü
uyulmadı
ğıdikkate alı
narak kamu yararısağlanamamakta aynı
zamanda bireylerin mülkiyet hakkıüzerinde tasarrufta bulunmaları
engellenmektedir.
4- Bu durumda, 3194 sayı
lıYasanı
n 13. maddesinin 1. ve 3.
fı
kra hükümleri kişilerin mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
mı
nıimar programı
na
alı
nmaya endekslediğinden ve bunun içinde beş yı
llı
k süre
öngörüldüğünden ancak bu beşyı
llı
k sürenin bir kereye mahsus
olmadı
ğı
, uygulamada idarelerce beşyı
llı
k süreye uyulmadı
ğıve
uyulmasıkonusunda yaptı
rı
m mekanizması
nı
n yasada yazı
lmadı
ğı
,
dolayı
sı
yla kalkı
şnoktasıkamu yararıolmakla birlikte, kamu yararı
nı
n
böylesi uygulamalarla tesis olunamadı
ğı
, aksine mülkiyet hakkı
nı
n
zedelendiği dikkate alı
narak, Anayasanı
n 35. maddesine ve hukuk
devleti ilkesinin en önemli unsurları
ndan olan kiş
ilerin hukuki güvence
içinde bulunmaları (hukuki güvenlik) olgusuna aykı
rı
lı
k teşkil
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ettiğinden Anayasanı
n 2. maddesine aykı
rı olduğu sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle itiraz konusu 3194 sayı
lıİ
mar Kanununun
13. maddesinin 1. ve 3. fı
kraları
nı
n Anayasanı
n 2. ve 35. maddelerine
aykı
rıolduğu kanaatine varı
larak konunun incelenmesi için dava
dosyası
ndaki belge örneklerinin Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’na
gönderilmesine 30.11.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
3194 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu birinci ve üçüncü fı
kralarıda
içeren 13. maddesi şöyledir:
“Madde 13- Resmî yapı
lara, tesislere ve okul, cami, yol,
meydan, otopark, yeş
il saha, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha
ve benzeri umumî hizmetlere ayrı
lan alanlarda inş
aata ve mevcut
bina varsa esaslıdeğişiklik ve ilaveler yapı
lması
na izin verilmez.
Ancak imar programı
na alı
nı
ncaya kadar mevcut kullanma şekli
devam eder.
İ
mar programı
na alı
nan alanlarda kamulaş
tı
rma yapı
lı
ncaya
kadar emlak vergisi
ödenmesi durdurulur. Kamulaş
tı
rmanı
n
yapı
lmasıhalinde durdurma tarihi ile kamulaş
tı
rma tarihi arası
nda
tahakkuk edecek olan emlak vergisi, kamulaştı
rmayıyapan idare
tarafı
ndan ödenir. Birinci fı
krada yazı
lı yerlerin kamulaş
tı
rma
yapı
lmadan önce plan değiş
ikliği ile kamulaş
tı
rmayıgerektirmeyen bir
maksada ayrı
lmasıhalinde ise durdurma tarihinden itibaren geçen
sürenin emlak vergisini mal sahibi öder.
Ancak, parsel sahibi imar planları
nı
n tasdik tarihinden itibaren
beşyı
l sonra müracaat ettiğinde imar planları
nda meydana gelen
değiş
ikliklerden ve civarı
n özelliklerinden dolayıokul, cami ve otopark
sahasıve benzeri umumî hizmetlere ayrı
lan alanlardan ilgili kamu
kuruluşunca yapı
mı
ndan vazgeçildiğine dair görüşalı
ndı
ğıtakdirde,
tüm belirli çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatı
m dengesini yeniden
irdeleyerek hazı
rlanacak yeni imar plânı
na göre inş
aat yapı
lı
r. Bu
Kanunun yayı
mıtarihinden önce yapı
lan imar planları
nda, bahsedilen
beşyı
llı
k süre bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren geçerlidir.
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Onaylanmı
şimar planları
nda, birinci fı
krada yazı
lıyerlerdeki
arsa ve arazilerin, bu Kanunda öngörülen düzenleme ortaklı
k payı
oranıüzerindeki miktarları
nı
n mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz
olarak terk edilmesi halinde bu terk işlemlerinden ayrı
ca emlak alı
m
ve satı
m vergisi alı
nmaz.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 35.- Herkes, mülkiyet ve miras hakları
na sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararıamacı
yla , kanunla sı
nı
rlanabilir.
Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lmasıtoplum yararı
na aykı
rıolamaz.”
C- İ
lgili Görülen Anayasa Kuralı
Anayasa’nı
n ilgili görülen 13. maddesi şöyledir :
“MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin,
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n,
genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca
Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ,
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Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 21.9.1999 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
itiraz konusu kurallar öncelikle Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 28. maddeleri yönünden incelenmiş
tir.
3194 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n iptali
için daha önce yapı
lan baş
vuru, 1.6.1989 günlü, Esas:1988/34, Karar:
1989/26 sayı
lı kararla, kuralı
n Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
gerekçesiyle reddedilmiştir.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddelerine göre
Anayasa Mahkemesi’nin işin esası
na girerek verdiği red kararı
nı
n
Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan sonra on yı
l geçmedikçe aynı
kanun hükmünün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla tekrar başvuruda
bulunulamaz.
Aynıkural hakkı
nda yeni bir başvurunun yapı
labilmesi için
önceki kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlandı
ğı5.12.1989 gününden
başlayarak geçmesi gerekli on yı
llı
k süre henüz geçmemiştir.
Bu nedenle, 3194 sayı
lıİ
mar Kanunu’nun 13. maddesinin
üçüncü fı
krası
na ilişkin itiraz baş
vurusunun, Anayasa’nı
n 152. ve
2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddelerinin son fı
kralarıuyarı
nca reddine,
Güven Dİ
NÇER’in karşı
oyu ve oyçokluğuyla; 13. maddenin birinci
fı
krası
na iliş
kin itirazı
n ise esası
nı
n incelenmesine, Ahmet Necdet
SEZER, Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Mustafa BUMİ
N ile Ali
HÜNER’in “Fı
kranı
n davada uygulanacak kural olmadı
ğı
” yolundaki
karşı
oylarıve oyçokluğuyla karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
yasa kuralı
, ilgili görülen ve dayanı
lan Anayasa kuralları
yla bunları
n
gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü :
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
3194 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinin birinci fı
krası
nda, imar
plânları
nda, resmî yapı
lara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan,
otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve
benzeri umumi hizmetlere ayrı
lan alanlarda, inş
aata ve mevcut bina
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varsa esaslıdeğişiklik ve ilaveler yapı
lması
na izin verilmeyeceği, imar
programı
na alı
nı
ncaya kadar mevcut kullanma şeklinin devam
edeceği, üçüncü fı
krası
nda ise imar plânları
nı
n tasdik tarihinden
itibaren beşyı
l sonra parsel sahibinin, başvuruda bulunarak imar
plânları
nda meydana gelen değiş
ikliklerden ve civarı
n özelliklerinden
dolayıokul, cami ve otopark sahasıve benzeri umumi hizmetlere
ayrı
lan alanları
n yapı
mı
ndan ilgili kamu kuruluşunca vazgeçildiğine
dair görüşalmasıkoşuluyla tüm belirli çevredeki nüfus, yoğunluk ve
donatı
m dengesini yeniden irdeleyerek hazı
rlanacak yeni imar
plânı
na göre inş
aat yapabileceği belirtilmiştir.
Buna göre, imar plânları
nda maddede belirtilen
umumi
hizmetlere ayrı
lan alanlarda inş
aat veya bina varsa bunda esaslı
değiş
iklik ve ilaveler yapı
lması
, parsel sahibinin, imar plânı
nı
n onay
tarihinden beşyı
l geçtikten sonra başvuruda bulunarak ilgili kamu
kuruluşundan maddede belirtilen hizmetlere ayrı
lan alanları
n
yapı
mı
ndan vazgeçtiğine ilişkin görüşalması
na bağlıbulunduğundan,
ilgili kamu
kuruluş
unun umumi hizmetlere ayrı
lan alanları
n
yapı
mı
ndan vazgeçmemesi durumunda bu alanlarda parsel sahibinin
inş
aat olanağıbulunmamaktadı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, başvuru kararı
nda, yasakoyucunun itiraz konusu
düzenlemeyle taş
ı
nmaz malikinin mülkiyet hakkı
nıkullanabilmesini
adeta taş
ı
nmazı
n imar programı
na alı
nabilmesi koşuluna bağladı
ğı
nı
,
uygulamada ise imar programları
nı
n, yasada öngörülen beşyı
llı
k süre
içinde yapı
lamaması
nı
n belirsizlik oluş
turduğunu, mülkiyet hakkı
nı
n
gasbı
na neden olan bu durumun Anayasa’da belirtilen kamulaş
tı
rma
ve devletleştirme dı
ş
ı
nda bir mülkiyet sı
nı
rlaması
na yol açtı
ğı
nı
, imar
programları
nı
n yapı
lması
na ilişkin beşyı
llı
k süreye uyulmaması
nı
n
bir yaptı
rı
ma bağlanmamasınedeniyle hukuk devleti ilkesinin en
önemli unsurları
ndan olan hukuk güvenliğinin sağlanamadı
ğı
nı
belirterek kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve 35. maddelerine aykı
rı
lı
k
oluş
turduğunu ileri sürmüş
tür.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre Anayasa
Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhususunda
ilgililer tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur
değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlıkalmak kaydı
yla başka
gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle, itiraz
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konusu kural Anayasa’nı
n yalnı
z 2. ve 35. maddeleri yönünden değil,
ilgisi nedeniyle 13. maddesi yönünden de incelenmiş
tir.
1- Anayasa’nı
n 13. ve 35. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Anayasa’nı
n 35. maddesinde mülkiyet hakkıdüzenlenmiştir.
Kiş
inin bir ş
ey üzerindeki hakimiyetini ifade eden mülkiyet hakkı
,
malike dilediği gibi tasarruf olanağıverdiği ve ona özgü olduğundan
mutlak haklar arası
ndadı
r.
Anayasa’nı
n 35. maddesinde, “Herkes, mülkiyet ve miras
hakları
na sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararıamacı
yla, kanunla
sı
nı
rlanabilir. Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lmasıtoplum yararı
na aykı
rı
olamaz”, kuralı
na yer verilmiş
, temel hak ve özgürlüklerin sı
nı
rı
nı
gösteren 13. maddesinde ise, temel hak ve hürriyetlerin, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin,
Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu
yararı
nı
n, genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve
ayrı
ca Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n
sözüne
ve
ruhuna
uygun
olarak
kanunla
sı
nı
rlanabileceği, temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel
sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk ı
rı
olamayacağıve öngörüldükleri amaç dı
ş
ı
nda kullanı
lamayacağı
, bu
maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebeplerinin temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerli olduğu belirtilmiş
tir.
Çağdaş demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş
ölçüde sağlanı
p güvence altı
na alı
ndı
ğırejimlerdir. Temel hak ve
özgürlüklerin özüne dokunup onlarıbüyük ölçüde kı
sı
tlayan veya
tümüyle kullanı
lamaz hale getiren sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum
düzeninin gerekleriyle bağdaştı
ğıkabul edilemez. Demokratik hukuk
devletinin amacıkişilerin hak ve özgürlüklerden en genişbiçimde
yararlanmaları
nısağlamak olduğundan yasal düzenlemelerde insanı
öne çı
karan bir yaklaş
ı
mı
n esas alı
nmasıgerekir. Bu nedenle
getirilen sı
nı
rlamaları
n yalnı
z ölçüsü değil, koş
ulları
, nedeni, yöntemi,
kı
sı
tlamaya karş
ıöngörülen kanun yollarıhep demokratik toplum
düzeni kavramıiçinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak ayrı
k
durumlarda ve demokratik toplum düzeninin sürekliliği için zorunlu
olduğu ölçüde sı
nı
rlandı
rı
labilmelidir.
Demokratik bir toplumda temel hak ve özgürlüklere geti rilen
sı
nı
rlamanı
n, bu sı
nı
rlamayla güdülen amacı
n gerektirdiğinden fazla
olmasıdüş
ünülemez.
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Demokratik hukuk devletinde güdülen amaç ne olursa olsun,
kı
sı
tlamaları
n, bu rejimlere özgü olmayan yöntemlerle yapı
lmaması
ve belli bir özgürlüğün kullanı
lması
nıönemli ölçüde zorlaştı
racak ya
da ortadan kaldı
racak düzeye vardı
rı
lmamasıgerekir.
3194 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinin itiraz konusu birinci
fı
krası
nda imar plânları
nda, resmi yapı
, okul, cami, yol, meydan gibi
umumi hizmetlere ayrı
lan yerlerin, imar programı
na alı
nı
ncaya kadar
mevcut kullanma ş
eklinin devam edeceği öngörülmüş
tür. Yasa’nı
n
10. maddesinde de
belediyelerin, imar plânları
nı
n yürürlüğe
girmesinden en geç 3 ay içinde bu planı uygulamak üzere 5 yı
llı
k
imar programları
nıhazı
rlayacaklarıbelirtilmiş, ancak Yasa’da bu
plânları
n tümünün hangi süre içinde programa alı
narak
uygulanacağı
na ilişkin bir kurala yer verilmemiş
tir.
13. maddenin birinci fı
krasıuyarı
nca imar planları
nda umumi
hizmetlere ayrı
lan yerlerin mevcut kullanma ş
ekillerinin ne kadar
devam edeceği konusundaki bu belirsizliğin, kişilerin mülkiyet hakları
üzerinde süresi belli olmayan bir sı
nı
rlamaya neden olduğu açı
ktı
r.
İ
mar plânları
nı
n uygulamaya geçirilmesindeki kamusal yarar
karşı
sı
nda mülkiyet hakkı
nı
n sı
nı
rlanması
nı
n demokratik toplum
düzeninin gerekleriyle çelişen bir yönü bulunmamakta ise de, itiraz
konusu kuralı
n neden olduğu belirsizliğin kişisel yarar ile kamu yararı
arası
ndaki dengeyi bozarak mülkiyet hakkı
nıkullanı
lamaz hale
getirmesi, sı
nı
rlamayı aş
an hakkı
n özüne dokunan bir nitelik
taşı
maktadı
r.
İ
nsan HaklarıAvrupa Mahkemesi de 23.9.1981 günlü Sporrong
ve Lonnroth kararı
nda, kamulaş
tı
rma izni ile inş
aat yasağı
nı
n uzun bir
süre için öngörülmüşolması
nı
n, toplumsal yarar ile bireysel menfaat
arası
ndaki dengeyi bozduğu sonucuna varmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nı
n 13. ve
35. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
2- Anayasa’nı
n 2. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda
sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na dayanan, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren eylem ve iş
lemleri hukuka uygun
olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek
sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan kaçı
nan, hukuku
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tüm devlet organları
na egemen kı
lan, Anayasa ve hukukun üstün
kuralları
yla kendini bağlısayan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n
üstünde yasakoyucunun da bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan ve hukuk güvenliğini sağlayan
devlettir.
İ
tiraz konusu kuralla, mülkiyet hakkı
na getirilen sı
nı
rlama,
malikin taşı
nmaz üzerindeki tasarruf hakkı
nıbelirsiz bir süre için
kullanı
lamaz hale getirerek bir hukuk devletinde kişinin hak ve
özgürlükleri ile kamu yararıarası
nda bulunmasıgereken dengenin
bozulması
na yol açarak hukuk güvenliğini yok etmektedir.
Bu nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2. maddesindeki hukuk
devleti ilkesine de aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
VI- İ
PTAL SONUCUNDA YASA’NIN Dİ
ĞER HÜKÜMLERİ
Nİ
N
UYGULANMA OLANAĞINI Yİ
Tİ
Rİ
P Yİ
Tİ
RMEDİ
ĞİSORUNU
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda, “Ancak
başvuru, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya İ
çtüzüğün
sadece belirli madde veya hükümleri aleyhine yapı
lmı
şolup da, bu
belirli madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya İ
çtüzüğün bazı hükümlerinin veya tamamı
nı
n
uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi
keyfiyeti gerekçesinde belirtmek ş
artı
yla, kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya İ
çtüzüğün bahis konusu öteki hükümlerinin veya
tümünün iptaline karar verebilir” denilmektedir.
3194 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinin itiraz konusu birinci
fı
krası
nı
n iptali nedeniyle bu fı
kra ile hukuksal bütünlük oluş
turan
üçüncü fı
krası
nı
n, uygulanma olanağıkalmadı
ğı
ndan 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 29. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca iptali gerekir.
VII- İ
PTAL HÜKÜMÜNÜN
SORUNU

YÜRÜRLÜĞE G İ
RECEĞİGÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
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günden baş
layarak bir yı
lı geçemez” denilmekte, Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural tekrarlanmaktadı
r.
Maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boşluğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlâl edici mahiyette görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
3194 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinin iptal edilen birinci ve
üçüncü fı
kralarınedeniyle doğan hukuksal boşluk, kamu düzenini ve
kamu
yararı
nı olumsuz yönde etkileyeceğinden gerekli
düzenlemelerin yapı
lmasıiçin yasama
organı
na süre tanı
mak
amacı
yla iptal kararı
nı
n Resmî Gazete’de yayı
mı
ndan baş
layarak altı
ay sonra yürürlüğe girmesi gerekli görülmüştür.
VIII- SONUÇ
3.5.1985 günlü, 3194 sayı
lı“İ
mar Kanunu”nun 13. maddesinin:
A- Birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- Birinci f ı
krası
nı
n iptali nedeniyle uygulanma olanağı
kalmayan üçüncü fı
krası
nı
n da 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin
ikinci fı
krasıgereğince İ
PTALİ
NE,
C- İ
ptal edilen kurallar nedeniyle meydana gelen hukuksal
boşluk kamu düzenini tehdit ve kamu yararı
nıihlal edici nitelikte
görüldüğünden, Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla
2949 sayı
lıYasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fı
kraları
gereğince İ
PTAL HÜKÜMLERİ
Nİ
N, KARARIN RESMİGAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
ALTI
AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 29.12.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.
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Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kan vekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü
İ
Tİ
RAZ
Mahkemesi

: 2000/1
: 2000/2
: 21.1.2000
YOLUNA

BAŞVURAN

:

Vezirköprü

Kadastro

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 18.6.1927 günlü, 1086 sayı
lı“Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu”nun 83. maddesinin “Aynıdavada her
taraf ancak bir kere ı
slah hakkı
nıkullanabilir” biçimindeki ikinci
tümcesinin, Anayasa’nı
n 2., 36., 13. ve 141. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Kadastro tespitine itiraz ile uyuşmazlı
k konusu taş
ı
nmazı
n
orman alanıiçinde kalan bölümünün Hazine adı
na tescili için açı
lan
davada verilen kararı
n Yargı
tay’ca bozulması
ndan sonra ikinci kez
ı
slah isteminde bulunan davacı
nı
n, HUMK’nun 83. maddesinin ikinci
tümcesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
nı
n ciddî olduğu kanı
sı
na varan
Mahkeme iptali için başvurmuştur.
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu’nun itiraz konusu tümceyi
de içeren 83. maddesi şöyledir:
“Madde 83- İ
ki taraftan her biri usule mütaallik olarak yaptı
ğı
muameleyi tamamen veya kı
smen ı
slah edebilir. Aynıdâvada her
taraf ancak bir kere ı
slah hakkı
nıkullanabilir”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz başvurusunda
maddelerine dayanı
lmı
ştı
r.

Anayasa’nı
n 2., 13., 36. ve 141.

III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca yapı
lan
ilk inceleme toplantı
sı
nda, başvuru kararıve ekleri, ilk inceleme
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raporu, iptali istenen yasa kuralıve dayanı
lan Anayasa kurallarıile
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düşünüldü :
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler bakmakta olduklarıdavada uygulayacaklarıyasa
ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nı Anayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddî
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne baş
vurmaya yetkilidirler. Ancak bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için; elinde
yöntemince açı
lmı
şve görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali
istenen kuralları
n da o davada uygulanacak olmasıgerekmektedir.
Uygulanacak yasa kurallarıdavanı
n değiş
ik evrelerinde ortaya çı
kan
sorunları
n çözümünde veya davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da
olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardı
r.
Mahkeme’nin bakmakta olduğu davanı
n Yargı
tay’ı
n bozma
kararıvermesinden sonraki evresinde, davacıtarafı
ndan ikinci ı
slâh
dilekçesi verilmiştir.
HUMK’nun 84. maddesinde ı
slâhı
n, soruşturmaya tâbi olan
davalarda soruşturma bitinceye kadar soruşturmaya tabi olmayan
davalarda ise yargı
lamanı
n sonuna kadar yapı
labileceği belirtilmiş
,
4.2.1948 günlü 10/3 sayı
lıYargı
tay İ
çtihadıBirleş
tirme kararı
nda da
bozmadan sonra ı
slâha gidilemeyeceği açı
klanmı
ştı
r.
2797 sayı
lıYargı
tay Kanunu’nun 45. maddesine göre İ
çtihadı
Birleştirme kararları benzer hukukî konularda Yargı
tay genel
kurulları
nı
, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlamaktadı
r.
Bu
nedenle,
bozma
kararı
ndan
sonra
ı
slâha
gidilemeyeceğinden, bakı
lmakta olan davada, 83. maddenin ikinci
tümcesinin uygulanma olanağıbulunmamaktadı
r.
İ
stemin başvuran Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi
gerekir.
IV- SONUÇ
18.6.1927 günlü, 1086 sayı
lı“Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu”nun 83. maddesinin ikinci tümcesi itiraz başvurusunda
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bulunan Mahkeme’nin davada uygulayacağıkural olmadı
ğı
ndan, bu
tümceye ilişkin itirazı
n mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE,
21.1.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU Mahir Can ILICAK

Üye
Ertuğrul ERSOY

680

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/14
: 2000/3 (Yürürlüğü Durdurma)
: 13.9.2000

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEMİ
NDE BULUNAN :
Anamuhalefet (Fazilet) Partisi Genel Baş
kanıMehmet Recai KUTAN
YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU
:
28.12.1999 günlü, 4498 sayı
lı“Yükseköğretim Kanununda Değiş
iklik
Yapı
lması
na Dair Kanun”un 2. maddesinin birinci ve ikinci fı
kraları
yla
Geçici 1. maddesinin, Anayasa’nı
n 2., 130., 153. ve 169. maddelerine
aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptaline ve yürürlüklerinin durdurulması
na karar
verilmesi istemidir.
I- YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
4498 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinin birinci ve ikinci fı
kraları
yla
Geçici 1. maddesinin iptali ve yürürlüğü durdurma istemini içeren
25.2.2000 günlü dava dilekçesinde, bu maddelerin uygulanmasıile
doğabilecek
sakı
ncaları
n
önlenebilmesi
için
yürürlüğün
durdurulması
na karar verilmesi istenilmiştir.
IIYÜRÜRLÜĞÜN
İ
NCELENMESİ

DURDURULMASI

İ
STEMİ
Nİ
N

Dava dilekçesi ve ekleri, işin esası
na ve yürürlüğün
durdurulmasıistemine ilişkin rapor, iptali istenilen Yasa kuralları
yla
dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
4498 sayı
lı“Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na
Dair Kanun”un 2.
ve Geçici 1. maddelerinin iptaline karar
verildiğinden iptal kararı
nı
n yürürlüğe girmesine kadar bu maddelerin
uygulanmasıdurumunda, daha sonra giderilmesi güç ya da olanaksı
z
durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmaması
için 4498 sayı
lıYasa’nı
n 2. ve Geçici 1. maddelerinin yürürlüğünün
durdurulması
na karar verilmesi gerekmiştir.
III- SONUÇ
28.12.1999 günlü, 4498 sayı
lı“Yükseköğretim Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un 2. maddesi ile geçici 1.
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maddesi, 13.9.2000 günlü, E.2000/14, K.2000/21 sayı
lıkararla iptal
edildiğinden, uygulanmaları
ndan doğacak ve sonradan giderilmesi
olanaksı
z durumları
n ve zararları
n önlenmesi ve iptal kararı
nı
n
sonuçsuz kalmamasıiçin kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlanacağı
güne kadar bu kuralları
n YÜRÜRLÜKLERİ
Nİ
N DURDURULMASINA,
13.9.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/13
: 2000/4
: 3.3.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Adı
na Grup Baş
kanıMehmet
Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 30.12.1999 gün ve 23922
Mükerrer sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanan 4494 sayı
lı“2000 Malî
Yı
lıBütçe Kanunu”nun, 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38.,
41., 42., 43., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 55., 56., 57., 58.,
59., 60., 61., 62., 63., 65., 68. ve 69. maddelerinin, Anayasa’nı
n 87.,
88., 89., 161. ve 162. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve aynı
Kanun’un 47. maddesinin (c) bendi ile 48. ve 63. maddelerinin
yürürlüklerinin durdurulmasıistemidir.
I- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 3.3.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, dava
dosyasıve ekleri, ilk inceleme raporu, iptali istenen Yasa kuralları
,
dayanı
lan Anayasa kuralları
yla, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM Grubu adı
na Grup
Baş
kanıtarafı
ndan, 28.12.1999 gün ve 4494 sayı
lı“2000 Malî Yı
lı
Bütçe Kanunu”nun bazımaddelerinin iptali için, 22.2.2000 günlü Grup
Genel Kurulu kararı
yla verilen yetkiye dayanı
larak dava açı
lmı
ştı
r. Bu
kararda, “2000 Malî yı
lıBütçe Kanunu’nun bazımaddelerinin iptali ve
yürürlüğün durdurulmasıile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne müracaat
edileceğinden; Anamuhalefet Partisi olarak Anayasa Mahkemesi’ne
başvurmak üzere Grup Başkanı
mı
z Sayı
n Mehmet Recai KUTAN’a
yetki verilmesine” denilmektedir.
Anayasa’nı
n “iptal davası
” başlı
klı150. maddesine koşut olarak
düzenlenen 2949 sayı
lı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 20. maddesinde, kanunları
n,
kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
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İ
çtüzüğünün veya bunları
n belirli madde ve hükümlerinin şekil ve
esas bakı
mı
ndan
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı iddiası
yla Anayasa
Mahkemesi’nde doğrudan iptal davasıaçabilme hakkıve yetkisinin
Cumhurbaş
kanı
na, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis gruplarıile
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayı
sı
nı
n en az beşte biri
tutarı
ndaki üyelere ait olduğu, “İ
ptal davası
nı
n açı
lması
nda temsil”
başlı
klı 26. maddenin birinci fı
krası
nda da, kanunları
n, kanun
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü’nün veya bunları
n belirli madde ve hükümlerinin Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğısebebiyle açı
lacak iptal davası
nı
n, 20. maddenin (2)
numaralıbendinde yazı
lısiyasî parti grupları
nı
n genel kurulları
nı
n,
üye tamsayı
sı
nı
n salt çoğunluğu ile alacaklarıkarar üzerine, grup
başkanlarıveya vekilleri tarafı
ndan açı
lacağıbelirtilmiştir.
Buna göre, Anamuhalefet Partisi adı
na dava, Parti Meclis
Grubu Genel Kurulu’nun verdiği yetkiye dayanı
larak grup başkanı
veya vekili tarafı
ndan açı
labilir. Davanı
n açı
labilmesi için Parti Meclis
Grubu kararı
nda, iptali istenen Yasa, Kanun Hükmünde Kararname,
TBMM İ
çtüzüğü’nün veya bunları
n belirli madde ve hükümlerinin
açı
kça gösterilmesi gerekir. Oysa, Anamuhalefet Partisi Meclis Grubu
Genel Kurul kararı
nda 2000 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun hangi
maddelerinin iptalinin istendiği açı
kça belirtilmeden, “bazımaddeler”
ifadesi kullanı
larak belirsizliğe yol açı
lmı
ş
tı
r. Bu nedenle, söz konusu
kararı
n usulüne uygun olarak alı
nmı
şbir grup kararıolarak kabulü
olanaklıdeğildir.
İ
stemin başvuranı
n yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.
II- SONUÇ
Usulüne uygun olarak alı
nmı
şgrup genel kurulu kararı
na
dayanmayan baş
vurunun, baş
vuranı
n yetkisizliği nedeniyle
REDDİ
NE, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Sacit ADALI ile Ali
HÜNER’in karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 3.3.2000 gününde karar
verildi.
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Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/13
: 2000/4

Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM Grubu adı
na Grup
Baş
kanıtarafı
ndan, 28.12.1999 günlü, 4494 sayı
lı“2000 Malî Yı
lı
Bütçe Kanunu”nun bazımaddelerinin iptali istemiyle açı
lan davanı
n,
yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, “Usulüne uygun olarak alı
nmı
ş
grup genel kurulu kararı
na dayanmayan başvurunun, başvuranı
n
yetkisizliği nedeniyle reddine” oyçokluğuyla karar verilmiş
tir.
Anayasa’nı
n “İ
ptal davası
” başlı
klı150. maddesinde, Anayasa
Mahkemesi’nde kimlerin iptal davasıaçabileceği gösterilmiş, bu
maddeye uygun düzenleme getiren 2949 sayı
lı Anayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
20., 22., 26. ve 27. maddelerinde de, iptal davasıaçmaya yetkili
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olanlar, iptal davasıaçma süresi, davanı
n açı
lması
nda kimlerin
temsilci olduklarıve uyulmasıgereken esaslar gösterilmiştir. Yasa’nı
n
20. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (2) numaralıbendi uyarı
nca,
Anamuhalefet Partisi olan Fazilet Partisi TBMM Grubu adı
na Grup
Baş
kanıtarafı
ndan işbu dava açı
lmı
ş
tı
r. AynıYasa’nı
n iptal davası
nı
n
açı
lması
nda temsil baş
lı
klı26. maddesinde, kanunları
n, kanun
hükmünde kararnamelerin ve TBMM İ
çtüzüğü’nün veya bunları
n
belirli madde veya hükümlerinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısebebiyle
açı
lacak iptal davası
nı
n, 20. maddenin (2) numaralıbendinde yazı
lı
siyasî parti grupları genel kurulları
nı
n üye tamsayı
sı
nı
n salt
çoğunluğu ile alacaklarıkarar üzerine, grup başkanlarıveya vekilleri
tarafı
ndan açı
lacağıhükme bağlanmı
ştı
r.
Dava dosyası
nda mevcut belgelere göre, dava tarihinde Fazilet
Partisi’nin, Anamuhalefet Partisi olduğu; dava açan Parti Genel
Baş
kanı
nı
n, bu Parti’nin TBMM Grup Baş
kanıolarak Parti’yi temsil
ettiği; Parti’nin 104 milletvekili ile TBMM’de temsil edildiği; 22.2.2000
tarihinde yapı
lan Parti Grup Genel Kurulu’na 92 üyenin katı
ldı
ğıve bu
toplantı
da, “2000 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun bazımaddelerinin iptali
ve yürürlüğün durdurulmasıile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne müracaat
edileceğinden, Anamuhalefet Partisi olarak Anayasa Mahkemesi’ne
başvurmak üzere Grup Başkanı
mı
z Sayı
n Mehmet Recai KUTAN’a
yetki verilmesine, toplantı
ya katı
lan tüm milletvekillerimizin oybirliği ile
karar verildi” şeklinde karar alı
ndı
ğıve bu karar üzerine süresinde
işbu davanı
n açı
ldı
ğıanlaş
ı
lmaktadı
r.
2949 sayı
lıYasa’nı
n 20. maddesi uyarı
nca iptal davasıaçmaya
yetkili olan Anamuhalefet Partisi Meclis Grubu, bu yetkisini aynı
Yasa’nı
n 26. maddesi gereğince Parti Meclis Grubu Baş
kanı
tarafı
ndan kullanmı
ş
tı
r. Parti Meclis Grubu Genel Kurulu’nun Parti
Grup Başkanı
na verdiği yetki, 2000 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun bazı
maddelerinin iptali ve yürürlüğün durdurulmasıile ilgili Anayasa
Mahkemesi’ne açı
lacak iptal davası
na iliş
kindir. Grup Baş
kanıda,
Parti Meclis Grubu Genel Kurulundan aldı
ğıbu yetkiye dayanarak
iptal davası
nıaçmı
ştı
r. Üzerinde durulmasıgereken husus, Meclis
Grubuna ait olan bu yetkinin, Meclis Grup Baş
kanı
na devredilmesi
değil, onun tarafı
ndan kullanı
lması
dı
r. Parti Meclis Grubu Genel
Kurulu, kendisine ait olan Anayasa Mahkemesi’ne iptal davasıaçması
hususunda Grup Başkanı
nıgörevlendirmiş
tir. Bunu yaparken aldı
ğı
kararla, “2000 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun bazımaddelerinin” iptali
için Grup Baş
kanı
na yetki vermiş
tir. Hangi maddelerin iptalinin
isteneceği Grup Başkanı
na bı
rakı
lmı
ştı
r. Bu yetkinin verilmesinde,
iptali istenen Yasa maddelerinin tek tek belirlenmesinde zorunluluk
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bulunmamaktadı
r. Burada, yetki devri değil, verilen yetkinin
kullanı
lmasısöz konusudur. Meclis Grubuna ait yetkinin devrinden
söz edilemez.
Bir an için Parti Meclisi Genel Kurulu’nun verdiği yetkinin,
Yasa’nı
n belirlediği kurallara uygun olmadı
ğıdüşünülse bile, bu
noksanlı
ğı
n 2949 sayı
lıYasa’nı
n 27. maddesi uyarı
nca ve belirli bir
süre verilerek tamamlattı
rı
lmasıyoluna gitmek gerekirdi.
Parti Meclisi Genel Kurulu’nun Grup Baş
kanı
na verdiği yetkinin,
“belirsiz yetki devri” biçiminde yorumlanarak başvurunun,
yetkisizlikten reddine ilişkin çoğunluk kararı
, kanunları
n, kanun
hükmünde kararnamelerin ve Meclis İ
çtüzüğü’nün Anayasal
denetiminin yapı
lacağıgenel kuralı
na da uygunluk arz etmemektedir.
Ası
l olan belirtilen kuralları
n Anayasal denetiminin yapı
lması
dı
r.
Değiş
ik anlayı
ş ve yorumlarla bu denetimin engellenmemesi
gerekmektedir.
Açı
kladı
ğı
mı
z nedenlerle başvurunun, başvuranı
n yetkisizliği
nedeniyle reddine ilişkin çoğunluk kararı
na katı
lmı
yoruz.

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/45
: 2000/5 (Yürürlüğü Durdurma)
: 5.10.2000

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEMİ
NDE BULUNAN :
Anamuhalefet (Fazilet) Partisi Genel Baş
kanıMehmet Recai KUTAN
YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 29.6.2000
günlü, 4588 sayı
lı“Kamu Kurum ve Kuruluş
ları
nı
n Teşkilât, Görev ve
Yetkilerine İ
liş
kin Konularla Kamu Personeli Arası
ndaki Ücret
Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin
Sağlanması İ
çin Yapı
lacak Düzenlemeler Hakkı
nda Yetki
Kanunu”nun, Anayasa’nı
n Baş
langı
ç, 2., 6., 7., 11., 87., 91. ve 153.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı nedeniyle iptaline ve yürürlüklerinin
durdurulması
na karar verilmesi istemidir.
I- YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
4588 sayı
lıYasa’nı
n iptali ve yürürlüğü durdurma istemini
içeren 18.7.2000 günlü dava dilekçesinde, bu Kanun’un uygulanması
ile doğabilecek sakı
ncaları
n önlenebilmesi için yürürlüğün
durdurulması
na karar verilmesi istenilmiştir.
IIYÜRÜRLÜĞÜN
İ
NCELENMESİ

DURDURULMASI

İ
STEMİ
Nİ
N

Dava dilekçesi ve ekleri, işin esası
na ve yürürlüğün
durdurulmasıistemine ilişkin rapor, iptali istenilen Yasa kuralları
yla
dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
4588 sayı
lı“Kamu Kurum ve Kuruluşları
nı
n Teş
kilât, Görev ve
Yetkilerine İ
liş
kin Konularla Kamu Personeli Arası
ndaki Ücret
Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin
Sağlanması İ
çin Yapı
lacak Düzenlemeler Hakkı
nda Yetki
Kanunu”nun, iptaline karar verildiğinden, iptal kararı
nı
n yürürlüğe
girmesine kadar bu Kanun’un uygulanmasıdurumunda, daha sonra
giderilmesi güç ya da olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi ve
iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmamasıiçin Yasa’nı
n yürürlüğünün
durdurulması
na karar verilmesi gerekmiştir.
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III- SONUÇ
29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı“Kamu Kurum ve Kuruluşları
nı
n
Teş
kilât, Görev ve Yetkilerine İ
liş
kin Konularla Kamu Personeli
Arası
ndaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî
Yönetiminde Disiplinin Sağlanmasıİ
çin Yapı
lacak Düzenlemeler
Hakkı
nda Yetki Kanunu” 5.10.2000 günlü, Esas. 2000/45, K. 2000/27
sayı
lı kararla iptal edildiğinden uygulanması
ndan doğacak ve
sonradan giderilmesi olanaksı
z durumları
n ve zararları
n önlenmesi ve
iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmamasıiçin kararı
n Resmî Gazete’de
yayı
mlanacağı güne
kadar
Yasa’nı
n
YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASINA, 5.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar
verildi.

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/22
: 2000/7
: 11.4.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN
Mahkemesi

: Bursa 5. Asliye Ceza

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 2.7.1964 günlü, 492 sayı
lı“Harçlar
Kanunu”nun 2. maddesinin ikinci fı
krasıile 12. maddesinin birinci
fı
krası
nda yer alan “Hukuk ve ticaret mahkemelerinde ...” ibaresinin
Anayasa’nı
n 10.
ve 141. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 11.4.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, dava
dosyasıve ekleri, ilk inceleme raporu, iptali istenen Yasa kuralları
,
dayanı
lan Anayasa kuralları
yla, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler bakmakta olduklarıdavada uygulayacaklarıyasa
ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nı Anayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddî
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne baş
vurmaya yetkilidirler. Ancak bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için; elinde
yöntemince açı
lmı
şve görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali
istenen kuralları
n da o davada uygulanacak olmasıgerekmektedir.
Uygulanacak yasa kurallarıdavanı
n değiş
ik evrelerinde ortaya çı
kan
sorunları
n çözümünde veya davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da
olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardı
r.
İ
tiraz yoluna başvurulması
na yol açan olayda, Bursa 5. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde
açı
lan kamu davası
nı
n ilk oturumunda
“Duruş
madan haberi olması
na rağmen gelmeyen sanı
kları
n ... celse
harcıile cezalandı
rı
lmaları
na” dair verilen ara kararı
nı
n, sanı
klar
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vekilinin itirazı
nıinceleyen Bursa 2. Ağı
r Ceza Mahkemesi’nce
kaldı
rı
lmasıüzerine, Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesi; 492 sayı
lı
Harçlar Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fı
krası
nda, mahkeme ayrı
mı
yapı
lmaksı
zı
n yargıharcıalı
nacağıhükme bağlanması
na rağmen,
maddenin ikinci fı
krası
nda “ceza mahkemelerinde şahsî hukuka ait
hakları
n hüküm altı
na alı
nmasıhalinde de, celse harçlarıhariç olmak
üzere (1) sayı
lıtarifeye göre harç alı
nı
r” hükmü ile istisna getirildiğini,
celse harcı
nıtarif eden “Hukuk ve ticaret mahkemelerinde” ibaresi ile
başlayan
Harçlar
Kanunu’nun
12.
maddesinin,
hukuk
mahkemelerinde adaleti hı
zlandı
rı
p, ceza mahkemelerinde engelleyici
düzenleme getirdiğini kabul etmenin mümkün olmadı
ğı
, ş
ahsî
hakları
n hüküm altı
na alı
ndı
ğı hukuk mahkemelerinde süratin
engellenmesinin cezalandı
rı
lmasıkarş
ı
sı
nda, kamuyu ilgilendiren
ceza davaları
nda bu düzenlemenin tersinin düşünülmesinin hukuk
mantı
ğı
yla açı
klanamayacağı gerekçeleriyle, 492 sayı
lı Harçlar
Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci fı
krasıile 12. maddesinin birinci
fı
krası
nda yer alan “Hukuk ve ticaret mahkemelerinde” ibaresinin,
Anayasa’nı
n 10. ve 141. maddelerine aykı
rı olduğunu ileri
sürmektedir.
492 sayı
lıHarçlar Kanunu’nun iptali istenilen kuralları
nı
n, itiraz
yoluna baş
vuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu ceza davası
nda
uygulanacak kural niteliğinde olup olmadı
ğı
nı
n saptanması
gerekmektedir.
492 sayı
lıHarçlar Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fı
krası
nda,
“Yargıiş
lemlerinden bu kanuna bağlı(1) sayı
lıtarifede yazı
lıolanları
,
yargıharçları
na tabidir.” kuralıyer almaktadı
r. Bu kurala göre, (1)
sayı
lıtarifede yazı
lıbulunmayan yargıişlemleri harç konusu dı
şı
nda
kalmaktadı
r.
492 sayı
lıHarçlar Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci fı
krası
nda,
“Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakları
n hüküm altı
na
alı
nmasıhalinde de, celse harçlarıhariç olmak üzere, (1) sayı
lı
tarifeye göre harç alı
nı
r.” 12. maddesinin birinci fı
krası
nda ise, “Hukuk
ve ticaret mahkemelerinde celse harcı
, muhakeme tarafları
n talep ve
muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce
yapı
lmasımümkün olan bir işlemin yapı
lmamı
şolması
ndan dolayı
talik edilmişse, talike sebebiyet veren taraftan alı
nı
r.” denilmektedir.
Bu kurallara göre, ceza davalarıharca tabi değildir. Ancak ceza
mahkemelerinde maddî ve/veya manevî tazminata ilişkin olarak ş
ahsi
hak istemiyle davaya müdahil olunmasıve şahsi hakkı
n da hüküm
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altı
na alı
nmasıhalinde; bunlar hukuk mahkemelerinde görülen
davalardan içerikleri itibarı
yla farklıolmadı
kları
ndan, bu tür davalarda
“celse harçlarıhariç” olmak üzere (1) sayı
lıtarifeye göre nispi harç
alı
nı
r.
Celse harçları
, hukuk ve ticaret davaları
yla, idarî davalarda
taraflar veya vekilleri tarafı
ndan ertelenmelerine sebebiyet verilen
celselerden alı
nan bir harçtı
r. Harçlar Kanunu’nun celse harçları
na
ilişkin kuralları
nı
n ceza davaları
nda uygulanması
na olanak yoktur.
Açı
klanan nedenlerle, Mahkemede bakı
lmakta olduğu davada,
492 sayı
lıHarçlar Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci fı
krasıile 12.
maddesinin birinci fı
krası uygulanacak kural olmadı
ğı
ndan,
Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle başvurunun reddi gerekir.
Samia AKBULUT, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK,
Rüştü SÖNMEZ ve Tülay TUĞCU bu gerekçeye katı
lmamı
ş
lardı
r.
II- SONUÇ
2.7.1964 günlü, 492 sayı
lı“Harçlar Kanunu”nun 2. maddesinin
ikinci fı
krasıile 12. maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan “Hukuk ve
ticaret mahkemelerinde...” ibaresi, itiraz başvurusunda bulunan
Mahkeme’nin davada uygulayacağıkurallar olmadı
ğı
ndan, bunlara
ilişkin itirazı
n mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE, 11.4.2000
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY
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Üye
Ali HÜNER

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU

DEĞİ
Şİ
KOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/22
: 2000/7

İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, 492 sayı
lı Harçlar
Kanunu’nun 2. maddesinin “ceza mahkemelerinde ş
ahsi hukuka ait
hakları
n hüküm altı
na alı
nmasıhalinde de celse harçlarıhariç olmak
üzere (1) sayı
lıtarifeye göre harç alı
nı
r” biçimindeki ikinci fı
krasıile
12. maddesinin hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı
nı
n
alı
nması
nı düzenleyen ilk fı
krası
ndaki “hukuk ve ticaret
mahkemelerinde” sözcüklerinin iptalini istemektedir.
Dava konusu olayda, Asliye Ceza Mahkemesi, 3.2.2000 günlü
celsede, duruşmadan haberdar olmaları
na karş
ı
n gelmeyen sanı
kları
celse harcıile cezalandı
rı
p ihzaren celplerine karar
vermiş
tir.
Sanı
klar vekilinin bu karara itirazı
nıinceleyen Ağı
r Ceza Mahkemesi,
itirazı kabul ederek Asliye Ceza Mahkemesi’nin
celse harcı
alı
nması
na ilişkin kararı
nıkaldı
rmı
ştı
r. Bu kararı
n kaldı
rı
lması
ndan
sonra davaya bakan mahkeme, itiraz konusu fı
kra ve sözcüklerin
iptali için başvurmuş
tur. Ancak bu kurallar daha önce uygulanı
p
konuyla ilgili karar verildiğinden mahkemenin celse harçları
na iliş
kin
kurallarıbaşvuru konusu yapabilmesi için sanı
kları
n, haberdar
edildikleri halde gelmedikleri yeni bir durumun ortaya çı
kması
gerekmektedir.
Bu nedenle, itiraz konusu kuralları
n Anayasa Mahkemesi’ne
başvurulması
na karar verildiği tarihte uygulanma olanağı
bulunmadı
ğı
ndan, Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle baş
vurunun
reddi gerektiği düş
üncesiyle çoğunluk görüş
üne gerekçesi yönünden
katı
lmı
yoruz.

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/2
: 2000/8
: 13.4.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : İ
zmir 8. Sulh Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 13.12.1968 günlü, 1072 sayı
lı“Rulet, Tilt,
Langı
rt ve Benzeri Oyun Alet ve MakinalarıHakkı
nda Kanun”un 2.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n son tümcesinde yer alan “... bir daha
açı
lmamak üzere...” sözcüklerinin Anayasa’nı
n 11., 35. ve 38.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
ğı
n işlettiği kı
raathanede yapı
lan aramada bulunan tilt
makinesi nedeniyle 1072 sayı
lıYasa’nı
n 1. ve 2. maddeleri uyarı
nca
cezalandı
rı
lmalarıiçin açı
lan kamu davası
nda Yasa’nı
n 2. maddesinin
ikinci fı
krası
nı
n son tümcesinde yer alan “... bir daha açı
lmamak
üzere ...” sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan
Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“Sanı
k hakkı
nda mahkumiyet hükmü kurulduğunda bu bant ve
talihe bağlıjetonla
çalı
ştı
rı
lan ve kazı
nı
ldı
ğı
nda sigara çı
kan
kazı
nı
lmadı
ğı
nda jetonları
n işleticiye kaldı
ğımakine ile makinanı
n
konulduğu kahvehane hakkı
nda da sözü edilen yasanı
n 2/2. maddesi
gereğince hüküm verileceği doğaldı
r.
Oyun makinası
nı
n konulduğu kahvehanenin de anı
lan yasanı
n
2/2. maddesinin son cümlesine göre yani (bu gibi oyun oynanan
yerler bir daha açı
lmamak üzere kapatı
rı
lı
r) hükmüne göre bir daha
açı
lmamak üzere kapatı
lması
na karar verileceği doğaldı
r.
Bu kararı
n kesinleşmesi halinde bu kahvehane bir daha
açı
lmamak üzere kapatı
lacaktı
r. Bir daha açı
lmama durumu yukarı
da
belirtildiği üzere T.C. Anayasası
nı
n 11/2. maddesinde belirtilen
(kanunlar anayasaya aykı
rıolamaz) hükmüne aykı
rı
dı
r.
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Keza; bir daha açı
lmamak üzere kapatı
lma keyfiyeti T.C.
Anayasası
nı
n 35. maddesi ile teminat altı
na alı
nmı
ş, mülkiyet
hakkı
nı
n özüne de aykı
rı
dı
r.
Zira; kanun oyun oynanan yerin malikinin kiracımı
, mal sahibimi
intifa hakkısahibimi olduğunu aramadan (bir daha açı
lmamak üzere)
deyimini kullanmak suretiyle kime ait olursa olsun bu yerin bir daha
açı
lmamak üzere kapatı
lacağı
nıöngörmektedir. Kahvehaneyi iş
leten
kişinin diğer bir anlatı
mla suçu iş
leyen kişinin mülkiyet hakkısahibi
olmayan örneğin kiracıya da intifa hakkısahibi olan bir kimse
tarafı
ndan iş
letilmesi halinde dahi bu yer bir daha açı
lmamak üzere
kapatı
lacaktı
r. Mülkiyet sahibi bu yer bir daha açı
lmamak üzere
kapatı
lacağıiçin bu yeri bir daha kendisi hiç bir ş
ekilde açı
p
işletemeyeceği gibi kiraya da veremeyecek, devamlıkapalıtutulacak,
böylece mülkiyet hakkı
ndan yararlanamayacaktı
r. Mülkiyet hakkı
ndan
yararlanamadı
ğıhalde o yerin
emlak vergisi ve diğer kanuni
hükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir, yani; bir yandan
malik olacak yasaları
n kendisine yüklediği vergi vs. katlanacak öte
yandan bu yeri bir daha açamayacağıiçin kendisi iş
letemeyecek,
tahsisini değiş
tiremeyecek, baş
kası
na kiraya veremeyecek duruma
düşecektir. Bu durumda, Anayasanı
n 35. maddesindeki mülkiyet
hakkıAnayasaya aykı
rıbir ş
ekilde kı
sı
tlanmı
şolacaktı
r ve mülkiyet
hakkı
nı
n böylece dolaylıolarak özüne dokunulmuşolacaktı
r.
Öte yandan; sözü edilen deyimler T.C. Anayasası
nı
n 38.
maddesinin 6. fı
krası
na da aykı
rı
dı
r, sözü edilen 6. fı
krada ceza
sorumluluğu ş
ahsidir ilkesi bulunmaktadı
r. Cezalardaki bu şahsilik
ilkesi Anayasanı
n hükmü olmakla beraber evrensel ceza hukukunun
da bir ilkesidir. Olayı
mı
zda kahvehaneyi iş
letenin mal sahibi olmama
durumunda yani kiracıintifa hakkı sahibi gibi kiş
iler olması
durumunda onları
n işlediği suçtan dolayımalikte cezalandı
rı
lmak
durumundadı
r. Yani kiracı
nı
n
oyun aletini
kahvehanede
bulundurmasıkeza intifa hakkısahibinin oyun aletini kahvehanede
bulundurmasıdurumunda suç iş
lemişolacağı
ndan onlarıbu fiilinden
dolayıkahvehane bir daha açı
lmamak üzere kapatı
lacağıiçin mal
sahibi de dolaylı olarak cezalandı
rı
lmı
ş durumuna düşecektir.
Böylece başkası
nı
n fiilinden mal sahibi de sorumlu tutulmuşolacak
cezaları
nş
ahsiliği ilkesi bu ş
ekilde ihlal edilmişolacaktı
r.
Sözü edilen ibare Anayasanı
n 38/7. md.ne de aykı
rı
dı
r, zira;
Anayasanı
n 38/7. maddesinde (genel müsadere cezasıverilemez)
hükmü bulunmaktadı
r. Olayı
mı
zda baş
kası
nı
n iş
lediği suç nedeni ile
kahvehanenin bir daha açı
lmamak üzere kapatı
lması
na karar verilmiş
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olması
na göre mal sahibinin haberi dahi olmadan üçüncü kiş
inin
fiilinden dolayıbir nevi kahvehane müsadere edilmekte bir daha mal
sahibinin bu yeri açamamasıişletememesi ve mülkiyet hakkı
ndan
yararlanamamasısonucu doğmaktadı
r.
Gerek
açı
klanan bu nedenlerle ve gerekse yüksek
mahkemenizce görülecek başka nedenler karşı
sı
nda 1072 sayı
lı
(Rulet, tilt, langı
rt vb. alet ve makinalar) hakkı
ndaki kanunun 2/2.
maddesinin son cümlesindeki (bir daha açı
lmamak üzere)
deyimlerinin Anayasaya aykı
rı olduğuna ve sözü edilen bu
deyimlerinin iptaline karar verilmesi arzıile dava dosyasıörneği
ilişikte sunulmuşolup, gereği takdirlerinize arz olunur.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
13.12.1968 günlü, 1072 sayı
lıRulet, Tilt, Langı
rt ve Benzeri
Oyun Alet ve MakinalarıHakkı
nda Kanun’un iptali istenen sözcükleri
içeren 2. maddesi şöyledir :
“Madde 2- Bu kanuna aykı
rıhareket edenler bir yı
ldan aşağı
olmamak üzere hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağı
r para
cezası
na mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde cezalar bir misli artı
rı
lı
r.
Ele geçirilen alet, makina ve bunları
n çalı
ştı
rı
lması
na yarayan
tesisat ve paralar zapt ve müsadere edilir. Bu gibi oyun oynanan
yerler bir daha açı
lmamak üzere kapatı
lı
r.
Bu suçlardan mahkûm olanları
n cezalarıtecil edilmez.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kiş
ileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
2- “MADDE 35.- Herkes, mülkiyet ve miras hakları
na sahiptir.
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Bu haklar, ancak kamu yararıamacı
yla , kanunla sı
nı
rlanabilir.
Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lmasıtoplum yararı
na aykı
rıolamaz.”
3- “MADDE 38.- Kimse, iş
lendiği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz; kimseye
suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha
ağı
r bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaş
ı
mıile ceza mahkûmiyetinin sonuçları
konusunda da yukarı
daki fı
kra uygulanı
r.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçluluğu
sayı
lamaz.

hükmen

sabit

oluncaya

kadar,

kimse

suçlu

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakı
nları
nısuçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsîdir.
Genel müsadere cezasıverilemez.
İ
dare, kiş
i hürriyetinin kı
sı
tlanmasısonucunu doğuran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlıKuvvetlerin iç düzeni bakı
mı
ndan bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Vatandaş, suç sebebiyle yabancıbir ülkeye geri verilemez.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Samia AKBULUT, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖZMEZ’in katı
lmaları
yla 12.1.1999 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıöne sürülen Yasa kuralıve aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan
Anayasa kurallarıile bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
2559 sayı
lı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 7.
maddesinde, otel, gazino, kahve, içki yerleri, bar, tiyatro, sinema,
hamam ve plaj gibi umuma mahsus yerlerin o yerin en büyük mülkiye
amirinin vereceği izinle açı
labileceği, 8. maddesinde kumar oynanan,
umumi ve umuma açı
k yerlerin, polisce Yasa’da belirlenen süreler
içinde kapatı
labileceği veya faaliyetten men edileceği, kapatmayı
veya faaliyetten men’i gerektiren sebepler adli kovuşturmayıda
gerektiriyorsa soruş
turma evrakı
nı
n derhal adliyeye verileceği
belirtilmektedir. Bu hükümlerle koşut olarak, 1072 sayı
lıYasa’nı
n 1.
maddesinde, “Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesinin kapsamı
dı
şı
nda kalsa bile umuma mahsus veya umuma açı
k yerlerde her ne
ad altı
nda olursa olsun kazanç kasdiyle oynanmasa dahi rulet, tilt,
langı
rt ve benzeri baht ve talihe bağlıveya maharet isteyen, otomatik,
yarıotomatik el veya ayakla kullanı
lan oyun alet veya makinalarıile
benzerlerini bulundurmak veya çalı
ş
tı
rmak veya yurda sokmak yahut
imal etmek yasaktı
r...” 2. maddesinde de, “Bu kanuna aykı
rıhareket
edenler bir yı
ldan aşağıolmamak üzere hapis ve 1 000 liradan 5 000
liraya kadar ağı
r para cezası
na mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde
cezalar bir misli artı
rı
lı
r. Ele geçirilen alet, makina ve bunları
n
çalı
ştı
rı
lması
na yarayan tesisat ve paralar zapt ve müsadere edilir. Bu
gibi oyun oynanan yerler bir daha açı
lmamak üzere kapatı
lı
r. Bu
suçlardan mahkûm olanları
n cezalarıtecil edilmez” denilmektedir.
Bu durumda Yasa’nı
n 2. maddesinin birinci fı
krasıuyarı
nca
mahkûmiyetine karar verilen kiş
ilerin işlettikleri işyerleri, ikinci fı
krası
uyarı
nca bir daha açı
lmamak üzere kapatı
lacaktı
r. Bu hükme göre,
mahkumiyetine karar verilen kişinin o işyeri için aldı
ğıruhsatta
belirlenen faaliyeti nedeniyle kapatı
lan işyeri aynıfaaliyete iliş
kin
olarak bir daha açı
lmayacaktı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme, “bir daha açı
lmamak üzere”
kapatı
lan işyerinin kiralı
k olmasıhalinde işyerinin bulunduğu binanı
n
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bir nevi müsadere edildiğini,
böylece mal sahibinin de
cezalandı
rı
ldı
ğı
nı
, bunun Anayasa’nı
n 11. maddesinde yer alan
Anayasa’nı
n üstünlüğü, 35. maddesindeki mülkiyet hakkıve 38.
maddesinde düzenlenen suç ve cezalara iliş
kin esaslara aykı
rı
olduğunu ileri sürmüştür.
Anayasanı
n suç ve
maddesi;

cezalara iliş
kin esaslar baş
lı
klı38.

“Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç
saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz; kimseye suçu iş
lediği
zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha ağı
r bir ceza
verilemez.
Suç ve ceza zamanaş
ı
mıile ceza mahkûmiyetinin sonuçları
konusunda da yukarı
daki fı
kra uygulanı
r.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçluluğu
sayı
lamaz.

hükmen

sabit

oluncaya

kadar,

kimse

suçlu

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakı
nları
nısuçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsîdir.
Genel müsadere cezasıverilemez.
İ
dare, kiş
i hürriyetinin kı
sı
tlanmasısonucunu doğuran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlıKuvvetlerin iç düzeni bakı
mı
ndan bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Vatandaş suç sebebiyle yabancıbir ülkeye geri verilemez.”
hükümlerini içermektedir.
Yasakoyucu, Anayasa’nı
n 38. maddesindeki ilkeleri gözeterek
hangi eylemlerin suç sayı
lacağı
nıve bu suçlara ne miktar ve ne çeşit
ceza verileceğini, hangi cezaları
n nası
l uygulanacağı
nısaptayabilir.
Bu konuda, Yasakoyucu, kuş
kusuz Anayasa kuralları
, ceza hukuku
ilkeleri ve toplum yaşantı
sı
nı
n zorunluluklarıve kamu yararıgibi
nedenlerle değerlendirme yetkisini kullanacaktı
r.
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Bu bağlamda bir işyeri sahibinin rulet, tilt, langı
rt ve benzeri
alet ve makineleri bulundurup çalı
ştı
rmasıya da bunlarıithal etmesi,
oynanmasıyasak olan, alı
şkanlı
k yaparak toplumda ve ailelerde
birçok olumsuzluklar doğuran ş
ans oyunları
nı
n yaygı
nlaş
ması
na
neden olacağı
ndan yasa koyucunun itiraz konusu kuralla bu tür fiilleri
suç sayarak cezalandı
rması
, iş
yerinin bir daha açı
lmamak üzere
kapatı
lması
nıöngörmesi, bu fiillerin önlenmesi konusunda gösterdiği
özenin sonucudur. 1072 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenen 2. maddesinin
ikinci fı
krası
, şans oyunu oynatan kişinin çalı
şma ruhsatı
nda belirtilen
işin görüldüğü işyerinin aynıişi sürdürmek için bir daha açı
lmamak
üzere kapatı
lması
na yönelik olup, fail dı
şı
ndaki kiş
ilere ceza verilmesi
veya suçla ilgisi bulunmayan bütün mal varlı
ğı
na el konulmasıya da
kullanı
mı
nı
n engellenmesi gibi bir sonuç doğurmayacağı
ndan ceza
sorumluluğunun ş
ahsiliği ilkesine aykı
rıbulunmadı
ğıgibi genel
müsadere cezasıolarak da nitelendirilemez.
Belirtilen nedenlerle, kural Anayasa’n ı
n 38. maddesine ayk ı
rı
değildir.
İ
tiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 11/2 ve 35. maddeleriyle ilgisi
görülmemiş
tir.
VI- SONUÇ
13.12.1968 günlü, 1072 sayı
lı“Rulet, Tilt, Langı
rt ve Benzeri
Oyun Alet ve MakinalarıHakkı
nda Kanun”un 2. maddesinin ikinci
fı
krası
nı
n son tümcesinde yer alan “...bir daha açı
lmamak üzere...”
sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
13.4.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/45
: 2000/9
: 13.4.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Erzurum İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 27.6.1989 günlü, 375 sayı
lı“657 sayı
lı
Devlet MemurlarıKanunu, 926 sayı
lıTürk SilahlıKuvvetleri Personel
Kanunu, 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanunu, 2914 sayı
lı
Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 sayı
lı T.C. Emekli Sandı
ğı
Kanunu ile Diğer BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değiş
iklik Yapı
lması
, Devlet Memurlarıve Diğer Kamu Görevlilerine
Memuriyet Taban Aylı
ğıve Kı
dem Aylı
ğıile Ek Tazminat Ödenmesi
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin 28. maddesinin,
7.11.1996 günlü, 4206 sayı
lıKanunla değiştirilen (A) fı
krası
nı
n,
Anayasa’nı
n 10. ve 18. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Çarşıve mahalle bekçisi olan davacı
nı
n, emniyet mensupları
na
ödenen operasyon tazminatı
ndan yararlanmak için
yaptı
ğı
başvurunun reddine iliş
kin iş
lemin iptali istemiyle açtı
ğıdavada,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme,
375 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin 28. maddesinin değiş
ik
(A) fı
krası
nı
n iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“Dava dosyası
nı
n incelenmesinden, çarş
ıve mahalle bekçisi
olarak görev yapan davacı
nı
n, emniyet mensupları
na ödenen
operasyon tazminatı
ndan yararlanmak amacı
yla 5.5.1999 gününde
idareye başvuruda bulunduğu, idarece ise, operasyon tazminatları
nı
n,
375 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinin (A) fı
krası
uyarı
nca Emniyet Hizmetleri
sı
nı
fıkadroları
nda bulunanlar ile
sözleş
meli uçuşpersoneline ödenmesinin öngörüldüğü ve çarş
ıve
mahalle bekçilerinin hizmet sı
nı
fları
nı
n Yardı
mcıHizmetler sı
nı
fı
olduğu
gerekçeleriyle dava konusu 24.5.1999 günlü
iş
lemle
reddedildiği; davanı
n, belirtilen işlemin iptali istemi ile 375 sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinin (A) fı
krası
nı
n
Anayasa’ya aykı
rıolduğu iddiası
yla açı
ldı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
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772 sayı
lıÇarşıve Mahalle Bekçileri Kanununa göre çarşıve
mahalle bekçilerine, sanı
k yakalamak, bir kimsenin can, mal ve ı
rzı
na
saldı
rma ve tehditleri önlemek, saldı
ranlarıyakalamak, kamu düzen
ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüşve karı
ş
ı
klı
kları
n
yapı
lması
na karşı önleyici tedbirleri almak, uyuş
turucu madde
yapı
lan, satı
lan veya kullanı
lan yerlere, kumar oynanan yerlere,
mı
ntı
kasıdahilinde fuhuşyapanlara karşıönleyici tedbirler almak,
yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düş
üp kalan ve genel durumu
itibariyle yardı
ma muhtaç olanlara yardı
m etmek gibi görevler
verilmiş
tir. Bu görevlerin, 2559 sayı
lıPolis Vazife ve Salahiyet
Kanunu ile polise verilen görevlerle benzer nitelik taşı
dı
ğıaçı
ktı
r.
Buna paralel olarak çarşıve mahalle bekçileri, Emniyet Teşkilatı
içerisinde bir birimi oluşturmakta ve fiili olarak polislerle aynırisk ve
güçlükler içerisinde görev yapmaktadı
rlar.
Hal böyle olunca, çarşıve mahalle bekçilerinin de, görev
mahallerinin özelliği, görevlerinin önem ve güçlüğü dikkate alı
narak,
emniyet
mensupları
na
ödenen
operasyon
tazminatı
ndan
yararlandı
rı
lmaları
, Anayasanı
n eşitlik ilkesi gereğidir.
Bu durumda, 375 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 28.
maddesinin (A) fı
krası
nı
n, T.C. Anayasası
nı
n 10. ve 18. maddelerine
aykı
rıolduğu kanaatine varı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, davacı
nı
n, 375 sayı
lıKanun Hükmünde
Kararnamenin 28. maddesinin (A) fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
iddiasıMahkememizce ciddi bulunduğundan, 2949 sayı
lıKanunun
28. maddesi uyarı
nca ... dosyanı
n Anayasa Mahkemesi’ne
gönderilmesine ... gününde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Kural
27.6.1989 günlü ve 375 sayı
lı
, Kanun Hükmünde
Kararname”nin iptali istenilen 28. maddesinin değiş
ik (A) fı
krası
şöyledir:
“A) Sı
kı
yönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya
Millî Savunma ve İ
çiş
leri Bakanlı
kları
nca müş
tereken belirlenecek
kritik yörelerde özel harekât ve operasyon timi olarak görev yapan;
Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sı
nı
fıkadroları
nda
bulunanlar ile sözleş
meli uçuşpersoneline, subay, astsubay, uzman
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jandarma ve uzman erbaş
lara ve operasyonlarıfiilen sevk ve idare
eden karargâh ve bürolardan bu fı
kra uyarı
nca alı
nacak Baş
bakan
onayı
nda belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve
erlere 4500 gösterge rakamı
nı
n memur aylı
kları
na uygulanan katsayı
ile çarpı
mısonucu bulunacak aylı
k tutarıgeçmemek üzere, fiilen
görev yapı
ldı
ğısürece ve bu süre ile orantı
lıolarak ek tazminat, (B)
fı
krası
nda yer alan tazminata ilave olarak ayrı
ca ödenir.
Tazminat ödenecek yerleşim birimleri, aylı
k veya günlük olarak
ödenecek tazminat miktarları
, tazminatı
n ödenme usul ve esasları
,
hangi hallerde kesileceği Millî Savunma ve İ
çişleri Bakanları
nı
n
müşterek teklifi, Maliye Bakanlı
ğı
nı
n görüş
ü üzerine Baş
bakan onayı
ile tespit edilir.
Bu görevler nedeniyle meydana gelen sakatlı
k ve
yaralanmalarda tedavi süresince, hastalanmalarda ise hastanede
geçen tedavi süresince (yedeksubay, erbaşve erler terhis edilseler
bile) fiilen görev yapma koş
ulu aranmaksı
zı
n ödeme yapı
lmaya
devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 12 ayı
geçemez ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayı
lıKanun ile 28.2.1982
tarihli ve 2629 sayı
lıKanun uyarı
nca ödenecek tazminat konusunda
avans verilmesi dı
ş
ı
nda kesin bir işlem yapı
lmasıhalinde de sona
erer.
Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu yerleş
im birimlerinde
emniyet ve asayiş
e yönelik olarak fiilen aktif istihbarat görevi
yapanlar hakkı
nda da görevin risk ve zorluğuna göre bu fı
kra
hükümleri uygulanı
r. Bunlara ödenecek ek tazminat miktarıemsali
personele yapı
lan ödemeyi geçmemek üzere doğrudan Başbakanca
belirlenir.
Bu tazminat kapsam dahilinde fiilen g örev yapı
lan sürelere göre
hesaplanı
r ve ay sonunda ödenir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
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Hiçbir kiş
iye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
2- “MADDE 18.- Hiç kimse zorla çalı
ş
tı
rı
lamaz. Angarya
yasaktı
r.
Şekil ve şartlarıkanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya
tutukluluk süreleri içindeki çalı
ştı
rmalar; olağanüstü hallerde
vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçları
nı
n zorunlu kı
ldı
ğı
alanlarda öngörülen vatandaş
lı
k ödevi niteliğindeki beden ve fikir
çalı
şmaları
, zorla çalı
ştı
rma sayı
lmaz.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa
BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya
KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 16.11.1999 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan
iş
in esası
nı
n
incelenmesine, sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele
alı
nması
na, oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralları
yla bunları
n gerekçeleri ve
öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine göre
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak baş
vurular, itiraz
yoluna baş
vuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
Dava, çarşıve mahalle bekçilerinin emniyet mensupları
na
ödenen operasyon tazminatı
ndan yararlandı
rı
lmaları
na iliş
kin
olduğundan esas incelemenin, “Emniyet Genel Müdürlüğü Yardı
mcı
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Hizmetler sı
nı
fı
nda bulunanlar” yönünden yapı
lması
na, 13.4.2000
gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
B- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nda, “bu Kanuna tabi
kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karş
ı
lı
ğı
nda
kadroya dayanı
larak ay itibariyle ödenen para” aylı
k olarak
tanı
mlanmı
ştı
r. Yasa’da belirtilen koş
ulları taş
ı
yan Devlet
memurları
na “zam ve tazminat” olarak nitelendirilen parasal haklar
verilmek
suretiyle
de
ekonomik
yönden
güçlendirilmeleri
amaçlanmı
ş
tı
r. Yasa’da öngörülen zam ve tazminatlar memurları
n
sı
nı
f ve unvanlarıesas alı
narak saptanmı
şiken ülkemiz coğrafyası
nı
n
özellikleri ile terör yüzünden olağanüstü yönetim usullerinin
uygulanmasınedeniyle bu yörelerde görev yapan kimi memurları
n
aylı
kları
na da bu nedenle zam ve tazminat ödenilmesi kabul
edilmiş
tir.
İ
ptali istenilen 375 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin
değiş
ik 28. maddesinin (A) fı
krası7.11.1996 tarihli ve 4206 sayı
lı
Yasa ile yeniden değiş
tirilerek “sı
kı
yönetim veya olağanüstü hal ilan
edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İ
çiş
leri Bakanlı
kları
nca
müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekât ve operasyon
timi olarak görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri
sı
nı
fıkadroları
nda bulunanlar ile ... gösterge rakamı
nı
n memur
aylı
kları
na uygulanan katsayıile çarpı
mısonucu bulunacak aylı
k
tutarıgeçmemek üzere, fiilen görev yapı
ldı
ğısürece ve bu süre ile
orantı
lıolarak ek tazminat (B) fı
krası
nda yer alan tazminata ilâve
olarak ayrı
ca ödenir” kuralıgetirilmiştir.
Ek Tazminat ilk kez yasalaş
tı
rı
lı
rken gerekçede, teröre karş
ı
sürdürülen mücadelede ... emniyet teşkilatı
nda profesyonel personel
istihdamı
na gereksinme duyulduğundan yasal düzenlemeler yapı
lmı
ş
ise de, malî konulardaki yetersizliklerin amaçlanan düzeydeki
personelin istihdamı
na yeterli olmadı
ğıgörüldüğünden “güven ve
asayiş
in sağlanması
nda çok zor ve riskli görevleri en kötü arazi
şartları
nda icra eden, çok ağı
r koş
ullar altı
nda bu mücadeleyi
sürdüren komando birlikleri, timler ve diğer teşkilâtlarda görev yapan
personelin malî yönden iyileş
tirilmesi ve aynıkoşullara maruz
kalmayan diğer personele göre hakkaniyete uygun bir tazminat
ödenmesi amaçlanmaktadı
r” denilmiş
tir.
C- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
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Baş
vuru kararı
nda, 772 sayı
lıÇarşıve Mahalle Bekçileri
Kanunu’na göre çarş
ıve mahalle bekçilerine verilen görevlerin, 2559
sayı
lıPolis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile polise verilen görevlere
benzediği, emniyet teş
kilâtıiçindeki bir birimi oluş
turan çarş
ıve
mahalle bekçileri de görevlerini yaparken polislerin karşı
laştı
ğıtehlike
ve güçlükler içinde bulundukları
ndan emniyet mensupları
na ödenen
operasyon tazminatı
ndan yararlandı
rı
lmamaları
na iliş
kin kuralı
n
Anayasa’nı
n 10. ve 18. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
denilmektedir.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eş
itlik
öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan
kişilerin yasalarca aynıiş
leme bağlıtutulmaları
nısağlamak ve kişilere
yasa karşı
sı
nda ayı
rı
m yapı
lması
nı ve ayrı
calı
k tanı
nması
nı
önlemektir. Bu ilkeyle, aynıdurumda bulunan kimi kişi ve topluluklara
ayrı kurallar uygulanarak yasa karş
ı
sı
nda eşitliğin çiğnenmesi
yasaklanmı
ş
tı
r. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı
kurallara bağlıtutulacağıanlamı
na gelmez. Durum ve konumları
ndaki
özellikler, kimi kiş
iler ya da topluluklar için değişik kurallarıgerekli
kı
labilir. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar farklı
kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nı
n öngördüğü eşitlik ilkesi
çiğnenmişolmaz.
14.7.1965 günlü ve 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun 3.
maddesinde, bu Kanun’un dayandı
ğıtemel ilkelerin sı
nı
flandı
rma,
kariyer ve liyakat olduğu belirtilmiş, Yasa’nı
n değiş
ik 36. maddesinde
ise, bu Kanun’a tabi kurumlarda çalı
ştı
rı
lan memurları
n on hizmet
sı
nı
fı
na ayrı
lmalarıkabul edilmiştir. Maddenin “yardı
mcıhizmetler
sı
nı
fı
” başlı
klıdeğişik VIII. bendinde, “çarşıve mahallelerde koruma
ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardı
mcımahiyetteki
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görevlerde bulunanlar...” denilerek çarşıve mahalle bekçileri yardı
mcı
hizmetler kapsamı
na alı
nmı
ştı
r.
Emniyet hizmetleri sı
nı
fıda, maddenin değişik VII. bendinde,
“bu sı
nı
f, özel kanunları
na göre polis, komiser muavini, komiser,
başkomiser, emniyet müfettiş
i, polis müfettiş
i, emniyet amiri ve
emniyet müdürü ve emniyet müdürü sı
fatı
nıkazanmı
ş emniyet
mensubu memurlarıkapsar.” nitelemesi yapı
larak tanı
mlanmı
ştı
r.
İ
tiraz konusu değiş
ik 28. maddenin (A) fı
krasıile, sı
kı
yönetim
veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler ve Millî Savunma ve İ
çişleri
Bakanlı
kları
nca müş
tereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekât
ve operasyon timi olarak görev yapan, Emniyet Genel Müdürlüğü
emniyet hizmetleri sı
nı
fıkadroları
nda bulunanlar ... için ayrı
ca ek
tazminat ödenmesi kabul edilmiş
tir.
Devlet MemurlarıKanunu’na göre, çarş
ıve mahallelerde
koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardı
mcınitelikte
görevlerde bulunan ve yardı
mcıhizmetler sı
nı
fı
nda yer alan çarşıve
mahalle bekçileri, “Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sı
nı
fı
kadroları
nda” bulunanlarla aynıhukuksal konumda değildir.
Bu nedenle kural, Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eş
itlik ilkesine
aykı
rıbulunmamaktadı
r. İ
tirazı
n reddi gerekir.
İ
tiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 18. maddesi ile ilgisi
görülmemiş
tir.
VI- SONUÇ
27.6.1989 günlü, 375 sayı
lı“657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu, 926 sayı
lıTürk SilahlıKuvvetleri Personel Kanunu, 2802
sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanunu, 2914 sayı
lıYükseköğretim
Personel Kanunu, 5434 sayı
lıT.C. Emekli Sandı
ğıKanunu ile Diğer
BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değiş
iklik
Yapı
lması
, Devlet Memurlarıve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet
Taban Aylı
ğıve Kı
dem Aylı
ğıile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname”nin 28. maddesinin 4206 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen (A) fı
krası
nı
n, “Emniyet Genel Müdürlüğü Yardı
mcı
Hizmetler sı
nı
fı
nda bulunanlar” yönünden Anayasa’ya ayk ı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, 13.4.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.
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Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/37
: 2000/14
: 15.6.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Van İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 22.7.1981
günlü, 2495 sayı
lı"Bazı
Kurum ve Kuruluşları
n Korunmasıve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkı
nda Kanun"un 16. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (h) bendinin,
Anayasa’nı
n 10., 67., 68. ve 70. maddelerine ayk ı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
TEDAŞ’ta koruma ve güvenlik görevlisi olarak görev yapan
davacı
nı
n siyasî bir partide parti üyesi olduğunun saptanması
nedeniyle görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle
açı
lan davada, 2495 sayı
lıYasa’nı
n 16. maddesinin birinci fı
krası
nı
n
(h) bendini Anayasa’ya aykı
rıgören Mahkeme, kuralı
n iptali için
doğrudan başvurmuştur.
II- YASA METİ
NLERİ
2495 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu (h) bendini de içeren 16.
maddesi ş
öyledir :
“Madde 16 - Özel güvenlik teşkilâtı
nda çalı
ştı
rı
lacak personelde
aşağı
daki şartlar aranı
r:
a) Türk vatandaş
ıolmak,
b) En az ortaokul mezunu bulunmak,
c) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamı
şolmak,
d) Ağı
r hapis veya taksirli suçlar hariç olmak üzere altıaydan
fazla hapis yahut affa uğramı
şolsa bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hı
rsı
zlı
k, dolandı
rı
cı
lı
k, sahtekârlı
k, emniyeti suiistimal, dolanlıiflas
gibi yüz kı
zartı
cıbir fiilden dolayıhükümlü bulunmamak,
e) Kamu hakları
ndan kı
sı
tlıolmamak,
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f) Yasa dı
ş
ıideolojik amaçlıfaaliyetlere, anarş
i ve terör
eylemlerine herhangi bir suretle karı
ş
mamı
şveya katı
lmamı
şolmak,
g) Görevini yapması
na engel olabilecek vücut veya akı
l
hastalı
ğıveya vücut sakatlı
ğıile özürlü bulunmamak,
h) Yapı
lacak soruşturma sonucu, baş
vurma tarihine göre son
beşyı
l içinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi
partinin
organları veya bağlı kuruluşları
na görev yapmamı
ş
bulunmak.
Yukarı
daki ş
artlarıhaiz olanlar için, daha önce güvenlik
hizmetlerinde çalı
ş
mı
şolmak göreve alı
nmada tercih sebebi sayı
lı
r.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca yapı
lan
ilk inceleme toplantı
sı
nda, ilk inceleme raporu, dava dosyasıve
ekleri, iptali istenilen yasa hükmü ve ilgili Anayasa kurallarıile
bunları
n gerekçeleri ve öbür yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
22.7.1981 gününde kabul edilip, 24.7.1981 günlü Resmî
Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe giren 2495 sayı
lı“BazıKurum ve
Kuruluş
ları
n Korunmasıve Güvenliklerinin SağlanmasıHakkı
nda
Kanunun 16. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (h) bendinde daha sonra
herhangi bir değişiklik yapı
lmamı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n Geçici 15. maddesinde, “12 Eylül 1980 tarihinden,
ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Baş
kanlı
k Divanı
nıoluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama
ve yürütme yetkilerini Türk milleti adı
na kullanan, 2356 sayı
lıKanunla
kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde
kurulmuşhükümetlerin, 2485 sayı
lıKurucu Meclis Hakkı
nda Kanunla
görev ifa eden Danı
ş
ma Meclisinin her türlü karar ve tasarrufları
ndan
dolayıhakları
nda cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiasıileri
sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargımerciine başvurulamaz.
Bu karar ve tasarrufları
n idarece veya yetkili kı
lı
nmı
şorgan,
merci ve görevlilerce uygulanması
ndan dolayı
, karar alanlar,
tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkı
nda da yukarı
daki fı
kra
hükümleri uygulanı
r.
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Bu dönem içinde çı
karı
lan kanunlar, kanun hükmünde
kararnameler ile 2324 sayı
lıAnayasa Düzeni Hakkı
nda Kanun
uyarı
nca alı
nan karar ve tasarrufları
n Anayasaya aykı
rı
lı
ğıiddia
edilemez” denilmektedir.
Bu kuralla, 12 Eylül 1980’den, ilk genel seçimler sonucu
toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Baş
kanlı
k Divanı
oluş
turuluncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme
yetkilerini Türk Milleti adı
na kullanan Millî Güvenlik Konseyi’nin
çı
kardı
ğıyasaları
n, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
nda bulunulamayacağı
öngörülmektedir.
7.11.1982 günlü, 2709 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Anayasası
’nı
n
halkoyu ile kabulünden sonra yapı
lan ilk seçimler sonucu oluş
an
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Baş
kanlı
k Divanı 6.12.1983’de
toplanmı
ştı
r.
Anayasakoyucunun, söz konusu kural ile Millî Güvenlik
Konseyi’nin yasama yetkisini tek başı
na ya da Danı
şma Meclisi’yle
birlikte kullandı
ğıdönemde çı
karı
lan yasalar ve kanun hükmünde
kararnameler ile 2324 sayı
lıAnayasa Düzeni Hakkı
nda Kanun
uyarı
nca alı
nan karar ve yapı
lan iş
lemleri Anayasa Mahkemesi’nin
denetimi dı
ş
ı
nda tutmak amacı
nda olduğu açı
ktı
r.
Anayasa’da belirli konularıdüzenleyen genel kurallar yanı
nda,
özel kurallara da yer verilmiştir. Bir konu özel kurallarla
düzenlenmemiş
se, sorunları
n çözümünde genel kurallar uygulanı
r.
Ancak, o konuda özel düzenlemeler varsa artı
k genel kurallara
başvurulmaz.
Anayasa kurallarıetki ve değer bakı
mı
ndan eş
it olup hangi
nedenle olursa olsun birinin ötekine üstün tutulması
na olanak
bulunmadı
ğı
ndan, bunları
n bir arada ve hukukun genel kuralları
gözönünde tutularak uygulanmaları zorunludur. Sözü edilen
maddenin “Geçici Madde” olarak adlandı
rı
lmı
şbulunmasıetki ve
değer bakı
mı
ndan Anayasa’nı
n öteki maddelerinden daha zayı
f ve
önemsiz olduğu biçiminde yorumlanması
na neden olamaz. Geçici
maddeler, genellikle geçişdönemlerine iliş
kin işlemlerin uygulama
yöntemini ve kapsamı
nıgösteren ayrı
k hükümleri içerirler. Hukukta
genel kural olarak, yasalar, yayı
mlanmaları
ndan sonraki olaylara ve
durumlara uygulanı
rlar. Bu ilkenin en çarpı
cıayrı
klı
ğı
, yasalardaki
geçici kurallardı
r. Bu nedenle yasaları
n geçici maddeleri ile esas
maddeleri arası
nda farklı
lı
k varsa, özel niteliği nedeniyle, geçici
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maddeler esas maddeden önce uygulanı
rlar. Çünkü, yasakoyucu,
kuralı
n ayrı
klı
ğı
nda kamu yararıgörmüştür. Özel düzenlemenin genel
düzenlemeden önce geleceği hukukun genel bir ilkesidir. Anayasa’da
da belli bir konuyu düzenleyen özel kural varken, o konuyu da
kapsamıiçine alabilecek nitelikte bir genel kural bulunsa bile, onun
değil, konuya özgü Anayasa kuralları
nı
n uygulanmasıgerekir. Bir
yasada, öncelik alan geçici maddeler, uygulanı
p sonuçlarıtümüyle
alı
ndı
ktan sonra iş
levlerini yitirirler. Tersine durumda, yasalardaki
geçici maddeler, yasanı
n bir ayrı
klı
k olarak kapsadı
klarıkonularla
birlikte geçerliliklerini sürdürürler.
Geçici l5. madde kapsamı
ndaki, olağanüstü yönetimin
olağanüstü koş
ullarıaltı
nda çı
karı
lan yasalarla kanun hükmündeki
kararnamelerin, geçilen demokratik düzen içinde değiş
tirilmesine ya
da yürürlükten kaldı
rı
lması
na değin Anayasa’ya uygunluk denetimi
dı
şı
nda bı
rakı
lması
nda kamu yararıgörülmüştür. Ancak, yasakoyucu,
siyasal ve sosyal gelişmelere ve gereksinimlere göre, söz konusu
yasal kurallardan gerekli gördüklerini değiş
tirebileceği ya da
kaldı
rabileceği gibi Anayasa’da öngörülen koşullara uyarak
Anayasa’daki geçici maddeleri de kaldı
rabilir. Bunun dı
şı
nda, yorum
yoluyla Anayasa’nı
n geçici l5. maddesinin geçersiz ve etkisiz duruma
getirilmesi olanaksı
zdı
r.
Anayasa’nı
n geçici l5. maddesi kapsamı
na giren kuralları
n
hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yargıdenetimine açı
lması
,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nda bulunma ve inceleme yasağı
nı
n
kaldı
rı
lması
na bağlıolup bu da Anayasa’nı
n 87. maddesi uyarı
nca
doğrudan yasama organı
nı
n görev ve yetkisi kapsamı
na girmektedir.
Bu nedenlerle, söz konusu kural hakkı
nda Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
savı
nda bulunulması
na Anayasa’nı
n geçici l5. maddesi olanak
vermediğinden, itirazı
n, baş
vuran Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle
reddi gerekir.
IV- SONUÇ
22.7.1981
günlü, 2495 sayı
lı"BazıKurum ve Kuruluşları
n
Korunmasıve Güvenliklerinin SağlanmasıHakkı
nda Kanun"un 16.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (h) bendinin, Anayasa’nı
n Geçici 15.
maddesinin son fı
krasıkapsamı
nda olmasınedeniyle Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğısavı
nda bulunulamayacağı
ndan, Mahkeme’nin yetkisizliği
nedeniyle
BAŞVURUNUN
REDDİ
NE,
15.6.2000
gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY
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Üye
Tülay TUĞCU

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/21
: 2000/16
: 6.7.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Tarsus Ağı
r Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 4.1.1961 günlü, 213 sayı
lıVergi Usul
Kanunu’nun 4369 sayı
lıYasa ile eklenen Geçici 21. maddesinin
Anayasa’nı
n 38. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
1995 yı
lı
nda iş
lediği vergi kaçakçı
lı
ğısuçundan mahkûm olan
sanı
ğı
n cezası
nı
n infazıaş
aması
nda, mahkûmiyetine esas alı
nan
yasa maddesinde 22.7.1998 günlü, 4369 sayı
lıYasa ile yapı
lan lehte
değiş
iklik nedeniyle kararı
n hüküm fı
krası
nı
n tavzihi için açı
lan
davada, 213 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 21. maddesinin Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğısavı
nıciddî bulan Mahkeme iptali istemiyle başvurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“TCK.nun 2/2. maddesi amir hüküm olup suç tarihindeki kanun
maddesi sonradan değiştirilmişise birbirinden farklıolan maddelerde
sanı
k lehine olan kanun maddesinin tatbik edilmesini öngörmüş
tür.
Nazari olarak da Ceza Hukukunun genel ilkelerinden olarak sonradan
yapı
lan değiş
iklik sanı
k lehine olduğundan uygulanmasıgerektiği
öğretide yer almaktadı
r. Anayasamı
zı
n 38. maddesi de bu genel
prensibe uygun tanzim edilmişolduğundan yukarı
da açı
klanan tarzda
yorumlanmalı
dı
r.
213 sayı
lıKanunun 359. maddesi 4369 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilmişayrı
ca 4369 sayı
lıYasanı
n geçici 21. maddesinde bu
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesinleşmiş mahkumiyet
kararlarıhakkı
nda bu kanun hükümleri uygulanmaz ş
eklinde tanzim
edilip yürürlüğe girmiş
tir. Yukarı
da açı
klanan değiş
iklik sanı
k lehine
olduğu halde yargı
lama tamamlandı
ğı
ndan karar kesinleştiğinden
4369 sayı
lıYasanı
n 21. maddesine göre uygulanamayacaktı
r. Bu
durum Anayasaya aykı
rıgörüldüğünden Mahkememizce Anayasanı
n
152. maddesine göre iptaline gidilebileceğinden aş
ağı
daki şekilde
karar verilmesi gerektiği kanaatine varı
ldı
.
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Gerekçesi yukarı
da açı
klandı
ğıüzere; sanı
k vekilinin vergi
kaçakçı
lı
ğısuçundan muhakemenin yenilenmesi talebi sonucu iadei
muhakemenin kabule şayan olup olmadı
ğı hususunda karar
verilebilmesi için 213 sayı
lıYasanı
n 4369 sayı
lıKanunla değiş
ik 359.
maddesinin uygulanmasıile ilgili aynıyasanı
n geçici 21. maddesinin
Anayasanı
n 38. maddesine aykı
rı olduğundan iptal davası
açı
lması
na, bunun için örnek dosya çı
karı
larak ası
l dosyanı
n Anayasa
Mahkemesine karar verilmek üzere gönderilmesine bu nedenle
muhakemenin durdurulması
na, Anayasa Mahkemesince 5 ay
içerisinde karar verildiğinde dosyanı
n ele alı
narak iadei muhakemenin
kabule ş
ayan olup olmadı
ğıhususunda karar verilmesine, Anayasa
Mahkemesince Anayasanı
n 152. maddesinde belirtilen süre
içerisinde karar vermediğinde 5 aylı
k süre bitimi olan 08.08.2000
tarihinde dosyanı
n ele alı
narak karar verilmesine sanı
ğı
n 24.02.2000
tarihinde cezaevine alı
ndı
ğı
nda lehe olan yasanı
n uygulanması
durumunda infaz hükümlerine göre mağdur olmayacağı tespit
edilmekle, infazı
n tehirine yer olmadı
ğı
na, dosya üzerinden talep gibi
oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
İ
tiraz konusu kural ş
öyledir:
“Geçici Madde 21- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
işlenmiş fiiller hakkı
nda kesilecek cezalarda, bu fiillerin iş
lendiği
tarihte 213 sayı
lıVergi Usul Kanununun yürürlükte bulunan vergi
cezaları
na ait hükümleri; hükmolunacak cezalar hakkı
nda ise, bu
fiillerin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan hükümler ile bu Kanun
hükümlerinden lehe olanıuygulanı
r. Şu kadar ki, bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce kesinleş
miş mahkûmiyet kararları
hakkı
nda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı
Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinin ilgili görülen ikinci fı
krası
şöyledir:
“Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanı
n kanunu ile
sonradan neş
ir olunan kanunun hükümleri birbirinden farklıise failin
lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur.”
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C- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kuralışöyledir:
“MADDE 38.- Kimse, iş
lendiği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz; kimseye
suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha
ağı
r bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaş
ı
mıile ceza mahkûmiyetinin sonuçları
konusunda da yukarı
daki fı
kra uygulanı
r.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu
sayı
lamaz.
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakı
nları
nısuçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsîdir.
Genel müsadere cezasıverilemez.
İ
dare, kiş
i hürriyetinin kı
sı
tlanmasısonucunu doğuran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlıKuvvetlerin iç düzeni bakı
mı
ndan bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Vatandaş, suç sebebiyle yabancıbir ülkeye geri verilemez.”
D- İ
lgili Anayasa Kuralları
İ
lgili görülen Anayasa kurallarışöyledir:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
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Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüş
tü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lı
mları
yla 5.4.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
öncelikle sı
nı
rlama sorunu üzerinde durulmuş
tur:
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddelerine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne yapı
lacak baş
vurular itiraz yoluna
başvuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulayacağıyasa
kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r. Bakı
lmakta olan davada tavzih istemi yasanı
n
yürürlüğe girmesinden önce kesinleş
mişmahkûmiyet kararıhakkı
nda
olduğundan, 213 sayı
lı“Vergi Usul Kanunu”nun 4369 sayı
lıYasa ile
eklenen Geçici 21. maddesine ilişkin itirazı
n esası
nı
n incelenmesinin,
maddenin son tümcesiyle sı
nı
rlıolarak yapı
lması
na 5.4.2000
gününde oybirliğiyle karar verildi.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
ve ilgili görülen yasa kuralları
yla aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan ve
ilgili görülen Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
213 sayı
lıVergi Usul Kanunu’nun Geçici 21. maddesiyle ilgili
olan “Kaçakçı
lı
k Suçlarıve Cezaları
” baş
lı
klı359. maddesi suçun
unsurlarıve yaptı
rı
mıyönünden zaman içinde değiş
ikliğe uğramı
ş
tı
r.
213 sayı
lıYasa’ya 22.7.1998 günlü 4369 sayı
lıYasa ile itiraz konusu
son tümcenin de bulunduğu Geçici 21. madde eklenmiş
tir. Vergi Usul
Yasası
’nı
n 359. maddesinin (2). bendinde sayı
lan vergi kaçakçı
lı
ğı
suçunu iş
leyenler için öngörülen 3 yı
ldan 5 yı
la kadar ağı
r hapis
cezası
, 4369 sayı
lıYasa ile 18 aydan 3 yı
la kadar ağı
r hapis cezası
olarak sanı
klar lehine değiştirilmiş
tir. Ancak, Geçici Madde 21’in son
718

tümcesinde “Şu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce
kesinleşmişmahkumiyet kararlarıhakkı
nda bu Kanun hükümleri
uygulanmaz” kuralı
na yer verilmiş
tir. Buna göre, 213 sayı
lıYasa’da
değiş
iklik yapan 4369 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girdiği tarihten önce
kesinleşmiş mahkumiyet kararları için lehdeki bu değiş
iklik
uygulanamayacaktı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, başvuru kararı
nda, Türk Ceza Kanunu’nun 2.
maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca suç tarihindeki kuralı
n değiş
mesi
halinde sanı
k lehine olan hükmün uygulanmasıgerekeceğini, bunun
ceza hukukunun genel ilkelerinden biri olduğunu, Anayasa’nı
n 38.
maddesinin de bu genel ilkeye uygun olarak düzenlendiğini, 213
sayı
lıYasa’nı
n 359. maddesinin 4369 sayı
lıYasa ile değiştirildiğini,
aynıYasa ile getirilen Geçici 21. madde uyarı
nca kesinleş
miş
mahkumiyet kararları
na bu kanun hükümlerinin uygulanamaması
nı
n
Anayasa’nı
n 38. maddesine aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri sürmüş
tür.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’nun 29. maddesine göre Anayasa
Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhususunda
ilgililer tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmak zorunda
değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlıkalmak kaydı
yla başka
gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle, itiraz
konusu kuralı
n Anayasa’nı
n yalnı
z 38. maddesi yönünden değil, ilgisi
nedeniyle 2. ve 10. maddeleri yönünden de incelenmesi uygun
görülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda
sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na dayanan, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun
olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek
sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan kaçı
nan, hukuku
tüm devlet organları
na egemen kı
lan, Anayasa ve hukukun üstün
kuralları
yla kendini bağlısayan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n
üstünde yasakoyucunun da bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan ve hukuk güvenliğini sağlayan
devlettir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde belirtilen “yasa önünde eş
itlik
ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için söz konusudur. Bu ilke ile
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eylemli değil hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı
,
aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı
tutulmaları
nısağlamak ve kişilere yasa karş
ı
sı
nda ayı
rı
m yapı
lması
nı
ve ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynıdurumda bulunan
kimi kiş
i ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak yasa karşı
sı
nda
eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ş
tı
r. Durum ve konumları
ndaki
özellikler, kimi kiş
iler ya da topluluklar için değişik kurallarıgerekli
kı
labilir. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrı
kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nı
n öngördüğü eşitlik ilkesi
çiğnenmişolmaz. Nitelikleri ve durumlarıözdeşolanlar için yasalarla
değiş
ik kurallar konulamaz.
Bir ülkedeki toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı
nı
n, fail
üzerindeki baskı
sı
nı değerlendirerek hangi eylemlerin suç
sayı
lacağı
nı
, bunları
n hangi tür ve ölçüde yaptı
rı
ma bağlanacağı
nı
saptamak yasakoyucunun takdir yetkisi içindedir. Ancak, yasama
organıceza hukuku alanı
nda düzenleme yaparken anayasal sı
nı
rlar
içinde hareket etmek ve ceza hukukunun genel ilkelerine bağlı
kalmak zorundadı
r.
213 sayı
lıVergi Usul Kanunu’nun “kaçakçı
lı
k suçları ve
cezaları
” başlı
klı359. maddesinin 2. bendi uyarı
nca sahte fatura
kullanarak vergi kaçı
rma suçunu işleyenlere yasakoyucunun
öngördüğü 3 yı
ldan 5 yı
la kadar ağı
r hapis cezası
, 22.7.1998 günlü,
4369 sayı
lıYasa ile 18 aydan 3 yı
la kadar ağı
r hapis cezasıolarak
değiş
tirilmiştir.
Geçici
21.
maddenin
birinci
tümcesinde
“...hükmolunacak cezalar hakkı
nda ise, bu fiillerin iş
lendiği tarihte
yürürlükte bulunan hükümler ile bu kanun hükümlerinden lehe olan
uygulanı
r.” denilmesine karş
ı
n, itiraz konusu son tümcede “Şu kadar
ki bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesinleş
mişmahkumiyet
kararlarıhakkı
nda bu Kanun hükümleri uygulanmaz” kuralı
na yer
verilmiş
tir.
Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci fı
krası
nda “Bir
cürüm veya kabahatin işlendiği zamanı
n kanunu ile sonradan
neşrolunan kanun hükümleri birbirinden farklıise failin lehine olan
kanun tatbik ve infaz olunur” denilmektedir. Bu kuralı
n yalnı
z
görülmekte olan davalarıdeğil, infazıgereken mahkûmiyet kararları
nı
da kapsadı
ğı
nda duraksamaya yer yoktur. Ceza hukukunun bu ilkesi
çağdaşhukukun temel ilkelerinden biri olduğu gibi adaletli bir hukuk
düzeninin de gereğidir.
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Aynıhukuksal durumda olan kişilerin, aynıtarihte sahte fatura
kullanmak suretiyle kaçakçı
lı
k suçu işlemeleri halinde, hakları
nda
açı
lacak kamu davaları
nı
n kimi nedenlerle farklı tarihlerde
sonuçlanarak kesinleşmesi durumunda “fail lehine olan kanun tatbik
ve infaz olunur” ilkesi, itiraz konusu kural kapsamı
na girenler için
uygulanamayacağı
ndan bunları
n farklıcezalandı
rı
lmalarısonucu
doğacaktı
r. Eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bu uygulamanı
n
hukuksal eşitliği esas alan hukuk devleti ilkesiyle de bağdaş
tı
ğıileri
sürülemez.
Açı
klanan nedenlerle, kural, Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
İ
tiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 38.
görülmemiş
tir.

maddesiyle

ilgisi

VI- SONUÇ
4.1.1961 günlü, 213 sayı
lı“Vergi Usul Kanunu”nun 4369 sayı
lı
Yasa ile eklenen Geçici 21. maddesinin son tümcesinin Anayasa’ya
aykı
rı olduğuna ve İ
PTALİ
NE, 6.7.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Ali HÜNER

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/14
: 2000/21
: 13.09.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Adı
na Grup Baş
kanıMehmet
Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 30.12.1999 günlü, 23922 sayı
lı
Resmî Gazete’de yayı
mlanan 4498 sayı
lı“Yükseköğretim Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun’un 2. maddesiyle 2547 sayı
lı
Yükseköğretim Kanunu’nun değiş
ik Ek 18. maddesine eklenen
birinci ve ikinci fı
kralar ile geçici 1. maddesinin Anayasa’nı
n 2., 130.,
153. ve 169. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N
GEREKÇESİ
Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesinin
gerekçe bölümü ş
öyledir:
I. Genel İ
ptal Sebepleri
“28.12.1999 tarih ve 4498 sayı
lı“Yükseköğretim Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”, 30.12.1999 tarih ve 23922 sayı
lı
Resmî Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe girmiş
tir. Ancak bu
Kanun’un 2. maddesi ile Geçici 1. maddesi Anayasamı
zı
n 2., 130/IX,
153/son ve 169/I,III. madde/fı
kraları
na açı
kça aykı
rı
dı
r.
1- 4498 sayı
lıKanun’un 2. maddesi Anayasa’ya aykı
rı
dı
r;
4498 sayı
lıKanun’un 2. maddesiyle, 2547 sayı
lıYükseköğretim
Kanunu’na değiş
ik Ek 18. maddesine 3 (üç) fı
kra eklenmiş
tir.
Birinci fı
kra, Anayasa’nı
n 130. maddesinin dokuzuncu fı
krası
na
ve yine Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
na aykı
rı
dı
r.
a) 1.fı
kra, Anayasa’nı
n 130. maddesinin 9. fı
krası
na aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 130. maddesinin 9. fı
krası
na göre Devletin,
üniversitelere sağlayacağımali kaynaklar “Kanun” ile düzenlenir.
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Halbuki iş
bu (dava konusu) 1. fı
kra,
Kararıile yapı
lacağı
nıöngörmektedir.

tahsislerin Bakanlar Kurulu

Anayasa Mahkemesi, daha önceki bir düzenlenmeyi
sebeple iptal etmiş
ti. (E. 1991/21, K.1992/42, T.29.6.1992)

sı
rf bu

Anayasa Mahkemesi, anı
lan kararı
nda aynen şöyle demiş
ti;
“Vakı
flar tarafı
ndan kurulmuş Yükseköğretim Kurumları
na;
fı
krada belirtilen gereksinimlerini karş
ı
lamak üzere Hazine arazi ve
tesislerinin doğrudan, Kamu tüzelkiş
ilerine ilişkin olanları
n da
muvafakatlarıalı
narak Bakanlar Kurulunca özgülenmesi (tahsisi)ni
öngören kural devlet katkı
sı
na olanak sağlamaktadı
r. 2547 sayı
lı
Yasa’nı
n Ek 3. maddesi gereğince, yükseköğretim kurumu kurmak
için yapı
lan baş
vuruya eklenen belgelerle akçalı durumunun yeterli
olduğunu kanı
tlayı
p çalı
ş
maları
nısürdürmekle birlikte kamusal
nitelik taş
ı
yan kimi hizmetlerini doyurucu biçimde yerine getirebilmesi
için arazi ve yapı
ları
n baş
ka gerçek ya da tüzelkişilere
devredilmemek koş
uluyla verilmesi, devlet varlı
ğı
nı
n azaltı
lması
dı
r.
Vakı
f üniversitesi devlet üniversitesiyle eşdüzey sayı
lsa da bu
özgülemenin gerekleri, koş
ulları
, sı
nı
rlarıbir yasayla belirlenerek
yapı
lması ası
ldı
r. Devrin Bakanlar Kurulu’na
bı
rakı
lması
, bu
bı
rakı
şı
n bir yasayla
öngörülmesi,
özgülemenin yasadan
kaynaklandı
ğıanlamı
na gelemez. Özgülemeye iliş
kin ayrı
ntı
ları
n
yasayla düzenlenmesi gerekir.”
...
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle Anayasa’nı
n 130. maddesine
aykı
rıolan fı
kra iptal edilmelidir.”
Şimdi aynıfı
kra, hemen hemen aynışekilde tekrar yürürlüğe
konulmuş
tur.
b) 1. fı
kra Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
na aykı
rı
dı
r.
Malumlarıolduğu üzere, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen
bir Kanun hükmünün, benzer ş
ekilde yeniden kanunlaş
tı
rı
lması
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
na,
“Anayasa Mahkemesi kararları
...yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nı
, gerçek ve tüzelkiş
ileri bağlar”
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hükmüne aykı
rıdüş
er.
c) 4498 sayı
lı Kanun’un 2. maddesi ile 2547 sayı
lı
Yükseköğretim Kanunu’nun değişik Ek 18. maddesine eklenen 2.
fı
kra Anayasa’nı
n 2. maddesinde ifadesini bulan “Hukuk Devleti”
ilkelerine aykı
rı
dı
r.
Hukuk Devletinin temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz ki
kanunları
n, genel ve soyut
olmaları
dı
r. Halbuki 2. fı
kra bu
niteliklerden yoksun. Yoksundur, çünkü, tekil ve somut’tur.
Belirli bir vakı
f için çı
karı
ldı
ğıher bakı
mdan açı
ktı
r. Bu
sebepledir 4498 sayı
lıKanun hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
hem de Türk kamuoyunda belli bir holdingin adı
yla anı
lmaktadı
r.
Gerçekten; İ
stanbul’un en güzel ormanlı
k alanı
nıtahrip ederek
kurulmuşbir vakı
f üniversitesi vardı
r. Bu üniversite iki yı
lıaş
kı
n bir
süre faaliyettedir. Söz konusu üniversite Devletten aldı
ğımali destek
ile öğrencilerinin %15 ine burs vermektedir. Kı
saca, Hukuk Devleti
ilkesine aykı
rıdüş
en 2. fı
kranı
n iptali gerekir.
d) 4498 sayı
lıKanun’un 3. fı
krasıAnayasa’nı
n 169. maddesinin
birinci ve üçüncü fı
kraları
na aykı
rı
dı
r.
Çünkü 4498 sayı
lı Kanun’un 3. f ı
krasıvakı
flara bı
rakı
lan
ormanları
n açı
kça tahribini öngörmektedir.
Söz konusu (3.) fı
kra aynen şöyledir;
“Vakı
f Üniversitesi, Orman Bakanlı
ğı
’nı
n göstereceği arazide,
tahsis edilen alanı
n 2 katıkadar bir bölümü, tahsisten itibaren en geç
beşyı
l içinde ağaçlandı
rı
r ve ilk beşyı
llı
k bakı
m giderlerini üstlenir.”
Böyle bir düzenleme ise Anayasa’nı
n 169. maddesinin;
“Devlet ormanları
n korunmasıve sahaları
nı
n genişletilmesi için
gerekli Kanunlarıkoyar ve tedbirleri alı
r. Yanan ormanları
n yerinde
yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde baş
ka çeş
it tarı
m ve hayvancı
lı
k
yapı
lamaz. Bütün ormanları
n gözetimi Devlete aittir.”
diyen 1. fı
krası
na ve
“Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade
edilemez”
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diyen 3. fı
kra hükmüne açı
kça aykı
rı
dı
r.
2- 4498 sayı
lıKanun’un Geçici 1. maddesi Anayasa’nı
n 153.
maddesinin son fı
krası
na aykı
rı
dı
r.
Gayet açı
ktı
r ki “Geçici Madde 1”in amacı
; Anayasa
Mahkemesi’nin E.1991/21, K.1992/42 ve 29.6.1992 tarihli kararı
nı
etkisiz kı
lmaktı
r.
Böyle bir düzenlemenin ise Anayasa’nı
n 153. maddesinin son
fı
krasıhükmüne aykı
rıdüş
eceği belirgindir. İ
ptali gerekir.
II. Yürürlüğün DurdurulmasıSebepleri
1- 28.12.1999 tarih ve 4498 sayı
lıKanun’un 2. maddesi ile
“Geçici Madde 1”i, Anayasa’ya açı
kça aykı
rı
dı
r.
2- Anayasa’ya açı
kça aykı
rıolan bu Kanun hükümlerinin
uygulanmasıhalinde kamu için telafisi imkansı
z bir takı
m zararları
n
meydana geleceği kesindir.
3- Dava konusu hükümler hakkı
nda yürürlüğün durdurulması
kararıverilmeyip de bilahare iptal kararıverildiği takdirde, iptal kararıgeriye yürümediği için- büyük ölçüde etkisiz kalacaktı
r.
4- Dava konusu maddeler hakkı
nda yürürlüğün durdurulması
kararıverildiği takdirde hukukumuzda önemli bir boş
luk meydana
gelmeyecektir.
Sonuç: 28.12.1999 tarih ve 4498 sayı
lıKanun’un, Anayasa’ya
açı
kça aykı
rıolan ve uygulanmasıhalinde giderilmesi imkansı
z
zararlar doğuracağıkesin bulunan 2. maddesi ile geçici 1. maddesi
hakkı
nda yürürlüğün durdurulmasıve iptal kararıverilmesini arz
ederim.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralları
4498 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenilen maddeleri şöyledir:
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1- “MADDE 2.- 2547 sayı
lıYükseköğretim Kanununun değiş
ik
Ek 18 inci maddesine birinci fı
krası
ndan önce gelmek üzere aşağı
daki
fı
kralar eklenmişve mevcut fı
kralar teselsül ettirilmiştir.
Vakı
flar
tarafı
ndan
kurulmuş bulunan
yükseköğretim
kurumları
nı
n eğitim ve öğretim faaliyetlerini
sürdürebilmeleri
amacı
yla Maliye Bakanlı
ğı
, ilgili Kurum ve Kuruluş
ları
n olumlu
görüşlerini de almak kaydı
yla, Hazineye veya diğer kamu tüzel
kişilerine ait taşı
nmaz malları
n kullanı
m hakkı
nıBakanlar Kurulunca
tespit edilecek bedel karşı
lı
ğı
nda en çok kı
rkdokuz yı
l süre ile bu
kurumlara devredebilir. Bu suretle bir kullanı
m hakkıtahsisinin
yapı
labilmesi için vakı
flarca kurulmuş bulunan yükseköğretim
kurumunun;
a- En az iki eğitim-öğretim yı
lı
, eğitim-öğretim yapmı
şolması
,
b- Üniversitelerarası Kurul tarafı
ndan görevlendirilecek
değerlendirme komisyonunca tespit edilen
tanı
nmı
ş bilimsel
dergilerde öğretim üyesi başı
na düşen yayı
n sayı
sıbakı
mı
ndan bu
esasa göre sı
ralanan Devlet üniversitelerinin ilk yar ı
sı
na girecek
durumda olması
,
c- Öğrencilerinin en az %15’ine eğitim-öğretim masrafları
nı
karşı
layacak miktarda sürekli olarak burs vermesi,
Gerekir.
Vakı
f üniversitesi, Orman Bakanlı
ğı
nı
n göstereceği arazide,
tahsis edilen alanı
n 2 katıkadar bir bölümü, tahsisten itibaren en geç
beşyı
l içinde ağaçlandı
rı
r ve ilk beşyı
llı
k bakı
m giderlerini üstlenir.
Yukarı
da belirtilen amaçları
n yanı
nda tahsisi yapı
lan
arazilerde; konut alanı açı
lamaz, yapı
lmı
ş veya yapı
lacak olan
lojmanlar
üniversitenin tam gün statüsünde görevli akademik
personeli ile hizmetin aksamadan yürütülmesi için gerekli idarî
personel dı
şı
ndaki gerçek ve tüzel kiş
ilere her ne sebeple olursa
olsun tahsis edilemez, eğitim ve öğretim hizmetleri ile sosyal, kültürel
ve sportif amaçlar dı
ş
ı
nda bina ve tesis yapı
lamaz, herhangi bir hak
karşı
lı
ğıbina ve tesis yaptı
rı
lamaz, ilgili vakı
f üniversitesi öğrencileri
dı
şı
ndaki kurum ve kuruluşları
n öğrencilerine yurt tahsisi yapı
lamaz.
Vakı
f yükseköğretim kurumları
nı
n kullanı
m hakkıtahsis edilen
taşı
nmaz mallarıbelirtilen ş
artlara uygun olarak kullanmalarıve
öngörülen koşullarıyerine getirmeleri esastı
r. Amaçlara uygun olarak
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kullanı
lmamasıveya öngörülen koş
ulları
n yerine
getirilmemesi
halinde, tahsis konusu taş
ı
nmaz mallar üzerindeki bina ve tesisleriyle
birlikte Hazineye veya ilgili kamu tüzel kiş
ilerinin mülkiyetine her hangi
bir iş
leme gerek kalmaksı
zı
n intikal eder.”
2- “GEÇİ
CİMADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce kendilerine yetkili mercilerce kullanı
m hakkıtahsisi yapı
lmı
şve
izin verilmişolan vakı
flarca kurulmuşyükseköğretim kurumları
na, bu
işlemlerin sonucuna bakı
lmaksı
zı
n, 2547 sayı
lıKanunun bu Kanunla
değiş
ik ek 18 inci maddesinde yer alan şartları gerçekleş
tirmiş
olmalarıkaydı
yla Bakanlar Kurulunca belirlenen bedel karş
ı
lı
ğı
nda
aynımahaller itibariyle bu Kanuna göre kullanı
m hakkıtahsisi yapı
lı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal isteminde dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2“MADDE 130.- Çağdaş eğitim – öğretim esasları
na
dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçları
na uygun
insangücü yetiş
tirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli
düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştı
rma, yayı
n ve danı
şmanlı
k
yapmak, ülkeye ve insanlı
ğa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden
oluş
an kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler
Devlet tarafı
ndan kanunla kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacı
na
yönelik olmamak ş
artıile vakı
flar tarafı
ndan, Devletin gözetim ve
denetimine tâbi yükseköğretim kurumlarıkurulabilir.
Kanun, üniversitelerin
yayı
lması
nıgözetir.

ülke

sathı
na

dengeli

bir

biçimde

Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardı
mcı
larıserbestçe her
türlü bilimsel araştı
rma ve yayı
nda bulunabilirler. Ancak, bu yetki,
Devletin varlı
ğıve bağı
msı
zlı
ğıve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve
bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez.
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Üniversiteler ve bunlara bağlıbirimler, Devletin gözetimi ve
denetimi altı
nda olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanı
r.
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler
Cumhurbaş
kanı
nca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve
atanı
r.
Üniversite yönetim ve denetim organlarıile öğretim elemanları
;
Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organları
nı
n
dı
şı
nda kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden
uzaklaş
tı
rı
lamazlar.
Üniversitelerin hazı
rladı
ğıbütçeler; Yükseköğretim Kurulunca
tetkik ve onaylandı
ktan sonra Millî Eğitim Bakanlı
ğı
na sunulur ve
genel ve katma bütçelerin bağlıolduğu esaslara uygun olarak işleme
tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.
Yükseköğretim kurumları
nı
n kuruluşve organlarıile iş
leyiş
leri
ve bunları
n seçimleri, görev, yetki ve sorumluluklarıüniversiteler
üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkı
nıkullanma usulleri,
öğretim elemanları
nı
n görevleri, unvanları
, atama, yükselme ve
emeklilikleri, öğretim elemanıyetiş
tirme, üniversitelerin ve öğretim
elemanları
nı
n kamu kuruluşlarıve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim
düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş
, devam ve alı
nacak
harçlar, Devletin yapacağıyardı
mlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza
işleri, malî iş
ler, özlük hakları
, öğretim elemanları
nı
n uyacakları
koş
ullar, üniversitelerarasıihtiyaçlara göre öğretim elemanları
nı
n
görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve
çağdaşbilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim
Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladı
ğı malî kaynakları
n
kullanı
lmasıkanunla düzenlenir.
Vakı
flar tarafı
ndan kurulan yükseköğretim kurumları
, malî ve
idarî konularıdı
şı
ndaki akademik çalı
şmaları
, öğretim elemanları
nı
n
sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan
yükseköğretim kurumlarıiçin Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir.”
3- “MADDE 153.- Anayasa Mahkemesinin kararlarıkesindir.
İ
ptal kararlarıgerekçesi yazı
lmadan açı
klanamaz.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamı
nıveya bir hükmünü iptal ederken, kanun
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koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm
tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî
Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lıgeçemez.
İ
ptal kararı
nı
n yürürlüğe giriş
inin ertelendiği durumlarda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, iptal kararı
nı
n ortaya çı
kardı
ğıhukukî boş
luğu
dolduracak kanun tasarıveya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
İ
ptal kararlarıgeriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen
yayı
mlanı
r ve yasama, yürütme ve yargı organları
nı
, idare
makamları
nı
, gerçek ve tüzelkiş
ileri bağlar.”
4- “MADDE 169.- Devlet, ormanları
n korunmasıve sahaları
nı
n
geniş
letilmesi için gerekli kanunlarıkoyar ve tedbirleri alı
r. Yanan
ormanları
n yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit
tarı
m ve hayvancı
lı
k yapı
lamaz. Bütün ormanları
n gözetimi Devlete
aittir.
Devlet ormanları
nı
n mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları
kanuna göre, Devletçe yönetilir ve iş
letilir. Bu ormanlar zamanaş
ı
mı
ile mülk edinilemez ve kamu yararıdı
ş
ı
nda irtifak hakkı
na konu
olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir
faaliyet ve eyleme
müsaade edilemez. Ormanları
n tahrip edilmesine yol açan siyasî
propaganda yapı
lamaz; münhası
ran orman suçlarıiçin genel ve özel
af çı
karı
lamaz. Ormanlarıyakmak, ormanıyok etmek veya daraltmak
amacı
yla iş
lenen suçlar genel ve özel af kapsamı
na alı
namaz.
Orman olarak muhafazası
nda bilim ve fen bakı
mı
ndan hiçbir
yarar görülmeyen, aksine tarı
m alanları
na dönüştürülmesinde kesin
yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim
ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini tam olarak kaybetmişolan tarla,
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeş
itli tarı
m
alanları
nda veya
hayvancı
lı
kta kullanı
lması
nda yarar olduğu tespit edilen araziler,
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şehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu yerler
dı
şı
nda, orman sı
nı
rları
nda daraltma yapı
lamaz.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralı
Anayasa’nı
n ilgili görülen 7. maddesi şöyledir :
“MADDE 7.- Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüş
tü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lı
mları
yla 27.3.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki raporun hazı
rlanması
ndan
sonra ele alı
nması
na oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
yasa kuralları
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kuralları
yla
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- Yasa’nı
n 2. Maddesiyle 2547 sayı
lıYasa’nı
n değişik Ek 18.
Maddesine Eklenen Birinci Fı
kranı
nİ
lk Tümcesinin İ
ncelenmesi
DavacıParti, dava konusu kuralları
n Anayasa’nı
n 2., 130., 153.
ve 169. maddelerine aykı
rıolduğunu ileri sürmüş
tür.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda 2949 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, yasaları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı konusunda ilgililer
tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir.
İ
stemle bağlıkalmak koşuluyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Dava
konusu kuralı
n, ilgisi nedeniyle
Anayasa’nı
n 7.
maddesi yönünden de incelenmesi uygun
görülmüş
tür.
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1- Anayasa’nı
n 153. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen bir
yasa hükmünün benzer ş
ekilde yeniden yasalaştı
rı
lması
nı
n
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
na aykı
rıolduğu ileri
sürülmektedir.
İ
ptali istenen 2. maddenin birinci fı
krası
nda, “vakı
flar tarafı
ndan
kurulmuş bulunan yükseköğretim kurumları
nı
n eğitim ve öğretim
faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacı
yla Maliye Bakanlı
ğıilgili kurum ve
kuruluşları
n olumlu görüş
lerini de almak kaydı
yla Hazine’ye veya
diğer kamu tüzelkiş
ilerine ait taşı
nmaz malları
n kullanı
m hakları
nı
Bakanlar Kurulu’nca tesbit edilecek bedel karşı
lı
ğı
nda en çok
kı
rkdokuz yı
l süre ile bu kurumlara devredebilir” denilmektedir.
Buna göre, vakı
flar tarafı
ndan kurulan yükseköğretim
kurumları
na orman arazileri de dahil olmak üzere her türlü Hazine ve
diğer Kamu tüzel kiş
ilerine ait taşı
nmaz malları
n kullanı
m hakkı
, en
çok kı
rkdokuz yı
l olabilecek, bunun bedelini de Bakanlar Kurulu
belirleyecektir.
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda, Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme ve yargıorganlarıile
gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı öngörülmüş
tür. Anayasa
Mahkemesi’nin bir çok kararı
nda vurgulandı
ğıgibi yasama organı
yapacağıyeni düzenlemelerde daha önce aynıkonuda verilen
Anayasa Mahkemesi kararları
nı göz önünde bulundurmak, bu
kararlarıetkisiz bı
rakacak biçimde yeni yasa çı
karmamak ve
Anayasa’ya aykı
rı bulunarak iptal edilen kuralları tekrar
yasalaş
tı
rmamak yükümlülüğündedir. Yasama organı
, yasa çı
karı
rken
iptal edilen yasaya iliş
kin kararları
n sonuçlarıile birlikte gerekçelerini
de gözönünde bulundurmak ve sözcükleri ayrıolsa bile, iptal edilen
yasalarla, içerik ya da nitelik yönünden aynıveya benzer olan
yasalarıçı
karmamak zorundadı
r.
Anayasa Mahkemesi, 29.6.1992 gün ve E. 1991/21, K. 1992/42
sayı
lıkararı
yla 3708 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesiyle eklenen Ek 18.
maddesi hükmünü; “Vakı
f üniversitesi devlet üniversitesiyle eşdüzey
sayı
lsa da bu özgülenmenin gerekleri, koş
ulları
, sı
nı
rlarıbir yasayla
belirlenerek yapı
lmasıası
ldı
r. Devrin Bakanlar Kuruluna bı
rakı
lması
,
bu bı
rakı
şı
n bir yasayla öngörülmesi, özgülenmenin yasadan
kaynaklandı
ğıanlamı
na gelmez. Özgülenmeye ilişkin ayrı
ntı
ları
n
yasayla düzenlenmesi gerekir” gerekçesiyle iptal etmiş
tir.
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Dava konusu kuralı
n, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıile
doğan boşluğu doldurmak için çı
karı
ldı
ğıve bu yönde iptal kararı
nı
n
gereklerinin yerine getirilmesine çalı
ş
ı
ldı
ğı gözlenmektedir. Bu
bağlamda dava konusu kural daha önce iptal edilen kuralla anlam,
nitelik, teknik içerik ve kapsam yönlerinden aynıya da benzer değildir.
Bu nedenle, Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
2- Anayasa’nı
n 7. ve 130. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Anayasa’nı
n 7. maddesinde “yasama yetkisi Türk Milleti adı
na
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” denilmekte,
130. maddenin dokuzuncu fı
krası
nda da üniversitelere yapı
lacak
devlet yardı
mı
nı
n yasayla düzenleneceği belirtilmektedir.
İ
darenin görevleri, genel olarak yasaları
n uygulanması
nı
göstermek ve sağlamaktı
r. Yasakoyucu, özel bir ihtisas ve teknik bilgi
gerektiren konularda düzenleme yapması için hükümete yetki
verebilir. Ancak, bu yetkinin amacı
nı
n, sı
nı
rlarıve çerçevesinin
yasayla belirtilmesi gerekir. Yasa ile yetkilendirme Anayasa’nı
n
öngördüğü biçimde yasa ile düzenleme anlamı
na gelmez. İ
dareye
keyfi uygulamalara yol açabilecek çok geniştakdir yetkisi verilmesi
Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturur.
Yasa’nı
n 2. maddesi ile eklenen birinci fı
kranı
n ilk tümcesiyle
Anayasa ile korunan ve yasaklanan alanlar kapsam dı
ş
ı
bı
rakı
lmaksı
zı
n, bu alanlarıda içine alacak ş
ekilde kullanı
m hakkı
nı
n
Bakanlar Kurulu’nca tesbit edilecek bedel karş
ı
lı
ğı
nda en çok
kı
rkdokuz yı
l süre ile vakı
flar tarafı
ndan kurulmuşbulunan yüksek
öğretim kurumları
na devredilmesine olanak sağlanmı
ş
, ayrı
ca
devredilecek taşı
nmazları
n hangi miktar ve ölçüde olacağıkonusunda
da bir sı
nı
r getirilmemiştir.
Açı
klanan nedenlerle, kural Anayasa’nı
n 7. ve 130. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
3- Anayasa’nı
n 169. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Anayasa’nı
n 169. maddesinde, ormanları
n ülke yönünden
taşı
dı
ğıbüyük önem gözetilerek, korunmaları ve geliş
tirilmeleri
konusunda ayrı
ntı
lıdüzenlemelere yer verilmiştir. Bu özel ve ayrı
ntı
lı
düzenlemenin ülkemizde orman örtüsünün sürekli yok edilmesi
gerçeğinden kaynaklandı
ğı kuş
kusuzdur. Anayasa’nı
n 169.
maddesinin gerekçesinde de belirtildiği gibi maddenin birinci fı
krası
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doğal kaynakları
mı
zı
n en önemlilerinden birisi olan ormanları
n
korunması ve sahaları
nı
n geniş
letilmesi için Devlete gereken
tedbirleri alı
p kanun koymayıve bütün ormanları
n gözetimi ödevini
getirmektedir.
İ
kinci fı
krada, Devlet ormanları
nı
n yalnı
z Devletçe yönetilmesi
ve iş
letilmesinin yasayla düzenleneceği, mülkiyeti ve yönetiminin özel
kişilere devronulamayacağıbelirtilmekte, maksatlıolarak yapı
lan
orman tahripleri, ağaçlar ve ormanlara vaki tecavüzlerde ormanları
n
zaman aş
ı
mısuretiyle mülk edinilemeyeceği, kamu yararıdı
şı
nda
irtifak hakkı
na konu olamayacağıkesin olarak hükme bağlanmı
ş
bulunmaktadı
r.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade
edilemeyeceği hususu da üçüncü fı
krada anayasal bir hüküm olarak
yer almaktadı
r.
Anayasa, bu düzenlemeyle ormanlar ı
n korunması
nı ve
bütünlüğünün bozulmaması
nıamaçlamı
ş
tı
r. Ancak, kamu yararı
nı
n
zorunlu kı
ldı
ğıkimi durumlarda irtifak hakkıtesisine izin vermiştir.
Orman alanları
nı
n dava konusu kuralda öngörüldüğü biçimde
vakı
f üniversitelerine tahsisi, ormanları
n korunmasıve bütünlüğünün
bozulmamasıilkesiyle bağdaş
madı
ğıgibi kamu yararı
nı
n zorunlu
kı
ldı
ğıdurumlar arası
nda da kabul edilemez.
Bu nedenle ilk tümce “orman arazileri” yönünden Anayasa’nı
n
169. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
B- Yasa’nı
n 2. Maddesiyle Eklenen Birinci Fı
kranı
nİ
lk Tümcesi
Dı
şı
nda Kalan Bölümünün İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, birinci fı
kranı
n ilk tümcesi dı
şı
nda kalan
bölümünün belirli vakı
f üniversiteleri için çı
karı
ldı
ğı
, bu nedenle
Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rıolduğu öne sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesinin bir sonucu
olarak yasaları
n genel, eş
it ve soyut kurallar içermesi gerekir. Dava
konusu düzenleme sadece belirli vakı
f üniversiteleri için
getirilmemiştir. Bu kurallar kuş
kusuz vakı
f yükseköğretim kurumları
nı
n
tümü için geçerlidir.
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İ
kinci fı
kra ile getirilen ağaçlandı
rma ve bakı
m yükümlülüğünün
ise Anayasa’nı
n 169. maddesinin
amacı
na uygun
olduğu
tartı
şı
lamaz.
Açı
klanan nedenlerle, birinci fı
kranı
n ilk tümcesi dı
ş
ı
nda kalan
bölümü ile ikinci fı
kra, Anayasa’ya aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi
gerekir.
C- Yasa’nı
n Geçici 1. Maddesinin İ
ncelenmesi
Dava
dilekçesinde,
Geçici
1.
Maddenin
Anayasa
Mahkemesi’nce verilen iptal kararı
nıetkisiz bı
rakmak amacı
yla
düzenlendiği, bu nedenle Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rıolduğu
ileri sürülmektedir.
Geçici 1. Maddede de, “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce kendilerine yetkili mercilerce kullanı
m hakkıtahsisi yapı
lmı
şve
izin verilmişolan vakı
flarca kurulmuşyükseköğretim kurumları
na, bu
işlemlerin sonucuna bakı
lmaksı
zı
n, 2547 sayı
lıKanunun, bu Kanunla
değiş
ik Ek 18. maddesinde yer alan şartlarıgerçekleş
tirmişolmaları
kaydı
yla Bakanlar Kurulunca belirlenen bedel karş
ı
lı
ğı
nda aynı
mahaller itibarı
yla bu Kanuna göre kullanı
m hakkıtahsisi yapı
lı
r.”
denilmektedir.
Geçici Maddenin gerekçesinde ise, “Anayasa Mahkemesinin
2547 sayı
lıYükseköğretim Kanununa 3708 sayı
lıKanunla eklenen Ek
18. maddesinin 29.6.1992 gün ve E. 1991/21, K: 1992/42 sayı
lı
kararı
yla iptalinden bahisle, iptal gerekçesi doğrultusunda bu Kanunla
yeniden düzenlenen anı
lan Ek 18. madde çerçevesinde daha önce
yapı
lmı
ş tahsislerin değerlendirilmesine imkan tanı
nmaktadı
r.”
görüşüne yer verilmektedir.
Plân ve Bütçe Komisyonunun 10.12.1999 gün ve E. 1/447, K.
73 sayı
lıRaporunda ise Geçici 1. Maddeyle ilgili olarak, “Tasarı
nı
n
kanunlaş
tı
rı
lması
ndan önce kendilerine yetkili mercilerce kullanı
m
hakkı tahsisi yapı
lmı
ş olan vakı
flarca kurulmuş yükseköğretim
kurumları
na, bu iş
lemlerin sonucuna bakı
lmaksı
zı
n Bakanlar
Kurulunca tesbit edilecek bedel karş
ı
lı
ğı
nda, Ek 18. maddede
öngörülen şartlarıgerçekleştirmişolmalarıkaydıile aynımahaller
itibarı
yla kullanı
m hakkıverilmesine imkan verecek ş
ekilde yeniden
düzenlenerek metne ilave edildiği” belirtilmektedir.
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Gerekçede yer alan bu görüşler, Geçici 1. Maddeyle daha
önceki tahsislere geçerlilik sağlanmak istendiğini göstermektedir.
Anayasa’nı
n 153. maddesinde belirtilen Anayasa Mahkemesi
kararları
nı
n bağlayı
cı
lı
ğıilkesi, Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal
edilen yasalara kimi durumlarla sı
nı
rlıda olsa geçerlilik sağlayacak
yasal düzenlemeler yapı
lmaması
nıgerektirir.
Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce aynıkonuda
verdiği iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalması
na yol açacak nitelikteki
dava konusu kural, Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali
gerekir.
V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
28.12.1999 günlü, 4498 sayı
lı“Yükseköğretim Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un 2. maddesi ile Geçici 1.
Maddesi, 13.9.2000 günlü, E. 2000/14, K. 2000/21 sayı
lıkararla iptal
edildiğinden, uygulanmaları
ndan doğacak ve sonradan giderilmesi
olanaksı
z durumları
n ve zararları
n önlenmesi ve iptal kararı
nı
n
sonuçsuz kalmamasıiçin kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlanacağı
güne kadar bu kuralları
n yürürlüklerinin durdurulması
na, 13.9.2000
gününde oybirliğiyle karar verildi.
VI- İ
PTAL KARARININ ÖTEKİMADDELERE ETKİ
Sİ
2949 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda; “Ancak,
başvuru, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün
sadece belirli madde ve hükümleri aleyhine yapı
lmı
şolup da bu belirli
madde ve hükümlerin iptali, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin
veya içtüzüğün bazıhükümlerinin veya tamamı
nı
n uygulanmaması
sonucunu doğuruyorsa Anayasa Mahkemesi keyfiyeti gerekçesinde
belirtmek şartı
yla, kanun, kanun hükmünde kararnamenin veya
içtüzüğün bahis konusu öteki hükümlerinin veya tümünün iptaline
karar verebilir.” denilmektedir. 4498 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n ilk tümcesinin iptal edilmesi sonucu bu fı
kranı
n kalan
bölümü ile ikinci ve üçüncü fı
kraları
nı
n uygulanma olanağı
kalmadı
ğı
ndan 2949 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesi uyarı
nca iptallerine
karar verilmesi gerekir.

735

VII- SONUÇ
28.12.1999 günlü, 4498 sayı
lı“Yükseköğretim Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un:
A- 2. maddesiyle 2547 sayı
lı Yükseköğretim Kanunu’nun
değiş
ik Ek 18. maddesine eklenen;
1- Birinci fı
kranı
n ilk tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE,
2- Birinci fı
kranı
n ilk tümcesi dı
ş
ı
nda kalan bölümü ile ikinci
fı
kranı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
B- Geçici
İ
PTALİ
NE,

1. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve

C- İ
ptal edilen kurallar nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan,
Yasa’nı
n 2. maddesiyle
2547 sayı
lıYasa’nı
n değiş
ik Ek 18.
maddesine eklenen birinci fı
kranı
n ilk tümcesi dı
şı
nda kalan bölümü
ile ikinci ve üçüncü fı
kraları
n 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin
ikinci fı
krasıgereğince
İ
PTALLERİ
NE, 13.9.2000
gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

736

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/39
: 2000/23
: 19.9.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Adı
na Grup Baş
kanıMehmet
Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 3.9.1999 günlü, 23805 sayı
lı
Resmî Gazete’de yayı
mlanan 28.8.1999 günlü, 4454 sayı
lı“Bası
n ve
Yayı
n Yoluyla İ
şlenen Suçlara İ
lişkin Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun’un 1. maddesinin birinci fı
krası
nı
n “...
bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n araçları
yla iş
lenmiş
olup ...” bölümünün Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N
GEREKÇESİ
Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesinin
gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Hemen ilk bakı
ş
ta fark edileceği gibi maddenin birinci
fı
krası
nda yer alan “... bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n
araçları
yla işlenmişolup...” ifadesi Anayasa’nı
n 10’uncu maddesine
açı
kça aykı
rı
dı
r. Bilindiği gibi Anayasa’nı
n “Kanun önünde eşitlik”
başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 10’uncu maddesi aynen ş
öyledir:
“X. Kanun Önünde Eşitlik
MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi düş
ünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye
veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare makamları
bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorundadı
rlar.”
Anayasa’nı
n 10’uncu maddesinin gerekçesi ise yine aynen
şöyledir:
“Madde, demokrasinin üç vazgeçilmez ilkesinden birini teşkil
etmektedir. İ
nsanı
n insan olmasıdolayı
sı
yla doğuştan bir değeri ve
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haysiyeti vardı
r. Bu onun tabii bir hakkı
dı
r. Bu hak dolayı
sı
yla
herhangi bir niteliğe veya ölçüye dayanı
larak insanlar arası
nda ayı
rı
m
yapı
lamaz. İ
nsanlar arası
nda kanunları
n uygulanmasıaçı
sı
ndan da
hiçbir fark gözetilemez. İ
nsanlar arası
ndaki eş
itliğin temellerinden
birini de böylece kanunlar önünde eş
itlik ilkesi sağlar.
Komisyonumuz bu hakka saygıgöstermenin Devlet organlarıve
idari makamlar için de bir görev olduğunu belirtmektedir. Devletin
organlarıve idari makamları
, bütün işlemlerinde insanlar arası
nda
ayı
rı
m yapmadan Devlet faaliyetlerini yürütmek zorundadı
rlar.”
Anayasanı
n 10’uncu maddesinin hem bizzat metninden hem de
gerekçesinden anlaşı
lacağıgibi 28.08.1999 tarih ve 4454 sayı
lı
Kanun’un 1’inci maddesinin ilk fı
krası
nda yer alan
“...bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n araçları
yla
işlenmişolup...” ifadesi “eşitlik ilkesi”ne açı
kça aykı
rı
dı
r.
Çünkü sadece ve sadece “...bası
n yoluyla yahut sözlü veya
görüntülü yayı
n araçları
yla...” suç işlemişolan kimselerin 12 yı
lı
aşmayan hürriyeti bağlayı
cıcezaları(hapis ve ağı
r hapis cezaları
)
ertelenmektedir. Böylece bu etkin araçlarla suç işleyen kimseler
“imtiyazlı
” hale getirilmektedirler. Buna karşı
lı
k basit yollarla suç
işlemişolan kimselerin para cezalarıdahi ertelenmemektedir.
Nitekim bazıkimseler bası
n yoluyla (gazete, dergi v.s. ile), sözlü
araçlarla (radyolar ile) ve görüntülü cihazlarla (televizyonlarla) suç
işlemişlerdir. Bu kimseler söz konusu araçlarla birkaç defa -hatta
gazetelere yansı
dı
ğı
na göre bir kı
smı40-50 defa- suç işlemiş
tir.
Bu suçları
n toplam hapis cezası
, belki de yüzlerce yı
la
ulaş
maktadı
r. Ancak 28.08.1999 tarih ve 4454 sayı
lıKanun ile herbir
suç ayrıayrıdeğerlendirilmişve herbir suç için üst sı
nı
rıoniki yı
lı
geçmeyen hapis cezaları
nı
n infazıüç yı
l süre ile ertelenmiş
tir.
Buna karşı
lı
k bası
n yoluyla işlenmişsuça konu olan bir haber
veya makaleden veyahut radyo ya da televizyon konuş
ması
ndan
alı
ntıyapı
p da bir seminer, sempozyum veya 3-5 kişilik toplantı
da
kullanan mesela bir araş
tı
rmacı(öğretmen bilim adamı
) ertelemeden
istifade edemeyecektir.
Baş
ka bir deyiş
le, uydular aracı
lı
ğı ile tüm dünyaya
televizyonlardan defalarca hitap eden bir kimse, suç sayı
sıne olursa
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olsun cezasıayrıayrıoniki yı
lıgeçmeyen bütün hapis cezalarıiçin
ertelemeden yararlanacak, buna karş
ı
lı
k söz konusu kimsenin sadece
bir konuşması
ndan, alı
ntıyapı
p, diyelim, 3-5 kiş
ilik seminerde
kullandı
ğı için daha düş
ük bir cezaya mahkum olan kimse
ertelemeden faydalanamayacaktı
r. Hatta mahkumiyetleri düşük
olanları
n para cezalarıdahi ertelenmeyecektir.
Böyle bir uygulamanı
n, Anayasa’nı
n hem 2. maddesindeki
“adalet anlayı
ş
ı
”na hem de 10. maddesindeki “kanun önünde eş
itlik
ilkesine” aykı
rıolduğu, hiçbir duraksamaya yer bı
rakmayacak kadar
açı
ktı
r.
Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararıda bu yöndedir.
“Anayasanı
n 10. maddesinde herkesin, hiç bir ayrı
m
yapı
lmadan kanun önünde eş
it olduğu kabul edilmiştir. Madde
metninden de açı
kça anlaşı
lacağıüzere, yasaları
n uygulanması
nda
dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle bir ayı
rı
m yapı
lamayacak, yasalar herkese eşitlikle
uygulanacaktı
r. (Any. Mah. T:28.04.1983, E.1981/13, K.1983/8)
“Özgürlüklerle ilgili olarak Anayasada yer alan en önemli
kavramlardan birini de yasa önünde eşitlik ilkesi oluşturmaktadı
r. Bu
kural 1982 Anayasası
nda 1961 Anayasası
na nazaran daha ayrı
ntı
lı
bir biçimde düzenlenmiştir. Şöyle ki; eşitlik açı
sı
ndan ayı
rı
m
yapı
lmayacak hususlar madde metninde sayı
lanlarla sı
nı
rlıdeğildir.
“Benzeri sebeplerle” de ayı
rı
m yapı
lamayacağıesasıgetirilmek
suretiyle ayı
rı
m yapı
lamayacak konular genişletilmiş ve böylece
kurala uygulama açı
sı
ndan da açı
klı
k kazandı
rı
lmı
ş
tı
r.
Anayasanı
n 10. maddesinde yer alan eşitlik kavramları
yla
kanun önünde eş
itlik yani hukuki eş
itlik kastedilmiş
tir. Bu ilkeyle bir
tek kiş
iye veya kimi topluluklara aynıdurumda bulunan yurttaşlardan
daha çok veya daha genişhak ve yetkiler tanı
mak yoluyla kanun
karşı
sı
nda eş
itlik ilkesinin çiğnenmesi yasaklanmaktadı
r.
Anayasanı
n kanun önünde eşitlik ilkesini getiren 10.maddesiyle
güdülen amacı
n, aynıdurumda bulunan kimselerin yasalarca aynı
işleme tabi tutulması
nısağlamak ve yurttaş
lara yasa karş
ı
sı
nda dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve
benzeri sebeplerle ayrı
mlıdavranı
lması
nıönlemek olduğu Anayasa
Mahkemesi’nin çeş
itli kararları
nda vurgulanmı
ştı
r.” (Any.Mah.,
T:04.11.1986, E.1986/11, K:1986/26).
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“Anayasa’nı
n “Kanun önünde eşitlik” baş
lı
klı10. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n öngördüğü, ayı
rı
m gözetilmeksizin yasa önünde
eşitlik, bu maddenin ikinci ve üçüncü fı
krası
yla birlikte ele alı
nmalı
dı
r.
Bu maddeyle, yasaları
n uygulanması
nda, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasal düş
ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle
ayı
rı
m gözetilmesi mutlak olarak yasaklanmı
ş
tı
r. Anayasa’nı
n 10.
maddesi, ayrı
calı
klıkiş
i ya da topluluklar oluş
ması
na olanak tanı
yan
bir eşitsizliğe yol açacak düzenlemeler yapı
lması
nı önlemeyi
öngörmektedir.
Aynı durumda
olanlara
ayrı kurallar
uygulanamayacağıgibi ayrıdurumda olanlara da aynıkurallar
uygulanamaz.” (Any.Mah. T:19.12.1989, K. 1989149, E.1989/14).
“Yasaları
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrı
lı
ğıgözetilmesi ve bu
nedenlerle eşitsizliğe yol açı
lması Anayasa katı
nda geçerli
görülemez. Bu mutlak yasak, birbirinin aynıdurumda olanlara ayrı
kuralları
n uygulanması
nı ve ayrı
calı
klı kişi ve toplulukları
n
yaratı
lması
nıengellemektedir.... Aynıdurumda olanlar için ayrı
düzenleme aykı
rı
lı
k oluşturur.... Başka bir anlatı
mla, kişisel nitelikleri
ve durumlarıözdeşolanlar arası
nda, yasalara konulan kurallarla
değiş
ik uygulamalar yapı
lamaz” (Any.Mah., T:02.05.1991, K.1991/11,
E.1990/28).
Nitekim Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun 146.
maddesine giren suçları“ş
artlıtahliye”nin kapsamıdı
ş
ı
nda tutan
12.04.1991 tarih ve 3713 sayı
lıTerörle Mücadele Kanunu’nun Geçici
4. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (a) ve (b) bentlerine karş
ıitiraz yoluyla
açı
lan davayıyerinde bularak şöyle demiş
tir:
“Suçlu, topluma uyum zorluklarıgösteren ve uyumsuzluğunu
suç iş
lemekle açı
ğa vuran kimsedir. Cezanı
n caydı
rı
cı
lı
ğıve suçlunun
toplumla uyum sağlayabilmesi baş
ka bir deyişle topluma yeniden
kazandı
rı
lması
, ceza politikası
nı
n temel ilkesini oluşturur. Toplumun
suça verdiği önem ve suçun ağı
rlı
ğı
, cezanı
n farklı
laştı
rı
lması
na ya da
ağı
rlaş
tı
rı
lması
na esas olur. Bu husus, devletin cezalandı
rma
politikası
na
uygun
olarak
yasakoyucunun
bu
konudaki
değerlendirmesine ve takdirine göre belirlenir.
Ancak, cezanı
n infazı
, iş
lenen suçun türüne bağlıolmaksı
zı
n,
suçlunun topluma uyum sağlaması
nı ve topluma yeniden
kazandı
rı
lması
nıamaçlar.
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Bu amacı
n gerçekleş
tirilebilmesi, suça bağlıkalmadan ayrıbir
programı
n uygulanması
nı gerektirir. Tüm çabalar, suçlunun
uyumsuzluğuna neden olan psikolojik, çevresel, sosyal ve kişisel
etkenlerin belirli bir infaz programıiçinde giderilerek, suça yeniden
yönelmesini önlemektir. Bu program, suça göre değil, suçlunun infaz
süresince gösterdiği davranı
şları
na ve gözlenen iyi durumuna göre
düzenlenecektir. Bu da infazı
n, mahkumları
n işledikleri suçlara göre
bir ayı
rı
ma gidilmeden, aynıesaslara ve belirli bir proğrama göre
yapı
lması
nıve sonuçları
nı
n gözlenmesini gerektirir. Aynımiktar
cezayıalan iki hükümlüden birinin, sı
rf suçunun türü nedeniyle daha
uzun süre ceza çektikten sonra ş
artla salı
verilmesi, cezaları
n farklı
çektirilmesi sonucunu doğurur ve bu iki mahkum arası
nda eş
itsizliğe
neden olur.
Böylece, infaz yönünden eş
it ve aynıdurumda bulunan
mahkumlar arası
nda şartlısalı
verme bakı
mı
ndan ayrıuygulama,
Anayasa’nı
n 10. maddesinde öngörülen yasa önünde eş
itlik ilkesine
uygun düşmemekte ve bu ayrı
lı
ğı
n haklı bir nedeni de
bulunmamaktadı
r.
...
12.4.1999 günlü, 3713 sayı
lı“Terörle Mücadele Kanunu”nun:
...
Geçici 4.maddesinin birinci fı
krası
nş
n (a) bendinin Anayasa’ya
aykı
rıolduğuna ve iptaline,
... Geçici 4. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b) bendinde geçen
Türk Ceza Kanunu’nun “...146 (son fı
kra hariç)...” hükmünün
iptaline...” (Any. Mah. T: 19.07.1991 , K: 1991 /22, E.1991 /15)
Somut olayı
mı
zda 28.08.1999 tarih ve 4454 sayı
lıKanun’un
dava konusu olan hükmü, Anayasa’nı
n 10. maddesini Terörle
Mücadele Kanunu’nun iptal edilen hükmüne nispetle çok daha ağı
r
biçimde ihlal etmiş
tir. Çünkü Terörle Mücadele Kanunu, “hafif suçları
”
şartlıtahliyenin kapsamı
na alı
p, “ağı
r suçları
” şartlıtahliyenin dı
şı
nda
tutmuş
tu.
4454 sayı
lıKanun ise aynınitelikteki suçlardan hafif olanları
nı
ertelemenin dı
ş
ı
nda tutup daha ağı
r suçlarıertelemenin kapsamı
na
almı
ş
tı
r.
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Gerçekten bir suçun bası
n yoluyla veya iletişim araçları
yla
işlenmesi, hem uluslararasıhukuk kuralları
na göre hem de Türk Ceza
Kanunu’na göre daha ağı
r cezayıgerektirmektedir.
Nitekim Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinin birinci
fı
krası
na göre:
“Reisicumhura muvacehesinde hakaret ve sövme fiillerini
işleyenler üç seneden aşağıolmamak üzere ağı
r hapis cezasıile
cezalandı
rı
lı
r.”
Aynı(158.) maddenin son fı
krası
na göre ise:
“Suçun, neşir vası
taları
ndan biri ile işlenmesi halinde ceza üçte
birden yarı
ya kadar artı
rı
lı
r.”
4454 sayı
lıKanun’un dava konusu hükmüne göre, Türk Ceza
Kanunu’nun 158. maddesinin birinci fı
krası
ndan hüküm giyenler
ertelemeden istifade edemeyecekler, buna karş
ı
lı
k aynı(158.)
maddenin son fı
krası gereğince daha ağı
r hüküm giyenler
ertelemeden istifade edebileceklerdir.
Keza Türk Ceza Kanunu’nun 311. maddesinin birinci fı
krası
na
göre:
“Bir suçun işlenmesini aleni olarak tahrik eden bir kimse üç
yı
ldan beşyı
la kadar ağı
r hapis cezası
yla cezalandı
rı
lı
r.”
Anı
lan (311.) maddenin ikinci fı
krası
na göre ise:
“Tahrik, her türlü kitle haberleşme araçları
, ses kayı
t bantları
,
plak, film, gazete, mecmua ile veya sair bası
n aletleriyle... olursa,
yukarı
daki bentler uyarı
nca suçlu hakkı
nda tayin olunacak ağı
r hapis
ve hapis cezalarıbir misli artı
rı
lı
r.”
4454 sayı
lıKanun’un dava konusu hükmüne göre, Türk Ceza
Kanunu’nun 311. maddesinin birinci fı
krası
ndan (beşyı
la kadar ağı
r
hapse) mahkum olanlar ertelemeden asla yararlanamayacaklar, ama
aynımaddenin ikinci fı
krasıgereğince (on yı
la kadar ağı
r hapse)
mahkum olanlar ertelemeden mutlak surette istifade edeceklerdir.
Bu tür örnekleri artı
rmak mümkündür.
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Nitekim 12.4.1991 tarih ve 3713 sayı
lıTerörle Mücadele
Kanunu’nun 8. maddesinin son fı
krası
na göre:
“Birinci fı
krada yazı
lıfiillerin ikinci ve üçüncü fı
kralarda yazı
lı
kitle iletişim araçlarıile işlenmesi halinde belirlenen ceza üçte birden
yarı
ya kadar artı
rı
lı
r.”
Bu durumda “hitap alanlarıalabildiğine geniş, etkileme güçleri
çok yüksek olduğu için cezalarıdaha ağı
r olsa da iletişim araçlarıile
(bası
n, radyo ve televizyon yoluyla) işlenen suçlar hukuken “iyi
suçlar”dı
r, “zararsı
z suçlar”dı
r. Bu yüzden ertelemeden istifade
etmelidirler. Buna karş
ı
lı
k sair yollarla işlenen suçlar, cezalarıdaha
düşük olsa bile hukuken daha kötü suçlardı
r, daha tehlikeli suçlardı
r.
Bu sebeple ertelemeden yararlanmamalı
dı
rlar” denemez.
Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda da açı
kça belirtildiği
gibi:
“Anayasa’nı
n 10. maddesi ile konulan eşitlik ilkesi her konuda
uygulama alanıgören bir kuraldı
r. Aynıyönde ve aynıtemel anlayı
şa
göre yorumlansa bile uygulandı
ğıalana göre eşitlik ilkesi değiş
ik
görünümler ortaya koymaktadı
r.
Ceza hukukunda anayasal eş
itlik ilkesi genel anlamda bir
eşitliği ifade eder. Aynıtür suçlara benzer nitelikte ve ağı
rlı
kta cezalar
verilmesi eş
itlik anlayı
şı
nı
n gereğidir. Suçlar ve cezalar konusunda
yapı
lan düzenlemeler, suç türlerine devletçe verilen öneme göredir.
Ancak, suç ve ceza arası
ndaki oranıadalete uygun ve cezalar
arası
ndaki genel dengeyi suçun toplum hayatı
nda yarattı
ğıetkiye ve
toplumsal yapı
ya göre belirlenmesi gerekir. Kuşkusuz yasakoyucu,
suçlar ve cezalar hakkı
nda kural koyarken Anayasa ilkeleri ile
Anayasa’da genel anlamıbelirlenen cezanı
n evrensel ilkelerine
uymakla yükümlüdür. Böylece eşitlik ilkesinin cezadaki uygulaması
sağlanabilir” (Any.Mah.T.31.3.1992, K.1992/20, E.1991/18, A.M.K.D.,
Sayı
: 28, C.1, s.282).
“Devletimiz... bir hukuk Devletidir. Kanunları
mı
zı
n, Anayasa’nı
n
açı
k hükümlerinden önce hukukun bilinen ve bütün uygar
memleketlerde kabul edilen prensiplerine uygun olmasışarttı
r”
(Any.Mah., T.22.12.1964, K.1964/76, E.1963/166, A.M.K.D., Sayı
: 2,
s.291 ).
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Oysa 4454 sayı
lıKanun’un, hukukun temel prensiplerine ve
Anayasa’ya aykı
rıolduğu hususunda hem kamuoyunda hem de
hukukçular arası
nda tam bir görüşbirliği vardı
r: Mesela 4454 sayı
lı
Kanun’un kabul (28.8.1999) tarihini izleyen günlerde çı
kan gazeteler,
radyo ve televizyonlarda yapı
lan konuşmalar bu aykı
rı
lı
ğıkoro halinde
seslendirmiş
lerdir.
Nitekim, Milliyet Gazetesi yazarları
ndan Taha Akyol “Af ve
Anayasa” başlı
ğı
nıtaşı
yan 31.8.1999 tarihli yazı
sı
nda aynen ş
öyle
demektedir:
“...
Prof. Dönmezer Hoca’nı
n Anayasa’ya aykı
rıgördüğü baş
ka bir
yön var:
-Bası
n yoluyla iş
lenen suçlarda ceza ertelemesi getiriyorsunuz,
aynısuç kahvehanede konuş
arak iş
lenmiş
se bunu kapsam dı
ş
ı
bı
rakı
yorsunuz. Bu Anayasa’nı
n eş
itlik ilkesine aykı
rı
dı
r.”
Sabah Gazetesi Baş
yazarıGüngör Mengi de “Hukuk aranı
yor!”
başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 01.9.1999 tarihli yazı
sı
nda ş
öyle diyor:
“... Bası
n yoluyla iş
lenen bütün suçlara erteleme yoluyla da olsa
bir çözüm getirilirken, bu suçları sözlü olarak işleyenler
yararlandı
rı
lmı
yor. Oysa bu suçları
n bası
n yoluyla işlenmesi, cezanı
n
artma sebebidir.
Yani af kanunu... daha ağı
r suçlarıaffederken daha hafif
olanları
na “Sizler içerde kalacaksı
nı
z” diyor.
Nası
l bir takdir hakkıbu?
Adaleti temsil eden gözü bağlıkadı
nı
n bir elindeki teraziyi
kafası
na vurup ceza adaletini simgeleyen kı
lı
cıkalbine saplamak
değil mi?”
II-YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI SEBEPLERİ
:
1) Dava konusu hükmün, sadece belirtilen araçlarla suç işlemiş
olan kimselerin -üstelik herbir suç için- Türk Ceza Kanunu’na göre on
iki yı
lıaşmayan hapis ve ağı
r hapis cezaları
nıertelemesi, buna
karşı
lı
k yine Türk Ceza Kanunu’nun aynımaddesinin kapsamı
na
giren, ancak iletişim araçları
yla (bası
n, radyo veya televizyon
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vası
tası
yla) işlenmediği için nisbi olarak çok daha düşük tutulan
cezaları
n ertelenmemesi Anayasa’nı
n 10. maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r.
2) Bir kimsenin sı
rf bası
n, radyo veya televizyonla işlendiğinden
dolayıherbir suçu için hükmedilip de on iki yı
lıaşmayan bütün hapis
ve ağı
r hapis cezalarıertelenirken diğer kimselerin veya aynı
kimsenin, çok daha hafif olan cezası
nı
n ertelenmemesi, yani ağı
r
suçlular tahliye edilirken, nisbi olarak (hukuken ve hükmen) hafif
suçluları
n cezaevlerinde tutulmaları
, buna gerekçe olarak da hafif
suçları
n bası
n, radyo veya televizyonla iş
lenmemiş olması
nı
n
gösterilmesi hiç şüphesiz ki telafisi imkansı
z zararlar doğuracaktı
r.
Zira böyle bir ayrı
mıhaklıkı
lacak hiçbir sebep yoktur. Çünkü erteleme
cezaları
n infazıile ilgili bir uygulamadı
r. Anayasa Mahkemesi’nin
birçok kararı
nda belirtildiği gibi:
“Mahkumiyetten sonra hükümlünün suçla bağıkesilir, onun
hukuki statüsü artı
k “hükümlü”dür. Hükümlülerin de “şartlıtahliye”,
“ş
artlısalı
verme” ve “erteleme” gibi infaz imkanları
ndan eş
it olarak
yararlanmalarıgerekir, farklıuygulama eş
itlik prensibine aykı
rıolur.”
Bütün bu gerekçelerle ve Yüksek Mahkeme’nin takdir edeceği diğer
sebeplerle, 4454 sayı
lıKanun’un dava konusu olan “... bası
n yoluyla
yahut sözlü veya görüntülü yayı
n araçları
yla işlenmişolup...” hükmü
hakkı
nda acilen yürürlüğün durdurulmasıkararıverilmelidir.
SONUÇ Anayasa’nı
n 10. maddesine açı
kça aykı
rıolması
na
rağmen 03.9.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayı
nlanarak yürürlüğe
giren, nisbi olarak bir kı
sı
m ağı
r suçluları
n cezaları
nıertelerken
bunlara nisbetle çok daha hafif suçlularıcezaevlerinde tutan, böylece
hakkaniyet kuralı
nıtersine çeviren 28.8.1999 tarih ve 445 sayı
lı
Kanun’un “... bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n
araçları
yla iş
lenmiş olup...” hükmü hakkı
nda acilen yürürlüğün
durdurulmasıve iptal kararıverilmesini saygı
ları
mla arz ederim.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralı
28.8.1999 günlü, 4454 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin iptali
istenen bölümü de içeren 1. maddesi ş
öyledir:
“MADDE 1.- 23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür sı
fatı
ile işlenmişsuçlar dahil, bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü
yayı
n araçları
yla işlenmişolup ilgili kanun maddesinde öngörülen
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şahsi hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n üst sı
nı
rıoniki yı
lıgeçmeyen
suçlardan dolayıoniki yı
l veya daha az şahsi hürriyeti bağlayı
cıbir
cezaya mahkûm edilmiş bulunan kimselerin cezaları
nı
n infazı
ertelenmiştir.
Halen cezaları
nıçekmekte olanlar hakkı
nda da birinci fı
kra
hükmü uygulanı
r.
İ
lgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayı
cı
cezanı
n üst sı
nı
rıoniki yı
lıgeçmeyen suçlardan dolayıbirinci fı
krada
sayı
lanlar hakkı
nda henüz takibata geçilmemiş veya hazı
rlı
k
soruş
turması
na girişilmişolmakla beraber dava açı
lmamı
şveya son
soruş
turma aşaması
na geçilmiş olmakla beraber henüz hüküm
kurulmamı
şveya verilen hüküm kesinleşmemişise, davanı
n açı
lması
veya kesin hükme bağlanmasıertelenir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
Dava dilekçesinde dayanı
lan Anayasa’nı
n 10. maddesi şöyledir:
“MADDE 10.- Herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralı
Anayasa’nı
n ilgili görülen 2. maddesi şöyledir:
“MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
746

Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU,
Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 3.11.1999 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki raporun hazı
rlanması
ndan
sonra ele alı
nması
na OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiştir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
28.8.1999 günlü, 4454 sayı
lı“Bası
n ve Yayı
n Yoluyla İ
ş
lenen
Suçlara İ
liş
kin Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun”un 1.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n “... bası
n yoluyla yahut sözlü veya
görüntülü
yayı
n
araçları
yla
işlenmiş olup...”
bölümünün
YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N REDDİ
NE,
19.9.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralı
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kuralları
yla bunları
n
gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Anlam ve Kapsam
4454 sayı
lıBası
n ve Yayı
n Yoluyla İ
ş
lenen Suçlara İ
lişkin Dava
ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun’un 1. maddesinin ilk
fı
krası
nda “23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür sı
fatıile
işlenmişsuçlar dahil, bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n
araçları
yla iş
lenmişolup ilgili kanun maddesinde öngörülen ş
ahsi
hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n üst sı
nı
rıoniki yı
lıgeçmeyen suçlardan
dolayıoniki yı
l veya daha az ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıbir cezaya
mahkûm edilmişbulunan kimselerin cezaları
nı
n infazıertelenmiş
tir.”
denilmektedir. Fı
kranı
n yalnı
z “bası
n yoluyla yahut sözlü veya
görüntülü yayı
n araçları
yla işlenmiş olup” bölümünün iptali
istenmektedir.
Maddenin ikinci fı
krası
nda ise halen cezaları
nıçekmekte olanlar
hakkı
nda da birinci fı
kra hükmünün uygulanacağıbelirtilmekte,
üçüncü fı
krada da davanı
n açı
lmasıveya kesin hükme bağlanması
nı
n
ertelenmesi düzenlenmektedir.
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Yasa’nı
n ertelemenin sonuçlarıhakkı
ndaki 2. maddesinin ilk
fı
krası
nda erteleme tarihinden itibaren üç yı
l içinde iş
ledikleri 1.
madde kapsamı
na giren kası
tlı bir cürümden dolayımahkûm
edilenlerin ertelenen cezaları
nı
n aynen çektirileceği, son fı
krası
nda da
üç yı
llı
k sürenin 1. madde kapsamı
na giren kası
tlıbir cürümden
dolayıyeniden mahkûm edilmeksizin geçirilmesi halinde ertelemeden
yararlanan hakkı
ndaki mahkûmiyetin vaki olmamı
şsayı
lacağıveya bu
suçtan dolayıkamu davasıaçı
lmayacağı
, açı
lmı
şolan davanı
n da
ortadan kaldı
rı
lması
na karar verileceği hükme bağlanmaktadı
r.
4454 sayı
lıYasa’nı
n genel gerekçesinde;
“Çağdaş toplumları
n anayasaları
nda güvence altı
na alı
nan
düşünceyi açı
klama ve yayma özgürlüğü, demokratik toplumu
oluş
turan en temel unsurlardan biridir. Bu özgürlüğün kullanı
m
yolları
ndan biri de bası
n yahut sözlü veya görüntülü yayı
n araçları
dı
r.
Bu araçları
n, amacı
na uygun olarak işlevlerini yerine getirmeleri
bakı
mı
ndan korunmalarıçağdaştoplumlarda ası
l olup, bu anlamda
bası
n ve yayı
n özgürlüğü önündeki engeller kaldı
rı
larak ve
güvenceler sağlanarak, haber ve düş
ünceyi özgür kı
lmak
hedeflenmektedir. Bu nedenle, sorumlu müdür sı
fatıile veya bası
n
yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n araçları
yla iş
lenen suçlara
ilişkin davalar ve cezaları
n infazıiçin ertelenme hükümleri getirilmesi
toplumsal barı
şı
n sağlanmasıve sürdürülmesi bakı
mı
ndan büyük bir
önem taş
ı
maktadı
r.”
denilerek yapı
lan düzenlemeyle öncelikle, düşünceyi açı
klama
özgürlüğünün doğal bir sonucu olan bası
n özgürlüğünün kullanı
lması
bağlamı
nda bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n
araçları
yla suç iş
lemişolanları
n hedef alı
ndı
ğıvurgulanmaktadı
r.
Bası
n yoluyla işlenen suçları
n özelliği, bası
nı
n bunlarda araç
olarak kullanı
lması
dı
r. “Yayı
n” bu suçlar yönünden kurucu unsur
olmakta, suçun oluşmasıyönünden genel unsurları
n bir ayrı
calı
ğı
bulunmamaktadı
r. Genel suçları
n kimi bası
n yoluyla da iş
lenebilmekte
ve ceza hukuku sistemimizde genellikle suç sayı
lan eylemin bası
n
yoluyla iş
lenmesi ağı
rlaş
tı
rı
cıneden kabul edilmektedir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü
yayı
n araçları
yla suç iş
lemişolanları
n oniki yı
lıaşmayan özgürlüğü
bağlayı
cıcezaları
nı
n ertelenmesinin bu etkili araçlarla suç iş
leyenleri
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imtiyazlıduruma getirdiği, buna karş
ı
lı
k bası
n yoluyla iş
lenmişsuça
konu olan bir haber veya makaleden, radyo ya da televizyon
konuş
ması
ndan alı
ntıyaparak bunu bir seminer, sempozyum veya
çok az sayı
da kiş
inin katı
ldı
ğıbir toplantı
da dile getiren bilim adamı
,
araştı
rmacıgibi kişilerin bu erteleme kapsamıdı
şı
nda bı
rakı
ldı
kları
;
bir suçun bası
n yoluyla veya iletiş
im araçları
yla işlenmesi Türk Ceza
Yasasıve uluslararasıhukuk kuralları
na göre daha fazla cezayı
gerektirdiği halde ertelemeden bunları
n yararlandı
rı
ldı
kları
; aynı
nitelikteki suçlardan daha hafif olanlarıişleyenlerin ise kapsam
dı
şı
nda tutulduğu, bu nedenlerle kuralı
n, Anayasa’nı
n 10.
maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turduğu ileri
sürülerek iptali istenmiş
tir.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, yasaları
n kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM
İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkonusunda ilgililer tarafı
ndan ileri
sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir. İ
stemle bağlıkalmak
koş
uluyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir.
Dava dilekçesinde, itiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüşise de kuralı
n ilgisi nedeniyle
Anayasa’nı
n 2. maddesi yönünden de incelenmesi uygun
görülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda
sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na dayanan, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun
olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek
sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan kaçı
nan, hukuku
tüm devlet organları
na egemen kı
lan, Anayasa ve hukukun üstün
kuralları
yla kendini bağlısayan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n
üstünde yasakoyucunun da bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan devlettir. Bu bağlamda, hukuk
devletinde yasakoyucu, yalnı
z
yasaları
n Anayasa’ya değil,
Anayasa’nı
n da evrensel hukuk ilkelerine uygun olması
nısağlamakla
yükümlüdür.
Hukukun temel ilkeleri arası
nda yer alan eş
itlik ilkesine
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir. Hiç
bir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz devlet
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organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eş
itlik
öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin
yasalar karş
ı
sı
nda aynıiş
leme bağlıtutulmaları
nısağlamak, ayı
rı
m
yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynı
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak
yasa karşı
sı
nda eş
itliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ştı
r. Yasa önünde
eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıtutulacağıanlamı
na
gelmez. Kimilerinin Anayasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen
nedenlerle değiş
ik kurallara bağlıtutulmalarıeş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k
oluş
turmaz. Durum ve konumları
ndaki özellikler, kimi kiş
iler ya da
topluluklar için değişik kurallar ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı
hukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar farklıkurallara bağlı
tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.
Eş
itlik temeline dayanan adil bir hukuk düzeni kurmak, hukuk
devletinin en önemli iş
levlerinden biri olduğundan hukuksal eş
itlik
sağlanmadan hukuk devleti ilkesinin gerçekleşemeyeceği açı
ktı
r.
4454 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin ilk fı
krasıuyarı
nca, ilgili
kanun maddesinde öngörülen ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n üst
sı
nı
rıoniki yı
lıgeçmeyen suçlardan dolayıoniki yı
l veya daha az
şahsi hürriyeti bağlayı
cıbir cezaya mahkûm edilmişbulunanlardan,
bu suçları23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür sı
fatıile
işlemişolanlar dahil, bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n
araçları
yla işleyenlerin cezaları
nı
n infazıertelenmiş
tir.
Yasakoyucu, kuşkusuz, Anayasa’nı
n ve ceza hukukunun temel
ilkelerine bağlıkalmak koş
uluyla cezalandı
rmada güdülen amacıda
gözeterek hangi eylemlerin suç sayı
lacağı
nıve bunlara verilecek
cezanı
n türü ve miktarı ile artı
rı
m ve indirim nedenlerini
saptayabileceği gibi kimi suçlarıişleyenler için “erteleme” adıaltı
nda
bir düzenleme de öngörebilir. Ancak böyle bir düzenleme yapı
lması
durumunda, eşitlik ilkesi, bundan aynıdurumda bulunan herkesin eşit
olarak yararlandı
rı
lması
nıgerektirir. Farklıdüzenleme yapı
labilmesi
ise millî güvenlik, kamu yararı
, kamu düzeni gibi haklınedenlerden
birinin bulunması
na bağlı
dı
r.
Dava konusu düzenlemeyle düşünceyi açı
klama özgürlüğü
bağlamı
nda bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n
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araçları
yla işlenen suçlar yönünden erteleme adıaltı
nda bir olanak
getirilmiş, ancak aynıtür suçları
n daha az cezayıgerektiren bası
n
yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n araçları
yla iş
lenmemiş
olanlarıkapsam dı
şıbı
rakı
lmı
ş
tı
r. Aynıtür suçu işleyenler için farklı
uygulama öngören bu düzenlemenin haklıbir nedeni bulunmadı
ğı
açı
ktı
r.
Öte yandan, adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu sürdürmekle
yükümlü olan hukuk devletinde, yalnı
z suç
ve cezaları
n
saptanması
nda adil ölçülerin gözetilmesiyle yetinilemez; bunları
n
kaldı
rı
lması
, değiş
tirilmesi ya da kimi olanaklar tanı
nmasısöz konusu
olduğunda da aynıölçülerin esas alı
nmasızorunludur. Dava konusu
düzenlemeyle aynıtür suçun daha ağı
rı
nıerteleme kapsamı
na alı
p,
hafif olanı
nı bu olanaktan yararlandı
rmamanı
n adil olduğu ileri
sürülemez.
Açı
klanan nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Bu görüşlere, Mustafa BUMİ
N, Yalçı
n ACARGÜN, Ali HÜNER,
Mahir Can ILICAK ile Ertuğrul ERSOY katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- İ
PTAL HÜKÜMÜNÜN YÜRÜRLÜĞE Gİ
RECEĞİGÜN
SORUNU
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden baş
layarak bir yı
lı geçemez” denilmekte, Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural tekrarlanmaktadı
r.
Maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boşluğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlâl edici mahiyette görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
4454 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin birinci fı
krası
nı
n iptal edilen
bölümü nedeniyle doğan hukuksal boş
luk kamu düzenini ve kamu
yararı
nıolumsuz yönde etkileyeceğinden gerekli düzenlemelerin
yapı
lmasıiçin yasama organı
na süre tanı
mak amacı
yla iptal kararı
nı
n
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Resmî Gazete’de yayı
mı
ndan başlayarak
girmesi uygun görülmüştür.

bir yı
l sonra yürürlüğe

VII- SONUÇ
A- 28.8.1999 günlü, 4454 sayı
lı“Bası
n ve Yayı
n Yoluyla İ
ş
lenen
Suçlara İ
liş
kin Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun”un 1.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n “... bası
n yoluyla yahut sözlü veya
görüntülü yayı
n araçları
yla işlenmişolup...” bölümünün Anayasa’ya
aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, Mustafa BUMİ
N, Yalçı
n ACARGÜN, Ali
HÜNER, Mahir Can ILICAK ile Ertuğrul ERSOY’un karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- İ
ptal edilen bölüm nedeniyle meydana gelen hukuksal
boşluk kamu düzenini tehdit ve kamu yararı
nıihlal edici nitelikte
görüldüğünden, Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949
sayı
lıYasa’nı
n 53. maddesinin
dördüncü ve beş
inci fı
kraları
gereğince İ
PTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMİGAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN
BAŞLAYARAK
Bİ
R
YIL
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE, 19.9.2000 gününde
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/39
: 2000/23

4454 sayı
lıBası
n ve Yayı
n Yoluyla İ
ş
lenen Suçlara İ
lişkin Dava
ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun’un 1. maddesinin birinci
fı
krası
nda yer alan “...bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n
araçları
yla işlenmiş olup...” bölümünün iptaline ilişkin çoğunluk
görüşüne aşağı
da açı
klanan gerekçelerle katı
lmı
yoruz.
4454 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinde, 23 Nisan 1999 tarihine
kadar sorumlu müdür sı
fatıile işlenmişsuçlar dahil, bası
n yoluyla
yahut sözlü ya da görüntülü yayı
n araçları
yla iş
lenmişolup ilgili yasa
maddesinde öngörülen ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n üst sı
nı
rı
oniki yı
lıgeçmeyen suçlardan dolayıoniki yı
la veya daha az şahsi
hürriyeti bağlayı
cı bir cezaya mahkum edilmiş olanlarla halen
cezaları
nıçekmekte olanları
n cezaları
nı
n, henüz takibata geçilmemiş
veya hazı
rlı
k soruşturması
na giriş
ilmişolmakla beraber henüz hüküm
kurulmamı
şveya verilen hüküm kesinleşmemişise davanı
n açı
lması
veya kesin hükme bağlanması
nı
n erteleneceği kurala bağlanmı
ş
tı
r.
Dava konusu yasa kuralı
nda da anlaş
ı
lacağıgibi, yasakoyucu
yalnı
z bası
n yoluyla işlenen suçlara iliş
kin dava veya cezaları
n
ertelenmesini istemiş
tir. Davacıbaşvuru dilekçesinde, dava konusu
kuralı
n değil, aynıeylemi bası
n veya yayı
n yoluyla iş
lememiş
olanları
n dava ve cezaları
nı
n ertelenmesinin Anayasa’nı
n 10.
maddesindeki “eşitlik” prensibine aykı
rıolduğunu ileri sürmüş
tür. Yani
Yasa’nı
n uygulama alanı
nı
n geniş
letilmesini sağlamak amacı
yla,
Anayasa’ya aykı
rıolduğu ileri sürülmeyen bir yasa kuralı
nı
n iptali
istenilmiş
tir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya ayk ı
rıbulduğu yasalarıiptal
ederek yürürlükten kalkması
nısağlar. Yasakoyucu gibi davranarak
yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm kuramaz.
Anayasa’nı
n öngördüğü ve mutlak düzenlemesini istediği hususlara
yer vermeme durumu dı
ş
ı
ndaki, yasanı
n isterse getirebileceği bir
kuralıgetirmemesi iptal nedeni olamaz. İ
sterse yer verip isterse yer
vermeyeceği bu tür noksanlı
klar yasakoyucunun takdir yetkisi
içindedir. Yasa maddesine içindeki kimi sözcükleri ayı
klayarak yeni
bir kural niteliği vermek Anayasa’ya uygunluk denetimiyle
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bağdaş
maz. Bir kuralı
n, uygulama alanı
nı
n genişletilmesi amacı
yla
değiş
tirilmesini sağlamak için de iptali istenilemez Yasakoyucunun
dilediği zaman giderebileceği noksan düzenleme, anayasal zorunluluk
dı
şı
nda, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluşturmaz (Anayasa Mahkemesi’nin
21.10.1963 günlü, Esas: 1963/172, Karar: 1963/244, 18.1.1989
günlü, Esas: 1988/3, Karar: 1989/4 sayı
lıkararları
)
Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin pek çok kararı
nda
vurgulandı
ğıgibi yasa önünde eşitlik herkesin her yönden aynı
kurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez. Durum ve konumları
ndaki
özellikler kimi kişiler için değişik kurallarıve uygulamalarıgerekli
kı
labilir. Özelliklere, ayrı
lı
klara dayandı
ğıiçin haklıolan nedenler,
farklıdüzenlemeyi aykı
rıdeğil geçerli kı
lar. Anayasa’nı
n amaçladı
ğı
eşitlik, eylemli değil hukuksal eş
itliktir. Durumları
ndaki değişikliğin
doğurduğu zorunluluklar ve kamu
yararı gibi haklı nedene
dayanı
larak yasalarda farklı uygulamalar getirilmesi durumda
Anayasa’daki eş
itlik ilkesinin çiğnendiği sonucu çı
karı
lamaz.
Toplumsal barı
şı
, kamu düzenini, bireylerin güven ve huzurunu
sağlamakla yükümlü olan devlet, bu yükümlüğünü alacağıceza
önlemleri ile yerine getirmeye çalı
ş
ı
r. Yasakoyucu bu konuda bir
düzenleme yaparken kiş
i yararıkadar kamu yararı
nıda göz önünde
bulundurmak zorunda olduğundan kimi suçları
n niteliği ve toplumda
yaratacağızararla birlikte faillerin konumları
nıda gözeterek farklı
ağı
rlı
kta cezalar düzenleyebileceği gibi, hükmolunan cezaları
n
infazı
nı
n ertelenmesi veya affıkonusunda da değişik kurallar
getirilebilir.
Yasakoyucu, bası
n ve yayı
n yoluyla iş
lenen suçlara ilişkin dava
ve cezaları
n ertelenmesini, Türkiye’nin, dünya kamuoyunda düş
ünce
ve ifade özgürlüğünü cezalandı
ran ülkeler görünümünden çı
kması
için gerekli görmüş
tür. Yasakoyucunun takdir alanıiçine giren bir
konuda getirilen kuralı
n denetimi yerindelik denetimi olur ki, Anayasa
Yargı
sı
’nda yerindelik denetimine yer yoktur.
Eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
ğıileri sürülen dava konusu kural, failin
konumundan doğan farklı
lı
ğa ve farklınedene dayalıolduğundan
Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eşitlik ilkesine de aykı
rıdeğildir.
Açı
klanan nedenlerle, davanı
n reddi gerekeceği oyuyla aksi
yöndeki karara karş
ı
yı
z.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Ali HÜNER

Üye
Ertuğrul ERSOY

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/39
: 2000/23

“Bası
n ve Yayı
n Yoluyla İ
şlenen Suçlara İ
liş
kin Dava ve
Cezaları
n Ertelenmesine Dair 4454 sayı
lıKanun’un 1. maddesine
göre “23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür sı
fatıile iş
lenmiş
suçlar dahil, bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n
araçları
yla iş
lenmişolup ilgili kanun maddesinde öngörülen ş
ahsi
hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n üst sı
nı
rıoniki yı
lıgeçmeyen suçlardan
dolayıoniki yı
l ve daha az ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıbir cezaya
mahkum edilmişbulunan kimselerin cezaları
nı
n infazıertelenmiş
tir.”
Aynımaddenin ikinci fı
krası
na göre halen cezaları
nıçekmekte
olanlar hakkı
nda da birinci fı
kra hükmü uygulanacaktı
r.
Maddenin üçüncü fı
krası
nda ise yukarı
da belirlenen suçlardan
dolayıaçı
lmamı
şdavaları
n ve açı
lmı
şolan davalarda kesin hükme
varı
lmasıertelenmiştir.
Yasa’nı
n 2. maddesiyle hakları
nda 1. madde hükümleri
uygulananlardan üç yı
l içinde 1. madde kapsamı
na giren
mahkûmları
n cezaları
nı
n çektirileceği, ertelenen davaları
n ise devam
edilerek sonuçlandı
rı
lacağıöngörülmüş
tür. Maddenin son fı
krası
nda
ise, üç yı
llı
k süreyi 1. madde kapsamı
na giren kası
tlıbir cürümden
dolayı mahkûm edilmeksizin geçirenlerin ise hakları
ndaki
makûmiyetin vaki olmamı
ş sayı
lacağıhakları
nda kamu davası
açı
lmayanları
n ise hakları
nda dava açı
lmayacağı
, açı
lmı
ş olan
davaları
n ise ortadan kaldı
rı
lacağıöngörülmüştür.
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Anamuhalefet Partisi Yasa’nı
n tümünün değil sadece, “...bası
n
yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n araçları
yla işlenmişolup...”
ibarenin iptalini istemiştir.
Öncelikle erteleme müessesesinin ne olduğu ve yasama
yoluyla erteleme müessesesinin Anayasamı
zda bulunup bulunmadı
ğı
incelenmelidir. 1924 Anayasası
’nı
n Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
görev ve yetkilerini belirleyen 26. maddesi; “Madde 26.- Kanun
koymak, kanunlarda değiş
iklik yapmak, kanunları yorumlamak,
kanunları kaldı
rmak, Devletlerle sözleşme, andlaş
ma ve barı
ş
yapmak, harb ilân etmek, Devletin bütçe ve kesinhesap kanunları
nı
incelemek ve onamak, para basmak, tekelli ve akçalıyüklenme
sözleş
melerini ve imtiyazlarıonamak ve bozmak, genel ve özel af ilân
etmek, cezalarıhafifletmek ve değiş
tirmek, kanun soruşturmaları
nıve
kanun cezaları
nıertelemek, mahkemelerden çı
kı
p kesinleşen ölüm
cezasıhükümlerini yerine getirmek gibi görevleri Büyük Millet ancak
kendisi yapar.” ş
eklindeydi. Bu maddede yeralan
kanunları
yorumlamak ve kanun soruş
turmaları
nıve cezaları
nıertelemek
yetkileri dikkat çekicidir. 1924 Anayasasıdöneminde bir kanun
hükmünün ne anlama geldiği yolunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
yorum kararlarımevcuttur. Ayrı
ca kimi kanun soruş
turmaları
nı
n ve
cezaları
nı
n ertelenmesi hakkı
nda da bir kaç defa yasa çı
karı
lmı
ş
tı
r.
Burada konumuzla ilgili olan yasa yoluyla ertelemenin Türk Ceza
Kanunu’nda bulunan ve bağı
msı
z mahkemeler tarafı
ndan cezaları
n
ferdileştirilmesi vası
taları
ndan biri olan erteleme ile karı
ştı
rı
lmaması
gerekir. Genel olmak zorunda bulunan bir yasayla kullanı
lan tecil
kavramıile cezaları
n ferdileş
tirilmesi kavramıuzlaş
amaz. Doktirinde
bu müesseseye af yetkisine dahil bir müessese gözü ile bakı
lması
nı
n
doğru olacağı
, bu durumda da aynısonuçları
n belirli bir süre içinde
suç işlenmemesi ş
artı
na bağlayan, şarta bağlı genel af ile
sağlanması
nı
n mümkün olduğu belirtilerek eleştiriler getirilmiştir.
Bu müessese, yasama yorumu ile birlikte 1961 Anayasası
’na
konulmayarak kaldı
rı
lmı
ştı
r. 1961 Anayasası
’nı
n
Temsilciler
Meclisinde
görüşülmesi
sı
rası
nda
Anayasa
Komisyonunun
raporunda, 1924 Anayasası
’nı
n 26. maddesini değiştirerek alan 62.
maddesinin gerekçesinde; “Kanunun resmi tefsiri, normal olarak yargı
yetkisine giren bir husustur. Tamamiyle bağı
msı
z bir hale getirilmiş
bulunan yargı
nı
n teşrii bir tefsirle bağlanabilmesi düşünülemez.
Yasama, eğer çı
kardı
ğıkanunun maksadı
nıkarşı
lamadı
ğı
nıda,
mahkemelerin tatbikatısebebiyle görürse, bu kanun isteği mühtevayı
taşı
mı
yor demektir.
Bu takdirde yapı
lacak
ş
ey kanunu
değiş
tirmekten ibarettir. Yürütme organıise, anlamı
nda tereddüde
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düştüğü bir kanun hakkı
nda Danı
ş
tayı
n düş
üncesini istemek
imkânı
na sahiptir.
Bu bakı
mdan, modern hukuk anlayı
şla bağdaşamı
yan tefsir
yetkisi tasarı
ya alı
nmamı
ş
tı
r. Kanun yapma yetkisi mutlak olarak
mevcut bulunduğuna göre teş
rii tefsir müessesesinin kaldı
rı
lması
,
Meclislerin yetkilerinde bir eksiltme sayı
lmamak gerekir. ...
Cezaları
n tahfif ve tahvili, tahkikat ve mücazatıkanuniyenin
tecili: TBMM nin özel af yetkisi bulunduğuna göre tahfif ve tavilden
ayrı
ca bahsetmeye lüzum görülmemiş
tir. Tahkikat ve mücazatı
n tecili
ise tamamiyle mahkemelerin yetkisi için bulunduğundan yargı
nı
n
bağı
msı
zlı
ğısebebiyle kaldı
rı
lmı
ştı
r...” denilmektedir.
Bu açı
klama karşı
sı
nda 1961 ve 1981 Anayasaları
nda
bulunmayan yasama yoluyla erteleme diye bir müessesenin
Anayasa’ya uygunluğundan söz etme olanağıkalmamı
ş
tı
r.
Bu durumda ismi ne olursa olsun, yapı
lmak istenen ş
artlıaf
olduğu açı
kça görülmektedir.
Anayasa’nı
n Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerini
sayan 87. maddesi, “...Anayasanı
n 14. maddesindeki fillerden dolayı
hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanı
na...” Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin yetkili olduğunu belirtmektedir.
Anayasa’nı
n 87. maddesinin af konusunda gönderme yaptı
ğı
14. maddesi ise, “Madde 14.- Anayasada yer alan hak ve
hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmak, Türk Devlet inin ve Cumhuriyetin varlı
ğı
nı
tehlikeye düş
ürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir
kişi veya zümre tarafı
ndan yönetilmesini veya sosyal bir sı
nı
fı
n diğer
sosyal sı
nı
flar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ı
rk, din ve
mezhep ayı
rı
mıyaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve
görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacı
yla
kullanı
lamazlar.
Bu yasaklara aykı
rıhareket eden veya başkaları
nıbu yolda
teşvik veya tahrik edenler hakkı
nda uygulanacak müeyyideler,
kanunla düzenlenir.
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Anayasanı
n hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve
hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunmak hakkı
nıverir
şekilde yorumlanamaz.” kuralları
nıiçermektedir.
Anayasa’nı
n bu düzenlemeleri karşı
sı
nda kimi suçlar için af
yasağı getirildiği açı
kça görülmektedir. Dava konusu Yasa ile
Anayasamı
zı
n 87. maddesinin, 14. maddeye yaptı
ğıgönderme
sebebiyle getirdiği af yasağıadı
na “erteleme” denilerek örtülü biçimde
aşı
lmak istenmiş
tir. Anayasa’nı
n af yasağıgetirdiği kimi suçlar bu
arada, düş
ünce suçlarıiçin af getirilmek isteniyorsa, bunun yolu
Anayasa’ya aykı
rıyasalarıdeğiş
ik biçim ve isimlerle kamufle edilerek
örtülü biçimde Anayasal engelleri gözardıetmek değil, Anayasa’nı
n
kimi suçlar için af yasağıgetiren kuralları
nı
n Yasama Organı
nca
değiş
tirilerek amaca uygun bir düzenleme yapmaktı
r. Bu yola
gidilmeden yapı
lan düzenleme açı
kça Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Hal böyle olmakla beraber, nası
l ki yasa çı
karı
lı
rken
Anayasa’nı
n koyduğu engeller dolaylışekilde ortadan kaldı
rı
lmak
istenmişise, aynış
ekilde iptal yoluna başvuran Parti de, Yasa’nı
n
tümünü değil, kimi siyasal nedenlerle maddenin sadece yukarı
da
belirlenen bölümünün iptalini istemiştir. Esasen Anayasa’nı
n getirdiği
af yasağı
na aykı
rıolarak yasak alandaki suçlar ayrı
lmadan tüm suçlar
için getirilen bu erteleme (şartlıaf) iptali istenen bölümün iptali halinde
tüm suçlar için genel af mahiyetine dönecektir. Bu ise
kanunkoyucunun öngördüğü amaca ve iradesine tamamen aykı
rı
dı
r.
İ
stenen düş
ünce suçları
nı
n affıise, bunun yolu yukarı
da belirtildiği
gibi Anayasa’nı
n ilgili maddelerinde yasama organı
nca gerekli
değiş
ikliklerin yapı
lması
dı
r.
Getirdiği kurallarla aynıtür suçlardan daha vahim olanı
nıaf
kapsamı
na alı
p, iş
lenişbiçimlerine göre toplum için daha az tehlike
teşkil eden ve daha hafif cezayıgerektiren diğer bir kı
smı
nıaf
kapsamıdı
ş
ı
nda tutmak adalet duygusunu ve vicdanlarırahatsı
z
edecek ve hukuk devletinde yapı
lmamasıgereken bir davranı
ş
tı
r. Bu
nedenle, Yasa’nı
n iptali istenen bölümünün Anayasa’nı
n 2.
maddesine de aykı
rıolduğu gözardıedilemez.
Bütün bu açı
klamalardan sonra, Yasa’nı
n tümü için iptal
isteminde bulunulsa idi, oyumun duraksamaya yer vermiyecek
biçimde iptal yönünde olacağıdoğaldı
. Ancak böyle yapı
lmayı
p
sadece birinci maddenin belli bölümünün iptali ile ortaya çı
kacak
durum, yasak alana girsin girmesin yukarıhaddi oniki yı
la kadar
cezayıgerektiren tüm suçları
n ş
artlıaf (erteleme) kapsamı
na
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alı
nmasısonucunu doğurur. Bu da Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıdaha büyük
ve daha vahim boyutlara getirir.
Bütün bu gerekçe ve yorumlarla Yasa’nı
n belli bölümünün iptali
yönünde oluş
an çoğunluk görüşüne katı
lmı
yarak red oyu kullandı
m.

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/27
: 2000/24
: 19.9.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 7. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu’na
18.5.1994 günlü, 527 sayı
lıKHK’nin 3.
maddesiyle eklenen I SAYILI CETVEL’in “II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER
SINIFI” başlı
klıbölümünün (b) bendinde yer alan “fizikçi” sözcüğünün
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Fizikçi olarak görev yapan
davacı
nı
n, bitirdiği öğrenim
kurumunun niteliğine göre 527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle 657
sayı
lıYasa’nı
n 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I SAYILI
CETVEL’in, II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI’na ait bölümünün (a)
bendinde yer alan ek göstergeler esas alı
narak maaşı
nı
n ödenmesi
için yaptı
ğıbaşvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtı
ğı
davada ileri sürdüğü Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı ciddî bulan
Mahkeme, 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na 527 sayı
lıKHK’nin
3. maddesiyle eklenen I SAYILI CETVEL’in, “II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER
SINIFI” başlı
klıbölümün (b) bendinde yer alan “fizikçi” sözcüğünün
iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Anayasa’nı
n 91. maddesi uyarı
nca yetki Yasası
’na dayalı
olarak çı
karı
lan KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, Anayasa
Mahkemesi’nin yerleşik içtihatları
nda, yasaları
n denetiminden farklı
değerlendirilmektedir. Buna göre Anayasa’nı
n 11. maddesinin
“Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz” buyurucu kuralınedeniyle,
yasaları
n denetimi yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
ğı
biçiminde yapı
lı
rken, KHK’lerin ise, konu, amaç, kapsam ve ilkeleri
yönünden hem dayandı
kları yetki yasası
na hem Anayasa’ya
uygunluğu yönlerinden irdelenmektedir.
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Anayasa Mahkemesi, KHK’nin Anayasa’ya uygun bir yetki
yasası
na dayanması
na, geçerliliğinin ön koşulu kabul ederek, bir
yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasası
iptal edilen bir KHK’nin kuralları
, içerikleri yönünden Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k oluş
turmasalar bile, Anayasa’ya uygunluğundan söz
edilemeyeceği görüş
ündedir.
Uyuş
mazlı
ğa konu olayda uygulanacak sözcüğü içeren 527
sayı
lıKanun Hükmünde Kararname 3990 sayı
lıYetki Yasası
’na
dayanı
larak çı
kartı
lmı
ş
tı
r. KHK’nin dayanağı
nıoluşturan 3990 sayı
lı
Yetki Yasası
’na Anayasa Mahkemesi’nin 5.7.1994 günlü, E: 1994/50,
K: 1994/44-2 sayı
lıkararıile iptal edilmiştir.
Buna göre, Mahkememizce bakı
lmakta olan davada
uygulanacak olan 527 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3.
maddesiyle 657 sayı
lıYasa’nı
n 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I
sayı
lıCetvelin II- Teknik Hizmetler Sı
nı
fı(b) bendinde yer alan
“...Fizikçi...” sözcüğü, dayanak olan yetki yasası
nı
n iptal edilmesiyle
Anayasal dayanaktan yoksun kaldı
ğı
ndan, Anayasa’nı
n Başlangı
ç,
2., 6. ve 91. maddelerine aykı
rıbulunduğu kanaatine ulaşı
lmı
ştı
r.
Açı
klanan nedenlerle; Anayasa’nı
n 152. maddesinin birinci,
2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesinin ikinci fı
kralarıuyarı
nca, bir
davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, taraflardan birinin ileri sürdüğü
aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rsa, tarafları
n bu
konudaki iddia ve savunmaları
nıve kendisini bu kanı
ya götüren
görüşünü açı
klayan kararı ile Anayasa Mahkemesi’ne itirazen
başvurmasıöngörüldüğünden, 527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle 657
sayı
lıYasa’nı
n 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I SAYILI
CETVEL’in, II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI (b) bendinde yer alan
“...Fizikçi...” sözcüğü yönünden iptali için itirazen Anayasa
Mahkemesi’ne baş
vurulması
na, konu ile ilgili belgelerin onaylı
örneklerinin, karar ile birlikte Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’na
gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği
karara kadar davanı
n geri bı
rakı
lması
na, 31.3.2000 gününde
oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Kural
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657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na 527 sayı
lıKHK’nin 3.
maddesiyle eklenen I-SAYILI CETVEL’in “II-TEKNİ
K Hİ
ZMETLER
SINIFI” başlı
klıbölümünün (b) bendi şöyledir:
“b) Kadroları bu sı
nı
fa dahil olup, en az 4 yı
l süreli
yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak
yürürlükteki hükümlere göre, Şehir Plancı
sı
, Bölge Plancı
sı
, Jeolog,
Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi,
İ
statistikçi, Yöneylemci (hareket araştı
rmacı
sı
), Matematiksel İ
ktisatçı
,
Ekonomici ve Kimyager unvanı
nıalmı
ş olanlarla Teknik Yüksek
Öğretmen Okulu mezunları
”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışöyledir :
1- Baş
langı
ç
Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
nı
n baş
vuru
bölümü şöyledir:

kararı
nda

dayanı
lan

“Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayı
tsı
zş
artsı
z
Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adı
na kullanmaya yetkili
kı
lı
nan hiçbir kiş
i ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi
demokrasi ve bunun icapları
yla belirlenmiş hukuk düzeni dı
şı
na
çı
kamayacağı
;”
2- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
3- “MADDE 6.- Egemenlik, kayı
tsı
zş
artsı
z Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanı
n koyduğu esaslara göre,
yetkili organlarıeliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye
veya sı
nı
fa bı
rakı
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
4- “MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir.
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Ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere,
Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan
temel haklar, kiş
i haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez.
Yetki kanunu, çı
karı
lacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacı
nı
, kapsamı
nı
, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nıgösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası
, düşürülmesi veya yasama
döneminin bitmesi, belli süre için verilmişolan yetkinin sona ermesine
sebep olmaz.
Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafı
ndan süre bitiminden önce onaylanmasısı
rası
nda, yetkinin son
bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
Sı
kı
yönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaş
kanı
nı
n
Baş
kanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde
kararname çı
karması
na iliş
kin hükümler saklı
dı
r.
Kanun
hükmünde
kararnameler,
Resmî
Gazetede
yayı
mlandı
klarıgün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük
tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
Kararnameler, Resmî Gazetede yayı
mlandı
klarıgün Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur.
Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde
kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve Genel
Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür.
Yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan
kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen
kararnameler bu kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte,
yürürlükten kalkar. Değiş
tirilerek kabul edilen kararnamelerin
değiş
tirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıgün yürürlüğe girer.”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca Haş
im
KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER,
Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK,
Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve
Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 4.5.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verildi.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na iliş
kin rapor, baş
vuru kararıve ekleri, ilgili Kanun
Hükmünde Kararname kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıile
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na
uygunluğunun
denetlemesinden
değil,
yalnı
zca
Anayasa’ya
biçim
ve
esas
bakı
mları
ndan
uygunluğunun
denetlenmesinden söz edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk
denetiminin içerisine öncelikle KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun
denetimi girer. Çünkü, Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki
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yasası
nda belirtilen sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi
öngörülmüştür. Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rı
duruma getirir. Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolması
Anayasa’ya aykı
rıolmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Bir yetki
yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya dayand ı
ğıyetki yasasıiptal
edilen bir KHK’nin kuralları
, içerikleri yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
oluş
turmasalar bile Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
n
denetimlerinden farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar
Anayasaya aykı
rıolamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n
denetiminde, onları
n yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup
olmadı
klarısaptanı
r. KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri
yönünden hem dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya
uygun olmak zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
karı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n baş
langı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmalarıolanaksı
zdı
r.
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2- İ
tiraz Konusu Yapı
lan Sözcüğün Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
Sorunu
Baş
vuru kararı
nda itiraz konusu “fizikçi” sözcüğünün
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6. ve 91. maddelerine aykı
rıolması
nedeniyle iptaline karar verilmesi istenilmiş
tir.
İ
tiraz konusu sözcüğü içeren 527 sayı
lıKanun Hükmünde
Kararname, 18.5.1994 günlü, 3990 sayı
lıYetki Yasası
’na dayanı
larak
çı
kartı
lmı
ş
tı
r. KHK’nin dayandı
ğı3990 sayı
lıYetki YasasıAnayasa
Mahkemesi’nin 5.7.1994 günlü, Esas 1994/50, Karar 1994/44-2 sayı
lı
kararı ile iptal edilmiştir. Böylece, 527 sayı
lı KHK Anayasal
dayanaktan yoksun kalmı
ştı
r.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 3990 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
şbulunan 527 sayı
lıKHK’nin 3.
maddesiyle 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na eklenen I SAYILI
CETVEL’in II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI bölümünün (b) bendinde
yer alan “fizikçi” sözcüğü Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6. ve 91.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
B- İ
ptal Kararı
nı
n Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden baş
layarak bir yı
lı geçemez” denilmekte, Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural tekrarlanmaktadı
r.
Maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boşluğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlâl edici mahiyette görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu’na eklenen I SAYILI CETVEL’in II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER
sı
nı
fıbaş
lı
klıbölümünün (b) bendinde yer alan itiraz konusu “fizikçi”
sözcüğünün iptaline karar verilmesinin doğuracağıhukuksal boş
luk
kamu düzeni ve kamu yararı
nıbozucu nitelikte olduğundan gerekli
düzenlemelerin yapı
lmasıamacı
yla iptal kararı
nı
n Resmî Gazete’de
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yayı
mlanması
ndan başlayarak bir yı
l sonra yürürlüğe girmesi uygun
görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 18.5.1994 günlü, 527 sayı
lı“Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileri ile İ
lgili BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin, 3.
maddesiyle 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na eklenen I SAYILI
CETVEL’in “II-TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI” başlı
klıbölümünün (b)
bendinde yer alan “...Fizikçi...” sözcüğünün Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen sözcüğün doğuracağı hukuksal boşluk kamu
yararı
nı ihlal edici nitelikte
görüldüğünden, Anayasa’nı
n 153.
maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lıYasa’nı
n 53. maddesinin
dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ
GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN
BAŞLAYARAK Bİ
R YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE,
19.9.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/55
: 2000/26
: 4.10.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Mersin 2. Asliye Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 4.1.1961 günlü, 213 sayı
lı“Vergi Usul
Kanunu”nun 4369 sayı
lıYasa ile değiştirilen 359. maddesinin (a)
bendinin son paragrafı
nda yer alan “...hüküm tarihinde...”
sözcüklerinin, Anayasa’nı
n 2., 10., 11. ve 38. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
ileri sürülerek iptali istemidir.
I- OLAY
Verilen süre içinde 1993 yı
lı
na ait yasal defter ve belgelerini
ibraz etmeyen sanı
k hakkı
nda açı
lan kamu davası
nda 213 sayı
lı
Yasa’nı
n 344. maddesiyle yollamada bulunulan 358. maddesinin (a)
bendinin son paragrafı
nda yer alan “...hüküm tarihinde...” sözcüklerini
Anayasa’ya aykı
rıbulan Mahkeme iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZ KONUSU YASA KURALI
213 sayı
lıYasa’nı
n 359. maddesinin itiraz konusu sözcükleri de
içeren (a) bendi ş
öyledir:
“Madde 359a) Vergi kanunları
na göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma
ve ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter ve kayı
tlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler
adı
na hesap açanlar veya defterlere kaydıgereken hesap ve işlemleri
vergi matrahı
nı
n azalmasısonucunu doğuracak ş
ekilde tamamen
veya kı
smen baş
ka defter, belge veya diğer kayı
t ortamları
na
kaydedenler,
2) Defter, kayı
t ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler
(Varlı
ğınoter tasdik kayı
tlarıveya sair suretlerle sabit olduğu halde,
inceleme sı
rası
nda vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve
belgelerin ibraz edilmemesi gizleme demektir.) veya muhteviyatı
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itibariyle yanı
ltı
cıbelge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar
(Muhteviyatıitibariyle yanı
ltı
cıbelge, gerçek bir muamele veya
duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya
miktar itibariyle gerçeğe aykı
rışekilde yansı
tan belgedir.),
Hakkı
nda altıaydan üç yı
la kadar hapis cezasıhükmolunur.
Hükmolunan hapis cezası
nı
n para cezas ı
na çevrilmesinde,
hapis cezası
nı
n her bir günü için, sanayi sektöründe çalı
şan onaltı
yaş
ı
ndan büyük iş
çiler için hüküm tarihinde yürürlükte bulunan asgari
ücretin bir aylı
k brüt tutarı
nı
n yarı
sıesas alı
nı
r ve hükmolunan bu
para cezasıertelenemez.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca yapı
lan
ilk inceleme toplantı
sı
nda, başvuru kararıve ekleri, ilk inceleme
raporu, iptali istenen yasa kuralıve dayanı
lan Anayasa kurallarıile
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
Baş
vuru kararı
nda itiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 10., 11.
ve 38. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülerek, 4.1.1961 günlü, 213
sayı
lıVergi Usul Kanunu’nun 4369 sayı
lıYasa ile değiş
ik 359.
maddesinin son paragrafı
nda yer alan “...hüküm tarihinde...”
sözcüklerinin iptali istenmiştir.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
kanun ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki
kurallardı
r.
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Vergi mükellefi olan sanı
ktan 1993 yı
lı
na ait vergi ile ilgili defter
ve belgelerin istendiği, 11.5.1998 gününde yapı
lan tebligata ve verilen
süreye karşı
n mükellefin gereğini yerine getirmediği anlaşı
ldı
ğı
ndan,
30.7.1998 günlü iddianame ile sanı
k hakkı
nda Haziran 1998 tarihinde
işlediği vergi kaçakçı
lı
ğısuçundan 213 sayı
lıVergi Usul Kanunu’nun
344. maddesiyle yollamada bulunulan 359. maddesinin birinci f ı
krası
uyarı
nca cezalandı
rı
lmasıiçin kamu davasıaçı
lmı
ş
tı
r.
Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinde;
“İ
şlendiği zamanı
n kanununa göre cürüm veya kabahat
sayı
lmayan fiilden dolayıkimseye ceza verilemez. İ
ş
lendikten sonra
yapı
lan kanuna göre cürüm veya kabahat sayı
lmayan bir fiilden dolayı
da kimse cezalandı
rı
lamaz. Eğer böyle bir ceza hüküm olunmuşsa
icrasıve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.
Bir cürüm veya kabahatin iş
lendiği zamanı
n kanunu ile
sonradan neşirolunan kanunun hükümleri birbirinden farklıise failin
lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur” denilmektedir.
213 sayı
lıYasa’nı
n 359. maddesi 22.7.1998 günlü, 4369 sayı
lı
Yasa ile değiştirilmiş baş
ka düzenlemeler yanı
nda itiraz konusu
“...hüküm tarihinde...” sözcüklerini de içeren kural getirilmiş
tir.
Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan Türk Ceza
Kanunu’nun 2. maddesi hükmü uyarı
nca, sanı
k hakkı
nda lehe olan
değiş
ikliklere uyulmasıkoşuluyla, suç tarihinde yürürlükte olan yasa
hükümleri uygulanacağı
ndan 1.1.1999 gününde yürürlüğe giren itiraz
konusu kural, sanı
k lehine olmaması nedeniyle, mahkemenin
bakmakta olduğu davada uygulayacağıkural değildir.
İ
stemin baş
vuran Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi
gerekir.
IV- SONUÇ
4.1.1961 günlü, 213 sayı
lı“Vergi Usul Kanunu”nun 4369 sayı
lı
Yasa ile değiş
tirilen 359. maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nda
yer alan “...hüküm tarihinde...” sözcükleri
baş
vuruda bulunan
Mahkeme’nin davada uygulayacağıkural olmadı
ğı
ndan, buna iliş
kin
itirazı
n Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE, 4.10.2000
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/45
: 2000/27
: 5.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM
Grubu Adı
na Grup Baş
kanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
“Kamu Kurum ve Kuruluşları
nı
n Teş
kilât, Görev ve Yetkilerine İ
liş
kin
Konularla Kamu Personeli Arası
ndaki Ücret Dengesizliklerinin
Giderilmesi ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin Sağlanmasıİ
çin
Yapı
lacak Düzenlemeler Hakkı
nda Yetki Kanunu”nun, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 11., 87., 91. ve 153.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulması
istemidir.
I- İ
PTAL İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
18.7.2000 günlü dava dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir :
“A- MADDENİ
N ANAYASA’YA AYKIRILIK DURUMU:
29.6.2000 tarih ve 4588 sayı
lı Kanun’un 1. maddesi,
Anayasa’nı
n “Baş
langı
ç” kı
smı
nı
n 4. fı
krasıile 2., 6., 7., 11., 87. 91.
ve 153. maddelerine aykı
rı
dı
r.
1) Anayasa’nı
n Başlangı
ç Kı
smı
nı
n 4. fı
krası
na Aykı
rı
lı
k:
“Amaç ve Kapsam” başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 1. madde, “Yürütme
Organı
”na “Yasama Organı
” aleyhine amaç ve kapsamı belli
olmayan, sı
nı
rsı
z bir ş
ekilde kanun hükmünde kararname çı
karma
yetkisi vermektedir.
Böylesine geniş bir “yetki devri” Anayasa’nı
n öngördüğü
“kuvvetler dengesi”ni
-Yasama Organı
’nı
n aleyhine, Yürütme
Organı
’nı
n lehine olmak üzere- bozacak; böylece Yürütme Organı
nı
Yasama Organıkarş
ı
sı
nda üstün bir konuma getirecektir. Halbuki
anı
lan (4.) fı
krada,
“Kuvvetler ayı
rı
mı
nı
n, Devlet organları arası
nda üstünlük
sı
ralaması anlamı
na
gelmeyip,
belli
Devlet
yetkilerinin
kullanı
lması
ndan ibaret ve bununla sı
nı
rlımedeni bir işbölümü ve
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işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda
bulunduğu;”
kesin olarak belirtilmiş
tir. Yetki Kanunu’nun 1. maddesi ise bu
hükme (4. fı
kra hükmüne) açı
kça aykı
rı
dı
r.
2- Anayasa’nı
n 2., 6. ve 11. Maddelerine Aykı
rı
lı
k:
Yetki Kanunu’nun 1. maddesi Anayasa’nı
n 2., 6. ve 11.
maddelerine de aykı
rı
dı
r:
Anayasa’nı
n 2. maddesine göre:
“Türkiye Cumhuriyeti, baş
langı
çta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik bir hukuk Devletidir.”
“Amaç ve Kapsamı
” belirsiz olan çok geniş“Yetki Kanunu” ile
Baş
langı
ç’ta belirtilen temel ilkelerden “kuvvetler ayrı
lı
ğıdengesi”
zedelenmiş, böylece, Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ta belirtilen temel
ilkelere dayanan 2. maddesi de ihlâl edilmiş
tir.
Ayrı
ca Anayasa’nı
n 2. maddesinde ifadesini bulan “Hukuk
Devleti” ilkesine göre:
“Herkes, tüm kiş
i ve kurumlar, önceden va’z edilmişhukuk
kurallarıile bağlı
dı
r. Hiçbir kamu organıbu kuralları
n dı
şı
na çı
kamaz.”
Bu ilke, Anayasa’nı
n 6. maddesinin son cümlesinde şu ş
ekilde
ifade edilmiş
tir:
“Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nıAnayasa’dan almayan bir
Devlet yetkisi kullanamaz”
Yasama Organı
, Yürütme Organı
’na ancak ve ancak
Anayasa’nı
n belirttiği ölçüler dahilinde kanun hükmünde kararname
çı
karma yetkisi verebilir. Oysa 4588 sayı
lıYetki Kanunu ile bu
ölçülere dikkat edilmemiştir. Böylece Anayasa’nı
n 2., 6. ve 11.
maddelerine aykı
rıdavranı
lmı
ş
tı
r.
3) Anayasa’nı
n 7. Maddesine Aykı
rı
lı
k:
Anayasa’nı
n 7. maddesine göre:

773

“Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
Halbuki Yasama Organı
, amaç ve kapsamıbelirsiz olan 4588
sayı
lıYetki Kanunu ile, birçok alanda yasama yetkisini Yürütme
Organı
’na devretmiş
tir.
Kı
saca, 4588 sayı
lı Kanun’un 1. maddesi “yetki devri”
bakı
mı
ndan Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
dı
r.
4) Anayasa’nı
n 87. ve 91. Maddelerine Aykı
rı
lı
k:
4588 sayı
lıYetki Kanunu’nun 1. maddesi Anayasa’nı
n 87. ve
91. maddelerine de aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 87. maddesine göre
Meclisi’nin görev ve yetkilerinden biri de:

Türkiye

“Bakanlar Kurulu’na belli konularda
kararname çı
karma yetkisi vermek”tir.

Büyük

kanun

Millet

hükmünde

91. madde ise yetki kanununda bulunmasıgereken unsurları
(ögeleri) belirtmektedir.
“Buna göre yetki yasası
nda, çı
karı
lacak KHK’nin amacı
nı
n,
kapsamı
nı
n, ilkelerinin, kullanma süresinin ve süresi içinde birden
fazla
kararname
çı
karı
lı
p
çı
karı
lamayacağı
nı
n
gösterilmesi
zorunludur.
Bakanlar Kurulu’na verilen yetki, yasada öngörülen konu, amaç,
kapsam, ilke ve süre ile sı
nı
rlıbir yetkidir. O halde, yetki yasası
nı
n,
Anayasa’nı
n belirlediği ögeleri belli bir içeriğe kavuş
turarak
somutlaş
tı
rı
lmasıve verilen yetkiyi açı
kça sı
nı
rlayarak Bakanlar
Kurulu’na çerçeve çizmesi gerekir.
Ayrı
ca, 91. maddenin sekizinci fı
krası
nda, yetki yasaları
nı
n ve
bunlara dayanan KHK’lerin, TBMM Komisyonlarıve Genel Kurulu’nda
öncelik ve ivedilikle görüşüleceği öngörülmüştür. Anayasa’nı
n
görüşülmesinde bile “öncelik ve ivedilik” aradı
ğıKHK çı
karma
yetkisinin; Anayasa’nı
n yukarı
da açı
klanan kurallarıgözetilerek yerine
getirilmesinde zorunluluk bulunan, belli yöntemlere göre yasa
çı
karmaya zamanı
n elvermemesi gibi ivedi durumlarda kullanı
lması
gerekir. Çünkü, Anayasa’nı
n 87. ve 91. maddelerinde de yetkinin
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“devrinden” değil, “verilmesinden” sözedilmektedir. Yetkinin verilmesi
ile devri, hukuksal sonuçlarıyönünden farklı
dı
r. Devir durumunda
yetki devredilene geçer; devredenin o yetkiyi kullanmasısöz konusu
olamaz. Oysa KHK çı
karma yetkisinin verilmesinde yetkiyi veren
yasama organıyetkiyi kaldı
rabilir, kapsamı
na giren konularda kendisi
düzenleme yapabilir.” (AYMK, T.16.9.1993, E.1993/26, K:1993/28).
Yukarı
da da belirtildiği gibi
“KHK.ler, ancak ivedilik isteyen belli konularda, kı
sa süreli yetki
yasalarıtemel alı
narak etkin önlemler ve zorunlu düzenlemeler için
yürürlüğe konulur.
Nitekim, maddenin Danı
şma Meclisi’nde görüş
ülmesi sı
rası
nda
KHK çı
karabilmesi için hükümete yetki verilmesinin nedeni, Anayasa
Komisyonu sözcüsü tarafı
ndan,
“...çok acele hallerde hükümetin elinde uygulanacak seri bir
kural olmadı
ğıiçin, acele olarak çı
karı
lı
p ve hemen olayı
n üstüne
gidilmesi gereken hallerde çı
karı
lması için bu düzenleme
getirilmiştir...”
biçiminde açı
klanmı
ş
; Anayasa Komisyonu Başkanıda,
“...Kanun kuvvetinde kararname, ...yasama meclisinin acil bir
durumda kanun yapmak için geçecek sürede çı
kartacağı
, kanunun
ihtiyaca, halledilmesi gereken meseleyi çözemeyeceğine; o zaman
çok geç kalı
nacağıendişesinden kaynaklanan bir müessesedir ve bu
müessese bunun için konmuş
tur”
diyerek aynıdoğrultuda görüşbildirmiştir. (Danı
şma Meclisi Tutanak
Dergisi, Cilt 9, Birleş
im 137-146, Yasama yı
lı
: 1, Sayfa: 152, 153)
87. ve 91. maddelerin birlikte değerlendirilmesinden
anlaş
ı
lacağıgibi 4588 sayı
lıYetki Kanunu, Anayasa’nı
n kanun
hükmünde
kararnameler
için
aradı
ğı şartları
n
hiçbirini
taşı
mamaktadı
r. Şöyle ki:
a) “Konu” belli değildir:
4588 sayı
lıKanun, Bakanlar Kurulu’na “belli konular”da değil,
hemen her konuda KHK çı
karma yetkisi vermiştir.
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“Halbuki Anayasa’nı
n 87. maddesinde “Bakanlar Kuruluna belli
konularda kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisini vermek...”
TBMM.nin görev ve yetkileri arası
nda sayı
lmaktadı
r. Bu durumda
TBMM Bakanlar Kurulu’na ancak belli konularda bu yetkiyi verebilir;
her konuyu kapsayacak biçimde genel bir yetki veremez” (AYMK;
T.16.9.1993, E.1993/26, K.1993/28)
Kı
saca, “yetki yasası
nda Bakanlar Kurulu’nun hangi konularda
KHK çı
karabileceği açı
kça belirtilmeli ve verilen yetki konu yönünden
mutlaka belirgin olmalı
dı
r.”
b) “Kapsam” belli değildir:
“Anayasa’da,
kimi
konuları
n
KHK’lerle
düzenlenmesi
yasaklanmaktadı
r. 91. maddenin birinci fı
krası
na göre, sı
kı
yönetim ve
olağanüstü haller saklıkalmak üzere, Anayasa’nı
n ikinci kı
smı
nı
n
birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kiş
i haklarıve
ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun
hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. 163. maddesine göre de,
Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname ile bütçede değiş
iklik
yapmak yetkisi verilemez.”
Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda belirtildiği gibi:;
“Yetki yasası
nda, Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin “amacı
”,
“kapsamı
” ve ilkeleri”nin belirtilmesinden amaç, Bakanlar Kurulu’nun
kendisine verilen yetki ile neleri gerçekleştireceğinin açı
klı
kla
gösterilmesidir. KHK’nin amacı
, kapsamıve ilkeleri de konusu gibi
genişiçerikli, her yöne çekilebilecek, yuvarlak ve genel anlatı
mlarla
gösterilmemeli;
değişik
biçimlerde
yorumlanmaya
elveriş
li
olmamalı
dı
r.”
“Bu durumda, TBMM, Bakanlar Kurulu’na önemli, ivedi ve
zorunlu durumlarda, somutlaş
tı
rı
lmı
şbelirgin konu, amaç, kapsam ve
ilkelerle bu yetkiyi verebilecektir. Yetkinin, Bakanlar Kurulu’nca ivedi
ve zorunlu durumun konu, amaç, kapsam ve ilkeler yönünden TBMM
tarafı
ndan saptanı
p, somut durumun belirlenerek verilmesi gerekir.
Verilen yetkinin konu, amaç, kapsam ve ilkeler yönünden genel
anlam içermesinden ve duraksamalardan kurtarı
larak belli, belirgin
hale getirilmesi diğer bir anlatı
m ile somutlaştı
rı
lması
; yürürlüğe
konulacak KHK’lerin yetki yasası kapsamı içinde kalı
p
kalmadı
kları
nı
n, 91. maddede belirlenen yasak alana girip
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girmediklerinin; önemli, ivedi ve zorunlu bir durum için olup
olmadı
kları
nı
n saptanmasıyönünden gereklidir.”
c) Yetki Kanunu’nun Öngördüğü
Düzenlenebilecek Konular Değildir:

Konular

KHK

ile

Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan sı
k sı
k vurgulandı
ğıgibi:
“TBMM Bakanlar Kurulu’na KHK çı
karma yetkisini ancak somut
konularda, önemli, zorunlu ve ivedi durumlarda kı
sa süreli olarak
verebilir.” (AYMK, T:12.12.1991, E.1991/27, K:1991/50)
Halbuki Yetki Kanunu’nun 1. maddesinde zikredilen konular,
Türkiye’nin en kronik ve en ağı
r problemleridir. Bu tür problemler,
ciddi ve yoğun çalı
şmalarla ancak uzun zaman içinde çözülebilir.
4588 sayı
lıYetki Kanunu’nun, çok yoğun ve çok uzun süreli
çalı
şmayıgerektiren 1. maddesi aynen ş
öyledir:
“Bu Kanunun amacı
, kamu hizmetlerinin düzenli, hı
zlıve etkin
bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve kamu mali yönetiminde
disiplini temin etmek üzere; kamu kurum ve kuruluşları
nı
n
(Cumhurbaşkanlı
ğıGenel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunlarıile diğer kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerin bu teş
kilatlarla ilgili hükümleri hariç)
teşkilat, görev ve yetkilerine, personel kanunlarıveya kendi özel
kuruluşkanunlarıuyarı
nca aylı
k veya ücret alan memurlar ve diğer
her türlü kamu görevlileri ile bunları
n emeklilerine ve kamu mali
yönetimine iliş
kin kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
değiş
iklikler yapmak ve aynı konularda yeni düzenlemelerde
bulunmak amacı
yla Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çı
karma yetkisi vermektir.”
Böylesine önemli problemleri “ivedi durumlar” için çı
karı
lan “kı
sa
süreli” yetki kanunları
na dayanı
larak çözmek mümkün değildir.
Nitekim bu tür problemlerin çözümü için (8.2.1984 tarihinden bu
yana) birçok yetki kanunu çı
karı
lmı
ş
, bu yetki kanunları
na dayanı
larak
da yüzlerce KHK yürürlüğe konulmuş
tur.
“Önemli, zorunlu ve ivedi durumlar” için verilen yetki
kanunları
na
dayanı
larak
çı
karı
lan
Kanun
Hükmünde
Kararnamelerden birkaç örnek (AMKD, Sayı
:26, sayfa:107-110’dan):
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- 192 sayı
lıKHK, 2644 sayı
lıTapu Yasası
’nı
n 26. maddesine
bir fı
kra ekliyerek kamu kurum ve kuruluş
ları
nca açı
lacak kredilere
karşı
lı
k teminat gösterilen taş
ı
nmazları
n ipotek işlemlerini, resmi
senet düzenlenmeksizin kredi sözleşmesine dayanı
larak tapuya
tesciline olanak vermiştir.
- 194 sayı
lıKHK, 7338 sayı
lıVeraset ve İ
ntikal Vergisi
Yasası
’nı
n değiş
ik 19. maddesinin ikinci fı
krası
nıdeğiştirmişve intikal
eden taşı
nmazları
n tescil işleminin veraset ve intikal vergisinin
tahakkuku beklenmeksizin yapı
lacağıkuralı
nıgetirmiştir.
- 196 sayı
lıKHK, 6085 sayı
lıKarayollarıTrafik Yasası
’nı
n kimi
maddelerinde değiş
iklik yaparak iki madde eklemişve özellikle sürücü
ehliyetnamelerinin verilmesine, vize edilmesine ve ehliyetnamenin
geri alı
nması
na iliş
kin hükümler ihdas etmiş
tir. Ek maddeler hükümleri
ile ehliyetname alı
nması
nda bazıyöntem kurallarıgetirilmiş
tir.
- 239 sayı
lı KHK, 1587 sayı
lı Nüfus Yasası
’nı
n kimi
maddelerinde değiş
iklik yapmı
ş, bu Yasa’ya kimi maddeler ekliyerek,
doğum, ölüm, evlenme ve yer değiş
tirme iş
lemleri konuları
nda yeni
düzenlemeler getirmiştir.
- 240 sayı
lı KHK, 5682 sayı
lıPasaport Yasası
’nı
n kimi
maddelerinde değişiklikle iki ek madde ekleyerek; giriş ve çı
kı
ş
kapı
ları
nı
n tesbiti, pasaport ve pasaport yerine geçecek vesikaları
n
türlerine, bunları
n koş
ulları
na ilişkin hükümler getirmiştir.
- 242 sayı
lıKHK, yaz saati uygulamasıiçin Bakanlar Kurulu’nun
yetkili kı
lı
nması
nıöngörmüştür.
- 245 sayı
lıKHK, 2918 sayı
lıKarayollarıTrafik Yasası
’nı
n kimi
maddelerinde değişiklik yaparak Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlı
k
ve Sosyal Yardı
m, Ulaş
tı
rma, Tarı
m Orman ve Köyiş
leri Bakanlı
ğıve
Belediye’nin görev ve yetkilerine ilişkin hükümler getirmişve il ve ilçe
trafik komisyonları
nı
n kuruluş
u, Belediye sı
nı
rlarıiçinde bulunan
karayolu kenarı
ndaki yapıve tesislerin yapı
mıiçin izin alı
nması
, izin
almayanlar hakkı
nda uygulanacak para ve hapis cezası
nı
n miktarı
,
tescil süresi ve bildirme mecburiyeti, satı
şve devirlerde noterlerin
sorumluluğu (ki burada para ve hapis cezasıöngörülmüş
, araçları
n
karayoluna uygunluğunu ve teknik esasları
n tesbitine yetkili
kuruluşlar, sürücü belgesi için asgari yaşı
n tesbitine, sürücü kursları
sı
navlarıve sürücü belgesi verilmesi esasları
na ve suç ve cezada
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tutanak tutmaya yetkili kuruluşlar ile cezanı
n tahsil usulüne iliş
kin
hükümler yer almı
ştı
r.
- 346 sayı
lıKHK, 2644 sayı
lıTapu Yasası
’na bir fı
kra ekliyerek
tarı
msal kredilerde bankalara veya kamu kuruluş
ları
na teminat
gösterilen taşı
nmazları
n ipotek iş
lemlerini düzenlemiştir.
- 247 ve 250 sayı
lıKHK’ler de, 755 sayı
lıGecekondu
Yasası
’nda değiş
iklik yaparak bu kanun ile Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan
Bakanlı
ğı
’na tanı
nan hak, yetki ve görevler Belediye veya Toplu
Konut ve Kamu Ortaklı
ğıİ
daresi’ne devir edilmiştir.
- 243 sayı
lıKHK ile, TRT Kurum Gelirleri Yasası
’nda değişiklik
yapı
larak ücret ödeme tarihi ileri bir tarihe alı
nmı
ş
tı
r.
- 249 sayı
lıKHK ile, 4792 sayı
lıSosyal Sigortalar Kurumu
Yasası
’nda değiş
iklik yapı
larak kurumca aktedilecek sözleşmelerde
veya yapı
lacak iş
lerde yönetim kurulunun karar verme yetkisi
geniş
letilmiş
tir.
- 251 sayı
lıKHK ile, 506 sayı
lıSosyal Sigortalar Yasası
’nı
n bir
maddesinde değişiklik yapı
larak sigortalı
lara sosyal yardı
m aylı
ğı
bağlanmı
ştı
r.
- 252 sayı
lıKHK, 1479 sayı
lıEsnaf ve Sanatkar ve Diğer
Bağı
msı
z Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası
’nı
n bir
maddesinde değişiklik yaparak kuruma borçlu bulunan sigortalı
ları
n
birikmişborçları
nıödemeleri durumunda gecikme zammıve faizden
doğan borçları
n erteleneceğine ilişkin hükümler getirmiştir.
- 253 sayı
lıKHK ile, 5682 sayı
lıPasaport Yasası
’nda yapı
lan bir
değiş
iklikle “Ancak, yabancımemleketlere gitmeleri mahkemelerce
yasaklananlar dı
şı
nda kalan sanı
klara zaruri hallerde İ
çişleri
Bakanı
’nı
n teklifi ve Baş
bakan’ı
n onayıile pasaport veya pasaport
yerine geçen seyahat belgesi verilebilir.” hükmü getirilmiş
tir.
- 254 sayı
lıKHK ile, 625 sayı
lıÖzel Öğretim Kurumlarıve 222
sayı
lıİ
lk Öğretim ve Eğitim Yasası
’nı
n kimi hükümlerinde değiş
iklik
yapı
larak okul binasıyapı
lacak yerlerin ve çevrelerin özellikleri hüküm
altı
na alı
nmı
ş
tı
r.
- 257 sayı
lıKHK ile, tescil edilmemişlastik tekerlekli traktörlerin
tescili için bir yı
llı
k süre verilmiş
tir.
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- 262 sayı
lıKHK ile, 647 sayı
lıCezaları
n İ
nfazıHakkı
nda
Yasa’nı
n kimi maddeleri değiş
tirilmiş
tir.
- 273 sayı
lıKHK ile, 2022 sayı
lı65 yaşı
nıDoldurmuşMuhtaç,
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları
na Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda
Yasa’da değiş
iklik yapı
larak tam teşekküllü hastahanenin sağlı
k
kurulu raporu verme, resmi sağlı
k kurumları
nda görevli bir hekimin
vereceği raporun yeterli olacağıhükmü getirilmiş
tir.
- 277 sayı
lıKHK ile, 506 sayı
lıSosyal Sigortalar Yasası
’na üç
geçici madde eklenerek iş
verenlerden kuruma borçlu olanları
n belli
sürede borçları
nıfaizsiz olarak ödemelerine olanak sağlamı
ş
tı
r.
- 278 sayı
lıKHK ile, BAĞ-KUR’a borçlu olanlarıbelli sürede
borçları
nıfaizsiz olarak ödemelerine olanak verilmiştir.
- 284 sayı
lıKHK, 3096 sayı
lıTEK Dı
ş
ı
ndaki Kuruluşları
n
Elektrik Üretimi, İ
letimi, Dağı
tı
m ve Ticareti ile Görevlendirilmesi
Hakkı
nda Yasa’da değiş
iklik yaparak, tesislerin iş
letilmesi ve devri ile
ilgili hususlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
’na yönetmelik
çı
karma yetkisi vermiş
tir.
- 291 sayı
lıKHK, kimi yasaları
n madde no.ları
nıdeğiş
tirmiştir.
- 316 sayı
lıKHK, muhafazası
na lüzum kalmayan evrak ve
malzemelerin yok edilmesini öngörmüştür.
- 323 sayı
lıKHK ile, 506 sayı
lıSosyal Sigortalar Yasası
’na
geçici madde eklenerek prim borcunun ödenmesi için ek süre
tanı
nmı
ş
tı
r.
- 326 sayı
lıKHK ile, 625 sayı
lıÖzel Öğretim Kurumları
Yasası
’nda değişiklik yapı
larak özel öğretim kurumları
nı
n ücretlerinin
her yı
l Mayı
s ayı
nda tesbit ve ilan edileceği hüküm altı
na alı
nmı
ştı
r.
- 330 sayı
lıKHK ile, 2918 sayı
lıKarayollarıTrafik Yasası
’nda
değiş
iklik yapı
larak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün trafik kuruluşları
na
verilmiş olan denetim, yönetim ve düzenleme görevlerinin bazı
koş
ullarda belediyeye verilebilmesi öngörülmekte ve sigorta
yükümlülüğü ile ilgili hükümler getirilmiş
tir.
- 334 sayı
lıKHK, 3167 sayı
lıKara Avcı
lı
ğıYasası
’nda değişiklik
yaparak av tezkeresinin süresini beşyı
la sı
nı
rlamı
ş
tı
r.
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- 336 sayı
lıKHK ile, kimi yasaları
n Bakanlar Kurulu’na yetki
veren hükümlerinde değiş
iklik yapı
lmı
ş
tı
r ki, bu değiş
iklik 41 yasanı
n
52 maddesini kapsamaktadı
r.
- 353 sayı
lıKHK, işyeri açma ve çalı
ş
ma ruhsatları
na dair
hususlarıyeniden düzenlemiş, işyeri açma ve çalı
ş
ma ruhsatı
vermeye yetkili mercileri saymı
ş, bu husus için çı
karı
lacak
yönetmeliğe esas olacak kriterleri belirlemiş
tir.
- 394 sayı
lıKHK, 3093 sayı
lıTürkiye Radyo Televizyon Gelirleri
Yasası
’nı
n bir maddesinde değiş
iklik yapmı
ştı
r.
5) Anayasa’nı
n 153. Maddesine Aykı
rı
lı
k:
4588 sayı
lıYetki Kanunu’nun 1. Maddesi Anayasa’nı
n 153.
Maddesine Aykı
rı
dı
r:
Bilindiği gibi 1982 Anayasası
’nı
n yürürlüğe girdiği tarihten bu
yana, dava konusu 4588 sayı
lıYetki Kanunu ile hemen hemen aynı
mahiyette olan birçok yetki kanunu çı
karı
lmı
ştı
r.
Meselâ:
- 02.02.1984 tarih ve 2977,
-12.03.1986 tarih ve 3268,
-12.10.1988 tarih ve 3479,
- 20.10.1988 tarih ve 3481,
- 06.06.1991 tarih ve 3755,
- 24.06.1993 tarih ve 3911,
-18.05.1994 tarih ve 3990,
- 31.08.1996 tarih ve 4183,
sayı
lıKanunlar gibi.
Ancak, bunlardan hakları
nda iptal davasıaçı
lmamı
ş olan
02.02.1984 tarih ve 2977 sayı
lı
, 12.03.1986 tarih ve 3268 sayı
lı
Kanunlar hariç olmak üzere, diğerlerinin tamamı
, Yüksek
Mahkeme’nizin, aş
ağı
da belirtilen tarih ve sayı
lıkararları
yla iptal
edilmiş
tir:
-

3479 sayı
lıKanun: 01.02.1990 tarih ve 64/2 sayı
lıkararla,
3481 sayı
lıKanun: 06.02.1990 tarih ve 62/3 sayı
lıkararla,
3755 sayı
lıKanun: 12.12.1991 tarih ve 27/50 sayı
lıkararla,
3911 sayı
lıKanun: 16.09.1993 tarih ve 26/28 sayı
lıkararla,
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- 3990 sayı
lıKanun: 05.07.1994 tarih ve 50/44-2 sayı
lıkararla,
- 4183 sayı
lıKanun: 02.10.1996 tarih ve 61/35 sayı
lıkararla.
Malumlarıolduğu üzere;
“Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda, Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme ve yargıorganlarıile
yönetim makamları
nı
, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı
öngörülmüştür. Bu kural gereğince, Yasama Organı
, yapacağı
düzenlemelerde daha önce aynıkonuda verilen Anayasa Mahkemesi
kararları
nıgözönünde bulundurmak, bu kararlarıetkisiz kı
lacak
biçimde yasa çı
karmamak, Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal edilen
kurallarıtekrar yasalaş
tı
rmamak yükümlülüğündedir. Başta Yasama
Organıolmak üzere tüm organlar kararlar ı
n yalnı
z sonuçlarıile değil,
bir bütünlük içinde gerekçeler ile de bağlı
dı
r. Kararlar gerekçeleriyle,
yasama işlemlerini değerlendirme ölçütlerini içerirler ve yasama
etkinliklerini yönlendirme işlevi de görürler. Bu nedenle, yasama
organı düzenlemelerde bulunurken iptal edilen yasalara ilişkin
kararları
n sonuçları ile birlikte gerekçelerini de gözönünde
bulundurmak zorundadı
r. İ
ptal edilen yasalarla sözcükleri ayrıda olsa
aynıdoğrultu, içerik ya da nitelikte yeni yasa çı
karı
lmasıAnayasa’nı
n
153. maddesine aykı
rı olur.” (AYMK, T.2.10.1996, E.1996/61,
K.1996/35)
4588 sayı
lıYetki Kanunu, Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan daha
önce iptal edilen birçok yetki kanunu ile aynıiçerik ve niteliktedir.
B) 4588 SAYILI YETKİ KANUNU’NUN 2. MADDESİ
Nİ
N
ANAYASA’YA AYKIRILIK DURUMU:
4588 sayı
lıKanun’un,
“İ
lkeler ve yetki süresi” baş
lı
ğı
nıtaş
ı
yan 2. maddesinin 7
bentten (a, b, c, d, e, f, g bentlerinden) oluş
an “ilkeler” kı
smı
,
Anayasa’nı
n yukarı
da (1. maddeyle ilgili olarak) zikredilen
maddelerine açı
kça aykı
rı
dı
r.
Aykı
rı
lı
k sebepleri, yukarı
da 1. madde sebebiyle yeterince
açı
klandı
ğıiçin, burada tekrar edilmiyecektir. Başka bir deyişle, 1.
madde için belirtilen Anayasa’ya aykı
rı
lı
k sebepleri 2. madde için de
aynen geçerlidir.
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Kaldıki, 1. madde iptal edilirse, (“konu” ile “amaç” ve “ilkeleri”
birbirine karı
ş
tı
rmı
ş olan) 2. maddenin de, uygulanma imkanı
kalmayacağıiçin, 2949 sayı
lıKanun’un 29. maddesi uyarı
nca iptali
gerekecektir.
C) 4588 SAYILI KANUN’UN (3.) VE (4.) MADDELERİ
Nİ
N
DURUMU:
4588 sayı
lıKanun’un 1. ve 2. maddelerinin iptali ile (3.) ve (4.)
maddelerin uygulanma imkanlarıkalmayacaktı
r.
Bu sebeplerle 3. ve 4. maddelerin de iptal edilmeleri gerekir.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa
İ
ptali istenilen 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lıYasa ş
öyledir:
Amaç ve Kapsam
“MADDE 1.- Bu Kanunun amacı
, kamu hizmetlerinin düzenli,
hı
zlıve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve kamu malî
yönetiminde disiplini temin etmek üzere; kamu kurum ve
kuruluşları
nı
n (Cumhurbaşkanlı
ğıGenel Sekreterliği ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teş
kilât Kanunlarıile diğer kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerin bu teşkilâtlarla ilgili hükümleri hariç)
teşkilât, görev ve yetkilerine, personel kanunlarıveya kendi özel
kuruluşkanunlarıuyarı
nca aylı
k veya ücret alan memurlar ve diğer
her türlü kamu görevlileri ile bunları
n emeklilerine ve kamu malî
yönetimine ilişkin kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerde
değiş
iklikler yapmak ve aynı konularda yeni düzenlemelerde
bulunmak amacı
yla Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çı
karma yetkisi vermektir.
İ
lkeler ve Yetki Süresi
MADDE 2.- Bakanlar Kurulu ivedi ve zorunlu hallere münhası
r
olmak üzere 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanı
rken;
a) Kamu hizmetlerinin niteliğinin artı
rı
lması
nı
, hı
zlıve etkin bir
şekilde
yürütülmesini,
vatandaşları
n
Devlete
karşı olan
yükümlülüklerinin daha kolay, hı
zlıve güvenilir bir biçimde yerine
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getirilmesini ve vatandaşları
n Devlete yaptı
klarıbaşvuruları
n en kı
sa
sürede sonuçlandı
rı
lması
nı
,
b) Bürokratik iş
lemlerde vatandaşları
n yükümlülüklerinin gözden
geçirilmesini, gereksiz işlem ve yükümlülüklerin kaldı
rı
lması
nı
, kamu
harcamaları
nda israfı
n önlenmesini, gerektiğinde kamu kurumlarıile
bağlı ve ilgili kuruluş ve kurulları
n bu amaçla yeniden
teşkilâtlandı
rı
lması
nı
,
c) Memurlar ve diğer kamu görevlileri arası
ndaki ücret
adaletsizliklerinin giderilmesini, eşit işe eş
it ücret ilkesinin
gerçekleş
tirilmesini ve ücret sisteminin nitelikli personelin kamu
kesiminde istihdamı
na olanak sağlayacak ş
ekilde geliştirilmesini,
d) Devletin gelir ve giderlerinde birliğin ve ş
effaflı
ğı
n
sağlanması
nıve bu suretle kamu malî yönetiminde disiplinin temin
edilmesini,
e) Uygulanmakta olan ekonomik program hedeflerinin ve bütçe
dengelerinin bozulmaması
nı
,
f) Genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idareler ve bunlara
bağlıdöner sermayeli kuruluş
lar için yapı
lacak kadro ihdasları
nı
, bu
bent kapsamıiçinde yer alan kurumları
n aynı sayı
daki boş
kadroları
nı
n iptali karş
ı
lı
ğı
nda gerçekleştirerek, toplam kadro
sayı
sı
nı
n artı
rı
lmaması
nı
,
g) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen kamu kurum ve
kuruluşlarıtanı
mıiçinde yer alan mahalli idarelerin hizmetlerinde
verimliliğin artı
rı
lması
nı ve bu amaçla gerektiğinde yeniden
teşkilâtlandı
rı
lması
nı
,
Göz önünde bulundurur.
Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun
yayı
mı
ndan itibaren altıay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar
Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çı
karabilir.
Yürürlük
MADDE 3.- Bu Kanun yayı
mıtarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
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MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”
B) Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- Başlangı
ç (Dördüncü paragraf) “Kuvvetler ayrı
mı
nı
n, Devlet
organlarıarası
nda üstünlük sı
ralamasıanlamı
na gelmeyip, belli
Devlet yetki ve görevlerinin kullanı
lması
ndan ibaret ve bununla sı
nı
rlı
medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa
ve kanunlarda bulunduğu;”
2- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
3- “MADDE 6.- Egemenlik, kayı
tsı
zş
artsı
z Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanı
n koyduğu esaslara göre,
yetkili organlarıeliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye
veya sı
nı
fa bı
rakı
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
4- “MADDE 7.- Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
5- “MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kiş
ileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
6- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu
ve bakanlarıdenetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun
hükmünde kararname çı
karma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap
kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek; para bası
lması
na ve
savaş ilânı
na
karar
vermek;
milletlerarası andlaş
maları
n
onaylanması
nıuygun bulmak, Anayasanı
n 14 üncü maddesindeki
fiillerden dolayıhüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af
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ilânı
na, mahkemelerce verilip kesinleş
en ölüm cezaları
nı
n yerine
getirilmesine karar vermek ve Anayasanı
n diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
7- “MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir.
Ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere,
Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan
temel haklar, kiş
i haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez.
Yetki kanunu, çı
karı
lacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacı
nı
, kapsamı
nı
, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nıgösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası
, düşürülmesi veya yasama
döneminin bitmesi, belli süre için verilmişolan yetkinin sona ermesine
sebep olmaz.
Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafı
ndan süre bitiminden önce onaylanmasısı
rası
nda, yetkinin son
bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
Sı
kı
yönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaş
kanı
nı
n
Baş
kanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde
kararname çı
karması
na iliş
kin hükümler saklı
dı
r.
Kanun
hükmünde
kararnameler,
Resmî
Gazetede
yayı
mlandı
klarıgün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük
tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
Kararnameler, Resmî Gazetede yayı
mlandı
klarıgün Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur.
Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde
kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve Genel
Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür.
Yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan
kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen
kararnameler bu kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte,
yürürlükten kalkar. Değiş
tirilerek kabul edilen kararnamelerin
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değiş
tirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin
yayı
mlandı
ğıgün yürürlüğe girer.”

Resmî

Gazetede

8- “MADDE 153.- Anayasa Mahkemesinin kararlarıkesindir.
İ
ptal kararlarıgerekçesi yazı
lmadan açı
klanamaz.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamı
nıveya bir hükmünü iptal ederken, kanun
koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm
tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî
Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lıgeçemez.
İ
ptal kararı
nı
n yürürlüğe giriş
inin ertelendiği durumlarda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, iptal kararı
nı
n ortaya çı
kardı
ğıhukukî boş
luğu
dolduracak kanun tasarıveya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
İ
ptal kararlarıgeriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen
yayı
mlanı
r ve yasama, yürütme ve yargı organları
nı
, idare
makamları
nı
, gerçek ve tüzelkiş
ileri bağlar.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Ali HÜNER, Fulya
KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 21.7.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki raporun hazı
rlanması
ndan
sonra ele alı
nması
na oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, işin esası
na iliş
kin rapor, iptali
istenilen Yasa kuralları
yla, dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n
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gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Yetki Yasaları
nı
n ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin
Anayasal Konumu
Anayasa’nı
n 6. maddesinde, Türk Milleti’nin egemenliğini yetkili
organlarıeliyle kullanacağı
, 7. maddesinde yasama yetkisinin Türk
Milleti adı
na Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olduğu ve
devredilemeyeceği, 8. maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin
Cumhurbaş
kanıve Bakanlar Kurulu tarafı
ndan Anayasa ve yasalara
uygun olarak yerine getirileceği; 9. maddesinde de, yargıyetkisinin
Türk Milleti adı
na bağı
msı
z mahkemelerce kullanı
lacağıbelirtilmiştir.
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafı
na göre,
kuvvetler ayrı
lı
ğıDevlet organlarıarası
nda üstünlük sı
ralaması
anlamı
na gelmeyip, belli bir devlet yetkisinin kullanı
lması
ndan ibaret
ve bununla sı
nı
rlıbir iş
bölümü ve iş
birliğidir. Üstünlük ancak Anayasa
ve yasalardadı
r.
Yetki Yasasıve KHK’lerle ilgili hükümler Anayasa’nı
n 87. ve 91.
maddelerinde yer almaktadı
r. 87. maddede, Bakanlar Kurulu’na “belli
konularda” KHK çı
karma yetkisinin verilmesi TBMM’nin görev ve
yetkileri arası
nda sayı
lmı
ş
, 91. maddede, KHK çı
karı
lması
na yetki
veren yasada bulunmasızorunlu öğeler belirtilmiş
tir. Buna göre, yetki
yasası
nda, çı
karı
lacak KHK’nin amacı
nı
n, kapsamı
nı
n, ilkelerinin,
kullanma süresinin ve süresi içinde birden fazla kararname çı
karı
lı
p
çı
karı
lamayacağı
nı
n belirtilmesi gerekir. Bakanlar Kurulu’na verilen
yetki, yasada öngörülen konu, amaç, kapsam, ilke ve süre ile sı
nı
rlı
bir yetkidir. Bu durumda yetki yasası
nı
n, Anayasa’nı
n belirlediği
ögeleri belli bir içeriğe kavuş
turarak somutlaştı
rmasıve verilen yetkiyi
açı
kça belirleyerek Bakanlar Kurulu’na çerçeve çizmesi gerekir.
Ayrı
ca, 91. maddenin sekizinci fı
krası
nda, yetki yasaları
nı
n, TBMM
komisyonlarıve Genel Kurulu’nda öncelik ve ivedilikle görüş
üleceği
öngörülmüştür. Anayasa’da görüş
ülmesinde bile “öncelik ve ivedilik”
aranarak KHK çı
karma yetkisi verilmesinin özel bir yönteme
bağlanmasıkonunun öneminden kaynaklanmaktadı
r.
Anayasa’nı
n
7.,
87.
ve
91.
maddelerinin
birlikte
değerlendirilmesinden, yasama yetkisinin genel ve asli bir yetki
olması
, TBMM’ne ait bulunmasıve devredilememesi karşı
sı
nda KHK
çı
karma yetkisinin kendisine özgü ve ayrı
k bir yetki
olduğu
anlaş
ı
lmaktadı
r. Bu nedenle bu yetki, yasama yetkisinin devri
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anlamı
na gelecek ya da bu izlenimi verecek biçimde yayg ı
nlaştı
rı
lı
p
genelleş
tirilmemelidir. KHK’ler ancak ivedilik gerektiren belli
konularda, kı
sa süreli yetki yasalarıtemel alı
narak etkin önlemler ve
zorunlu düzenlemeler için yürürlüğe konulur. Maddenin Danı
şma
Meclisi’nde görüş
ülmesi sı
rası
nda KHK çı
karabilmesi için hükümete
yetki verilmesinin nedeni “...çok acele hallerde hükümetin elinde
uygulanacak bir seri kural olmadı
ğıiçin, acele olarak çı
karı
lı
p ve
hemen olayı
n üstüne gidilmesi gereken hallerde çı
karı
lmasıiçin bu
düzenleme getirilmiştir...” biçiminde açı
klanmı
ş
; Anayasa Komisyonu
Baş
kanı
’nca da “Kanun hükmünde kararname... yasama meclisinin
acil bir durumda, kanun yapmak için geçecek sürede çı
karacağı
kanun ihtiyacı
, halledilmesi gereken meseleyi çözemeyeceğine; o
zaman çok
geç kalı
nacağı endişesinden kaynaklanan bir
müessesedir ve bu müessese bunun için kurulmuştur.” denilmek
suretiyle aynıdoğrultuda görüşbildirilmiştir.
Anayasa’da
kimi
konuları
n
KHK’lerle
düzenlenmesi
yasaklanmaktadı
r. 91. maddenin birinci fı
krası
nda “sı
kı
yönetim ve
olağanüstü haller saklıkalmak üzere, Anayasa’nı
n İ
kinci Kı
smı
’nı
n
birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kiş
i haklarıve
ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler...”in
kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmiş
, 163.
maddede ise “Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile
bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez...” denilmiş
tir. Bu kurallar
gereğince, TBMM, “Bakanlar Kurulu”na ancak yasak alana girmeyen
belli konularda kanun hükmünde
kararname çı
karma
yetkisi
verebilir.
Yetki Yasası
’nda Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin “amaç”,
“kapsam” ve “ilkeleri”nin belirlenmesinden amaç, bu yetki ile
Bakanlar Kurulu’nun neleri gerçekleştirebileceğinin açı
klı
ğa
kavuşturulması
dı
r. KHK’nin, amacı
, kapsamıve ilkeleri de konusu
gibi geniş içerikli, her yöne çekilebilecek, yuvarlak ve genel
anlatı
mlarla gösterilmemeli, değiş
ik biçimlerde yorumlamaya elveriş
li
olmamalı
dı
r. Verilen yetkinin konu, amaç, kapsam ve ilkeler
yönünden belirgin duruma getirilmesi, baş
ka bir anlatı
mla
somutlaş
tı
rı
lması
, yürürlüğe
konulacak KHK’lerin yetki yasası
kapsamıiçinde kalı
p kalmadı
kları
nı
n, 91. maddede belirlenen yasak
alana girip girmediklerinin, önemli, ivedi ve zorunlu bir durum için
düzenlenip düzenlenmediklerinin saptanabilmesi yönünden gereklidir.
KHK çı
kartı
lması
na yetki verilmesi, Anayasa’da öngörülen
koş
ullar ve sı
nı
rlar içinde kalmak kaydı
yla yasama yetkisinin devri
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anlamı
na gelmez. Bir yetki yasası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmamasıiçin
Anayasa’daki öge ve ölçütlere, Anayasa Mahkemesi kararlarıile
getirilen yorumlara uygun olmasıgerekir. Anayasa Mahkemesi
kararları
nı
n bağlayı
cı
lı
ğıilkesi kararlarda açı
klanan gerekçelerin
gözönünde bulundurulması
nızorunlu kı
lar.
Yetki yasaları
na kullanma süreleri uzatı
larak süreklilik
kazandı
rı
lmasıve her konuda KHK’lerle düzenlemelere gidilmesi,
“önemli, zorunlu ve ivedi durumlar” dı
şı
nda bu yetkinin verilmesi
yasama yetkisinin devri anlamı
na gelir. Böylece yasama, yürütme ve
yargıerki arası
ndaki denge bozularak yürütme, yasama organı
na
karşıüstün duruma gelir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde yürütme organı
na amaç ve kapsamıbelli
olmayan sı
nı
rsı
z bir ş
ekilde KHK çı
karma yetkisi verilerek yasama
yetkisinin devredildiği ve kuvvetler arası
ndaki dengenin bozulduğu,
amaç ve kapsamıbelirsiz olan çok geniş yetki verilmesinin
Baş
langı
ç’taki temel ilkelere dayalıHukuk Devleti ilkesini zedelediği,
KHK çı
karma yetkisinin ancak belirli konularda, amacı
, kapsamı
,
ilkeleri belirlenerek, somut ve sı
nı
rlıbiçimde ivedi ve zorunlu hallerde
verilebileceği, bu konuda birçok Anayasa Mahkemesi kararı
bulunması
na karş
ı
n, Yasa’nı
n konusunun belirsiz, kapsamı
nı
n da çok
geniş olduğu, Türkiye’nin en ağı
r sorunları
nı
n çözülmesinin
amaçlandı
ğı
, ancak, bunları KHK’lerle değil
ciddî ve yoğun
çalı
şmalarla uzun zaman içinde
ve yasalarla çözülebileceği,
açı
klanan nedenlerle Yasa’nı
n Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 11., 87., 91. ve
153. maddelerine de aykı
rıolduğu belirtilerek iptali istenmiştir.
1- Yasa’nı
n 1. Maddesi ile
İ
ncelenmesi

2. Maddesinin Birinci Fı
krası
nı
n

a- Anayasa’nı
n 153. Maddesi Yönünden İ
nceleme
“Anayasa’nı
n 153. maddesinin son f ı
krası
nda, Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme ve yargıorganlarıile
yönetim makamları
nı
, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı
öngörülmüştür. Bu kural gereğince, yasama organı
, yapacağı
düzenlemelerde daha önce aynıkonuda verilen Anayasa Mahkemesi
kararları
nıgözönünde bulundurmak, bu kararlarıetkisiz kı
lacak
biçimde yasa çı
karmamak, Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal edilen
kurallarıtekrar yasalaştı
rmamak yükümlülüğündedir. Baş
ta yasama
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organıolmak üzere tüm organlar kararları
n yalnı
z sonuçlarıile değil,
bir bütünlük içinde gerekçeleri ile de bağlı
dı
r. Kararlar gerekçeleriyle,
yasama işlemlerini değerlendirme ölçütlerini içerirler ve yasama
etkinliklerini yönlendirme işlevi de görürler. Bu nedenle, yasama
organı düzenlemelerde bulunurken iptal edilen yasalara ilişkin
kararları
n sonuçları ile birlikte gerekçelerini de göz önünde
bulundurmak zorundadı
r.
Bir yasa kuralı
nı
n Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
ğı
ndan
söz edilebilmesi için iptal edilen önceki kural ile “aynı
” ya da “benzer
nitelikte” olması
, bunları
n saptanabilmesi içinde öncelikle, araları
nda
“özdeş
lik” yani amaç, anlam ve kapsam yönlerinden benzerlik olup
olmadı
ğı
nı
n incelenmesi gerekir.
Anayasa Mahkemesi, daha önce çı
karı
lan 3479, 3481, 3755,
3911, 3990 ve 4183 sayı
lıYetki Yasaları
nı Anayasa’nı
n 153.
maddesine aykı
rıbularak iptal etmiştir.
Dava konusu Yasa, konu, amaç ve teknik içerik yönlerinden
iptal edilen önceki yetki yasaları
yla özdeşolmadı
ğı
ndan Anayasa’nı
n
153. maddesine aykı
rıdeğildir.
b- Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6., 7., 11., 87. ve 91.
Maddeleri Yönünden İ
nceleme
4588 sayı
lıYasayla Cumhurbaşkanlı
ğıGenel Sekreterliği ile
TBMM Genel Sekreterliği dı
ş
ı
nda kalan tüm kamu kurum ve
kuruluşları
nı
n teşkilat, görev ve yetkilerine, aylı
k ve ücret alan memur
ve diğer kamu görevlileri ile bunları
n emeklilerine ve kamu malî
yönetimine iliş
kin kanun ve KHK’lerde değişiklikler ve yeni
düzenlemeler yapmak üzere Bakanlar Kurulu’na KHK çı
karma yetkisi
verilmektedir. Yasa’nı
n 1. maddesiyle personel, kamu mali yönetimi
ve kamu kurum ve kuruluşları
nı
n yeniden yapı
landı
rı
lması
na ilişkin
düzenlemeler yapmak üzere Bakanlar Kurulu yetkilendirilmekte, 2.
maddesinde ise, verilen bu yetkinin kullanı
lmasısı
rası
nda gözetilmesi
gereken ilkeler belirlenmektedir.
Anayasa’nı
n 87. maddesine göre, ancak, belli konularda KHK
çı
karma yetkisi verilmesi gerekirken dava konusu Yasa’yla her
konuyu kapsayacak biçimde genel bir yetki verilmiştir. Bakanlar
Kurulu, ayrı
k tutulan iki kurum dı
şı
nda tüm
kamu kurum ve
kuruluşları
nıyeniden örgütleyebilecek, bunları
n görev ve yetkilerini
yeniden düzenleyebilecek, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin
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ücret, aylı
k, disiplin ve cezalarıile emeklileri hakkı
nda kanun ve
KHK’lerde değişiklik yapabilecek, Devletin gelirleri ve harcamaları
na
ilişkin tüm
mevzuatı“kamu malî yönetimi”
kavramıiçinde
değerlendirerek yeni kurallar getirebilecektir. Sı
nı
rlarıgeniş ve
belirsiz konularda düzenleme yapmak üzere Bakanlar Kurulu’na KHK
çı
karma yetkisi verilmesi, Anayasa’nı
n 87. maddesinde belirtilen “belli
konu”larda verilen yetki olarak değerlendirilemez.
Öte yandan, yasa, Anayasa’n ı
n 91. maddesinde belirtilen
öğeleride
içermemektedir. Yasa’nı
n 1. maddesinde çı
karı
lacak
KHK’lerin “kapsam” ve konusu içiçe girmiş
, kapsamı
nı
n çok genişve
sı
nı
rsı
z olmasınedeniyle de verilen yetkinin 91. maddede öngörülen
yasak alana girip girmediğinin denetimi olanaksı
z hale gelmiş
tir. Konu
ve kapsamdaki bu sı
nı
rsı
zlı
k ve belirsizlik, TBMM’ne ait olan yasama
yetkisinin yürütme organı
na devri anlamı
na gelir. Amaç, konu, ilke ve
kapsamla ilgili sı
nı
rları
n belirli olmasıgerekirken bunlara uyulmadan
KHK çı
karma yetkisi verilmesi Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
lı
k
oluş
turur.
Yasa’nı
n 2. maddesinde, Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin
ivedi ve zorunlu hallerde kullanı
lmasıgerektiği belirtilmiştir. Yetkinin
“önemli, ivedi ve zorunlu” durumlarla sı
nı
rlandı
rı
lması
, dava konusu
Yetki Yasası
’nda olduğu gibi bunun takdirinin Bakanlar Kuruluna
bı
rakı
lması
yla değil, amacı
n, kapsamı
n ve konunun içeriği yönünden
ivedi ve zorunlu olduğunun yasakoyucu tarafı
ndan saptanması
yla
olanaklı
dı
r. Niteliği itibariyle uzun süreli ve çok yönlü çalı
ş
mayı
gerektiren düzenlemeler ivedi ve zorunlu olarak nitelendirilemez.
Dava konusu Yasa’nı
n amaç ve kapsamı
ndaki geniş
lik ve sı
nı
rsı
zlı
k,
verilen yetkinin önemli,
ivedi ve zorunlu durumları içerip
içermediğinin tespitine imkan vermemektedir.
Açı
klanan nedenlerle Yetki Yasası
’nı
n 1. maddesiyle
2.
maddesinin
birinci fı
krası Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n dördüncü
paragrafıile 2., 7., 87. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.İ
ptali gerekir.
Dava konusu
ilgisi görülmemiş
tir.

kuralları
n Anayasa’nı
n 6. ve 11. maddeleriyle

2- 2. Maddenin Son Fı
krasıile 3. ve 4. Maddelerin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 2. maddesinin son fı
krası
nda Bakanlar Kuruluna
verilen KHK çı
karma Yetkisinin 6 ay süre ile geçerli olduğu
belirtilmiştir. Yasa’nı
n amaç ve kapsamıgözetildiğinde, verilen
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sürenin
makul ölçüleri aşmadı
ğısonucuna varı
ldı
ğı
ndan kural
Anayasa’ya aykı
rıgörülmemiştir.
Öte yandan, yürürlüğe ilişkin 3., yürütmeye iliş
kin 4. maddenin
de Anayasa’ya aykı
rıbir yönü bulunmamaktadı
r.
3- İ
ptal Kararı
nı
n Diğer Maddelere Etkisi
2949 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda,”Ancak
başvuru, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün
sadece belirli madde veya hükümleri aleyhinde yapı
lmı
şolup da, bu
belirli madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya içtüzüğün bazıhükümlerinin veya tamamı
nı
n
uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi,
keyfiyeti gerekçesinde belirtmek ş
artı
yla, kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya içtüzüğün bahis konusu öteki hükümlerinin veya
tümünün iptaline karar verebilir.” denilmektedir.
İ
ptal edilen kurallar nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan
Yasa’nı
n 2. maddesinin ikinci fı
krasıile 3. ve 4. maddelerinin de 2949
sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesi uyarı
nca iptallerine karar verilmesi
gerekir.
V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
19.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı“Kamu Kurum ve Kuruluşları
nı
n
Teş
kilat, Görev ve Yetkilerine İ
liş
kin Konularla Kamu Personeli
Arası
ndaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî
Yönetiminde Disiplinin Sağlanmasıİ
çin Yapı
lacak Düzenlemeler
Hakkı
nda Yetki Kanunu” iptal edildiğinden
uygulanması
ndan
doğacak ve sonradan giderilmesi olanaksı
z durumları
n ve zararları
n
önlenmesi ve iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmamasıiçin kararı
n Resmî
Gazete’de
yayı
mlanacağı güne kadar Yasa’nı
n yürürlüğünün
durdurulması
na karar verilmiş
tir.
VI- SONUÇ
29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı“Kamu Kurum ve Kuruluşları
nı
n
Teş
kilât, Görev ve Yetkilerine İ
liş
kin Konularla Kamu Personeli
Arası
ndaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî
Yönetiminde Disiplinin Sağlanmasıİ
çin Yapı
lacak Düzenlemeler
Hakkı
nda Yetki Kanunu”nun:
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A- 1. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ile Rüştü SÖNMEZ’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
B- 2. maddesinin;
1- Birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ile Rüştü SÖNMEZ’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
2- İ
kinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- 3. ve 4. maddelerinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
D- İ
ptal edilen kurallar nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan
2. maddesinin ikinci fı
krasıile 3. ve 4. maddelerinin 2949 sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda
Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası gereğince İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE, 5.10.2000 gününde karar verildi.

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Üye
Samia AKBULUT

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/45
: 2000/27

Dava konusu 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı“Kamu Kurum ve
Kuruluş
ları
nı
n Teş
kilât, Görev ve Yetkilerine İ
lişkin Konularla Kamu
Personeli Arası
ndaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu
Malî Yönetiminde Disiplinin Sağlanmasıİ
çin Yapı
lacak Düzenlemeler
Hakkı
nda Yetki Kanunu”, kapsamı
nı
n genişolduğu, önemlilik, ivedilik
ve zorunluluk koşulları
nıtaşı
madı
ğıgerekçesiyle Anayasa’nı
n 2., 7.,
87. ve 91. maddelerine aykı
rıbulunarak iptal edilmiştir.
Yetki Yasasıve kanun hükmünde kararnamelerle ilgili kurallara
Anayasa’nı
n 87. ve 91. maddelerinde yer verilmiştir. Bakanlar
Kurulu’na belli konularda KHK çı
karma yetkisi verilmesi, 87. maddede
TBMM’nin görev ve yetkileri arası
nda sayı
lmı
ş, 91. maddede ise KHK
çı
karı
lması
na yetki veren yasada nelerin bulunması gerektiği
açı
klanmı
ştı
r. Buna göre, Yetki Yasası
’nda, çı
karı
lacak KHK’lerin
amacı
, kapsamı
, ilkeleri, yetki süresi ile bu süre içinde birden fazla
kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nı
n gösterilmesi gerekmektedir.
Bu unsurlardan birinin belirtilmemesi, kuş
kusuz Yetki Yasası
’nı
Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir. Ancak, 91. madde metninde
bulunmadı
ğıhalde Anayasa Mahkemesi kararları
yla yetki yasaları
nı
n
geçerlilik koş
ulları
na önemlilik, zorunluluk ve ivedilik gibi unsurlar da
eklenmiştir. İ
çtihat yoluyla getirilen bu ikinci sı
nı
rlamanı
n, Bakanlar
Kurulu’na KHK çı
karma yetkisinin verilişnedeni ile bağlantı
lıolduğu
anlaş
ı
lmaktadı
r. Gerçekten yürütme organı
na tanı
nan bu yetki,
yasama organı
nı
n ağı
r iş
lemesi nedeniyle yetkilendirme yoluyla
süratle önlem alı
nmasıgereken konularda sorunları
n gecikmeden
çözümlenebilmesi amacı
na yöneliktir. Çoğu zaman konunun çok
teknik olmasıya da niteliğinden kaynaklanan özellikler göstermesi de
bu tür bir düzenlemeyi gerekli kı
labilir. Ne var ki, KHK çı
karı
lmadan
önce onun hangi önemli, ivedi, zorunlu ya da teknik bir düzenleme
yapma gereğinin sonucu olduğunu saptamak olanaklıdeğildir. Böyle
bir denetimin Yetki Yasasıaş
aması
nda yapı
lması
ndaki
temel
nedenin, yürütme organı
nı
n amacıaşar biçimde KHK uygulamaları
nı
yaygı
nlaş
tı
rması
nı ve giderek bunun sürekli bir yetki devrine
dönüş
mesini engellemek olduğu düş
ünülebilirse de yasakoyucunun
yetki yasasıaş
aması
nda KHK çı
karı
lması
na izin verilen konularıçok
ayrı
ntı
lıbiçimde düzenlememesi durumunda bu yetkinin kötüye
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kullanı
labileceği sadece bir varsayı
mdı
r. Kaldıki Bakanlar Kurulu’nun
KHK çı
karma yetkisini kötüye kullanmasıdurumunda TBMM’nin
verdiği yetkiyi her zaman geri alabileceğinde duraksamaya yer yoktur.
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci f ı
kralarıuyarı
nca
KHK’lerin Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün TBMM’ne sunulması
ve bunları
n öncelikle ve ivedilikle görüş
ülmesi zorunluluğu getirilmesi
de KHK çı
karma yetkisinin TBMM’ce denetlenmesi amacı
na
yöneliktir. Bu nedenle Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin sı
nı
rsı
z
olduğundan sözedilemez. Ayrı
ca, anayasal denetimin somut verilere
dayanması gerekir. Bu nedenle ancak KHK’lerin incelenmesi
sı
rası
nda ortaya çı
kabilecek somut olaylar doğrultusunda yapı
lacak
değerlendirmeler sonucunda saptanabilecek önemli, ivedi, zorunlu
gibi durumları
n, bunları
n dayanağıolan yetki yasaları
nı
n anayasal
denetimi sı
rası
nda gözetilmesi Anayasa’nı
n 91. maddesi ile Bakanlar
Kurulu’na tanı
nan yetkinin Anayasa’nı
n öngörmediği biçimde
daraltı
lmasısonucu doğurur.
Öte yandan, kararda dava konusu Yasa’nı
n konusu ve
kapsamı
nı
n geniş ve belirsiz olduğu gerekçesine dayanı
lması
na
karşı
n bu konudaki sı
nı
rı
n ne olmasıgerektiği açı
klanmamakta ve
KHK çı
karma yetkisinin kullanı
labilmesi için öngörülen önemli, ivedi
ve zorunlu durumları
n tanı
mıda yapı
lmamaktadı
r. Oysa anayasal
denetimin, yeni yasal düzenlemelere temel oluşturabilmesi için açı
k
ve anlaşı
labilir ölçütlere dayanmasızorunludur.
Açı
klanan nedenlerle dava konusu düzenlemenin Anayasa’nı
n
87. ve 91. maddesinde öngörülen koşullar yönünden bir belirsizlik ve
eksiklik içermediği sonucuna varı
ldı
ğı
ndan davanı
n reddine karar
verilmesi gerektiği düş
üncesiyle çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Üye
Fulya KARTARCIOĞLU
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Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/52
: 2000/29
: 17.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 6.7.2000 günlü, 606 sayı
lı
“Türkiye Vakı
flar Bankası Türk Anonim Ortaklı
ğı Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 6., 7., 35., 87., 91. ve 153. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N
GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki iptal gerekçesinin ilgili bölümü şöyledir:
“06/07/2000 tarih ve 606 sayı
lıKHK, yürürlük ve yürütme
maddeleriyle birlikte (toplam) 9 maddeden oluş
maktadı
r.
-1. madde ile, daha önce de belirtildiği gibi görev süresi 53 yı
l
sonra, 2053 yı
lı
nı
n bitimi ile sona erecek olan bankanı
n faaliyet
süresi, “süresiz” hale getirilmektedir. Ancak 53 yı
l sonra gündeme
gelebilecek bir konu, KHK ile düzenlemeyi gerektirecek kadar
“önemli”, “zorunlu” ve “acil” olmadı
ğıiçin birinci madde Anayasa’nı
n
91. maddesine aykı
rı
dı
r.
-2. madde ile, 6219 sayı
lıKanun’un 5. maddesi değiştirilerek,
“banka sermayesinin miktarıile her payı
n itibari kı
ymetinin banka ana
sözleş
mesinde belirtileceği” hükme bağlanmı
ştı
r. Böyle bir
düzenlemenin de “önemlilik”, “zorunluluk” ve “aciliyet” unsurları
nı
taşı
madı
ğı gayet açı
ktı
r. Bu yüzden KHK’nin 2. maddesi de
Anayasa’nı
n 92. maddesine aykı
rı
dı
r.
-606 sayı
lıKHK’nin 3. maddesi ile, 6219 sayı
lıKanun’un 6.
maddesi değiş
tirilerek
hisse senetlerinin “nama yazı
lı
” olacağı
belirtilmiştir. 46 yı
ldan beri özel hukuk kuralları
na göre çalı
şan bir
bankanı
n hisse senetlerinin nama yazı
lıolacağı
nı
n belirtilmesi KHK
ile düzenlenecek kadar “önemli”, “zorunlu” ve “acil” bir konu değildir.
Anayasa’ya ayk ı
rıolan düzenlemenin iptali gerekir.
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-Kararname’nin 4. maddesi ile, 6219 sayı
lıKanun’un 15.
maddesinin birinci fı
krasıdeş
tirilerek, “Bankanı
n İ
dare Meclisi’nin
yapı
sı
nda küçük bir değiş
iklik yapı
lmı
ştı
r.
Değişiklikten önce,
Bankanı
nİ
dare Meclisi; dördü (A), ikisi (B), ikisi (C) grubu hisse
senedi sahiplerini temsil etmek üzere sekiz üyeden oluşurken, ş
imdi
(B) grubunun bir temsilcisi (C) grubuna verilmiş
tir.
4. maddenin yaptı
ğıdeğişiklik bundan ibarettir. Böylesine basit
bir değişikliğin KHK’ye konu olamayacağıaçı
ktı
r.
Kı
saca 4. maddenin de iptali gerekir.
-KHK’nin 5. maddesi ile 6219 sayı
lıKanun’un 16. maddesi
başlı
ğıile birlikte değiştirilmiştir.
Kanun’un 16. maddesi daha önce “Umum Müdür” başlı
ğı
nı
taşı
rken, bundan böyle “Genel Müdür” baş
lı
ğı
nıtaşı
yacaktı
r.
16. maddede yapı
lan ilk değişiklik budur.
16. maddede yapı
lan ikinci değişiklik ile, Banka Genel
Müdürü’nün Baş
bakan tarafı
ndan atanacağıhükme bağlanmı
ştı
r.
KHK ile yapı
lan böyle bir değişiklik hem “önemlilik”, “zorunluluk”
ve “ivedilik” unsurları
nıtaşı
madı
ğıiçin Anayasa’nı
n 91. maddesine,
hem de Anayasa’nı
n 2. maddesinde ifadesini bulan “Demokratik
Hukuk Devleti” ilkesine aykı
rı
dı
r.
Ayrı
ca, tamamen özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren
ve üzerinde Devletin hiçbir hakkıbulunmayan bir bankanı
n genel
müdürünün doğrudan doğruya Başbakan tarafı
ndan atanması
,
özelleş
tirmeye değil, olsa olsa “Devletleştirme”ye
yönelik bir
değiş
iklik olabilir.
16. maddede yapı
lan diğer değiş
iklikler ise Genel Müdür’ün
“niteliklerini” ve “görev süresini” belirleyen, KHK’ye konu olamayacak
kadar basit değiş
ikliklerdir.
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-606 sayı
lıKHK’nin 6. maddesi ile, 6219 sayı
lıKanun’un bazı
hükümleri yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
, 7. maddesi ile, anı
lan (6219 sayı
lı
)
Kanun’a iki adet ek madde, iki adet de geçici madde eklenmiş
tir.
Gerek ek maddeler gerekse geçici maddeler KHK’ye konu
olabilecek nitelikte maddeler değildir, hiçbirinde “önemlilik”,
“zorunluluk” ve “ivedilik” unsurlarıyoktur.
Ayrı
ca, “Ek Madde 2”, Banka sermayesinin % 55’ine tekabül
eden (A) grubu hisse senetlerinin satı
ş
ı
na Bakanlar Kurulu’nu yetkili
kı
ldı
ğıiçin, Anayasa’nı
n 91. maddesinin yasakladı
ğıalana girmiş
,
Anayasa’nı
n ikinci kı
smı
nı
n ikinci bölümünde yer alan mülkiyet
hakkı
na müdahale etmiş
tir. Böyle bir düzenleme, aynızamanda
Banka’yıDevletleş
tirme demektir.
“Geçici Madde 1”, mevcut Genel Müdürü, dört yı
llı
k bir süre için
yeniden atamı
ştı
r. Böyle bir atama, Anayasamı
zı
n 2. maddesinde
ifadesini bulan “Demokratik Hukuk Devleti” ilkesine aykı
rı
dı
r. Çünkü,
böyle bir atama 46 yı
ldan beri, tamamen özel hukuk kuralları
na göre
çalı
şan muazzam bir kuruluşun yönetimine, ortada hiçbir sebep
yokken, keyfi bir şekilde “müdahale” anlamı
na gelir.
8. ve 9. maddeler ise “yürürlük” ve “yürütme” maddeleridir.
Diğer maddelerin iptali ile, uygulanma olanaklarıkalmayacağıiçin bu
iki maddenin (8. ve 9. maddelerin) de iptali gerekir.”
Dava dilekçesindeki
gerekçesi şöyledir:

yürürlüğün

durdurulması isteminin

“606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğünün
durdurulmasıgerekçelerini kı
saca ş
u şekilde sı
ralamak mümkündür.
1) 606 sayı
lıKHK’nin anayasal dayanağıyoktur. Başka bir
deyişle 606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin düzenlediği
konular, 29.6.2000 tarih ve 4588 sayı
lıYetki Kanunu’nun kapsamı
na
girmemektedir.
2) 606 sayı
lı KHK, normal dönemlerde KHK ile
düzenlenemeyecek alana, “yasak alan”a, Anayasa’nı
n ikinci kı
smı
nı
n
ikinci bölümüne girmiş
; “mülkiyet hakkı
na” müdahale etmiş
tir.
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3) 606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname bir bütün olarak
Anayasa’nı
n Başlangı
ç Kı
smı
’nı
n dördüncü fı
krası
na, 6., 7., 35., 87.,
91. ve 153. maddelerine açı
kça aykı
rı
dı
r.
4) 606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin uygulanması
halinde Hukuk Devleti, Vakı
flar, bankacı
lı
k ve ülke ekonomisi
bakı
mı
ndan, telafisi imkansı
z birçok zararları
n meydana geleceği
gayet açı
ktı
r.
5) 606 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğün durdurulmasıkararı
verilirse hukukumuzda herhangi bir boşluk meydana gelmeyecektir.
6) Eğer 606 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğün durdurulması
kararıverilmeyip de bilahare iptal kararıverilecek olursa bu iptal
kararıtamamen etkisiz kalacaktı
r. Çünkü satı
lan hisse senetlerini
geri almak mümkün olmayacaktı
r.
Sonuç ve Talep:
Açı
kça Anayasa’ya aykı
rıolarak hazı
rlanı
p 26.7.2000 tarihli,
42141 sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe giren 6.7.2000
tarih ve 606 sayı
lı“Türkiye Vakı
flar BankasıAnonim Ortaklı
ğı
Kanunu’nda Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun Hükmünde
Kararname’nin tamamıhakkı
nda, yukarı
da açı
kladı
ğı
mı
z gerekçelerle
ve Yüksek Mahkeme’nin inceleme esnası
nda bizzat tespit edeceği
diğer sebeplerle, acilen yürürlüğün durdurulmasıve iptali kararı
verebilmesini,
Arz ederim, saygı
ları
mla”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Kurallar
6.7.2000 günlü, 606 sayı
lı“Türkiye Vakı
flar BankasıTürk
Anonim Ortaklı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararname” şöyledir :
“Türkiye Vakı
flar BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğıKanununda
değiş
iklik yapı
lması
; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayı
lıKanunun verdiği
yetkiye dayanı
larak, Bakanlar Kurulu’nca
6/7/2000 tarihinde
kararlaş
tı
rı
lmı
ş
tı
r.
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Madde 1- 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayı
lıTürkiye Vakı
flar
BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğıKanununun 4 üncü maddesi baş
lı
ğıile
birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
“Süre
Madde 4- Banka süresiz olarak faaliyette bulunur.”
Madde 2- 6219 sayı
lıKanunun 5 inci maddesinin değiş
ik birinci
fı
krasıaşağı
daki şekilde değiştirilmiş
tir.
“Bankanı
n sermayesinin miktarıile her payı
n itibari kı
ymeti
Banka ana sözleşmesinde belirtilir.”
Madde 3- 6219 sayı
lıKanunun 6 ncımaddesi aş
ağı
daki ş
ekilde
değiş
tirilmiştir.
“Madde 6- Hisse senetleri (A), (B) ve (C) grupları
na ayrı
lmı
ş
olup, nama yazı
lı
dı
r.”
Madde 4- 6219 sayı
lıKanunun değişik 15 inci maddesinin
birinci fı
krasıaşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
“Bankanı
nİ
dare Meclisi; dördü (A), biri (B), üçü (C) grubu hisse
senedi sahiplerini temsil etmek üzere sekiz üyeden oluş
ur.”
Madde 5- 6219 sayı
lıKanunun 16 ncımaddesi baş
lı
ğıile
birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
“Genel Müdür
Madde 16- Bankanı
n iş
leri Genel Müdür tarafı
ndan tedvir
olunur. Genel Müdür Baş
bakan tarafı
ndan atanı
r.
Banka Genel Müdürlüğüne atanacakları
n hukuk, iktisat, iş
letme,
maliye, bankacı
lı
k, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla
ilgili mühendislik alanları
nda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş
olmasıve bankacı
lı
k veya işletmecilik alanı
nda en az 10 yı
llı
k
mesleki deneyime sahip olmasızorunludur.
Genel Müdürün görev süresi 4 yı
ldı
r. Süresi biten Genel müdür
yeniden atanabilir.
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Genel Müdürün süresi dolmadan herhangi bir ş
ekilde görevine
son verilemez. Ancak bu Kanun ve 4389 sayı
lıBankalar Kanunu
hükümleri gereğince, atanmasıiçin gerekli şartlarıkaybettiği tespit
edilen veya görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayıhakkı
nda
verilen mahkumiyet kararıkesinleşen Genel Müdürün görevi sona
erer.”
Madde 6- 6219 sayı
lıKanunun 5 inci maddesinin değişik ikinci
fı
krasıile üçüncü fı
krası
, 7 nci maddesi ve 14 üncü maddesinin
birinci fı
krası ile ikinci fı
krası
nı
n ikinci cümlesi yürürlükten
kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Madde 7- 6219 sayı
lıKanuna aşağı
daki maddeler eklenmiştir.
“Ek Madde 1- Hisse senetlerinin satı
şı
nda 2886 sayı
lıDevlet
İ
hale Kanunu ve 1050 sayı
lıMuhasebei Umumiye Kanunu hükümleri
uygulanmaz.
Ek Madde 2- Vakı
flar Genel Müdürlüğüne ait (B) grubu hisseler
halka arz suretiyle satı
labilir. Bu hisselerin satı
şıyapı
lmadan (A)
grubu hisselerin satı
şı
na karar alı
namaz.
(A) grubu hisselerin satı
şı
na Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe
girdiği tarihte görevde olan Genel Müdür, Kanun Hükmünde
Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 4 yı
l süreyle yeniden
atanmı
şsayı
lı
r.
Geçici Madde 2- 6219 sayı
lıKanunun 14 üncü maddesinin
üçüncü fı
krası
, 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fı
kralarıile bu
Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 16 ncımaddesinin birinci ve
dördüncü fı
kraları Vakı
flar Genel Müdürlüğünün (A) grubu
hisselerdeki payı% 50 oranı
nı
n altı
na düş
ünceye kadar geçerli
olmaya devam eder.
Madde 8- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayı
mıtarihinde
yürürlüğe girer.
Madde 9- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
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İ
ptal gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- Baş
langı
ç’ı
n Dördüncü Paragrafı
“Kuvvetler ayrı
mı
nı
n, Devlet organları arası
nda üstünlük
sı
ralamasıanlamı
na gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin
kullanı
lması
ndan ibaret ve bununla sı
nı
rlımedenî bir işbölümü ve
işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda
bulunduğu;”
2- “MADDE 6.- Egemenlik, kayı
tsı
zş
artsı
z Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanı
n koyduğu esaslara göre,
yetkili organlarıeliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye
veya sı
nı
fa bı
rakı
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
3- “MADDE 7.- Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
4- “MADDE 35.- Herkes, mülkiyet ve miras hakları
na sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararıamacı
yla , kanunla sı
nı
rlanabilir.
Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lmasıtoplum yararı
na aykı
rıolamaz.”
5- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu
ve bakanlarıdenetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun
hükmünde kararname çı
karma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap
kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek; para bası
lması
na ve
savaş ilânı
na
karar
vermek;
milletlerarası andlaş
maları
n
onaylanması
nıuygun bulmak, Anayasanı
n 14 üncü maddesindeki
fiillerden dolayıhüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af
ilânı
na, mahkemelerce verilip kesinleş
en ölüm cezaları
nı
n yerine
getirilmesine karar vermek ve Anayasanı
n diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir."
6- “MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir.
Ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere,
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Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan
temel haklar, kiş
i haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez.
Yetki kanunu, çı
karı
lacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacı
nı
, kapsamı
nı
, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nıgösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası
, düşürülmesi veya yasama
döneminin bitmesi, belli süre için verilmişolan yetkinin sona ermesine
sebep olmaz.
Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafı
ndan süre bitiminden önce onaylanmasısı
rası
nda, yetkinin son
bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
Sı
kı
yönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaş
kanı
nı
n
Baş
kanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde
kararname çı
karması
na iliş
kin hükümler saklı
dı
r.
Kanun
hükmünde
kararnameler,
Resmî
Gazetede
yayı
mlandı
klarıgün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük
tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.”
7- “MADDE 153.- Anayasa Mahkemesinin kararlarıkesindir.
İ
ptal kararlarıgerekçesi yazı
lmadan açı
klanamaz.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamı
nıveya bir hükmünü iptal ederken, kanun
koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm
tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî
Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lıgeçemez.
İ
ptal kararı
nı
n yürürlüğe giriş
inin ertelendiği durumlarda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, iptal kararı
nı
n ortaya çı
kardı
ğıhukukî boş
luğu
dolduracak kanun tasarıveya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
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İ
ptal kararlarıgeriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen
yayı
mlanı
r ve yasama, yürütme ve yargı organları
nı
, idare
makamları
nı
, gerçek ve tüzelkiş
ileri bağlar.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 8.9.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki raporun hazı
rlanması
ndan
sonra ele alı
nması
na oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na ilişkin rapor, dava dilekçesi ve ekleri, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
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yasaları
na
uygunluğunun
denetlemesinden
değil,
yalnı
zca
Anayasa’ya
biçim
ve
esas
bakı
mları
ndan
uygunluğunun
denetlenmesinden söz edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk
denetiminin içerisine öncelikle KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun
denetimi girer. Çünkü, Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki
yasası
nda belirtilen sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi
öngörülmüştür. Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rı
duruma getirir. Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolması
Anayasa’ya aykı
rıolmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Bir yetki
yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal
edilen bir KHK’nin kuralları
, içerikleri yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
oluş
turmasalar bile Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
n
denetimlerinden farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar
Anayasaya aykı
rıolamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n
denetiminde, onları
n yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup
olmadı
klarısaptanı
r. KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri
yönünden hem dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya
uygun olmak zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
karı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
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veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmalarıolanaksı
zdı
r.
B- 606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 606 sayı
lı“Türkiye Vakı
flar BankasıAnonim
Ortaklı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç Kı
smı
’nı
n dördüncü paragrafı
ile 6., 7., 35., 87., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek
iptaline karar verilmesi istenmektedir.
Dava konusu 606 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki YasasıAnayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 606
sayı
lıKHK, yasal ve anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 606 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
6.7.2000 günlü, 606 sayı
lı“Türkiye Vakı
flar BankasıTürk
Anonim Ortaklı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması isteminin,
koş
ullarıoluşmadı
ğı
ndan, 17.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine
karar verilmiş
tir.
VI- SONUÇ
6.7.2000 günlü, 606 sayı
lı“Türkiye Vakı
flar BankasıTürk
Anonim Ortaklı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun
Hükmünde Kararname”nin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
17.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU
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Üye
Samia AKBULUT

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/57
: 2000/30
: 26.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 29.9.2000 günlü, 628 sayı
lı
“Kamu İ
ktisadi Teşebbüsleri Hakkı
nda
Kanun
Hükmünde
Kararnamede Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve
153. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla
iptali ve
yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 628 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 628 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
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SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 26.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
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dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 628 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 628 sayı
lı“Kamu İ
ktisadi Teşebbüsleri
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapı
lması
na
Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n
dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine
aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenmektedir.
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Dava konusu 628 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 628
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 628 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
29.9.2000 günlü, 628 sayı
lı “Kamu İ
ktisadi Teşebbüsleri
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapı
lması
na
Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması
isteminin, koş
ullarıoluşmadı
ğı
ndan, 26.10.2000 gününde oybirliğiyle
reddine karar verilmiş
tir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
628 sayı
lı“Kamu İ
ktisadi Teş
ebbüsleri Hakkı
nda
Kanun
Hükmünde Kararnamede Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararname”nin
iptaline karar verilmesinin doğuracağı
hukuksal boşluk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
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gerekli düzenlemenin yapı
lmasıamacı
yla iptal kararı
nı
n, Resmi
Gazete’de yayı
mlanması
ndan baş
layarak altıay sonra yürürlüğe
girmesi uygun görülmüştür.
VI- SONUÇ
A- 29.9.2000 günlü, 628 sayı
lı “Kamu İ
ktisadi Teşebbüsleri
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapı
lması
na
Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’ya ayk ı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 26.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/58
: 2000/31
: 26.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 28.8.2000 günlü, 629 sayı
lı
“Türk SilahlıKuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununda Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8.,
11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 629 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 629 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
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SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 26.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
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dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 629 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 629 sayı
lı“Türk SilahlıKuvvetleri Personel
Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11.,
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91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek
verilmesi istenmektedir.

iptaline karar

Dava konusu 629 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 629
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 629 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
28.8.2000 günlü, 629 sayı
lı“Türk SilahlıKuvvetleri Personel
Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
yürürlüğünün durdurulması isteminin, koş
ulları oluşmadı
ğı
ndan,
26.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
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629 sayı
lı “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile
Jandarma Teş
kilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değiş
iklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin iptaline karar
verilmesinin doğuracağıhukuksal boş
luk kamu yarar ı
nıihlal edici
nitelikte görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lmasıamacı
yla
iptal kararı
nı
n, Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan başlayarak altı
ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 28.8.2000 günlü, 629 sayı
lı“Türk SilahlıKuvvetleri Personel
Kanunu ile Jandarma Teş
kilat, Görev ve Yetkileri Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 26.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/59
: 2000/32
: 26.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 20.9.2000 günlü, 626 sayı
lı
“Başbakanlı
k Teş
kilatıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanunda Değişiklik Yapı
lması
na Dair
Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6.,
7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ

YÜRÜRLÜĞÜN

Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 626 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 626 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
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SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 26.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
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dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 626 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 626 sayı
lı“Başbakanlı
k Teş
kilatıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda
Kanunda
Değişiklik
Yapı
lması
na
Dair
Kanun
Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2.,
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6., 7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptaline
karar verilmesi istenmektedir.
Dava konusu 626 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 626
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 626 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
20.9.2000 günlü, 626 sayı
lı“Baş
bakanlı
k TeşkilatıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda
Kanunda
Değişiklik
Yapı
lması
na
Dair
Kanun
Hükmünde
Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları
oluş
madı
ğı
ndan, 26.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine karar
verilmiş
tir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
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626 sayı
lı“Başbakanlı
k Teş
kilatıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanunda Değişiklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin iptaline karar
verilmesinin doğuracağıhukuksal boş
luk kamu yarar ı
nıihlal edici
nitelikte görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lmasıamacı
yla
iptal kararı
nı
n, Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan başlayarak altı
ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 20.9.2000 günlü, 626 sayı
lı“Baş
bakanlı
k TeşkilatıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda
Kanunda
Değişiklik
Yapı
lması
na
Dair
Kanun
Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 26.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.
Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/60
: 2000/33
: 26.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 15.9.2000 günlü, 624 sayı
lı
“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu ile Nakdi Tazminat ve
Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda Kanunda Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
liş
kin
Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6.,
7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ

YÜRÜRLÜĞÜN

Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 624 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 624 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
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SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 26.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
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dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 624 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 624 sayı
lı“Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda
Kanunda Değişiklik Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2.,
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6., 7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptaline
karar verilmesi istenmektedir.
Dava konusu 624 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 624
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 624 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
15.9.2000 günlü, 624 sayı
lı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda
Kanunda Değişiklik Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun Hükmünde
Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları
oluş
madı
ğı
ndan, 26.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine karar
verilmiş
tir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
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624 sayı
lı“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu ile
Nakdi Tazminat ve Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda Kanunda Değiş
iklik
Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 1., 2., 5. ve 6.
maddeleri ile 4. maddesiyle eklenen Geçici Madde 20’nin iptaline
karar verilmesinin doğuracağıhukuksal boşluk kamu yararı
nıihlal
edici nitelikte görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lması
amacı
yla iptal kararı
nı
n, Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan
başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.
VI- SONUÇ
A- 15.9.2000 günlü, 624 sayı
lı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda
Kanunda Değişiklik Yapı
lması
na İ
liş
kin
Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ
AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 26.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU
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Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/61
: 2000/34
: 26.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 24.8.2000 günlü, 619 sayı
lı
“Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağı
msı
z Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu, Tarı
mda Kendi Adı
na ve Hesabı
na Çalı
şanlar
Sosyal Sigortalar Kanunu ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve
153. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla
iptali ve
yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 619 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 619 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
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II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 26.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
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Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 619 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
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Dava dilekçesinde, 619 sayı
lı“Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer
Bağı
msı
z Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarı
mda
Kendi Adı
na ve Hesabı
na Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı ileri sürülerek
iptaline karar verilmesi
istenmektedir.
Dava konusu 619 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 619
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 619 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
24.8.2000 günlü, 619 sayı
lı“Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer
Bağı
msı
z Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarı
mda
Kendi Adı
na ve Hesabı
na Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin yürürlüğünün
durdurulması isteminin, koş
ulları oluşmadı
ğı
ndan, 26.10.2000
gününde oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
832

Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
619 sayı
lı“Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağı
msı
z Çalı
şanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarı
mda Kendi Adı
na ve
Hesabı
na Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile BazıKanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname”nin iptaline karar verilmesinin
doğuracağıhukuksal boşluk
kamu yararı
nıihlal edici nitelikte
görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lması amacı
yla iptal
kararı
nı
n, Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan baş
layarak dokuz ay
sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 24.8.2000 günlü, 619 sayı
lı“Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer
Bağı
msı
z Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarı
mda
Kendi Adı
na ve Hesabı
na Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile
BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değiş
iklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’ya
aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ
AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 26.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.
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Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/62
: 2000/35
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 24.8.2000 günlü, 618 sayı
lı
“Sosyal Güvenlik Kurumu Teş
kilatı
nı
n Kurulmasıile BazıKanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6.,
7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 618 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 618 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
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SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
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dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 618 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 618 sayı
lı “Sosyal Güvenlik Kurumu
Teş
kilatı
nı
n Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2.,
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6., 7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptaline
karar verilmesi istenmektedir.
Dava konusu 618 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 618
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 618 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
24.8.2000 günlü, 618 sayı
lı “Sosyal Güvenlik Kurumu
Teş
kilatı
nı
n Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları
oluş
madı
ğı
ndan, 31.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine karar
verilmiş
tir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
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618 sayı
lı“Sosyal Güvenlik Kurumu Teş
kilatı
nı
n Kurulmasıile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin iptaline karar
verilmesinin doğuracağıhukuksal boş
luk kamu yarar ı
nıihlal edici
nitelikte görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lmasıamacı
yla
iptal kararı
nı
n, Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan başlayarak altı
ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 24.8.2000 günlü, 618 sayı
lı “Sosyal Güvenlik Kurumu
Teş
kilatı
nı
n Kurulmasıile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI
AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi
Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/63
: 2000/36
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 24.8.2000 günlü, 617 sayı
lı
“Türkiye İ
ş Kurumunun Kurulmasıile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8.,
11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 617 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 617 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
840

SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
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dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 617 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 617 sayı
lı“Türkiye İ
şKurumunun Kurulması
ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
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maddelerine aykı
rı
lı
ğı ileri sürülerek
istenmektedir.

iptaline karar verilmesi

Dava konusu 617 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 617
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 617 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
24.8.2000 günlü, 617 sayı
lı“Türkiye İ
şKurumunun Kurulması
ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin yürürlüğünün
durdurulması isteminin, koş
ulları oluşmadı
ğı
ndan, 31.10.2000
gününde oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
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617 sayı
lı“Türkiye İ
şKurumunun Kurulmasıile BazıKanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname”nin
iptaline karar verilmesinin
doğuracağıhukuksal boşluk
kamu yararı
nıihlal edici nitelikte
görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lması amacı
yla iptal
kararı
nı
n, Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan baş
layarak dokuz ay
sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 24.8.2000 günlü, 617 sayı
lı “Türkiye İ
ş Kurumunun
Kurulmasıile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/64
: 2000/37
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 3.8.2000 günlü, 609 sayı
lı
“İ
çiş
leri Bakanlı
ğıTeş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanunda Değiş
iklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 609 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 609 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
845

katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
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KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 609 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 609 sayı
lı“İ
çiş
leri Bakanlı
ğıTeş
kilat ve
Görevleri Hakkı
nda Kanunda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n dördüncü
paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine ayk ı
rı
lı
ğıileri
sürülerek iptaline karar verilmesi istenmektedir.
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Dava konusu 609 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 609
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 609 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
3.8.2000 günlü, 609 sayı
lı“İ
çiş
leri Bakanlı
ğıTeşkilat ve
Görevleri Hakkı
nda Kanunda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması isteminin,
koş
ullarıoluşmadı
ğı
ndan, 31.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine
karar verilmiş
tir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
609 sayı
lı “Hâkimler ve Savcı
lar Kanununda Değiş
iklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin iptaline karar
verilmesinin doğuracağıhukuksal boş
luk kamu yarar ı
nıihlal edici
nitelikte görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lmasıamacı
yla
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iptal kararı
nı
n, Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan baş
layarak dört
ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 3.8.2000 günlü, 609 sayı
lı “İ
çiş
leri Bakanlı
ğıTeş
kilat ve
Görevleri Hakkı
nda Kanunda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararname”nin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
DÖRT
AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/65
: 2000/38
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 24.8.2000 günlü, 616 sayı
lı
“Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlı
ğı
nı
n Kurulmasıve BazıKanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6.,
7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 616 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 616 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
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SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
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dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 616 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 616 sayı
lı“Sosyal Sigortalar Kurumu
Baş
kanlı
ğı
nı
n Kurulmasıve BazıKanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2.,
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6., 7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptaline
karar verilmesi istenmektedir.
Dava konusu 616 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 616
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 616 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
24.8.2000 günlü, 616 sayı
lı “Sosyal Sigortalar Kurumu
Baş
kanlı
ğı
nı
n Kurulmasıve BazıKanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları
oluş
madı
ğı
ndan, 31.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine karar
verilmiş
tir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
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616 sayı
lı“Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlı
ğı
nı
n Kurulması
ve BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
iptaline
karar verilmesinin doğuracağıhukuksal boşluk kamu yararı
nıihlal
edici nitelikte görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lması
amacı
yla iptal kararı
nı
n, Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan
başlayarak bir yı
l sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 24.8.2000 günlü, 616 sayı
lı “Sosyal Sigortalar Kurumu
Baş
kanlı
ğı
nı
n Kurulmasıve BazıKanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK Bİ
R YIL
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/66
: 2000/39
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 6.7.2000 günlü, 613 sayı
lı“Millî
Savunma Bakanlı
ğıAkaryakı
tİ
kmal ve NATO POL Tesisleri İ
şletme
Baş
kanlı
ğı
nı
n Kuruluşu ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve
153. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla
iptali ve
yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

yürürlüğün

İ
STEMİ
Nİ
N

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 613 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 613 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
855

SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
856

dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 613 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 613 sayı
lı “Millî Savunma Bakanlı
ğı
Akaryakı
t İ
kmal ve NATO POL Tesisleri İ
ş
letme Başkanlı
ğı
nı
n
Kuruluş
u ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11.,
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91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek
verilmesi istenmektedir.

iptaline karar

Dava konusu 613 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 613
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 613 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
6.7.2000 günlü, 613 sayı
lı“Millî Savunma Bakanlı
ğıAkaryakı
t
İ
kmal ve NATO POL Tesisleri İ
şletme Baş
kanlı
ğı
nı
n Kuruluşu ve
Görevleri Hakkı
nda
Kanun
Hükmünde Kararname”nin
yürürlüğünün durdurulması isteminin, koş
ulları oluşmadı
ğı
ndan,
31.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
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613 sayı
lı“Millî Savunma Bakanlı
ğıAkaryakı
tİ
kmal ve NATO
POL Tesisleri İ
şletme Başkanlı
ğı
nı
n Kuruluşu ve Görevleri Hakkı
nda
Kanun
Hükmünde Kararname”nin
iptaline karar verilmesinin
doğuracağıhukuksal boşluk
kamu yararı
nıihlal edici nitelikte
görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lması amacı
yla iptal
kararı
nı
n, Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan baş
layarak yedi ay
sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 6.7.2000 günlü, 613 sayı
lı “Millî Savunma Bakanlı
ğı
Akaryakı
t İ
kmal ve NATO POL Tesisleri İ
ş
letme Başkanlı
ğı
nı
n
Kuruluş
u ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
YEDİ AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/67
: 2000/40
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 12.7.2000 günlü, 610 sayı
lı
“Polis Yüksek Öğretim KurumlarıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve
153. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla
iptali ve
yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N
GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 610 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 610 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
860

katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
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KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 610 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 610 sayı
lı“Polis Yüksek Öğretim Kurumları
Hakkı
nda
Kanun
Hükmünde
Kararname”nin
Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi
istenmektedir.
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Dava konusu 610 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 610
sayı
lıKHK, yasal ve anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 610 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
12.7.2000 günlü, 610 sayı
lı“Polis Yüksek Öğretim Kurumları
Hakkı
nda
Kanun
Hükmünde
Kararname”nin
yürürlüğünün
durdurulması isteminin, koş
ulları oluşmadı
ğı
ndan, 31.10.2000
gününde oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
610 sayı
lı“Polis Yüksek Öğretim KurumlarıHakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararname”nin
iptaline karar verilmesinin doğuracağı
hukuksal boşluk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
gerekli düzenlemenin yapı
lmasıamacı
yla iptal kararı
nı
n, Resmi
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Gazete’de yayı
mlanması
ndan baş
layarak altıay sonra yürürlüğe
girmesi uygun görülmüştür.
VI- SONUÇ
A- 12.7.2000 günlü, 610 sayı
lı“Polis Yüksek Öğretim Kurumları
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
ALTI
AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/68
: 2000/41
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 28.9.2000 günlü, 623 sayı
lı
“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda
Kanunda
Değişiklik
Yapı
lması
na
Dair
Kanun
Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve
153. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla
iptali ve
yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 623 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 623 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
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HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
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Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 623 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 623 sayı
lı “Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanunda Değişiklik
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Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı ileri sürülerek
iptaline karar verilmesi
istenmektedir.
Dava konusu 623 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 623
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 623 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
28.9.2000 günlü, 623 sayı
lı “Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanunda Değişiklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin yürürlüğünün
durdurulması isteminin, koş
ulları oluşmadı
ğı
ndan, 31.10.2000
gününde oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
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veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
623 sayı
lı“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve
Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkı
nda Kanunda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararname”nin
iptaline karar verilmesinin doğuracağı
hukuksal boşluk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
gerekli düzenlemenin yapı
lmasıamacı
yla iptal kararı
nı
n, Resmi
Gazete’de yayı
mlanması
ndan başlayarak bir ay sonra yürürlüğe
girmesi uygun görülmüştür.
VI- SONUÇ
A- 28.9.2000 günlü, 623 sayı
lı “Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanunda Değiş
iklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’ya
aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
Bİ
R
AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK
Üye
Tülay TUĞCU

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/69
: 2000/42
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 12.7.2000 günlü, 611 sayı
lı
“Emniyet Teş
kilatıKanununda Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8.,
11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ

YÜRÜRLÜĞÜN

Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 611 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 611 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
870

dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
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KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 611 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 611 sayı
lı“Emniyet Teş
kilatıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11.,
91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptaline karar
verilmesi istenmektedir.
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Dava konusu 611 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 611
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 611 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
12.7.2000 günlü, 611 sayı
lı“Emniyet Teş
kilatıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
yürürlüğünün durdurulması isteminin, koş
ulları oluşmadı
ğı
ndan,
31.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
611 sayı
lı“Emniyet Teş
kilatıKanununda Değişiklik Yapı
lması
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin 1., 2., 5. ve 6. maddeleri
ile 4. maddesiyle eklenen Geçici Madde 20’nin iptaline karar
verilmesinin doğuracağıhukuksal boş
luk kamu yarar ı
nıihlal edici
nitelikte görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lmasıamacı
yla
873

iptal kararı
nı
n, Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan başlayarak altı
ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
12.7.2000 günlü, 611 sayı
lı “Emniyet Teş
kilatıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin;
A- Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- a) 1. maddesiyle değiştirilen 3201 sayı
lıEmniyet Teşkilatı
Kanunu’nun değiş
ik 55. maddesinin,
b) 2. maddesiyle
eklenen ibarenin,

3201 sayı
lıYasa’nı
n Ek 21. maddesine

c) 4. maddesiyle 3201 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici Madde
20’nin,
d) 5. maddesinin,
e) 6. maddesinin,
doğuracağıhukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte
görüldüğünden, Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949
sayı
lı Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fı
kraları
gereğince BU KURALLARA İ
Lİ
ŞKİ
Nİ
PTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI
AY SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N
Üye
Sacit ADALI
Üye
Mahir Can ILICAK
Üye
Tülay TUĞCU
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Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/70
: 2000/43
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 24.8.2000 günlü, 621 sayı
lı
“Hâkimler ve Savcı
lar Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8.,
11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 621 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 621 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
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katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
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KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 621 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 621 sayı
lı“Hâkimler ve Savcı
lar Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11.,
91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptaline karar
verilmesi istenmektedir.
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Dava konusu 621 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 621
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 621 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
24.8.2000 günlü, 621 sayı
lı“Hâkimler ve Savcı
lar Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin
yürürlüğünün durdurulması isteminin, koş
ulları oluşmadı
ğı
ndan,
31.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
621 sayı
lı “Hâkimler ve Savcı
lar Kanununda Değiş
iklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin iptaline karar
verilmesinin doğuracağıhukuksal boş
luk kamu yarar ı
nıihlal edici
nitelikte görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lmasıamacı
yla
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iptal kararı
nı
n, Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan başlayarak altı
ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 24.8.2000 günlü, 621 sayı
lı “Hâkimler ve Savcı
lar
Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
ALTI
AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/71
: 2000/44
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 25.7.2000 günlü, 612 sayı
lı
“Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Kanununda
Değiş
iklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL
VE
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ

YÜRÜRLÜĞÜN

Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 612 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 612 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
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katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
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KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 612 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 612 sayı
lı “Yükseköğretim Kurumları
Teş
kilatıKanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2.,
6., 7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptaline
karar verilmesi istenmektedir.

882

Dava konusu 612 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 612
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 612 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
25.7.2000 günlü, 612 sayı
lı“Yükseköğretim KurumlarıTeşkilatı
Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları
oluş
madı
ğı
ndan, 31.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine karar
verilmiş
tir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
612 sayı
lı“Yükseköğretim KurumlarıTeşkilatıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 1., 2.,
5. ve 6. maddeleri ile 4. maddesiyle eklenen Geçici Madde 20’nin
iptaline karar verilmesinin doğuracağıhukuksal boşluk kamu yararı
nı
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ihlal edici nitelikte görüldüğünden, gerekli düzenlemenin yapı
lması
amacı
yla iptal kararı
nı
n, Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan
başlayarak altıay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 25.7.2000 günlü, 612 sayı
lı “Yükseköğretim Kurumları
Teş
kilatıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/73
: 2000/45
: 31.10.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 2.8.2000 günlü, 608 sayı
lı
“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkı
nda
Kanun, Devlet MemurlarıKanunu ve 190 Sayı
lıKanun Hükmünde
Kararnamede Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve
153. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla
iptali ve
yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 608 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 608 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
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HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 31.10.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
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Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar ı
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 608 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde,
608 sayı
lı“Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun, Devlet
MemurlarıKanunu ve 190 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamede
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Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
nı
n dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11.,
91. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptaline karar
verilmesi istenmektedir.
Dava konusu 608 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 608
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 608 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
2.8.2000 günlü, 608 sayı
lı “Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun, Devlet
MemurlarıKanunu ve 190 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamede
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin
yürürlüğünün durdurulması isteminin, koş
ulları oluşmadı
ğı
ndan,
31.10.2000 gününde oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.
V- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural yinelenmektedir. 53.
maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
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veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmiş
tir.
608 sayı
lı“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkı
nda Kanun, Devlet MemurlarıKanunu ve 190 Sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararnamede Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararname”nin iptaline karar verilmesinin doğuracağı
hukuksal boşluk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
gerekli düzenlemenin yapı
lmasıamacı
yla iptal kararı
nı
n, Resmi
Gazete’de yayı
mlanması
ndan baş
layarak altıay sonra yürürlüğe
girmesi uygun görülmüştür.
VI- SONUÇ
A- 2.8.2000 günlü, 608 sayı
lı “Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun, Devlet
MemurlarıKanunu ve 190 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamede
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, 31.10.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N
Üye
Sacit ADALI
Üye
Mahir Can ILICAK
Üye
Tülay TUĞCU

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ
Üye
Ali HÜNER
Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
Üye
Ertuğrul ERSOY
Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/72
: 2000/46
: 2.11.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Fazilet)
Partisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 24.7.2000 günlü, 615 sayı
lı
“Kamu İ
ktisadi
Teşebbüsleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararnamede
Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve
153. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla
iptali ve
yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTAL
VE
İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ

YÜRÜRLÜĞÜN

Dava dilekçesindeki
gerekçesinde özetle :

iptal

ve

DURDURULMASI

yürürlüğün

durdurulması

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda, TBMM tarafı
ndan
Anayasa’nı
n 91. maddesi uyar ı
nca Bakanlar Kurulu’na verilecek KHK
çı
karma yetkisinin önemli, zorunlu ve ivedi durumlar için söz konusu
olabileceği, 615 sayı
lıKHK’nin ise bu şartlardan hiçbirisini taşı
madı
ğı
;
anı
lan KHK’nin konusunun ancak bir kanunla düzenlenmesinin
mümkün olduğu; bunun dayanağı
nıoluşturan 29.6.2000 günlü, 4588
sayı
lıYetki Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu
durumda anayasal dayanaktan yoksun kalan söz konusu KHK’nin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı ile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153.
maddelerine açı
kça aykı
rıolduğu, bu durumdaki bir KHK’nin içeriği
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalinin
gerektiği; 615 sayı
lıKHK hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip daha sonra iptal kararıverilmesi durumunda iptal
kararı
nı
n etkisiz kalacağı ve giderilmesi güç zararlara neden
olacağı
, yürürlüğü durdurma kararıverilmesi halinde ise hukuksal
boşluk doğmayacağıbelirtilmiştir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
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SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 2.11.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
kanun hükmünde kararname kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 91. maddesinin yedinci ve sekizinci fı
kraları
nda,
“Kararnameler, Resmî Gazete’de yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükümde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür” denilmektedir.
Öncelik ve ivedilik koş
uluyla yetki yasaları
nı
n gecikmeden
çı
karı
labilmesi ve çı
karı
ldı
ktan sonra da yürürlüğe konulan KHK’lerin
aynıbiçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karara bağlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, iş
levsel (fonksiyonel) yönden
yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal
denetimlerinin yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne
verilmiş
tir. Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na
sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki
yasaları
na uygunluğunu denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz
edilmekte ise de, Anayasa’ya uygunluk denetiminin içerisine öncelikle
KHK’nin yetki yasası
na uygunluğunun denetimi girer. Çünkü,
Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen
sı
nı
rlar içerisinde KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüş
tür.
Yetkinin dı
şı
na çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Böylece, KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rı
olmasıile özdeşleşir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan (mad. 121) alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na
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dayanmasıgerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki
KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle,
KHK’ler ile dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Yetki yasası
na
dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen bir
KHK’nin içeriği Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmasa bile Anayasa’ya
uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
nkinden
farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar Anayasaya aykı
rı
olamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n denetiminde, onları
n
yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
klarısaptanı
r.
KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya uygun olmak
zorundadı
rlar.
Bir yetki yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n
kapsamıdı
ş
ı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle
durumlarda, KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan
içerikleri Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri
gerekir.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
,” 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
B- 615 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava dilekçesinde, 615 sayı
lı“Kamu İ
ktisadi Teşebbüsleri
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamede Değiş
iklik Yapı
lması
na
Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
nı
n
dördüncü paragrafıile 2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 153. maddelerine
aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenmektedir.
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Dava konusu 615 sayı
lıKHK, 29.6.2000 günlü, 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r. KHK’nin dayandı
ğı4588
sayı
lıYetki Yasası
, Anayasa Mahkemesi’nin 5.10.2000 günlü, Esas
2000/45, Karar 2000/27 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece 615
sayı
lıKHK, yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Anayasa’nı
n 91. maddesine göre, KHK’lerin
Anayasa’ya uygun sayı
labilmelerinin ön koş
ulu, bunları
n geçerli bir
yetki yasası
na dayandı
rı
lmalarıolduğundan Yetki Yasası
’nı
n iptali bu
Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rıduruma getirir.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 4588 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lan 615 sayı
lıKHK, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
24.7.2000 günlü, 615 sayı
lı“Kamu İ
ktisadi
Teşebbüsleri
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamede Değiş
iklik Yapı
lması
na
Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması
isteminin, koş
ullarıoluşmadı
ğı
ndan, 2.11.2000 gününde oybirliğiyle
reddine karar verilmiş
tir.
V- SONUÇ
A- 24.7.2000 günlü, 615 sayı
lı “Kamu İ
ktisadi Teşebbüsleri
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamede Değiş
iklik Yapı
lması
na
Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna
ve İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- İ
ptal edilen Kanun Hükmünde Kararname’nin doğuracağı
hukuksal boşluk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görülmediğinden
İ
PTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE Gİ
RECEĞİTARİ
Hİ
N AYRICA
KARARLAŞTIRILMASINA
GEREK
OLMADIĞINA,
Fulya
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK
ile
Rüş
tü SÖNMEZ’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 2.11.2000 gününde karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/72
: 2000/46

Dava konusu 29.6.2000 günlü 615 sayı
lıKanun Hükmünde
Kararname, dayanağı
nıoluşturan 4588 sayı
lıYetki Yasası
’nı
n iptal
edilmişolmasınedeniyle yasal ve Anayasal dayanağı
nıkaybettiği
gerekçesiyle iptal edilmiş
, ancak iptal kararı
nı
n, doğurduğu hukuki
boşluk, kamu düzenini tehdit veya kamu yararı
nıihlal edici nitelikte
kabul
edilmediğinden yürürlüğe gireceği tarihin ayrı
ca
kararlaş
tı
rı
lmasıgerek görülmemiştir.
Anayasa’nı
n 153. maddesine koş
ut düzenleme içeren Anayasa
Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
53. maddesinde Anayasa Mahkemesince Anayasa’ya aykı
rı
olduğundan iptaline karar
verilen
kanun, kanun hükmünde
kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü veya bunları
n
belirli madde veya hükümlerinin, iptal kararı
nı
n Resmi Gazete’de
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkacağı
; gerekli gördüğü hallerde
894

Anayasa Mahkemesi’nin, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi
ayrı
ca
kararlaş
tı
rabileceği; bu tarihin, iptal kararı
nı
n Resmî
Gazete’de yayı
mlandı
ğıgünden başlayarak bir yı
lıgeçemeyeceği;
Anayasa Mahkemesi’nin iptal halinde meydana gelecek olan hukuki
boşluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararı
nıihlâl edici nitelikte
görürse böyle bir uygulamaya gideceği belirtilmiş
tir.
Bu düzenleme ile bir kanun, KHK veya İ
çtüzüğün ya da
bunları
n belirli madde ve hükümlerinin iptaline karar verilmesi
halinde, öncelikle hukuksal bir boşluk doğacağıkabul edilmekte
ancak kararı
n yürürlüğe girmesi için belirli bir süre verilmesi, doğacak
boşluğun kamu düzenini tehdit veya kamu yararı
nıihlâl etmesi
koş
uluna bağlanmaktadı
r.
615 sayı
lıKHK’den önce yalnı
z, bankacı
lı
k alanı
ndaki İ
ktisadi
Devlet Teşekküllerinin Bakanlar Kurulu kararıile Anonim Şirket
biçiminde kurulması
na izin verilirken 233 sayı
lı Kamu İ
ktisadi
Teşebbüsleri Hakkı
nda KHK’nin 3. maddesinin (3) numaralı
fı
krası
nda yapı
lan dava konusu değiş
iklikle bankacı
lı
k alanıdı
şı
nda
kalanlar da aynıkapsama alı
nmı
ş
tı
r. Bu değiş
iklik uyarı
nca, Bakanlar
Kurulu 2000/1312 sayı
lıkararla TEAŞ’ı
n üç ayrıanonim şirket olarak
teşkilatlandı
rı
lması
na karar vermiştir. Kararı
n, düzenlediği elektrik
üretim ve iletim alanı
nda daha etkili bir hizmet sunma amacı
na
yönelik olduğu ve kamu yararıdüşüncesine dayandı
ğıaçı
ktı
r. Bu
durumda, dava konusu KHK’nin iptali ile doğan hukuki boş
luğun
kamu yararı
nıihlâl etmediği ileri sürülemeyeceğinden iptal kararı
nı
n
yürürlüğe girmesi için bir süre verilerek hizmetin kesintisiz
yürütülebilmesi amacı
yla yasakoyucuya yeni düzenleme yapma
olanağıtanı
nmasıgerekir.
Açı
klanan nedenlerle iptal kararı
nı
n yürürlüğe girmesi için süre
verilmesine yer olmadı
ğıyolundaki çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/86
: 2000/50
: 12.12.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Siyasî Parti
Davası
na Bakan Mahkeme Sı
fatı
yla Anayasa Mahkemesi

Kapatma

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 22.4.1983 günlü, 2820 sayı
lı Siyasî
Partiler Kanunu’nun 12.8.1999 günlü, 4445 sayı
lıYasa’nı
n 18.
maddesi ile değiştirilen 103. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n
68. ve 69. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
nı
n incelenmesidir.
I- OLAY
Fazilet Partisi’nin kapatı
lmasıhakkı
ndaki davaya bakmakta olan
Anayasa Mahkemesi, 12.12.2000 günlü toplantı
sı
nda, Yargı
tay
Cumhuriyet Başsavcı
sı
nı
n, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
4445 sayı
lıYasa ile değiştirilen 103. maddesinin davada uygulanacak
ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
nıciddî bularak bu konunun
incelenmesine Anayasa’nı
n 152., 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesi
uyarı
nca karar vermiştir.
II- YASA METİ
NLERİ
A-İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
22.4.1983 günlü, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun itiraz
konusu ikinci fı
kra hükmünü de içeren değişik 103. maddesi ş
öyledir:
“Madde 103.- Bir siyasî partinin Anayasanı
n 68 inci maddesinin
dördüncü fı
krasıhükmüne aykı
rıeylemlerin odak halini oluş
turup
oluş
turmadı
ğıhususu Anayasa Mahkemesince belirlenir.
Bir siyasî parti; birinci fı
krada yazı
lıfiiller o partinin üyelerince
yoğun bir ş
ekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre,
merkez karar ve yönetim kurulu veya Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zı
mnen
veya açı
kça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anı
lan
parti organları
nca kararlı
lı
k içinde iş
lendiği takdirde, söz konusu
fiillerin odağıhaline gelmişsayı
lı
r.”
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B- İ
lgili Yasa Kuralı
2820 sayı
lıYasa’nı
n 4445 sayı
lıYasa ile değiştirilen konu ile
ilgili 101. maddesi ş
öyledir :
“Madde 101.- Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkı
nda
kapatma kararı
;
a) Bir siyasî partinin tüzük ve programı
nı
n Devletin
bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan
hakları
na, eş
itlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenli ğine,
demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolması
, sı
nı
f veya
zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıve
yerleş
tirmeyi amaçlaması
, suç iş
lenmesini teşvik etmesi,
b) Bir siyasî partinin, Anayasanı
n 68 inci maddesinin dördüncü
fı
krası
na aykı
rıeylemlerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa
Mahkemesince tespiti,
c)
Bir siyasî partinin, yabancıdevletlerden, uluslararası
kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel
kişilerden maddî yardı
m alması
,
Hallerinde verilir.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraza dayanak oluş
turan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 68.- Vatandaş
lar, siyasî parti kurma ve usulüne
göre partilere girme ve partilerden ayrı
lma hakkı
na sahiptir. Parti
üyesi olabilmek için onsekiz yaş
ı
nıdoldurmuşolmak gerekir.
Siyasî partiler,
unsurları
dı
r.

demokratik

siyasî

hayatı
n

vazgeçilmez

Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve
kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasî partilerin tüzük ve programlarıile eylemleri, devletin
bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan
hakları
na, eş
itlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenli ğine,
demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz; sı
nı
f veya
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zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıve
yerleş
tirmeyi amaçlayamaz; suç iş
lenmesini teş
vik edemez.
Hâkimler ve savcı
lar, Sayı
ş
tay dahil yüksek yargıorganları
mensupları
, kamu kurum ve kuruluşları
nı
n memur statüsündeki
görevlileri, yaptı
klarıhizmet bakı
mı
ndan iş
çi niteliği taşı
mayan diğer
kamu görevlileri, SilahlıKuvvetler mensuplarıile yükseköğretim
öncesi öğrencileri siyasî partilere üye olamazlar.
Yükseköğretim elemanları
nı
n siyasî partilere üye olmaları
ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu elemanları
n, siyasî partilerin
merkez organlarıdı
ş
ı
nda kalan parti görevi almaları
na cevaz veremez
ve parti üyesi yükseköğretim elemanları
nı
n yükseköğretim
kurumları
nda uyacaklarıesaslarıbelirler.
Yükseköğretim öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine
ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
Siyasî partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardı
m
yapar. Partilere yapı
lacak yardı
mı
n, alacaklarıüye aidatı
nı
n ve
bağı
şları
n tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.”
2“MADDE 69.- Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi
düzenlemeleri ve çalı
ş
malarıdemokrasi ilkelerine uygun olur. Bu
ilkelerin uygulanmasıkanunla düzenlenir.
Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezler.
Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlar ı
na uygun olması
gereklidir. Bu kuralı
n uygulanmasıkanunla düzenlenir. Anayasa
Mahkemesince siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin
kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve
aykı
rı
lı
k halinde uygulanacak yaptı
rı
mlar kanunda gösterilir. Anayasa
Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayı
ş
taydan yardı
m
sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği
kararlar kesindir.
Siyasî
partilerin
kapatı
lması
,
Yargı
tay
Cumhuriyet
Baş
savcı
sı
nı
n açacağıdava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin
olarak karara bağlanı
r.
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Bir siyasî partinin tüzüğü ve programı
nı
n 68 inci maddesinin
dördüncü fı
krası hükümlerine aykı
rı bulunması halinde temelli
kapatma kararıverilir.
Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fı
krası
hükümlerine aykı
rıeylemlerinden ötürü temelli kapatı
lması
na, ancak,
onun bu nitelikteki fiillerin iş
lendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa
Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir.
Temelli kapatı
lan bir parti bir baş
ka ad altı
nda kurulamaz.
Bir siyasî partinin temelli kapatı
lması
na beyan veya
faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa
Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararı
nı
n Resmi
Gazetede gerekçeli olarak yayı
mlanması
ndan baş
layarak beşyı
l
süreyle bir baş
ka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi
olamazlar.
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluş
lardan ve Türk
uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkiş
ilerden maddî yardı
m alan
siyasî partiler temelli olarak kapatı
lı
r.
Siyasî partilerin kuruluş ve çalı
şmaları
, denetlenme ve
kapatı
lmalarıile siyasî partilerin ve adayları
n seçim harcamalarıve
usulleri yukarı
daki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir.”
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI,
Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 12.12.2000 gününde yapı
lan toplantı
da Anayasa
Mahkemesi; 1999/2 (Siyasî Parti - Kapatma) esas sayı
lıdavanı
n
görüşülmesi sı
rası
nda 2820 sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’nun
12.8.1999 günlü 4445 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 103. maddesinin
ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 69. maddesine aykı
rı
lı
ğı savı
nıciddî
görerek Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesi
uyarı
nca esas hakkı
nda bir karar verilmek üzere Mustafa BUMİ
N,
Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile Ahmet AKYALÇIN’ı
n
karşı
oyları ve oyçokluğu ile
davanı
n geri bı
rakı
lması
nı
kararlaş
tı
rdı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
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IV- ANAYASA’YA AYKIRILIK SORUNU
İ
ş
in esası
na iliş
kin rapor, itiraz konusu ve ilgili görülen yasa
kuralları
yla dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Anayasa’nı
n 68. maddesinin ilk fı
krası
nda, “vatandaş
lar siyasî
parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayr ı
lma
hakkı
na sahiptir” denilerek bu haklar bireysel bir temel hak olarak
güvence altı
na alı
nmı
ştı
r. İ
kinci ve üçüncü fı
kralarda ise siyasî
partilerin, demokratik siyasî hayatı
n vazgeçilmez unsurlarıoldukları
,
önceden izin almadan kurulacaklarıve Anayasa ve kanun hükümleri
içerisinde faaliyetlerini sürdürecekleri belirtilerek onlara kurumsal
güvence sağlanmı
ş
, böylece bireysel güvence kurumsal güvence ile
tamamlanı
rken, Avrupa’da “partiler demokrasisi” olarak anı
lan belli
bir demokrasi anlayı
şıda vurgulanmı
ş
tı
r.
Maddenin dördüncü f ı
krası
nda, parti yasakları
na yer verilmiştir.
Buna göre, siyasî partilerin tüzük ve programlarıile eylemleri,
Devletin bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne,
insan hakları
na, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine,
demokratik ve lâik cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz; sı
nı
f veya
zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıve
yerleş
tirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez. Siyasî
partilerin bu yasaklara uymamalarıdurumunda karşı
laşacakları
yaptı
rı
mı
n düzenlendiği Anayasa’nı
n 69. maddesinin dördüncü
fı
krası
nda ise siyasî partilerin kapatı
lması
nı
n Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
sı
’nı
n açacağıdava üzerine Anayasa Mahkemesi’nce kesin
olarak karara bağlanacağı
, altı
ncıfı
krası
nda da bir siyasî partinin 68
inci maddenin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıeylemlerinden
ötürü temelli kapatı
lması
na, ancak onun bu nitelikteki fiillerin iş
lendiği
odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilmesi
halinde karar verileceği hükme bağlanmı
ştı
r.
Özgürlüğü, eş
itliği, çoğulculuğu ve katı
lı
mcı
lı
ğıesas alan ve
hukukun üstünlüğü temeline dayanan çağdaşdemokrasilerde, siyasî
partilerin
faaliyetlerini
serbestçe
sürdürmeleri
gerektiğinde
duraksanamaz. Anayasamı
zı
n siyasî partileri kurumsallaş
tı
rarak
demokratik düzenin ayrı
lmaz, vazgeçilmez bir unsuru kabul etmesinin
nedeni de budur. Ancak, özgürlükçü demokratik temel düzenin
ortadan kaldı
rı
lması
na veya önemli ölçüde tehlikeye düşürülmesine
yönelik faaliyetlere izin verilmesi de kabul edilemez. Bu nedenle,
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düşünce
özgürlüğünün,
bu
bağlamda
siyasal
partilerin
demokrasilerin oluşumundaki temel iş
levi yadsı
namaz ise de
varlı
kları
nı
n kaynağı
nı
n da yine özgürlükçü demokratik rejim olduğu
gerçeği gözden uzak tutulamaz.
Anayasa’nı
n siyasî partiler konusundaki düzenlemelerinin bu
çerçeve içinde değerlendirilmesi ve 69. maddesinin son fı
krası
na göre
siyasî partilerin kuruluş ve çalı
şmaları ile denetleme
ve
kapatı
lmaları
na iliş
kin kurallar getirilirken de aynıanlayı
şı
n egemen
olmasıgerekir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’nı
n 4445 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen 101. maddesinde, “Bir siyasî partinin, Anayasanı
n 68 inci
maddesinin dördüncü fı
krası
na aykı
rıeylemlerin işlendiği odak haline
geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespiti” kapatı
lmaya
neden
olabilecek durumlar arası
nda sayı
lmakta, 103. maddesinin ilk
fı
krası
nda ise “Bir siyasî partinin Anayasa’nı
n 68 inci maddesinin
dördüncü fı
krasıhükmüne aykı
rıeylemlerin odak halini oluş
turup
oluş
turmadı
ğı hususu Anayasa Mahkemesince belirlenir”; itiraz
konusu ikinci fı
krası
nda da “Bir siyasî parti; birinci fı
krada yazı
lıfiiller
o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin
büyük kongre, merkez karar ve yönetim kurulu veya Türkiye Büyük
Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca
zı
mnen veya açı
kça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya
anı
lan parti organları
nca kararlı
lı
k içinde iş
lendiği takdirde, söz
konusu fiillerin odağıhaline gelmişsayı
lı
r” denilmektedir.
Bu düzenleme karşı
sı
nda, 103. maddenin ikinci fı
krası
na göre,
bir siyasî partinin eylemlerinin Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü
fı
krası
nda belirtilen “Devletin bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne, insan hakları
na, eş
itlik ve hukuk devleti
ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet
ilkelerine aykı
rı
” olduğu; “sı
nı
f veya zümre diktatörlüğünü veya
herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıve yerleş
tirmeyi amaçladı
ğı
”;
“suç işlenmesini teşvik ettiği”; ve belirtilen eylemlerin o partinin
üyelerince kararlı
lı
k içinde, nicelik ve nitelik olarak belli bir ağı
rlı
kta
yoğun bir şekilde iş
lendiği saptansa da bu yeterli olmayacak “odak
olma” halinin oluşmuşsayı
labilmesi için söz konusu fiillerin partinin
büyük kongre, merkez karar ve yönetim kurulu veya Türkiye Büyük
Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca da
zı
mnen veya açı
kça benimsenmesi koşulu aranacaktı
r.

901

Kapatı
lma tehdidi altı
nda bulunan bir siyasî partinin fı
krada
sayı
lan organları
ndan, üyelerinin Anayasa ve Yasa’ya ayk ı
rı
eylemlerine açı
kça veya sessiz kalarak zı
mnen onay vermeleri
beklenemez. Yasak eylemlerin odak oluş
turduğunun saptanması
nda
parti organıolup partiyi temsil durumunda bulunan ve parti içindeki
önemi tartı
ş
ması
z olan genel başkanı
n doğrudan destek vermesi
veya zı
mni kabulünün de parti organlarıarası
nda sayı
lmadı
ğı
ndan
“kapatı
lma” nedeni oluş
turmayacağıaçı
ktı
r.
Öte yandan, yasak fiillerin f ı
krada sayı
lan parti organları
tarafı
ndan kararlı
lı
kla işlenmesi halinde de bu organlar arası
nda genel
başkanı
n sayı
lmaması
, onun eylemleri ile partinin herhangi bir
üyesinin eylemlerinin aynıdüzeyde kabul edildiğini göstermektedir.
Oysa, partinin genel baş
kanıile üyelerinin eylemlerinin sonuçları
bakı
mı
nda eş
it etki ve değerde olduğu düş
ünülemez.
Bu durumda, 103. maddenin ikinci fı
krası
ndaki düzenlemeye
göre, Anayasa’nı
n 69. maddesinin altı
ncıfı
krasıuyarı
nca bir siyasî
partinin 68. maddenin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıfiillerin
işlendiği odak haline geldiğinin saptanmasıolanaksı
zlı
ğa varan bir
zorluk içermektedir.
Siyasî partilerin Anayasa ile belirlenmiş demokratik temel
düzeni yı
kmaya veya önemli ölçüde tehlikeye düş
ürmeye yönelmeleri
söz konusu olduğunda yaptı
rı
m uygulanması
nıengellemek ya da
önemli ölçüde zorlaştı
rmak demokratik sistemin özüyle bağdaş
maz.
Bu nedenle, Anayasal kuralları
n ve bu kurallar doğrultusunda siyasî
partiler hakkı
ndaki yasal düzenlemelerin, Anayasa Mahkemesi’nin
parti yasaklarıile düşünce ve buna bağlıolarak siyasî örgütlenme
özgürlüğü arası
ndaki hassas dengeyi kurması
na ve koruması
na
elverişli olmasıgerekir. İ
tiraz konusu düzenlemenin ise buna olanak
vermediği açı
ktı
r.
Belirtilen nedenlerle, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 103. maddesinin
ikinci fı
krasıAnayasa’nı
n 68. ve 69. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali
gerekir.
Bu görüşlere Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali
HÜNER ve Ahmet AKYALÇIN katı
lmamı
ş
lardı
r.
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V- SONUÇ
22.4.1983 günlü, 2820 sayı
lı“Siyasi Partiler Kanunu”nun
12.8.1999 günlü, 4445 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 103. maddesinin
ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, Mustafa
BUMİ
N,
Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile Ahmet
AKYALÇIN’ı
n karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 12.12.2000 gününde
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/86
: 2000/50

2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 103. maddesinin ikinci
fı
krasıAnayasa’nı
n 69. maddesine aykı
rıbulunarak iptal edilmiş
bulunmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 68. maddesinin ikinci fı
krası
nda siyasî partilerin
demokratik siyasî hayatı
n vazgeçilmez unsurları oldukları
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açı
klandı
ktan sonra dördüncü fı
krası
nda, siyasî partilerin tüzük ve
programları ile eylemlerinin Devletin bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan hakları
na, eşitlik ve hukuk
devleti ilkelerine, millet egemenliğine demokratik ve lâik Cumhuriyet
ilkelerine aykı
rıolamayacağı
, sı
nı
f veya zümre diktatörlüğünü veya
herhangi
bir
diktatörlüğü
savunmayı ve
yerleştirmeyi
amaçlayamayacaklarıve suç iş
lenmesini teş
vik edemeyecekleri
öngörülmüş, 69. maddesinin altı
ncıfı
krası
nda da, bir siyasî partinin
68. maddenin dördüncü fı
krası
nda açı
klanan eylemlerinden dolayı
temelli kapatı
lması
na, ancak onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği odak
haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi’nce tespiti halinde karar
verileceği belirtilmiş
tir.
23.7.1995 günlü, 4121 sayı
lı Yasa’nı
n 7. maddesiyle
Anayasa’nı
n 69. maddesinin altı
ncıfı
krası
na getirilen Anayasa’ya
aykı
rı“fiillerin işlendiğinin
odak
haline
geldiğinin Anayasa
Mahkemesince tespit...”i konusuna açı
klı
k kazandı
rmak için 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 103. maddesinde de bir değiş
iklik
yapı
lmı
ş ve yeni düzenlemede 69. maddenin altı
ncıfı
krası
nda
öngörülen yasak eylemlerin odağı haline gelmenin öğeleri
gösterilmiştir.
Söz konusu 103. maddenin birinci fı
krası
nda, bir siyasî partinin
Anayasa’nı
n
68. maddesinin dördüncü fı
krasıhükmüne aykı
rı
eylemlerin odağıhalini oluşturup oluşturmadı
ğıhususunun Anayasa
Mahkemesi’nce belirleneceği açı
klandı
ktan sonra, ikinci fı
krası
nda
da, “Bir siyasî parti; birinci fı
krada yazı
lıfiiller o parti üyelerince yoğun
bir ş
ekilde iş
lendiği ve bu durum o partinin büyük kongre, merkez
karar ve yönetim kurulu veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup
genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zı
mnen veya açı
kça
benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anı
lan parti
organları
nca kararlı
lı
k içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin
odağıhaline gelmişsayı
lı
r” denilmiş
tir.
Görüldüğü gibi, 2820 sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’nun 103.
maddesinin
ikinci fı
krası
,
“odak olma” kavramı
nı
n Yasa’da
tanı
mlanması amacı
na dönük bir düzenlemedir. Hukukun bilinen
ilkelerine göre, Anayasa kurallarısoyut ve genel nitelikte olup bu
kuralları
n somut olaylara uygulanması ancak konuya iliş
kin yasal
düzenlemelerle olanaklı
dı
r. Siyasî parti kapatma davaları
nda
Anayasa Mahkemesi ilk derecede uyuş
mazlı
ğısonuçlandı
ran dava
Mahkemesi konumunda olduğundan, kural olarak Anayasa’yıdeğil
Anayasa’da öngörülen genel ve soyut kurallarısomutlaş
tı
ran yasa
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kuralları
nıuygulamak durumundadı
r. Esasen bu anlayı
ş biçimi
Anayasa’nı
n 69. maddesinin son fı
krası
nda belirtilen “Siyasî partilerin
kapatı
lmaları kanunla düzenlenir” kuralı
nı
n da
gereğidir. Bu
nedenledir ki Anayasa’nı
n 69. maddesinin altı
ncıfı
krası
nda “odak
haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince” tespitinden söz edilmiş
,
ancak bu tespitin hangi kriterlere göre yapı
lacağıgösterilmemiş
, bu
husus yasal düzenlemeye bı
rakı
lmı
ş
tı
r. Bu düzenleme de 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’nun 103. maddesiyle yapı
lmı
şve “odak
olma”nı
n unsurlarıbu maddede gösterilmiştir.
Öte yandan, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 103.
maddesinin ikinci fı
krası
nda parti karar organlarısayı
ldı
ğıhâlde
“parti baş
kanı
”na
yer verilmediğinden bu
kimsenin eylemleri
nedeniyle siyasî partilerin kapatı
lmayacağı
, bu nedenle de,
Anayasa’nı
n 69. maddesinin altı
ncı fı
krası
na göre parti kapatma
davaları
nda Anayasa Mahkemesi’ne tanı
nan yetkinin daraltı
ldı
ğı
yolundaki bir anlayı
ştarzı
nıkabul etmeye
olanak yoktur. 103.
maddenin ikinci fı
krası
na göre siyasî parti başkanları
, “Parti üyesi”
oldukları
ndan, bunları
n yasak söz ve eylemlerinden dolayı
, bu söz ve
eylemler yoğun bir ş
ekilde işlenmişve maddede sayı
lan parti yetkili
organları
nca da “zı
mnen” veya “açı
kça” benimsenmişise, temsil
ettikleri siyasî partinin kapatı
lmasıolanaklı
dı
r.
Açı
klanan nedenlerle, Anayasa’nı
n 69. maddesiyle Anayasa
Mahkemesi’ne tanı
nan yetkinin Siyasî Partiler Kanunu’nun 103.
maddesinin ikinci fı
krası
ndaki düzenlemeyle daraltı
ldı
ğıyolundaki
iptal gerekçesine katı
lma olanağı bulunmadı
ğı
ndan çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yoruz.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ahmet AKYALÇIN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/86
: 2000/50

Fazilet Partisi’nin kapatı
lma davası
nda uygulanacak olan 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 4445 sayı
lıYasa’yla değiş
ik 103.
maddesinin
ikinci
fı
krası hakkı
nda
Yargı
tay
Cumhuriyet
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Baş
savcı
sı
’nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiası ciddi
incelemeye geçilmişve sonuçta iptal edilmiş
tir.

bulunarak

Siyasî Partiler Kanunu’nun 103. maddesinin ikinci f ı
krası
, Refah
Partisi’nin kapatı
lma davasısı
rası
nda Anayasa’ya aykı
rıgörülerek
iptal edilmişidi. Anayasa Mahkemesi’nin anı
lan kararı
nda özetle;
“Siyasî Partiler Kanunu’nun 103. maddesinin ikinci fı
krası
nda, 101.
maddenin (d) bendine göndermede bulunularak birinci fı
kradaki
mihrak haline gelme durumunun oluş
masıiçin öncelikle, parti
üyelerinin bu fı
krada belirtilen söz ve eylemlerinden ötürü hüküm
giymişolmalarıkoşulunun aranması
, 103. madde ile parti kapatma
nedeni sayı
lan kimi yasak fiillerin Ceza Yasası
’nda suç olmaktan
çı
karı
lması nedeniyle yalnı
z 103. maddenin ilk fı
krası
nı
n
uygulanması
nıdeğil, buna dayanak oluşturan Anayasa’nı
n 69.
maddesinin altı
ncı fı
krası
nı
n da uygulanması
nıolanaksı
z hale
getirmiştir.” denilmiştir.
Buna göre, Anayasa Mahkemesi 103. maddenin
ikinci
fı
krası
nda üyelerin yasak fiilleri iş
lemesinden ötürü partinin suç odağı
durumuna geldiğinin saptanması
nda “hüküm giymişolma” koş
ulunun
kimi fiiller için uygulanması
nı
n mümkün olmayacağıgerekçesiyle
maddenin ikinci fı
krası
nıtümüyle iptal etmiştir. Oysa, fı
krada “hüküm
giymişolmak” koşulunun yanı
nda;
- yasak fiillerin parti üyelerince kesif bir ş
ekilde iş
lenmişolması
,
- bu yasak fiillerin kesif olarak iş
lenmesinin o partinin büyük
kongre, merkez karar ve yönetim kurulu yahut grubun yönetim
kurulunca zı
mnen veya sarahaten benimsendiğinin subuta ermesi,
koşulları
n da aranmasıöngörülmüş
tür.
Ancak, Anayasa Mahkemesi “hüküm giymişolmak” koş
ulunun
Anayasa’nı
n 69. maddesine aykı
rıolduğunu gerekçede belirtmiş
olması
na karş
ı
n, diğer iki koşulun iptali için herhangi bir gerekçe
göstermemiş
tir. Mahkemenin gerekçe göstermeden iptal etmesi söz
konusu olmayacağı
na göre, fı
kradaki “hüküm giymişolmak” koş
uluna
ilişkin gerekçenin diğer koşullar için de kabul edilmesi düşünülemez.
“Hüküm giymiş olmak” dı
ş
ı
ndaki koş
ullar için iptal gerekçesi
yazı
lması
nı
engelleyen hiçbir sebep olmadı
ğı
na göre,
yasakoyucunun açı
klanmayan gizli bir gerekçe ile bağlıkalacağı
kuş
kusuz düşünülemez. TBMM, Anayasa Mahkemesi’nin 9.1.1998
günlü 1998/1 karar sayı
lıkararı
nı
n gereğini yerine getirerek 4445
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sayı
lıYasa ile Siyasî Partiler Kanunu’nun 103. maddesini yeniden
düzenlemiştir. Değişik yeni madde de parti üyeleri için “hüküm giymiş
olmak” koş
ulu kaldı
rı
lmı
ş
, önceki metinde yer alan yasak fiillerin
yoğun bir ş
ekilde işlenmiş olması ve bunun
belirtilen parti
organları
nca benimsenmesi koşulu yanı
nda, parti organları
nca
doğrudan kararlıbir şekilde söz konusu yasak fiillerin iş
lenmişolması
da “Partinin yasak fiillerin odağıhaline gelmişolma” koş
ulu olarak
kabul edilmiştir. Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
gerekçesinin yazı
lmadı
ğı
konularda neden iptal edildiğinin cevabı
nıaramak TBMM’nin görevi
değildir. Yasakoyucu gerekçesiz bölümlerin Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
nıvarsayarak değiş
tirilen 103. madde metninde önceki
koş
ullara yeniden yer vermiştir.
Siyasal partiler, ülkenin geleceğini şekillendiren yön veren ve
demokratik hayatı
n vazgeçilmez kurumları
dı
r. Partilerinde bireyler
gibi sorumluluklarıyanı
nda özgürlüklerinin sı
nı
rları
nıbilmesi en
doğal hakkı
dı
r. Hangi koşullarda suç odağıhaline geleceğini
gerekçesiz iptal kararları
nda aramasıdüş
ünülemez. Yasakoyucunun
çalı
şmaları
ndan beklenen netlik, açı
klı
k ve ş
effaflı
ğı
n yargı
organları
ndan da beklenilmesi demokratik hukuk devleti olman ı
n en
temel koş
uludur.
Siyasî Partiler, çalı
ş
maları
nıyetkili kurulları
, il ve ilçe teş
kilatları
ve üyeleri aracı
lı
ğıile yürütür. Merkezdeki yetkili kurullar dı
şı
nda
kalan parti organımercii yada kurulu (il ve ilçe teş
kilatıgibi) parti
yasakları
na karşıbir fiil işlerse Siyasî Partiler Kanunu’nun 102.
maddesi gereğince aradan iki yı
l geçmemiş olmasıkoşuluyla
Baş
savcı
lı
ğı
n isteği üzerine işten el çektirilir. Bu fiili işleyenler
belirtilen kurullarda görevli olmamakla beraber sadece parti üyesi ise
hüküm giymesi koş
uluyla Baş
savcı
lı
k bunları
n da partiden ihracı
nı
isteyebilir. Görüldüğü gibi, partinin suç odağıolması
nısağlamamakla
birlikte parti yasakları
nıihlâl eden parti kurul ve üyelerine münferit
olarak yaptı
rı
m uygulanmaktadı
r. Bunun dı
şı
nda,
parti genel
kongresi, merkez karar ve yönetim kurulu, TBMM grup genel kurulu
veya grup yönetim kurullarıparti yasakları
nıkararlıbiçimde ihlâl
ederse ya da parti üyeleri yoğun bir ş
ekilde bu fiilleri iş
ler yetkili
kurullarda açı
kça ya da zı
mnen bunu benimserse Kanun’un 103.
maddesinin ikinci fı
krası
na göre parti yasak fiillerin işlendiği odak
haline gelmişsayı
lı
r.
Bu durumda, partilerin yetkili kurulları
nı
n ya da üyelerinin gerek
münferit olarak gerekse yoğunluk arzeden fiillerinden dolayıtüm
eylemleri yaptı
rı
ma bağlanmı
ş
tı
r. Ancak parti üyelerinin yasaklara
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karşıiş
ledikleri fiillerden dolayı“odak” teş
kil etmesi 103. maddenin
ikinci fı
krası
nda belirtilen yetkili parti kurulları
nı
n açı
k ve gizli olarak
bu fiilleri benimsemeleri koş
uluna bağlanmı
ş
tı
r. Parti üyelerinin
yoğun bir biçimde işledikleri fiiller partinin yetkili kurulları
nı
n açı
k ve
gizli onayı
na
bağlanarak “ferdi eylem”, “parti eylemi” haline
dönüş
türülmektedir. Parti’nin yetkili kurulları
nı
n açı
k ve gizli iradesinin
aranmayacağıbir durum, partilerin milyonlarca üyesinin söz ve
eylemlerinden dolayıpartilerin sorumlu tutulmasısonucunu doğurur.
Bu ise, partilere tüm üyelerinin söz ve eylemlerini takip etme, kontrol
altı
na alma gibi fiziken mümkün olamayacak bir görev yükler. Yetkili
kurulları
nı
n haberi olmaksı
zı
n nerede, ne zaman ne konuş
acağıbelli
olmayan parti üyelerinin eyleminden ötürü partinin kapatı
lma tehdidi
altı
nda tutulmasıhukukun temel
kuralları
ndan olan “cezaları
n
şahsiliği” ilkesine de aykı
rıolur. Bu nedenle, üyelerin söz ve
eylemlerinin partinin yetkili organları
nı
n iradelerinden geçirilerek parti
eylemine dönüştürülmesini öngören kural hukuk devleti anlayı
ş
ı
na da
uygun bir düzenlemedir. Yetkili kurullar dı
şı
nda, genel baş
kan dahil
sı
fatlarıne olursa olsun partinin tüm üyeleri bu kapsam içinde
değerlendirilmesi gerekir. Kuş
kusuz, Anayasa Mahkemesi sı
radan bir
parti üyesinin söz ve eylemleri ile parti genel başkanı
nı
n söz ve
eylemlerinin, partinin suç odağıolup olmadı
ğı
na olan etkisini ve
ağı
rlı
ğı
nıgözetecektir. Anayasa’da belirlenen yasakları
n kamuoyunda
derin iz ve etki bı
rakacak ş
ekilde parti üyelerince söz ve eyleme
dönüş
türülmesi, fı
krada belirtilen parti organları
nca reddedildiği,
kabullenilmediği veya disiplin kurulları
nıçalı
ştı
rarak cezalandı
rı
ldı
ğı
sürece parti tüzelkişiliğinin sorumluluğundan bahsedilemez. Yetkili
organları
n hareketsiz kaldı
ğıdurumları“benimseme” olarak kabul
etmek tartı
ş
ması
zdı
r. Fı
kranı
n uygulanması
nı
n güç olduğunu
söylemekte gerçeği yansı
tmı
yor. Nitekim, görülmekte olan siyasî parti
kapatma davası
nda söz konusu parti, genel başkanı
n ve üyelerinin
söz ve eylemlerini inkar etmemekte ancak, savunması
nda bu söz ve
eylemlerin yasak kapsamı
na girmediğini ileri sürmektedir. Üyelerle
parti tüzelkiş
iliği arası
ndaki sorumluluk ilişkisini başka türlü yasal
kurallarla düzenlemenin de zorluğu ve imkansı
zlı
ğıaçı
ktı
r. Esasen,
iptal edilen fı
kra ile yasak eylemler için getirilen “yoğunluk” ve
“kararlı
lı
k” gibi kavramlar, partilerin kapatı
lması
nı zorlaş
tı
ran,
güçleştiren değil tam tersine olumsuz uygulandı
ğı
nda kapatmayı
oldukça kolaylaştı
ran sı
nı
rlar ı belirsiz ölçülerdir. Bu yönden
düşünüldüğünde, çoğunluk görüş
ünde denetimsiz kaldı
ğıileri sürülen
genel başkanı
n parti yasakları
na aykı
rıolan söz ve davranı
şları
nı
n
suç odağıoluş
turması
nda esas alı
nması
nı
n engellendiği sonucuna
varmak olanaklıdeğildir.
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Öte yandan, fı
krada sayı
lan parti organları
nı
n yasak eylemleri
kararlı
lı
k içinde iş
lemesi durumunda parti suç odağıhaline geldiği
sonucuna varı
lacaktı
r. Burada belirtilen parti organlarıarası
nda
“genel başkanı
n” olmayı
ş
ıpartinin suç odağıhaline gelmesinin
tesbitini imkansı
z kı
lmaktadı
r deniliyor. Oysa, genel baş
kanı
n bireysel
olarak yaptı
ğısöz ve eylemleri fı
kranı
n birinci bölümünde denetim
altı
na alı
nmakta, anı
lan yetkili kurullar da ise çoğunun başkanı
olduğundan kurul olarak parti yasakları
nı
n ihlali durumunda denetim
konusu yapı
labilmektedir.
Belirtilen nedenlerle, iptali istenen f ı
kranı
n uygulanması
nı
n
güçlüğü, zorluğu ve imkansı
zlı
ğı söz konusu olmayacağı
ndan
çoğunluk görüşüne katı
lmadı
m.

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/86
: 2000/50

Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n 7.5.1999 günlü ve
1999/116 sayı
lı iddianamesiyle Anayasa’nı
n 2., 24/son., 68. ve 69.
maddeleriyle 2820 sayı
lıSPK’nun 78., 86. ve 87. maddelerine aykı
rı
eylemlerde bulunduğu ileri sürülerek Fazilet Partisi’nin kapatı
lması
na
karar verilmesi istemiyle açı
lan kamu davası
nı
n görülmesi sı
rası
nda
Yargı
tay C. Başsavcı
sı
, 6.10.1999 günlü esas hakkı
ndaki görüş
ünü
içeren yazı
sı
nda, 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n 12.8.1999
günlü, 4445 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesiyle
değiştirilen 103.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya ayk ı
rıolduğu savıile iptalini
talep etmiş
tir.
Anayasa Mahkemesi, 12.12.2000 tarihinde yaptı
ğıgörüşmede,
“Mahkememizce, bakı
lmakta olan davada uygulanacak olan 2820
sayı
lıSPK’nun 12.8.1999 günlü, 4445 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 103.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 69. maddesine aykı
rı
lı
ğı
savıCİ
DDİGÖRÜLDÜĞÜNDEN, Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lı
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Yasa’nı
n 28. maddesi uyarı
nca esas hakkı
nda bir karar verilmek
üzere DAVANIN GERİBIRAKILMASINA” ve yine aynıgün ve aynı
görüşmede, “22.4.1983 günlü, 2820 sayı
lıSPK’nun 12.8.1999 günlü,
4445 sayı
lıYasa ile değiştirilen 103. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n
ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞUNA VE İ
PTALİ
NE” oyçokluğuyla iki
ayrıkarar vermiştir. Her iki karara da aş
ağı
da belirteceğim nedenlerle
katı
lmı
yorum.
1- Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddelerine
göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun
hükmünü Anayasa’ya aykı
rıgörürse veya taraflardan birinin ileri
sürdüğü aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rsa, Anayasa
Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davayıgeri bı
rakı
r.
Anayasa Mahkemesi, davaya bakan mahkeme olarak faaliyette
bulunurken, uygulayacağıyasa hükmünün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri
sürülmüşse, evvelemirde davayıdurdurarak Anayasa Mahkemesi
sı
fatı
yla Anayasa’ya aykı
rı
lı
k konusunu karara bağlayacak daha
sonra davaya bakan mahkeme olarak davayısürdürecektir. Anayasa
Mahkemesi’nin, tarafları
n ileri sürdüğü Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı
davaya bakan mahkeme sı
fatı
yla incelerken, diğer mahkemeler gibi
önce “Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi görülmesi” yönünde karar
vermesi, Mahkemenin iptal yönünde karar vereceği ve bu nedenle ön
yargı
lı olduğu yolunda kuş
kuları
n doğması
na sebep olacaktı
r.
Anayasa Mahkemesi’nin öncelikle bu yönde karar vermesi, itiraz
konusu kuralı peş
inen Anayasa’ya aykı
rı gördüğü anlamı
na
gelecektir. Bu sebeple, davaya bakan mahkeme sı
fatı
yla Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k savı
nı
n “ciddi olduğuna” karar verilmeksizin, bu konunun
“bekletici sorun” veya “ön sorun” olarak görülerek doğrudan doğruya
“Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddelerine göre bir
karar verilmek üzere davanı
n geri bı
rakı
lması
na” şeklinde karar
verilmesi Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı
na ve üstlendiği
görevine de uygun olacaktı
r.
Belirtilen nedenlerle, bu yönde oluş
an çoğunluk görüş
üne
katı
lmı
yorum.
2- Anayasa’nı
n 69. maddesinin altı
ncıfı
krası
nda, “Bir siyasî
partinin 68. maddenin dördüncü fı
krası
hükümlerine
aykı
rı
eylemlerinden ötürü temelli kapatı
lması
na, ancak onun bu nitelikteki
fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince
tespit edilmesi halinde karar verilir.” kuralı
nıiçermektedir. 2820 sayı
lı
SPK’nun 4445 sayı
lıYasa ile değişik 103. maddesinin iptali istenilen
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ikinci fı
krası
nda da “Bir siyasî parti; birinci fı
krada yazı
lıfiiller o
partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin
büyük kongre, merkez karar ve yönetim kurulu veya Türkiye Büyük
Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca
zı
mnen veya açı
kça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya
anı
lan parti organları
nca kararlı
lı
k içinde iş
lendiği takdirde, söz
konusu fiillerin odağıhaline gelmişsayı
lı
r.” kuralıyer almaktadı
r.
Anayasa’nı
n 69. maddesinin altı
ncı fı
krası
nda, iki esas
belirlenmektedir. Bunlardan birincisi, siyasî partilerin 68. maddenin
dördüncü fı
krası
nda belirtilen yasak fiillerin odağıhaline geldiklerinde
kapatı
lacakları
; ikincisi de, bu siyasî partinin belirtilen yasak
eylemlerin odağıhaline gelip gelmediğinin Anayasa Mahkemesi’nce
tespit edileceğidir. SPK’nun 4445 sayı
lıYasa ile değiş
en 103.
maddesinin itiraz konusu ikinci fı
krası
na göre, bir siyasî partinin yasak
eylemlere odak olması
, Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü
fı
krası
nda belirtilen yasak eylemlerin o siyasî parti üyelerince belli bir
ağı
rlı
kta yoğun bir ş
ekilde işlenmesi ve bu durumun fı
krada sayı
lan
parti organları
nca zı
mnen veya açı
kça benimsenmesi veya bu yasak
fiillerin doğrudan doğruya parti organları
nca “kararlı
lı
k” içinde
işlenmesi halinde söz konusu olacaktı
r. Bu belirlemeyi veya tespiti de
Anayasa Mahkemesi yapacaktı
r. Görüldüğü üzere, iptal istemine
konu edilen ikinci fı
krada yer alan kurallar, Anayasa’nı
n 69.
maddesinin altı
ncıfı
krası
nda öngörülen, 68. maddenin dördüncü
fı
krası
nda sayı
lan yasak fiillerin iş
lenmesi halinde ve bu yasak fiillerin
odağıhaline gelmesi durumunda o siyasî partinin kapatı
lacağı
na ve
odaklaş
ma halinin Anayasa Mahkemesi’nce tespit edileceğine iliş
kin
emredici kurallarıdeğiş
tirmemekte, kaldı
rmamakta, bu kuralları
n
uygulanması
nıolanaksı
z hale getirmemekte, ancak belli ölçüler ve
şartlar getirilerek siyasî partilerin basit sebeplerle kapatı
lmaları
önlenmek istenmiştir. Bu da, Anayasa’nı
n siyasî partileri
kurumsallaştı
rarak, demokratik düzenin ayrı
lmaz, vazgeçilmez bir
unsuru olarak kabul etmesinin doğal bir sonucudur.
Siyasî partiler, çoğulcu demokratik
düzenin bir parçası
,
olmazsa olmaz koşuludur. Ancak siyasî partilerin de uyacakları
kurallar vardı
r. İ
stedikleri gibi her türlü eylemlerde ve bu arada
demokratik temel düzeni yı
kacak veya ortadan kaldı
racak veya
tehlikeye düş
ürecek faaliyetlerde bulunamayacaklar, Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda sayı
lan yasak fiilleri iş
lemeyecekler,
bu yasak fiillerin odağıhaline gelmeyeceklerdir. Belirlenen yasak
fiillerin odağıhaline gelmelerinin Anayasa Mahkemesi’nce tespiti
halinde de elbette kapatı
lmaları
na karar verilecektir. Ancak Anayasa
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Mahkemesi, bu tespiti yaparken kimi kurallara ve kimi unsurları
n
oluş
up oluş
madı
ğı
na bakacaktı
r. Anayasa Mahkemesi, bir siyasî
partinin yasak fiillerin odağıhaline geldiğini kendi anladı
ğıve kendi
koyduğu kı
staslara ve unsurlara göre belirleyecek olursa, zaman
içinde görüşve değerlendirmelerde veya Mahkeme’nin oluş
umunda
meydana gelebilecek değiş
ikliklerde istikrarlıbir karar verilemeyeceği
tehlikesi doğabileceği gözardıedilmemelidir. Ayrı
ca siyasî partilerin
de, hangi hallerin veya şartları
n odaklaşmayıoluşturacağı
nı
, veya
hangi fiillerin ne suretle işlenmesi halinde yasak fiillerin odağıhaline
gelmişsayı
lacakları
nıönceden bilmeleri ve buna göre davranmaları
gerekir. Bu da, siyasî partilerin en doğal haklarıolduğu gibi kanunsuz
suç ve ceza olmaz prensibinin de tabii bir sonucudur.
Bir konu üzerinde de durmak gerekmektedir. Bilindiği gibi
Anayasa Mahkemesi, 9.1.1998 gün ve 1998/1-2 esas-karar sayı
lı
kararı
yla, Refah Partisi’nin kapatı
lmasıistemiyle açı
lan davanı
n
görüşülmesi sı
rası
nda, 2820 sayı
lıSPK’nun 3270 sayı
lıYasa değiş
ik
103. maddesinin ikinci fı
krası
nıAnayasa’nı
n 69. maddesine aykı
rı
bularak iptal etmiştir. Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nda bulunan Yargı
tay
Cumhuriyet Başsavcı
sı
, 4445 sayı
lı Yasa ile yapı
lan yeni
düzenlemenin de, değiş
iklikten evvelki kural gibi Anayasa’nı
n 69.
maddesinin altı
ncı fı
krası
nı uygulanamaz hale getirdiğini ileri
sürmektedir. SPK’nun 103. maddesinin 3270 sayı
lıYasa ile değiş
ik
ve iptal edilen
ikinci fı
krası
nı
n göndermede bulunduğu 101.
maddenin (d) bendinde, parti üyelerinin dördüncü kı
sı
mda yer alan
maddeler hükümlerine aykı
rıfiil ve konuş
maları
ndan dolayı“hüküm
giymeleri” koş
ulu yer almakta idi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal
kararı
nda aynen “Ancak, 103. maddenin ikinci fı
krası
nda, 101.
maddenin (d) bendine göndermede bulunarak birinci fı
kradaki “mihrak
haline gelme” durumunun oluşmasıiçin öncelikle, parti üyelerinin bu
fı
krada belirtilen söz veya eylemlerinden ötürü hüküm giymişolmaları
koş
ulunun aranması
, 103. madde ile parti kapatma nedeni say ı
lan
kimi yasak fiillerin Ceza Yasası
’nda suç olmaktan çı
karı
lması(kararı
n
daha evvelki bölümlerinde belirtilen TCK’nun 141., 141. ve 163.
maddeleri kastediliyor) nedeniyle yalnı
z 103. maddenin ilk fı
krası
nı
n
uygulanması
nıdeğil, buna dayanak oluş
turan Anayasa’nı
n 69.
maddesinin altı
ncı fı
krası
nı
n da uygulanması
nıolanaksı
z hale
getirmiştir.” denilmektedir. Burada iptal nedeni olarak sadece ikinci
fı
kranı
n göndermede bulunduğu 101. maddenin (d) bendinde parti
üyelerinin işledikleri fiillerinden dolayıhüküm giyme koş
ulunun yer
almı
şolması
dı
r. İ
ptal kararı
nda, ikinci fı
krada yer alan diğer koşullar
üzerinde durulmamı
şve bu koşullar bir iptal nedeni sayı
lmamı
ş
tı
r.
4445 sayı
lıYasa ile değiş
ik yeni düzenleme ile göndermede
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bulunulan ve üyelerin fiilleri dolayı
sı
yla mahkum olma unsurunu
içeren 101. maddenin (d) bendi, ikinci fı
kra metninden çı
karı
lmı
şve
ilâve olarak yasak fiillerin doğrudan doğruya fı
krada sayı
lan parti
organları
nca kararlı
lı
k içinde işlenmiş olmasıda, o partinin söz
konusu fiillerin odağıhaline gelmiş sayı
lacağıkuralıgetirilmiştir. İ
ptal
kararı
nda, parti üyelerinin işledikleri yasak fiillerin parti organları
nca
zı
mnen veya sarahaten benimsenmiş olması koşullarıüzerinde
durulmamı
ş, bu organlar arası
nda genel başkanı
n bulunup
bulunmadı
ğıhususu tartı
ş
ı
lmamı
ş, bu sebepler birer iptal nedeni
olarak görülmemiştir. Çoğunluk görüşünde ve kararı
nda fı
kra
metninde parti organlarısayı
lı
rken genel başkanı
n sayı
lmamasıbir
iptal nedeni olarak gösterilmiştir. Oysa SPK’nun 13. ve 15.
maddelerine göre, genel başkan, siyasî partinin genel merkez teşkilatı
içinde yer alan karar, yönetim ve icra organı
dı
r. Partiyi temsil yetkisi
genel baş
kana ait olup parti adı
na dava açmaya, davada husumet
yetkisine sahiptir ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun tabii
başkanı
dı
r. Merkez karar, yönetim ve icra organları
nı
n her birinin de
başkanlı
ğı
nıyapar. Bu hükümler karş
ı
sı
nda, iptal istemine konu ikinci
fı
krada parti organlarıyanı
nda genel baş
kanı
n yer almadı
ğıgörüş
ü
ve bunun bir iptal nedeni sayı
lmasıyerinde değildir. Genel baş
kanı
n
partiyi temsil etmesi, merkez karar ve yönetim kurulunun da baş
kanı
olmasınedeniyle Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda
yer alan yasak fiilleri iş
lemesi halinde sorumlu tutulacağıve bu
eylemlerini kararlı
lı
k içinde işlemesi halinde de o partiyi bu yasak
fiillerin odağıhaline getirmişsayı
lacağıkuşkusuzdur.
Bu nedenlerle, itiraza konu 103. maddenin ikinci fı
krası
,
Anayasa’nı
n 69. maddesinin
alt ı
ncı fı
krası
na aykı
rı
lı
k
oluş
turmadı
ğı
ndan istemin REDDİ
NE karar verilmesi gerekirken
Yargı
tay C. Baş
savcı
lı
ğı
’nca yapı
lan Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddi görülerek 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 4445 sayı
lı
Yasa ile değiştirilen 103. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya
aykı
rı olduğu ve iptali yönünde oluşan çoğunluk görüş
üne
katı
lmı
yorum.

Üye
Ali HÜNER

913

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/25 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 1999/48
: 29.12.1999

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokratik Kitle Partisi Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de
kapsayan 6 il örgütünün 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 14.9.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda; “dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî ögelerini oluşturan kesinhesap defter ve
belgelerde Demokratik Kitle Partisi’nin 1998 yı
lıgelirleri ve giderleri
birbirine denk biçimde; Genel Merkez’in gelir ve giderleri
2.826.674.924.- lira, 6 il örgütünün gelir ve giderleri 1.567.029.478.lira olmak üzere toplam 4.393.704.402.- lira gösterilmiş
tir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin
2.826.674.924.- lira gösterilmiştir.
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1998

yı
lı içindeki

gelirleri

Bunun 2.760.000.000.- lirasıbağı
şgelirleri, 66.674.924.- lirası
önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. maddeleri
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 1998 yı
lıiçinde 6 il örgütünce sağlanan gelirleri toplamı
1.567.029.478.- lira gösterilmiştir.
Bunun, 1.560.499.478.- lirası bağı
ş ve aidat
6.530.000.- lirasıönceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.

gelirleri,

Parti il örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’da belirtilen
kaynaklardan sağlandı
ğı
, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n Yasa’ya uygun olduğu
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998
2.815.599.230.- lira olarak gösterilmiştir.

yı
lı içindeki

giderleri

Bunun, 200.232.303.- lirasıbası
lıevrak ve kı
rtasiye giderlerine,
1.897.528.987.- lirasıhaberleş
me giderlerine, 106.916.000.- lirası
ı
sı
tma ve aydı
nlatma giderlerine, 610.921.940.- lirasıkira ve genel
giderlere yapı
lmı
ştı
r.
2.826.674.924.- lira gelir ile 2.815.599.230.- lira gider
arası
ndaki farkıoluş
turan 11.075.694.- lira nakit mevcudu olarak
1999 yı
lı
na devredilmiştir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aş
ağı
da gösterilenler dı
ş
ı
ndaki giderlerin 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Belgesiz Giderler:
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Yapı
lan incelemede, aşağı
da dökümü gösterilen giderlerin
belgelerinin bulunmadı
ğıgörülmüş
tür.
Yev. Gün ve Sayı
sı
: Giderin Niteliği
31.3.1998/9
31.3.1998/9
20.5.1998/15

20.5.1998/15

20.5.1998/15

20.5.1998/15

Telefon Gideri
Telefon Gideri
Telefon Gideri
(Ödenecek Miktar: 28.360.000.Gider Kaydedilen : 38.890.000.Fark
10.530.000.-)
Telefon Gideri
(Ödenecek Miktar: 34.770.000.Gider Kaydedilen : 40.540.000.Fark
5.770.000.-)
Telefon Gideri
(Ödenecek Miktar: 29.780.000.Gider Kaydedilen : 38.400.000.Fark
8.620.000.-)
Telefon Gideri
(Ödenecek Miktar: 29.830.000.Gider Kaydedilen : 32.400.000.Fark
3.570.000.-)

Tutarı

:

8.193.000.2.324.000.10.530.000.-

5.770.000.-

8.620.000.-

3.570.000.-

Belgesiz Gider Toplamı39.007.000.2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesinde, beş
bin liraya kadar olan
harcamaları
n
makbuz veya fatura gibi bir belge ile
belgelendirilmesinin zorunlu olmadı
ğıbelirtilmiştir. Ancak, bu tutarı
aşan harcamaları
n gerçek gideri gösteren makbuz veya fatura gibi bir
belgeye dayandı
rı
lmasıgerekmektedir.
2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin son fı
krası
na göre,
belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti gideri
tutarı
nca parti mal varlı
ğı
nı
n
Hazine’ye gelir kaydedilmesi
gerektiğinden, belgesiz gider toplamı39.007.000.- lira karş
ı
lı
ğıParti
mal varlı
ğı
nı
n Hazine’ye gelir yazı
lmasıuygun görülmüş
tür.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin 6 il örgütünün 1998 yı
lıiçindeki giderleri toplamı
1.528.029.478.- lira gösterilmiştir.
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Bunun, 21.485.000.- lirasıbası
lıevrak ve kı
rtasiye giderlerine,
207.505.000.- lirasıhaberleşme giderlerine, 142.540.798.- lirası
ı
sı
tma ve aydı
nlatma giderlerine, 1.156.498.680.- lirası genel
giderlere yapı
lmı
ştı
r.
1.567.029.478.- lira gelir ile 1.528.029.478.- lira gider
arası
ndaki farkıoluş
turan 39.000.000.- lira nakit mevcudu olarak
1999 yı
lı
na devredilmiştir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Demokratik Kitle Partisi 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 4.393.704.402.- lira gelir
ile 4.304.621.708.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- Belgesiz gider olarak kaydedilen 39.007.000.- lira karşı
lı
ğı
Parti mal varlı
ğı
nı
n, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 76.
maddesinin son
fı
krasıuyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
29.12.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Üye
Mustafa YAKUPOĞLU Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 1999/49
: 29.12.1999

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Türkiye Sosyalist İ
şçi Partisi Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de
kapsayan 6 il örgütünün 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haşim KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 14.9.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda; “dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE” karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan kesinhesap defter ve
belgelerde Türkiye Sosyalist İ
ş
çi Partisi’nin 1998 yı
lıgelirleri ve
giderleri birbirine denk biçimde; Genel Merkez’in gelir ve giderleri
227.300.589.- lira, 6 il örgütünün gelir ve giderleri 1.147.673.039.- lira
olmak üzere toplam 1.374.973.628.- lira gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıiçindeki gelirleri 227.300.589.lira gösterilmiş
tir.
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Bunun, 132.405.589.- lirasıbağı
şgelirleri, 15.600.000.- lirası
ödentiler, 57.950.000.- lirasıalt örgüt yardı
mları
, 21.345.000.- lirası
1997 yı
lı
ndan devreden nakit mevcududur.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. maddeleri
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 1998 yı
lı içinde 6 il örgütünce
toplamı1.147.673.039 lira gösterilmiştir.

sağlanan gelirleri

Bunun, 1.035.300.000.- lirasıbağı
şgelirleri, 97.800.000.- lirası
ödentiler, 14.573.039.- lirası 1997 yı
lı
ndan devreden nakit
mevcududur.
Parti il örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lı Yasa’da belirtilen
kaynaklardan sağlandı
ğı
, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n Yasa’ya uygun olduğu
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıiçindeki giderleri 227.300.589.lira gösterilmiş
tir.
Bunu tutarı
n tamamıyönetim giderlerine yapı
lmı
ştı
r. 1999 yı
lı
na
devreden nakit mevcudu bulunmamaktadı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin 6 il örgütünün 1998 yı
lıiçindeki giderleri toplamı
1.137.258.102.- lira gösterilmiştir.
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Bunun, 1.079.308.102.- lirasıyönetim giderlerine yapı
lmı
ş
,
57.950.000.- lirasıüst örgüte yardı
m olarak gönderilmiş
tir.
1.147.673.039.- lira gelir ile 1.137.258.102.- lira gider
arası
ndaki farkıoluş
turan 10.414.937.- lira nakit mevcudu olarak
1999 yı
lı
na devredilmiştir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Türkiye Sosyalist
incelenmesi sonucunda;

İ
ş
çi

Partisi

1998

yı
lı kesinhesabı
nı
n

Parti kesinhesabı
nda gösterilen 1.374.973.628.- lira gelir ile
1.364.558.691.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
29.12.1999
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Sacit ADALI

Üye
Üye
Mustafa YAKUPOĞLU Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK
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Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 1999/50
: 29.12.1999

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Aydı
nlı
k Türkiye Partisi
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

Genel

Merkezi’nin

1998

yı
lı

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca;
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla, 14.9.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda; “dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile muhasebe defteri, gelir ve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde
Aydı
nlı
k Türkiye Partisi’nin 1998 yı
lıiçindeki Genel Merkez gelir ve
giderleri birbirine denk biçimde 861.000.000.- lira gösterilmiştir.
27.11.1998 günü kurulmuşbulunan Aydı
nlı
k Türkiye Partisi’nin
Genel Merkez dı
ş
ı
nda örgütü bulunmamaktadı
r.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
Aydı
nlı
k Türkiye Partisi Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıgelirleri
861.000.000.- lira gösterilmiş
tir.
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Bu gelirin tümünün Parti’ye yap ı
lan
anlaş
ı
lmı
ştı
r.

bağı
ş
lardan sağlandı
ğı

Genel Merkez’in muhasebe defter kayı
tlarıve gelir belgeleri
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lı Siyasî Partiler
Kanunu’nun 66. maddesi hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğı
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıiçindeki giderleri 682.660.591.lira gösterilmiş
tir.
Bunun; 357.090.590.- lirası
nı büro genel giderlerinin,
167.320.001.- lirası
nıtemsil ve ağı
rlama giderlerinin, 158.250.000.lirası
nıda yayı
n giderleri ile diğer giderlerin oluşturduğu anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Parti Genel Merkezi’nin geliri ile gideri arası
ndaki 178.339.409.lira tutarı
ndaki fark nakit mevcudu olarak 1999 yı
lı
na devredilmiş
tir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na
uygun olduğu görülmüştür.
IV- SONUÇ
Aydı
nlı
k Türkiye Partisi 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 861.000.000.- lira gelir ile
682.660.591.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820
sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 29.12.1999
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Baş
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1998/29 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/1
: 15.2.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de
kapsayan 77 il örgütünün 1997 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca;
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Samia AKBULUT, Haşim
KILIÇ, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.TUNCEL,
Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 16.6.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda:
“Dosyadaki eksiklik giderildiğinden işin esası
nı
n incelenmesine,
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1997 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî ögelerini oluş
turan defter ve belgelerde Büyük
Birlik Partisi’nin 1997 yı
lıgelirleri ve giderleri birbirine denk biçimde;
Genel Merkez’in gelir ve giderleri 51.588.657.536.- lira, 77 il
örgütünün gelir ve giderleri 49.371.993.326.- lira olmak üzere toplam
100.960.650.862.- lira olarak gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin 1997 yı
lıiçindeki gelirleri
toplamı51.588.657.536.- liradı
r.
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Bunun,
445.414.426.lirası geçen
yı
ldan
devir,
48.181.639.000.- lirasıHazine yardı
mı
, 2.961.604.110.- lirasıdiğer
gelirler (faiz gelirleri)dir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. madde
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Kesinhesapta Parti’nin 77 il örgütünce sağlanan gelirleri toplamı
49.371.993.326.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun, 13.346.706.015.- lirası Parti üye giriş aidatları
,
372.750.000.- lirası bayrak, flama, rozet vb. satı
ş gelirleri,
138.000.000.- lirasıyayı
n satı
şgelirleri, 128.000.000.- lirasıkimlik
kartı
, defter ve makbuz satı
şgelirleri, 526.000.000.- lirasıeğlence
gelirleri, 33.233.128.824.- lirası bağı
şlar, 911.068.389.- lirası
teşkilatlardan alı
nan yardı
mlar, 716.340.098.- lirasıgeçen yı
ldan
devirdir.
Parti il örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’nda belirtilen kaynaklardan sağlandı
ğı
, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı görülerek
bunları
n Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1997 yı
lıgiderleri 48.899.957.756.liradı
r.
Bunun, 13.806.882.942.- lirası büro genel giderleri,
14.055.241.618.- lirasıseyahat giderleri, 17.352.130.715.- lirası
bayrak, flama, rozet v.b. giderleri, 433.500.000.- lirasıyayı
n giderleri,
3.070.013.951.- lirasıdiğer giderler, 182.188.530.- lirasıdemirbaş
giderleridir.
51.588.657.536.- liralı
k gelir ile 48.899.957.756.- liralı
k gider
arası
ndaki farkıoluşturan 2.688.699.780.- lira, nakit mevcudu olarak
1998 yı
lı
na devredilmiştir.
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Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aş
ağı
da gösterilenler dı
ş
ı
ndaki giderlerin 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
a) Belgelendirilmeyen Giderler
Aş
ağı
da yevmiye kayı
t numaraları gösterilen
belgelendirilmediği görülmüştür.
Yevmiye
Tarih

No

1.1.1997

3

5.250.000.000.-

2.1.1997

4

50.030.000.-

43.630.000.-

6.400.000.-

28.1.1997

23

11.105.000.-

--

11.105.000.-

14.2.1997

45

88.206.516.-

84.756.516.-

3.450.000.-

19.2.1997

50

6.040.000.-

--

6.040.000.-

17.3.1997

71

18.065.000.-

1.065.000.-

17.000.000.-

10.4.1997

95

188.447.300.-

19.550.000.-

168.897.300.-

16.5.1997

112

315.910.000.-

304.015.000.-

11.895.000.-

22.5.1997

115

46.800.000.-

38.300.000.-

8.500.000.-

5.6.1997

124

7.000.000.-

--

7.000.000.-

10.7.1997

150

170.277.500.-

102.177.500.-

68.100.000.-

10.9.1997

185

406.185.000.-

280.085.000.-

126.100.000.-

6.10.1997

200

121.500.000.-

13.500.000.-

108.000.000.-

21.11.1997

233

16.800.000.-

8.800.000.-

8.000.000.--------------------Toplam 5.800.487.300.-

Gider Kaydı

Eklenen
Belge Tutarı

giderlerin

--

Belgesiz
Gider Tutarı
5.250.000.000.-

2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde, beşbin
lirayıgeçen harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir belge ile
belgelendirilmesi öngörüldüğünden ve aynıYasa’nı
n 76. maddesinin
son
fı
krası
nda
da,
belgelendirilmesi
gerektiği
halde
belgelendirilmeyen parti gideri miktarı
nca parti malvarlı
ğı
nı
n, Anayasa
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Mahkemesi kararı
yla Hazine’ye gelir yazı
lacağı belirtildiğinden,
5.800.487.300.- liranı
n Hazine’ye gelir yazı
lmasıuygun görülmüş
tür.
b) Mükerrer Gider Kaydı
235-4109-224420 no.lu 2.900.000.- liralı
k T.H.Y. bilet bedeli,
13.1.1997 gün ve 11 no.lu yevmiye kaydıile, 235-4109-229993 no.lu
3.550.000.- liralı
k bilet bedeli, 27.1.1997 gün ve 21 no.lu yevmiye
kaydıile kasadan çı
kı
şyapı
larak gider kaydedilmişken, 4.2.1997 gün
ve 32 yevmiye kaydıile Kervan Turizm Seyahat Ltd. Şti.’nin 4.2.1997
gün ve 409461 sayı
lıfaturasıdahilinde tekrar kasadan çı
kı
şyapı
larak
gider kaydedildiği görülmüş
tür.
Belgesiz gider niteliğindeki toplam 6.450.000.- liranı
n, 2820
sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin son fı
krası
na göre Hazine’ye gelir
yazı
lmasıuygun görülmüştür.
c) Parti’ye Ait Olmayan Giderler
aa) Parti’ye Ait Olmayan Otonun Vergisi
31.7.1997 gün ve 166 sayı
lıyevmiye kaydı
nda, Parti’ye ait
olmadı
ğıvergi tahsil alı
ndı
sı
ndan anlaş
ı
lan 06 ATY 34 plakalıaracı
n
1997 yı
lıMotorlu Taş
ı
tlar Vergisinin 2. taksit tutarı14.212.000.- liranı
n
ödendiği görülmüş
tür.
2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesinde, bir siyasî partinin bütün
giderlerinin
o
siyasî
parti
tüzelkiş
iliği
adı
na
yapı
lacağı
öngörülmektedir.
Doğal olarak otonun sahibine ait olmasıgereken verginin Parti
gideri olarak kabulüne olanak bulunmadı
ğı
ndan, 14.212.000.- liranı
n,
2820 sayı
lıYasa’nı
n 75. maddesinin dördüncü fı
krasıuyarı
nca
Hazine’ye gelir yazı
lmasıuygun görülmüş
tür.
bb) Telefon Giderleri
Partiye ait olmayan ve Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen
27.1.2000 gün ve 1724 sayı
lıyazı
da da parti tarafı
ndan kullanı
lan
telefonlar arası
nda sayı
lmayan, şahı
s ve firma adı
na kayı
tlı5322853537, 532-3140159 numaralıcep telefonları
na ilişkin aşağı
da
yazı
lı fatura bedellerinin, parti gideri olarak kabulüne olanak
bulunmadı
ğı
ndan, toplam 169.475.000.- liranı
n, 2820 sayı
lıYasa’nı
n
927

75. maddesinin dördüncü fı
krasıuyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
uygun görülmüş
tür.
Yevmiye
Tarih

Fatura No

Fatura Bedeli

5 532-2853537

611339315

7.245.000.-

30.01.1997 26 532-3140159

612444525

11.680.000.-

30.01.1997 26 532-2853537

612357170

9.040.000.-

03.03.1997

03.01.1997

No

Tel. No

58

“

701379568

4.570.000.-

31.03.1997 83

“

702401646

2.280.000.-

28.04.1997 102

“

703413718

10.450.000.-

30.05.1997 120

“

704416828

17.150.000.-

30.06.1997 140

“

705417497

25.880.000.-

11.08.1997 172

“

706418334

36.570.000.-

21.10.1997 211

“

708418168

5.230.000.-

05.12.1997 243

“

710417536

13.650.000.-

31.12.1997 261

“

711041833

25.730.000.-----------------169.475.000.-

d) Demirbaş
a Kayı
tlıOlmayan Oto
31.7.1997 gün ve 166 sayı
lıyevmiye kaydı
na ekli vergi tahsil
alı
ndı
sıile 252615 seri No.lu Motorlu Araç Tescil Belgesinden
(20.3.1997 tarihinde) Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi adı
na kayı
tlı
olduğu anlaşı
lan 06 RMZ 64 plakalıR21 Manager tipi 1994 model
Renault marka otonun, Demirbaş Defterine kaydedilmediği
görülmüş
tür.
Ayrı
ca DemirbaşDefterine 31.12.1997 tarihinden sonra hiç bir
kayı
t yapı
lmadı
ğısaptanmı
ştı
r.
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2820 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesine göre tutulmasızorunlu
defterlerden olan DemirbaşEş
ya Defterine, sözü edilen oto da dahil
olmak üzere, tüm demirbaşları
n günü gününe kaydı
nı
n zorunlu
olduğu hususunun Parti’ye bildirilmesi uygun görülmüştür.
e) Eksik Belgeler
Turizm acentelerine yapı
lan
bazı ödemelerde, firma
faturaları
nda bulunan “T.H.Y İ
ç Hat Bilet Bedeli” açı
klaması
ndan
başka herhangi bir açı
klama yapı
lmamı
ştı
r.
Anayasa Mahkemesi’nin malî denetimi, siyasî partilerin malî
işlemlerinin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olup olmadı
ğı
nı
n tespitine
yöneliktir. Bu tespitin yapı
labilmesi için defter ve belgelerin bu
yöndeki denetime
yeterli ve elveriş
li olacak bilgileri içermesi
zorunludur.
Nitekim, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesinde, parti adı
na
yapı
lan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandı
ğı
nı
n ilgili
defterlere sı
ra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirileceği
öngörülmektedir. 2820 sayı
lıYasa’daki “belgelendirme” deyimi gelirgider belgeleriyle birlikte bunlara iliş
kin açı
klamaları
n defter ve
kayı
tlarda belirtilmesini de kapsamaktadı
r.
Gider belgelerinde ve kayı
tları
nda denetim için gerekli olan
açı
klamaları
n yapı
lması hususunun partiye bildirilmesi uygun
görülmüş
tür.
f) Kredi KartıÖdemeleri
Parti Genel Başkanıadı
na kayı
tlı4546740000 10037 no’lu kredi
kartıile yapı
lan harcamalar Ziraat Bankası tahsilat makbuzu
eklenerek gider kaydedilmiştir. Bunun, 2820 sayı
lıYasa’da öngörülen
usullere ve belge düzenine uygun olmaması nedeniyle bu
uygulamaya son verilmesi konusunun Parti’ye bildirilmesi uygun
görülmüş
tür.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Kesinhesapta Parti’nin 77 il örgütünün giderleri toplamı
46.344.033.753.- lira olarak gösterilmiştir.
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Bunun, 31.153.634.926.- lirası büro genel giderleri,
2.065.760.000.- lirası personel giderleri, 1.848.024.760.- lirası
seyahat giderleri, 628.485.000.- lirasıbayrak, flama, rozet v.b.
giderleri, 1.034.343.500.- lirasıyayı
n giderleri, 2.289.394.999.- lirası
eğlence
giderleri,
1.604.672.714.lirası seçim
giderleri,
4.261.918.815.- lirasıdiğer giderler, 546.730.650.- lirasıdemirbaş
eşya giderleri, 911.068.389.- lirasıteşkilatlara yapı
lan yardı
mlardı
r.
İ
l örgütlerinin gelirleri ile giderleri arası
ndaki 3.027.959.573.liralı
k fark, nakit mevcudu olarak gelecek yı
la devredilmiş
tir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n, 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Büyük Birlik Partisi’nin 1997 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 100.960.650.862.- lira
gelir ile 89.253.367.209.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- Belgelendirilmeyen giderler tutarı5.800.487.300.- liralı
k Parti
malvarlı
ğı
nı
n, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin son f ı
krası
uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
3- Mükerrer kaydedilen giderler tutarı6.450.000.- liralı
k Parti
malvarlı
ğı
nı
n, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin son f ı
krası
uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
4- Parti gideri olarak kabul edilmeyen 183.687.000.- liranı
n,
2820 sayı
lıYasa’nı
n 75. maddesinin dördüncü fı
krasıuyarı
nca
Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
5- Parti üzerine kayı
tlıolduğu anlaşı
lan 06 RMZ 64 plakalı
aracı
n DemirbaşDefterine kaydedilmesi ve kayı
tları
n günü gününe
tutulmasıgereğinin Parti’ye bildirilmesine,
6- Gider belgelerinde ve kayı
tlarda denetim için gerekli olan
açı
klamaları
n yapı
lmasızorunluluğunun Parti’ye bildirilmesine,
930

7- Şahı
s adı
na düzenlenmişkredi kartıile harcama yapı
lması
uygulaması
na son verilmesinin Parti’ye bildirilmesine, 15.2.2000
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/14 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/2
: 15.2.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokratik Sol Parti Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de
kapsayan 80 il örgütünün 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca;
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haşim KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi
F.TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 14.9.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda: “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.”
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî ögelerini oluş
turan defter ve belgelerde
Demokratik Sol Parti’nin 1998 yı
lıgelirleri ve giderleri birbirine denk
biçimde; Genel Merkez’in gelir ve giderleri 1.828.790.707.584.- lira,
80 il örgütünün gelir ve giderleri 378.617.092.095.- lira olmak üzere
toplam 2.207.407.799.679.- lira olarak gösterilmiş
tir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıiçindeki
gelirleri toplamı1.828.790.707.584.- liradı
r.
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Bunun; 594.734.545.000.- lirasıDevlet yardı
mı
, 4.045.065.000.lirasıParti bayrağı
, flaması
, rozet ve yayı
n satı
şgelirleri, 15.240.000.lirasıbağı
şlar, 333.508.783.345.- lirasıgeçen yı
ldan devreden nakit,
896.487.074.239.- lirasıbanka faizleri ve sair gelirlerdir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede: gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. madde
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 80 il örgütünce sağlanan
378.617.092.095.- lira olarak gösterilmiştir.

gelirleri

toplamı

Bunun; 24.464.450.049.- lirası Parti üyelerinin aidatları
,
5.729.375.000.- lirasıparti bayrağı
, flaması
, rozet ve yayı
n satı
ş
gelirleri, 49.225.393.643.- lirasıParti’ce tertiplenen gece ve konser
gelirleri, 125.809.769.461.- lirasıbağı
ş
lar, 11.142.711.372.- lirası
geçen yı
ldan devreden nakit, 71.139.500.000.- lirasıGenel Merkez
yardı
mı
, 3.545.573.877.- lirası banka faizleri ve sair gelirler,
87.560.318.693.- lirasıdevreden borçlardı
r.
Parti il örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’nda belirtilen kaynaklardan sağlandı
ğı
, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı görülerek
bunları
n Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin
392.030.153.390.- liradı
r.

1998

yı
lı içindeki

giderleri

Bunun;
47.171.643.895.lirası personel
gideri,
98.008.844.580.- lirasıyönetim giderleri, 71.139.500.000.- lirasıil
örgütlerine yardı
mlar, 7.921.057.500.- lirası demirbaş alı
mları
,
167.789.107.415.- lirasıseçim, tanı
tı
m ve propaganda giderleridir.
1.828.790.707.584.- liralı
k gelir ile 392.030.153.390.- liralı
k
gider arası
ndaki farkı oluş
turan 1.436.760.554.194.- lira, nakit
mevcudu olarak 1999 yı
lı
na devretmiş
tir.
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Genel Merkez defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti 80 il örgütünün giderleri toplamı367.615.319.067.- lira
olarak gösterilmiştir.
Bunun;
42.246.360.229.lirası personel
giderleri,
224.039.067.376.- lirasıyönetim giderleri, 3.767.685.000.- lirası
yardı
mlar, 15.879.467.195.- lirasıdemirbaşalı
mları
, 81.682.739.267.lirasıseçim, tanı
tı
m ve propaganda giderleridir.
İ
l örgütlerinin gelirleri ile giderleri arası
ndaki 11.001.773.028.liralı
k fark, nakit mevcudu olarak gelecek yı
la devretmiş
tir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n, 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Demokratik Sol Parti’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 2.207.407.799.679.- lira
gelir ile 759.645.472.457.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
15.2.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/3
: 15.2.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Türkiye Özürlüsü ile
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

Mutludur

Partisi’nin

1998

yı
lı

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca;
Ahmet Necdet SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa
BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya
KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 16.11.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda: “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan, işin esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî ögelerini oluşturan defter ve belgelerde il
örgütü bulunmayan Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi’nin 1998 yı
lı
gelirleri ve giderleri, birbirine denk biçimde 4.182.960.- lira olarak
gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
İ
l Örgütü bulunmayan Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi’nin
1998 yı
lıiçindeki Genel Merkez gelirleri toplamı4.182.960.- liradı
r.
Bunun, 1.182.960.- lirasıgeçen yı
ldan devreden nakit, 3.000.000.lirasıbağı
ş
tı
r.
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Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede: gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. madde
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıiçindeki giderleri, alı
nan
kolonya bedeli olan 3.000.000.- liradan ibarettir.
1997 yı
lı
ndan devreden 1.182.960.- lira, aynen 1998 yı
lı
na
devretmiştir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Türkiye Özürlüsü İ
le Mutludur
kesinhesabı
nı
n incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

1998

yı
lı

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 4.182.960.- lira gelir ile
3.000.000.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 15.2.2000 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/13 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/4
: 15.2.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
İ
ş
çi Parti Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de kapsayan 61 il
örgütünün 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi içtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca;
Ahmet Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla yapı
lan toplantı
da;
“Dosyada eksiklik bulunmadı
ğıanlaş
ı
ldı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine, 20.7.1999 gününde oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan karşı
laştı
rma ve inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme
raporu, Anayasa ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nı
n ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :
Denetimin maddî ögelerini oluşturan defter ve belgelerde “İ
ş
çi
Partisi’nin 1998 yı
lıgelirleri ve giderleri birbirine denk biçimde; Genel
Merkez gelir ve giderleri 10.968.076.057.- lira, 61 il örgütünün gelir
ve gideri 59.152.574.878.- lira, olmak üzere toplam 70.120.650.935.lira olarak gösterilmiş
tir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998
10.968.076.057.- olarak gösterilmiş
tir.
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yı
lı içindeki

gelirleri

Bunun; 314.814.930.- lirasıönceki yı
l gelir veya nakit devri,
370.000.000.- lirası aidatlar, 4.334.650.070.- lirası bağı
şlar,
4.781.070.000.- lirasıbağlıörgüt yardı
mları
, 363.775.000.- lirası
satı
ş
lar, 71.657.375.- lirasıyapı
lan etkinlikler, 472.212.666.- lirası
yargı ilamı
na bağlı tazminat gelirleri,
259.896.016.- lirası
borçlanmadı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede: gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. madde
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l örgütleri Gelirleri
Parti’nin 61 il örgütünce sağlanan
59.152.574.878.- lira olarak gösterilmiştir.

gelirleri

toplamı

Bunun; 1.390.116.288.- lirasıgeçen yı
ldan gelir veya nakit
devri, 21.726.869.000.- lirasıaidatlar, 27.060.941.490.- lirasıbağı
şlar,
8.829.476.650.- lirasıbağlıörgüt yardı
mları
, 122.050.000.- lirasısatı
ş
gelirleri, 23.121.450.- lirasıborçlanmadı
r.
Parti il örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nda belirtilen kaynaklardan sağlandı
ğı
, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı görülerek
bunları
n Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998
10.566.531.270.- lira olarak gösterilmiştir.

yı
lı içindeki

giderleri

Bunun; 3.918.070.991.- lirasıyönetim giderleri, 1.912.803.340.lirasıpersonel giderleri,
697.990.000.- lirasıseyahat giderleri,
90.000.000.- lirasıörgüte yapı
lan yardı
mlar, 2.076.739.972.- lirası
bası
n-yayı
n, propaganda giderleri, 495.682.375.- lirasıtoplantı
,
seçim giderleri, 517.035.000.- lirasıdemirbaşalı
mları
, 157.928.201.lirası mahkeme giderleri, 442.255.391.- lirası kredili alı
mdan
kaynaklanan borç ödemeleri, 258.026.000.- lirasıverilen avans ve
depozito giderleridir.
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10.968.076.057.- liralı
k gelir ile 10.566.531.270.- liralı
k gider
arası
ndaki farkıoluş
turan
401.544.787.- lira, sene sonu nakit
mevcudu olarak 1999 yı
lı
na devredilmiş
tir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede: giderlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’na
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l örgütleri Giderleri
Parti’nin 61 il örgütünün giderleri toplamı53.722.894.439.- lira
olarak gösterilmiştir.
Bunun;
36.283.863.172.lirası yönetim
giderleri,
1.774.821.610.- lirasıseyahat giderleri, 13.520.546.650.- lirasıörgüte
yapı
lan yardı
mlar, 1.206.000.138.- lirasıbası
n-yayı
n, propaganda
giderleri, 933.662.869.- lirasıtoplantı
, seçim giderleri, 4.000.000.lirasıdemirbaşalı
m giderleridir.
İ
l örgütlerinin geliri ile gideri arası
ndaki 5.429.680.439.- liranı
n
sene sonu nakit mevcudu olarak gelecek yı
la devredildiği
görülmüş
tür.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgeleri gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin; Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
İ
ş
çi Partisi’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 70.120.650.935.- lira gelir
ile 64.289.425.709.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru
ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 15.2.2000
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

940

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/5
: 15.2.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Büyük Adalet Partisi Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca;
Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Ali HÜNER Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüş
tü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve H. Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 15.2.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
“dosyada eksiklik bulunmadı
ğı anlaş
ı
ldı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine Oybirliğiyle” karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan karşı
laş
tı
rma ve inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme
raporu, Anayasa ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nı
n ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddî ögelerini oluş
turan defter ve belgelerde Büyük
Adalet Partisi’nin 1998 yı
lıiçindeki Genel Merkez gelir ve giderleri
79.199.600.- lira olarak gösterildiği, gelir, gider ve devir rakamları
nı
n
birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıiçindeki gelirleri 79.199.600.lira olarak gösterilmiş
tir.
Bunun; 29.199.600.- lirası
nı
n geçen yı
l devir gelirlerinden,
50.000.000.- lirası
nı
n da bağı
şlardan sağlandı
ğıbelirtilmiştir.
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Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede: gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. madde
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıiçindeki giderleri 37.500.000.lira olarak gösterilmiş
tir.
Bunun toplantıve yemek giderlerine yapı
ldı
ğıbelirtilmiştir.
79.199.600.- liralı
k gelir ile 37.500.000.- liralı
k gider arası
ndaki
farkıoluş
turan 41.699.600.- lira, nakit mevcudu olarak 1999 yı
lı
na
devretmiştir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede: giderlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’na
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Büyük Adalet Partisi’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 79.199.600.- lira gelir ile
37.500.000.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 15.2.2000 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY
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Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/6
: 12.9.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Sosyalist İ
ş
çi Partisi Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haşim KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 14.9.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda; “Sosyalist İ
ş
çi Partisi’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda; dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas
inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluş
turan kesinhesap cetvellerinde
Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 1998 yı
lıGenel Merkez gelir ve giderleri
birbirine denk biçimde 1.200.000.000.- lira gösterilmiştir.
9.9.1996 günü kurulan Sosyalist İ
ş
çi Partisi’nin Genel Merkez
dı
şı
nda örgütü bulunmamaktadı
r.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 1998
1.200.000.000.- lira olarak gösterilmiştir.

yı
lı içindeki

gelirleri
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Bu gelirin tümünün üyelerden alı
nan aidatlardan sağlandı
ğı
belirtilmiştir.
Mahkememizin 29.12.1999 günlü kararı
yla, Genel Merkez’in
kesinhesap cetvellerinde gösterilen 1.200.000.000.- lira gelirin
dayanağı
nıoluş
turan belgelerin, kararı
n tebliğtarihinden itibaren 30
gün içinde gönderilmesi Parti’den istenmiştir.
İ
stenen gelir belgeleri kararda belirtilen bir aylı
k süre içinde
gönderilmemiştir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 76. maddesinin üçüncü
fı
krasıile 69. maddede belirtilen esaslara aykı
rıolarak bir siyasî
partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladı
ğı
nı
n anlaşı
lması
durumunda bu gelirin Anayasa Mahkemesi kararı
yla Hazine’ye gelir
yazı
lmasıöngörüldüğünden 1.200.000.000.- liranı
n Hazine’ye gelir
yazı
lmasıuygun görülmüştür.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıgiderleri 1.200.000.000.- lira
olarak gösterilmiştir.
Bu giderin tümünü kira bedelinin oluşturduğu belirtilmiş
tir.
Parti; yukarı
da belirtilen karar uyarı
nca verilen süre içinde
1.200.000.000.- lira giderin dayanağı
nı oluşturan belgeleri de
göndermemiştir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin ikinci
fı
krası
nda; beşmilyon liraya kadar harcamaları
n makbuz veya fatura
gibi bir belge ile belgelendirilmesinin zorunlu olmadı
ğıbelirtildiğinden
bu tutarıaş
an harcamaları
n makbuz veya fatura gibi belgeye
dayandı
rı
lmasızorunludur.
Aynı Yasa’nı
n 76. maddesinin son fı
krası
na göre
belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti gideri
tutarı
nca parti malvarlı
ğı
nı
n, Anayasa Mahkemesi kararı
yla Hazine’ye
gelir yazı
lmasıgerektiğinden belgesiz giderler tutarı1.200.000.000.lira Parti malvarlı
ğı
nı
n Hazine’ye gelir yazı
lmasıuygun görülmüştür.
C- Kesinhesaba Ait Bilgilerin Belgelendirilmemesi
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2820 sayı
lıKanun’un 75. maddesinde, Anayasa Mahkemesi’nin
kesinhesaplara ait bilgilerin belgelendirilmesini siyasî partilerden her
zaman isteyebileceği; denetimi evrak üzerinden yapacağı
; ilgili siyasî
partinin baş
kanı
ndan veya temsilcisinden yazı
lıgörüşisteyebileceği;
gerekli görürse sorumlu uzman saymanlar da dahil ilgililerin sözlü
açı
klamaları
nıdinleyebileceği belirtilmiş; 76. maddesinde de yapı
lan
denetim sonucu uygulanacak yaptı
rı
mlar gösterilmiş
tir.
AynıKanun’un 111. maddesinde, siyasî partilerin 75. madde
gereğince yapı
lan inceleme ve araştı
rmalarıengelleyen sorumluları
ile aynımadde gereğince istenen bilgileri vermeyen sorumluları
hakkı
ndaki; 113. maddesinde de 60. maddede yazı
lıdefter ve
kayı
tlarıtutmayanlar ile tahrif veya yok edenler veya gizleyenler
hakkı
ndaki yaptı
rı
mlar belirtilmiştir.
Yasa’nı
n bu kurallarıkarşı
sı
nda, 29.12.1999 günlü kararla
istenen 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n dayanağı
nıoluş
turan gelir, gider
belgeleri ile ilgili defterleri, verilen süre içerisinde Anayasa
Mahkemesi’ne göndermeyen Parti sorumluları hakkı
nda suç
duyurusunda bulunulmasıuygun görülmüştür.
IV- SONUÇ
Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
1- Kesinhesapta gösterilen
1.200.000.000.- lira gelir ile
1.200.000.000.- lira giderin belgelendirilememesi nedeniyle, 2820
sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’nun 76. maddesinin
üçüncü ve
dördüncü fı
kralarıgereğince Hazine’ye gelir yazı
lması
na;
2- 2820 sayı
lıKanun’un 75. maddesi hükmüne aykı
rıdavranan
Parti sorumlularıhakkı
nda yasal iş
lem yapı
lmasıiçin Yargı
tay
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’na suç duyurusunda bulunulması
na,
12.9.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Başkan vekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/7
: 12.9.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Anavatan Partisi Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de kapsayan
80 il örgütünün 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Mahir Can
ILICAK, Rüş
tü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 15.2.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
“Anavatan Partisi’nin 1998 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda; dosyada eksiklik giderildiğinden işin esası
nı
n
incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan kesinhesap defter ve
belgelerde Anavatan Partisi’nin 1998 yı
lıgelir ve giderleri birbirine
denk biçimde; Genel Merkez’in gelir ve giderleri 2.212.056.688.803.lira, 80 il örgütünün gelir ve giderleri 819.344.559.050.- lira olmak
üzere toplam 3.031.401.247.853.- lira gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998
2.212.056.688.803.- lira gösterilmiş
tir

yı
lı içindeki

gelirleri
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Bunun, 1.032.959.999.000.- lirası
nı
n Hazine yardı
mı
ndan,
894.642.165.070.lirası
nı
n
Parti
malvarlı
ğı gelirlerinden,
16.590.000.000.- lirası
nı
n milletvekili aidatları
ndan, 219.169.364.864.lirası
nı
n geçen yı
lı
n gelir fazlası
ndan, 48.695.159.869.- lirası
nı
n da
borçlar (ihtiyaç karş
ı
lı
ğıkrediler) ile yasal kesintilerden sağlandı
ğı
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Genel Merkez’in muhasebe defter kayı
tlarıve gelir belgeleri
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’na uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin ilçe örgütlerini de kapsayan 80 il örgütünce sağlanan
gelirler toplamı819.344.559.050.- lira gösterilmiş
tir.
Bunun, 42.721.005.577.- lirası
nı
n Parti’ye giriş ve üyelik
aidatları
ndan, 5.846.534.203.- lirası
nı
n milletvekilliği aidatlarıve özel
aidatlardan,
368.884.329.769.lirası
nı
n
bağı
şlardan,
21.922.720.488.lirası
nı
n
Parti
malvarlı
ğı gelirlerinden,
201.770.605.000.lirası
nı
n
Genel
Merkez
yardı
mı
ndan,
10.996.074.241.- lirası
nı
n il örgütlerinden ilçelere, ilçelerden il
örgütlerine gönderilen paralardan, 20.146.640.111.- lirası
nı
n geçen
yı
lı
n gelir fazlası
ndan, 62.207.359.099.- lirası
nı
n ihtiyaç karşı
lı
ğı
krediler ile yasal kesintilerden, 84.849.290.562.- lirası
nı
n da Parti’nin
diğer faaliyetlerinden sağlandı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
61. maddesinde belirtilen kaynaklardan sağlandı
ğı
, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı görülerek
bunları
n Kanun’a uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998
2.058.815.996.022.- lira gösterilmiş
tir.

yı
lı içindeki

giderleri,

Bunun, 368.494.425.977.- lirası
nıpersonel ve büro genel
giderlerinin, 489.661.918.152.- lirası
nıseyahat, bayrak, flama, rozet,
balo ve yayı
n giderlerinin, 411.091.704.245.- lirası
nıseçim ve sair
950

faaliyetler için yapı
lan giderlerin, 377.226.799.112.- lirası
nıtaşı
nı
r ve
taşı
nmaz malları
n alı
m giderlerinin, 201.770.605.000.- lirası
nıGenel
Merkez’den il örgütlerine yapı
lan yardı
mları
n, 210.570.543.536.lirası
nıda işve seyahat avansları
nı
n oluş
turduğu anlaşı
lmı
ştı
r.
Parti Genel Merkezi’nin geliri ile gideri arası
ndaki
153.240.692.781.- lira farkı
n nakit mevcudu olarak 1999 yı
lı
na devir
edildiği görülmüştür.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na
uygun olarak yapı
ldı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin 80 il örgütünün bağlıilçeleri de kapsayan giderleri
toplamı791.415.126.438.- lira gösterilmiştir.
Bunun, 408.467.237.827.- lirası
nıpersonel ve büro genel
giderlerinin, 86.020.556.762.- lirası
nıseyahat, bayrak, flama, rozet,
balo ve yayı
n giderlerinin, 178.477.150.218.- lirası
nıseçim ve sair
faaliyetler için yapı
lan giderlerin, 63.366.814.159..- lirası
nıtaş
ı
nı
r ve
taşı
nmaz mal alı
m giderlerinin, 10.895.795.231.- lirası
nı il
örgütlerinden Genel Merkez’e ve ilçe örgütlerine yapı
lan yardı
mları
n,
23.608.191.738.- lirası
nıgeçen yı
lı
n gider fazlası
, 20.579.380.503.lirası
nıda işve seyahat avansları
nı
n oluş
turduğu anlaşı
lmı
ştı
r.
İ
l örgütlerinin geliri ile gideri arası
ndaki 27.929.432.612.- lira
farkı
n nakit mevcudu olarak 1999 yı
lı
na devir edildiği görülmüş
tür.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek, bunları
n 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Anavatan Partisi’nin 1998 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 3.031.401.247.853.- lira
geliri ile 2.850.231.122.460.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere
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göre, doğru ve 2820 sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun
olduğuna, 12.9.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/8
: 12.9.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Emeğin Partisi’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüş
tü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 15.2.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
“Emeğin Partisi’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi sonucunda;
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile muhasebe defterleri, gelir ve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî ögelerini oluş
turan defter ve belgelerde
Emeğin Partisi’nin 1998 yı
lıgelir ve giderleri birbirine denk biçimde
Genel Merkez gelir ve giderleri 3.279.751.595.- lira, 55 il örgütü ile il
örgütü bulunmayan bir ilçe örgütünden gelir ve gideri bulunmadı
ğı
bildirilen 11 il ve bir ilçe örgütü dı
ş
ı
nda kalan 44 il örgütünün gelir ve
giderleri 20.234.646.807.- lira olmak üzere toplam 23.514.398.402.lira gösterilmiş
tir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin 1998
3.279.751.595.- lira olarak gösterilmiştir.

yı
lı içindeki

gelirleri,

Bunun; 767.064.900.- lirasıyayı
n satı
şları
, 2.446.625.223.lirasıil örgütlerinden sağlanan yardı
mlar, 66.061.472.- lirasıda nakit
devridir.
Genel Merkez’in muhasebe defter kayı
tlarıve gelir belgeleri
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’na uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 44 il örgütünce sağlanan
20.234.646.807.- lira olarak gösterilmiştir.

gelirleri

toplamı

Bunun; 6.855.161.904.- lirasıParti’ye girişve üyelik aidatları
,
10.106.883.896.- lirasıbağı
ş
lar, 733.700.000.- lirasıyayı
n satı
şları
,
1.985.850.000.- lirası yemek, şenlik, konser gelirleri ile rozet ve
bayrak satı
ş
ları
, 553.051.007.- lirasıda nakit devridir.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
61. maddesinde belirtilen kaynaklardan sağlandı
ğı
, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı görülerek
bunları
n Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıgiderleri 2.945.729.935.- lira
olarak gösterilmiştir.
Bunun; 2.034.482.000.- lirasıkira ve bina yönetim giderleri,
254.414.935.- lirasıtelefon ve kargo giderleri, 656.833.000.- lirasıda
bası
m, yayı
n ilân giderleri ile genel giderlerdir.
Parti Genel Merkezi’nin 3.279.751.595.- lira geliri ile
2.945.729.935.- lira gideri arası
ndaki farkıoluş
turan 334.021.660.lira nakit mevcudu olarak 1999 yı
lı
na devretmiş
tir.
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Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin 44 il örgütünün giderleri toplamı19.479.177.863.- lira
olarak gösterilmiştir.
Bunun; 9.785.904.336.- lirasıkira ve bina yönetim giderleri,
2.799.263.957.- lirasıtelefon ve kargo giderleri, 1.645.359.600.- lirası
tanı
tı
m, temsil ve propaganda giderleri, 2.673.339.004.- lirasıbası
m,
yayı
n, ilân giderleri ile kı
rtasiye ve genel giderler, 2.446.625.223.lirasıGenel Merkez payıödemeleri, 18.685.743.- lirasıdemirbaşalı
m
giderleri, 110.000.000.- lirasıda kongre giderleridir.
İ
l örgütlerinin 20.234.646.807.- lira geliri ile 19.479.177.863.lira gideri arası
ndaki farkıoluş
turan 755.468.944.- lira nakit mevcudu
olarak 1999 yı
lı
na devredilmiştir.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n, 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Emeğin
sonucunda;

Partisi’nin

1998

yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 23.514.398.402.- lira geliri
ile 22.424.907.798.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre,
doğru ve 2820 sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
12.9.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Başkan vekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/9
: 12.9.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokrat Parti’nin
Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de
kapsayan 41 il örgütünün 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüş
tü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 15.2.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
“Demokrat Parti’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi sonucunda;
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile muhasebe defterleri, gelir ve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan kesinhesap defter ve
belgelerde Demokrat Parti’nin 1998 yı
lıgelir ve giderleri birbirine denk
biçimde; Genel Merkez’in gelir ve giderleri 27.868.825.056.- lira, 41 il
örgütünün gelir ve giderleri 14.835.737.273.- lira olmak üzere toplam
42.704.562.329.- lira gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998
27.868.825.056.- lira olarak gösterilmiştir.

yı
lı içindeki

gelirleri
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Bunun; 20.435.280.000.- lirası
nı
n yayı
n ve kimlik satı
ş
gelirlerinden,
3.646.000.000.- lirası
nı
n
bağı
ş ve milletvekili
aidatları
ndan, 2.737.824.112.- lirası
nı
n Parti malvarlı
ğıgelirleri ve
özkaynaklardan, 954.408.221.- lirası
nı
n ertesi yı
la devreden borçlar
ve sair gelirlerden, 95.312.723.- lirası
nı
n da geçen yı
lı
n nakit
mevcudundan sağlandı
ğıanlaş
ı
lmı
ştı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilenler dı
ş
ı
ndaki gelirlerin 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 61-69. maddeleri hükümlerine uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
Yevmiye Defteri Makbuz
Sı
ra NumarasıTarihi No.su
2

Tahsil Fiş
i

Tutarı
:

Tarihi No.su

2.1.1998-003587 2.1.1998 1-000001 650.000.000.-

2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 63. maddesinde, bir
siyasî partiye mensup milletvekillerinin, ne miktar aidat ödeyeceğinin
ve bu suretle toplanan paraları
n grup faaliyetlerine ve
parti
merkezine hangi miktarlarda ayrı
lacağı
nı
n, Türkiye Büyük Millet
Meclisi parti grubu kararı
yla belli edileceği, ancak, bu miktarı
n yı
llı
k
tutarı
nı
n milletvekili ödeneğinin net bir aylı
k tutarı
nıgeçemeyeceği,
grubu olmayan milletvekillerinin
ödeyeceği aidatı
n ise burada
belirtilen miktarı
n yarı
sı
nıgeçmemek kaydı
yla merkez karar ve
yönetim kurulunca tespit edileceği belirtilmiş
tir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunmayan Demokrat
Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca milletvekillerinin
ödeyeceği aidatı
n saptanmadı
ğıanlaşı
lmı
ş
tı
r. Yapı
lan incelemede;
Parti Genel Başkanıİ
stanbul Milletvekili Korkut Özal tarafı
ndan tarih
ve numaralarıaşağı
daki tabloda gösterilen makbuz karş
ı
lı
ğı
nda 1998
yı
lı
nda Parti’ye 650.000.000.-lira milletvekili aidatıödendiği, ödemenin
yapı
ldı
ğı15 Ekim 1998- 14 Ocak 1999 dönemine iliş
kin bordro
bilgilerine göre Yasa’nı
n 63. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca
ödenebilecek milletvekili aidatı
nı
n yı
llı
k tutarı
nı
n 492.835.167.- lirayı
aşamayacağı ve Parti’ye
650.000.000
492.835.167 =
157.164.833.- lira fazla ödemede bulunulduğu saptanmı
ştı
r.
2820 sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’nun 63. madde kuralı
na
aykı
rıbiçimde Parti’ye gelir yazı
lan 157.164.833.- liranı
n aynı
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Kanun’un 75. maddesinin dördüncü fı
krasıuyarı
nca Hazine’ye gelir
yazı
lmasıuygun görülmüştür.
2- Örgüt Gelirleri
Demokrat Parti 41 ilde örgütlenmiş
tir.
Örgütlerce sağlanan gelirler
gösterilmiştir.

14.835.737.273.-

lira olarak

Bunun; 2.324.192.000.- lirası
nı
n girişve üyelik aidatları
ndan,
347.000.000.- lirası
nı
n bayrak, flama, rozet, kimlik ve yayı
n satı
ş
gelirlerinden, 10.744.808.273.- lirası
nı
n bağı
ş
lardan, 1.400.000.000.lirası
nı
n ertesi yı
la devreden borçlardan, 19.737.000.- lirası
nı
n da
geçen yı
lı
n nakit mevcudundan sağlandı
ğıanlaşı
lmı
ş
tı
r.
Örgütlerin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
61. maddesinde belirtilen kaynaklardan sağlandı
ğı
, Genel İ
dare
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı görülerek bunları
n
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998
27.511.796.702.- lira olarak gösterilmiştir.

yı
lı içindeki

giderleri

Bunun; 21.750.525.938.- lirası
nı personel ve büro genel
giderlerinin, 1.638.457.500.- lirası
nıseyahat, bayrak, flama, kimlik
kartıyapı
mıile yayı
n giderlerinin, 1.072.500.000.- lirası
nıseçim ve
kongre giderlerinin, 3.050.313.264.- lirası
nıişve seyahat avanslarıile
bina, taşı
t ve demirbaşgiderlerinin oluşturduğu anlaşı
lmı
ştı
r.
Parti Genel Merkezi’nin geliri ile gideri arası
ndaki 357.028.354.lira farkı
n nakit mevcudu olarak 1999 yı
lana devredildiği görülmüş
tür.
Genel Merkez’in muhasebe defter kayı
tlarıve gider belgeleri
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’na uygun olarak yapı
ldı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- Örgüt Giderleri
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Parti’nin örgütlendiği 41 ilin giderleri 13.669.879.695.- lira olarak
gösterilmiştir.
Bunun;
7.950.261.813.- lirası
nı personel ve büro genel
giderlerinin, 1.134.447.882.- lirası
nıseyahat, bayrak, flama, kimlik
kartıyapı
mı
, balo eğlence ve yayı
n giderlerinin, 4.526.870.000.lirası
nıdemirbaşalı
mıile seçim ve kongre giderlerinin, 58.300.000.lirası
nıda sair giderlerin oluş
turduğu anlaşı
lmı
ştı
r.
Örgütlerin gelirleri ile giderleri arası
ndaki 1.165.857.578.- lira
farkı
n nakit mevcudu olarak 1999 yı
lı
na devredildiği görülmüştür.
Örgütlerin kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin Genel Yönetim Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’na uygun olarak yapı
ldı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Demokrat Parti’nin 1998 yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 42.547.397.496.- lira
geliri ile 41.181.676.397.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna;
2- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 63. maddesine aykı
rı
biçimde Parti’ye gelir yazı
lan 157.164.833.- liranı
n aynıKanunu’nun
75. maddesinin
dördüncü fı
krası uyarı
nca
Hazine’ye gelir
yazı
lması
na, 12.9.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N
Üye
Sacit ADALI
Üye
Mahir Can ILICAK
Üye
Tülay TUĞCU
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ
Üye
Ali HÜNER
Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
Üye
Ertuğrul ERSOY
Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/10
: 12.9.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Değişen Türkiye Partisi’nin Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de
kapsayan 49 il örgütünün 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüş
tü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; “Dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine, 15.2.2000 gününde
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile bunları
n dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler
üzerinde yapı
lan karş
ı
laş
tı
rma ve inceleme sonuçları
nıiçeren esas
inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun ile 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Denetimin maddî öğelerini oluşturan kesinhesap defter ve
belgelerde Değiş
en Türkiye Partisi’nin 1998 yı
lıiçindeki Genel
Merkez ve 49 il örgütünden gelir ve gideri olmadı
ğıbildirilen 32 il
dı
şı
nda kalan 17 il örgütü ile birlikte gelirler toplamı
nı
n
15.320.277.210.- lira, giderler toplamı
nı
n 15.006.643.952.- lira olarak
gösterildiği, gelir fazlası313.633.258.- liranı
n nakit olarak gelecek yı
la
devredildiği gelir, gider ve devir rakamları
nı
n birbirine denk olduğu
görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lı içindeki gelirleri
9.203.653.991.-.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunun; 7.180.425.000.lirası
nı
n
üye aidatları
ndan, 450.000.000.- lirası
nı
n örgüt
yardı
mları
ndan,
516.800.000.- lirası
nı
n bağı
ş gelirlerinden,
379.100.000.- lirası
nı
n satı
şgelirlerinden, 677.328.991.- lirası
nı
n faiz
gelirlerinden sağlandı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; aşağı
da belirtilenler dı
ş
ı
ndaki gelirlerin 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 61-69. madde hükümlerine uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
Parti Genel Merkezi’nin 50.000.000+7.500.000= 57.500.000
liralı
k gelirinin mevzuatı
na uygun olarak sağlanmadı
ğıgörülmüş
tür.
Şöyle ki:
1- Parti Genel Merkezi yevmiye defterinin 29.7.1998 gün ve 43
sı
ra nosuna; 100.000.000.- TL. gelir kayı
t edildiği ve bu gelirin
29.7.1998 gün ve 1294 nolu gelir makbuzu ile tahsil edilen bağı
ştan
oluş
tuğu görülmüş
tür.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’nı
n 31.10.1990 günlü, 3673
sayı
lıYasa ile değişik 66. maddesinin ikinci fı
krası
nda “Yukarı
daki
fı
kranı
n dı
şı
nda kalan gerçek ve tüzelkiş
ilerin herbirinin bir siyasî
partiye aynıyı
l içerisinde ellimilyon liradan fazla kı
ymette aynî veya
nakdî bağı
şta bulunması yasaktı
r. Bağı
şveya bağı
şları
n bağı
şta
bulunanı
n veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice
verilen makbuzda açı
kça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye
dayanı
lmaksı
zı
n siyasî partilerce bağı
ş kabul edilemez.”; 76.
maddesinin birinci fı
krası
nda da, “Bu Kanunun bağı
şlarla ilgili
hükümlerine aykı
rıolarak bağı
şkabul ettiği Anayasa Mahkemesince
tesbit edilen siyasi partilerin, 66 ncımaddenin birinci ve üçüncü
fı
kraları
na aykı
rış
ekilde elde ettikleri gelirlerin tamamı
nı
n Hazineye
irat kaydedilmesine, taşı
nmaz mallarıHazine adı
na tapuya tesciline;
aynımaddenin ikinci fı
krası
nda belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle
taşı
nmaz malları
n bu fı
krada belirtilen miktarıgeçen kı
smı
nı
n
karşı
lı
ğı
nı
n Hazineye irat kaydedilmesine karar verilir.” denilmektedir.
100.000.000.-TL’sı tahsilatı
n
hükümlerine aykı
rıolduğu açı
ktı
r.
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yukarı
da

açı
klanan

Yasa

Bu nedenle, yasal sı
nı
rıaşan 50.000.000.- liranı
n Hazine’ye
irad kayı
t edilmesi gerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- Parti yevmiye defterinin 5.7.1998 gün ve 33. sı
ra nosuna
7.500.000,- lira gelir yazı
ldı
ğıbunun için düzenlenen aynıgün ve
1303 sayı
lıgelir makbuzunda gelirin sağlandı
ğıkiş
inin kimliği ve
adresinin belirtilmediği saptanmı
ştı
r.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’nı
n 69. maddesinin üçüncü
fı
krası
nda, “Sağlanan gelirin türü ve miktarı
yla, gelirin sağlandı
ğı
kimsenin adı
, soyadıve adresi, makbuzu düzenleyenin sı
fatı
, adı
,
soyadıve imzası
, makbuzda ve dipkoçanları
nda yer alı
r.”; 66.
maddesinin ikinci
fı
krası
nı
n ikinci
tümcesinde, “Bağı
ş veya
bağı
şları
n bağı
şta bulunanı
n veya yetkili temsilcisine veya vekiline
ait olduğunun partice verilen makbuzda açı
kça belirtilmesi gerekir.
Böyle bir belgeye dayanı
lmaksı
zı
n siyasi partilerce bağı
şkabul
edilemez.”; 76. maddesinin üçüncü fı
krası
nda da, “Bu Kanunun 69
ncu maddesinde belirtilen esaslara aykı
rıolarak bir siyasi partinin
tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladı
ğıanlaşı
lı
rsa, Anayasa
Mahkemesi kararı
yla bu gelir
Hazineye
irad kaydedilir.”
denilmektedir.
Partinin 1303 sayı
lıgelir Makbuzunda, makbuzu düzenleyen ve
geliri sağlayan kişinin adı
, soyadıve adresinin belirtilmemesinin
belirtilen yasa kuralları
na aykı
rı olduğu açı
ktı
r. Bu nedenle
7.500.000.- liranı
n Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 49-32=17 il örgütünce sağlanan gelirler toplamı
6.116.623.219.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunun; 4.468.900.519.lirası
nı
n üye aidatları ve bağı
şları
ndan, 1.429.550.000.- lirası
nı
n
etkinliklerden, 114.950.000.- lirası
nı
n satı
ş
lardan, 103.222.700.lirası
nı
n borçlanmadan sağlandı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
Parti il örgütlerinin kesinhesap çizelgeleri gelir bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nda belirtilen kaynaklardan sağlandı
ğı
, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı görülerek
bunları
n Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
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1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lı içindeki giderleri
9.202.741.658.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunun; 2.775.250.000.lirası
nı
n kira giderlerine, 736.425.948.- lirası
nı
n tanı
tı
m giderlerine,
292.158.400.- lirası
nı
n demirbaşgiderlerine, 5.398.907.310.- lirası
nı
n
yönetim giderlerine yapı
ldı
ğıanlaşı
lmı
ş
tı
r.
Genel Merkez’in 9.203.653.991.- liralı
k geliri ile 9.202.741.658.liralı
k gideri arası
ndaki farkıoluşturan 912.333.- liranı
n nakit mevcudu
olarak gelecek yı
la devredildiği görülmüş
tür.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; aşağı
da belirtilenler dı
şı
ndaki giderlerin 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’na uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Parti Genel Merkezi’nin aş
ağı
da tarihi, nosu, tutarıve mahiyeti
yazı
lıbelgelerle yaptı
ğıtoplam 649.750.000.- liralı
k giderini gider
pusulasıveya tutanak düzenlemek suretiyle 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70.
maddesine uygun olarak belgelendirmediği görülmüştür.
Yevmiye Defteri
Kaydı
nı
n
Tarihi
Nosu
Tutarı
-----------------------------------------7.5.1998
2
26.000.000
2.6.1998
2
6.750.000
17.7.1998 32
17.7.1998 33
2.11.1998
2
4.11.1998
6
yapı
mı
)
18.11.1998 17
16.11.1998 14
2.12.1998 1
17.12.1998 22
Toplam

58.000.000
80.000.000
140.000.000
52.000.000

+

37.000.000
120.000.000
80.000.000
50.000.000
649.750.000

İ
braz edilen
Belgenin
Cinsi
----------------Tutanak
“

Ödemenin kime yapı
ldı
ğ
ı
-- ---------------------------------------Otele yapı
lan ödeme
Zarar gösterilmiş kime, niçin
ödendiğ
i belirsiz
“
Polat Ticarete ödeme
“
Hançerli Ticarete ödeme
Gider Pusulası Hikmet Alp (Bayrak alı
mı
)
“
“
Firuza
Marel
Tic..(Mühür
“
“
“
“

“
“
“
“

Urfa Kebap
İ
pek Rozet
“
“
“
“

2820 sayı
lı Yasa’nı
n 70. maddesinin ikinci fı
krası
nda;
“Beşmilyon liraya kadar harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir
belge ile tevsik edilmesinin zorunlu olmadı
ğı belirtildiğinden bu
tutarı aş
an harcamaları
n makbuz veya fatura gibi belgeye
dayandı
rı
lmasızorunludur.
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Bu duruma göre beşmilyon lirayıaş
an ve tevsik belgesi olarak
nitelenemeyecek belgelerle yapı
lan toplam 649.753.000.- liralı
k
harcamanı
n 2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin son fı
krasıuyarı
nca
Hazine’ye gelir yazı
lmasıuygun görülmüş
tür.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin 49-32=17 il örgütünce yapı
lan giderler toplamı
5.803.902.294.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunun; 754.259.105..lirası
nı
n kira giderlerine, 551.700.000.- lirası
nı
n tanı
tı
m, propaganda
giderlerine,
947.350.000.lirası
nı
n
yapı
lan
etkinliklere,
2.482.681.339.- lirası
nı
n yönetim giderlerine, 1.067.911.850.- lirası
nı
n
demirbaşalı
mları
na yapı
ldı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
İ
l örgütlerinin geliri ile gideri arası
ndaki 312.720.925.- liralı
k
farkı
n sene sonu nakit mevcudu olarak gelecek yı
la devredildiği
görülmüş
tür.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgeleri gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Yasası
’na uygun olduğu sonucuna var ı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Değişen Türkiye
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

1998

yı
lı kesinhesabı
nı
n

1- 15.262.777.210.- TL.sıParti geliri ile 14.356.893.952.- TL:sı
parti giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve Kanuna uygun
olduğuna;
2- 2820 sayı
lıYasa’nı
n 66. maddesine aykı
rıolarak sağlandı
ğı
anlaş
ı
lan Genel Merkez’e ait toplam 57.500.000.- TL. sıgelirin
Yasa’nı
n 76. maddesi gereğince Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
3- 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70/2. maddesine aykı
rıolarak yapı
lan
Genel Merkez’e ait toplam 649.750.000.- TL.sıgider tutarı
nı
n
Yasa’nı
n 76/6. maddesi gereğince Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
12.9.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/17 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/11
: 12.9.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de
kapsayan 79 il örgütünün 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca;
Ahmet Necdet SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa
BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya
KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Mahir Can ILICAK ve Rüştü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
“Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
16.11.1999 gününde oybirliğiyle” karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile bunları
n dayanağı
nıoluşturan defter ve belgeler
üzerinde yapı
lan karş
ı
laş
tı
rma ve inceleme sonuçları
nıiçeren esas
inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayı
lı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa ile 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Yasası
’nı
n ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddî ögelerini oluş
turan defter ve belgelerde
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1998 yı
lıiçindeki Genel Merkez ve 79 il
örgütü ile birlikte gelirler toplamı
nı
n 981.975.773.764.- lira, giderler
toplamı
nı
n 1.072.879.101.524.- lira olarak gösterildiği, gider fazlası
90.903.327.760.- liranı
n borç olarak gelecek yı
la devredildiği gelir,
gider ve devir rakamları
nı
n birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel
538.239.214.977.-

Merkezi’nin 1998 yı
lı içindeki
lira
olarak
gösterilmiştir.

gelirleri
Bunun;
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332.303.864.000.- lirası
nı
n
Hazine Yardı
mı
ndan, 62.210.000.lirası
nı
n Bağı
ş
lardan, 18.841.000.000.- lirası
nı
n Araba Satı
ş
Gelirlerinden, 92.774.862.722.- lirası
nı
n Faiz, Sigorta ve Kasko
Tazminatları
ndan, 94.257.278.255.- lirası
nı
n
Borçlanmadan
sağlandı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 61-69. madde
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 79
il örgütünce sağlanan gelirler
toplamı
nı
n
541.849.248.277.- lira olduğu bildirilmiştir. Bunun; 107.087.182.775.lirası
nı
n Giriş ve Üyelik Aidatları
ndan, 14.137.350.000.- lirası
nı
n
Satı
şGelirlerinden, 87.437.707.057.- lirası
nı
n Çeş
itli Etkinliklerden,
16.010.070.760.lirası
nı
n
Sabit
Kı
ymet
Gelirlerinden,
313.321.526.450.lirası
nı
n
Bağı
ş ve
Diğer
Gelirlerden,
3.855.411.235.- lirası
nı
n Geçen Yı
l Kasa Devrinden sağlandı
ğı
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Parti il örgütlerinin kesinhesap çizelgeleri gelir bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nda belirtilen kaynaklardan sağlandı
ğı
, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı görülerek
bunları
n Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
A- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin
1998 yı
lı içindeki giderleri
538.239.214.977- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunun; 155.124.599.104.lirası
nı
n Büro Genel Giderlerine,
41.921.605.279.- lirası
nı
n
Personel Giderlerine, 10.640.644.490.- lirası
nı
n Seyahat Giderlerine,
140.659.456.748.- lirası
nı
n Bayrak, Flama, Rozet Giderlerine,
16.257.540.205.- lirası
nı
n Yayı
n Giderlerine, 114.951.982.266.lirası
nı
n Demirbaşalı
m Giderlerine, 24.321.158.163.- lirası
nı
n Diğer
Yönetim Giderlerine, 34.362.228.722.- lirası
nı
n 1997 Yı
lı
na Ait Borç
Ödemelerine yapı
ldı
ğıanlaşı
lmı
ş
tı
r.
Genel
Merkez’in
443.981.936.722.liralı
k
geliri
ile
538.239.214.977.- liralı
k gideri arası
ndaki farkı oluş
turan
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94.257.278.255.- liranı
n borç olarak gelecek yı
la devredildiği
görülmüş
tür.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; aşağı
da belirtilenler dı
şı
ndaki giderlerin 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’na uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Genel Merkez giderlerinden 395.239.733.- liralı
k bölümünün
Siyasi Partiler Yasası
’na uygun olmadı
ğıanlaş
ı
lmı
ştı
r.
Şöyleki;
1- Parti’nin yevmiye defterine 10.9.1998 gün ve 47 nolu mahsup
fiş
i ile 24.858.000.- lira gider yazı
ldı
ğıhalde 22.096.000.- liralı
k gider
belgesi gönderildiği saptanmı
ş
tı
r.
Keza, parti yevmiye defterine 30.4.1998 gün ve 90 sayı
lıtediye
fiş
iyle 25.000.000.-, 27.3.1998 gün ve 32 sayı
lıtediye fişiyle
88.387.500.- lira gider yazı
ldı
ğıhalde gönderilen belgenin 2.500.000
+ 85.387.500.- liralı
k olduğu görülmüştür.
2820 sayı
lı Yasa’nı
n 70. maddesinin ikinci fı
krası
nda;
Beş
milyon liraya kadar harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir
belge ile tevsik edilmesinin zorunlu olmadı
ğıbelirtildiğinden bu tutarı
aşan harcamaları
n makbuz veya fatura gibi belgeye dayandı
rı
lması
zorunludur.
Bu durumda, belgesi ibraz edilmeyen
2.762.000 +
25.500.000=28.262.000.- liralı
k harcamanı
n, 2820 sayı
lıYasa’nı
n
76/4. maddesi gereğince Hazine’ye irat kaydedilmesi gerektiği
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- Aş
ağı
da tarihi, nosu ve tutarıbelirtilen belgelerle trafik cezası
adıaltı
nda toplam 178.328.000. liralı
k harcamanı
n parti adı
na
yapı
ldı
ğıgörülmüş
tür.
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Tediye Fişinin
Tarihi
Nosu
29.4.1998 84

Tutarı
595.440.500

29.4.1998

169

2.364.220.500

1.12.1998

199

525.744.808

24.12.1998 208

Trafik Cezası
na
İ
lişkin Belgenin Tutarı :
38.200.000.-

529.412.504

16.000.000.99.528.000.24.600.000.-

Toplam

178.328.000.-

2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n 70/1. maddesine göre,
Bir siyasi partinin bütün giderleri o siyasi parti tüzel kiş
iliği adı
na
yapı
lı
r.
Parti adı
na çalı
şanları
n kişisel kusurları
ndan kaynaklanan trafik
cezalarıparti tüzelkişiliği adı
na yapı
lmı
şödeme sayı
lamayacağı
ndan
2820 sayı
lıYasa’nı
n 70/1. maddesine aykı
rıolarak yapı
lan toplam
178.328.000. liralı
k ödemenin aynıYasa’nı
n 75/4. maddesi gereğince
Hazine’ye irat kayı
t edilmesi gerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
3- 8.3.1998 gün ve 59 nolu muhasebe fiş
ine bağlıbelgelerin
incelenmesinden, 134.610.000. liralı
k gazete bedelinin gider pusulası
karşı
lı
ğı
nda yapı
ldı
ğıanlaşı
lmı
ş
tı
r.
Yasakoyucu; 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 70. maddesinin ikinci
fı
krası
na göre beş
milyon liraya kadar harcamaları
n makbuz veya
fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu bulunmadı
ğı
ndan bu
miktarıaşan harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsiki
gerekmektedir.
Parti Genel Merkezi’nin yukarı
da açı
klanan 134.610.000. liralı
k
gazete bedeline ilişkin gideri fatura ile tevsiki olanaklıbir harcamadı
r.
Bu durumda, beşmilyon lirayıaşan ve tevsik belgesi olarak
nitelendirilemeyecek bir belgeyle yapı
lan toplam 134.610.000. liralı
k
harcamanı
n, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin son
fı
krası
uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lmasıuygun görülmüş
tür.
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4- Aşağı
da tarihi, nosu ve tutarıyazı
lıtediye fişleriyle şahı
s
adı
na düzenlenmişTelekom belgeleri karş
ı
lı
ğı
nda parti adı
na toplam
79.539.733.- lira ödemede bulunulduğu görülmüştür.
Tediye Fiş
inin
Tarihi
Nosu
--------------------26.1.1998 16
20.1.1998 7
18.8.1998 151

Toplam
Tutarı
-------------------186.860.000
2.023.320.000
361.659.923

23.9.1998 166 2.756.189.992
23.9.1998 166 2.756.189.992
26.10.1998 184

212.064.000

Parti Adı
na Düzenlenmemiş
Belgenin Kimin Adı
na Düzenlendi ğ
i ve
Ödeme Miktarı
--------------------------------------- -------------------Hedef Müş
a.Müh. İ
ç ve Dı
şTic.
5.480.000
“

“

“

36.930.000

Murat Elbir
“

8.500.000

“

2.769.733

UçaşDemir İ
nş
.Mlz.
“

“

14.630.000

“
Toplam

11.230.000
79.539.733

2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesinin birinci fı
krası
nda “Bir siyasî
partinin bütün giderleri o siyasî parti tüzelkiş
iliği adı
na yapı
lı
r.” 75.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da “Anayasa Mahkemesi denetimi
sonunda o siyasî partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve Kanuna
uygunluğuna veya Kanuna uygun olmayan
gelir ve giderler
dolayı
sı
yla da bunları
n Hazine’ye gelir kaydedilmesine karar verilir”
denilmektedir.
Açı
klanan nedenlerle, Parti adı
na düzenlenmemiş belgeler
karşı
lı
ğı
nda ödenen toplam 79.539.733.- liralı
k giderin Yasa’nı
n 70/1.
ve 75/4. madde hükümleri gereğince Hazine’ye irad kaydedilmesi
gerektiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin, 79
il örgütünce yapı
lan giderler toplamı
538.495.297.782.- lira olarak gösterilmiştir. Bunun; 202.930.059.803.lirası
nı
n Büro Genel Giderlerine,
42.572.149.000.lirası
nı
n Personel Giderlerine, 24.498.977.000.- lirası
nı
n Seyahat
Giderlerine, 13.306.296.811.- lirası
nı
n Bayrak, Flama, Rozet
Giderlerine,
20.927.701.463.lirası
nı
n
Yayı
n
Giderlerine,
46.259.284.873.- lirası
nı
n Balo, Eğlence, Konser Vb. Faaliyet
Giderlerine,
1.075.000.000.- lirası
nı
n Seçim Giderlerine,
41.637.118.288.lirası
nı
n
Demirbaş
alı
m
Giderlerine,
145.288.710.544.- lirası
nı
n Diğer Yönetim Giderlerine
yapı
ldı
ğı
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
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İ
l örgütlerinin geliri ile gideri arası
ndaki 3.353.950.495.- liralı
k
farkı
n sene sonu nakit mevcudu olarak gelecek yı
la devredildiği
görülmüş
tür.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgeleri gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Milliyetçi Hareket
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

1998

yı
lı kesinhesabı
nı
n

1- 981.975.773.764.- TL.sıParti geliri ile 1.072.458.361.791.TL.sıparti giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve Kanuna
uygun olduğuna;
2- 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesine aykı
rıolarak yapı
lan
Genel Merkez’e ait toplam 420.739.733.- TL. gider tutarı
nı
n Yasa’nı
n
75. ve 76. maddeleri hükmü gereğince Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
12.9.2000 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2000/12
: 12.9.2000

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokrat Türkiye Partisi Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de
kapsayan 79 il örgütünün 1998 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğünün 16. Maddesi uyarı
nca
A.Necdet SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI,
Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya
KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
“Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
16.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile bunları
n dayanağı
nıoluşturan defter ve belgeler
üzerinde yapı
lan karşı
laştı
rma ve inceleme sonuçları
nıiçeren esas
inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa ile 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Yasası
’nı
n ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde
Demokrat Türkiye Partisi’nin 1998 yı
lıiçindeki Genel Merkez ve 79 il
örgütünün gelirleri toplamı
nı
n 833.407.745.493.- lira, giderleri
toplamı
nı
n 821.266.625.415.- lira olarak gösterildiği, gelir fazlası
12.141.120.078.- liranı
n nakit olarak gelecek yı
la devredildiği gelir,
gider ve devir rakamları
nı
n birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lı içindeki gelirleri
512.151.432.938.- lira olarak gösterilmiştir. Bunun; 332.303.864.000.973

lirası
nı
n Devlet yardı
mı
ndan, 62.275.000.000.- lirası
nı
n Bağı
ş ve
yardı
m gelirlerinden, 57.860.751.581.- lirası
nı
n Faiz gelirlerinden,
114.471.800.- lirası
nı
n İ
lama bağlıgelirlerden, 56.072.523.179.lirası
nı
n Borçlanmadan,
1.374.722.378.- lirası
nı
n geçen yı
l banka
ve kasa devrinden, 2.150.000.000.- lirası
nı
n geçen yı
l avansı
nı
n geri
ödemelerinden sağlandı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lıYasanı
n 61-69. Madde
hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin
79 İ
l örgütünce sağlanan gelirler toplamı
321.256.312.555.- lira olarak gösterilmiştir. Bunun; 11.807.609.000.lirası
nı
n aidatlardan, 57.047.381.800.- lirası
nı
n çeşitli etkinliklerden,
120.250.304.000.lirası
nı
n
Genel
Merkez
yardı
mları
ndan,
1.137.575.350.lirası
nı
n
parti
mal
varlı
ğı gelirlerinden,
118.717.341.887.- lirası
nı
n bağı
şlardan, 1.257.644.962.- lirası
nı
n faiz
gelirlerinden, 4.471.440.- lirası
nı
n küsüratı
n dengelenmesinden,
3.684.134.297.- lirası
nı
n borçlanmadan, 7.349.849.819.- lirası
nı
n
geçen yı
l banka ve kasa devrinden sağlandı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
Parti il örgütlerinin kesinhesap çizelgeleri gelir bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nda belirtilen kaynaklardan sağlandı
ğı
, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı görülerek
bunları
n Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin
1998 yı
lı içindeki giderleri
511.900.728.367.lira olarak gösterilmiş
tir. Bunun;
30.355.765.011.lirası
nı
n
personel
giderlerine,
18.870.812.500.- lirası
nı
n kira giderlerine, 120.250.304.000.- lirası
nı
n
teşkilata yardı
m giderlerine, 113.341.641.557.- lirası
nı
n reklam ve ilan
giderlerine,
6.993.232.340.- lirası
nı
n demirbaş alı
m giderlerine,
25.849.889.641.lirası
nı
n
geçen
yı
l
borç
ödemelerine,
33.000.000.000.- lirası
nı
n taş
ı
t alı
m giderlerine, 163.239.083.318.lirası
nı
n yönetim giderlerine yapı
ldı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
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Genel
Merkez’in
512.151.432.938.liralı
k
geliri
ile
511.900.728.367.- liralı
k gideri arası
ndaki
farkı oluş
turan
250.704.571.- liranı
n nakit mevcudu olarak gelecek yı
la devredildiği
görülmüş
tür.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; aşağı
da belirtilenler dı
şı
ndaki giderlerin 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’na uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Parti Genel Merkezi’nin (100.000.000 + 262.937.500=)
362.937.500.- lira tutarı
ndaki giderinin Yasa’ya uygun olmadı
ğı
görülmüş
tür.
Şöyle ki;
Partinin yevmiye Defterine 3.3.1998 tarih ve 3-000105 nolu
mahsup fişi ile 100.000.000.- lira gider yazı
ldı
ğıve gider belgesi
olarak da imzası
z banka havale dekontunun gönderildiği anlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Bu dekontun; ödemenin ne amaçla yapı
ldı
ğı
nıgöstermemesi
nedeniyle makbuz veya fatura olarak kabulu olanaksı
zı
dı
r.
Öte yandan parti yevmiye defterine 18.2.1998 gün ve 3-000776
nolu mahsup fişi ile 1.500.000.000.- lira gider yazı
ldı
ğıbuna karş
ı
lı
k
1.237.062.500.- liralı
k gider belgesi gönderildiği görülmüş
tür.
2820 sayı
lı Yasa’nı
n 70. maddesinin ikinci fı
krası
nda
“Beşmilyon liraya kadar harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir
belge ile tevsik edilmesinin zorunlu olmadı
ğıbelirtildiğinden bu tutarı
aşan harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir belgeye
dayandı
rı
lmasızorunludur.
AynıYasa’nı
n 76. maddesinin son fı
krası
nda, “Belgelendirilmesi
gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarı
nca parti
malvarlı
ğıAnayasa Mahkemesi kararı
yla Hazineye irad kaydedildiği”
belirtildiğinden belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen
100.000.000 + 262.937.500= 362.937.500 TL.sıgiderin Hazine’ye
gelir yazı
lmasıuygun görülmüştür.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin
79 il örgütünce yapı
lan giderler toplamı
309.365.897.048.- lira olarak gösterilmiştir. Bunun; 173.884.999.126.975

lirası
nı
n yönetim giderlerine, 32.385.407.552.- lirası
nı
n personel
giderlerine,
60.535.623.387.lirası
nı
n
kira
giderlerine,
23.160.155.300.lirası
nı
n
teşkilat
yardı
m
giderlerine,
12.154.389.218.- lirası
nı
n reklam ve ilan giderlerine, 5.260.295.900.lirası
nı
n demirbaşalı
m giderlerine, 1.985.026.565.- lirası
nı
n geçen yı
l
borç ödemelerine yapı
ldı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
İ
l örgütlerinin geliri ile gideri arası
ndaki 11.890.415.507.- liralı
k
farkı
n sene sonu nakit mevcudu olarak gelecek yı
la devredildiği
görülmüş
tür.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgeleri gider bölümleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Demokrat Türkiye
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

1998

yı
lı kesinhesabı
nı
n

1- 883.407.745.493.- TL.sıparti geliri ile 820.640.687.915.TL.sıparti giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve Kanuna
uygun olduğuna;
2- 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesine aykı
rıolarak Parti Genel
Merkezin’ce yapı
lan 362.937.500.- TL.sıgider tutarı
nı
n Yasa’nı
n 76/4.
maddesi gereğince Hazine’ye gelir yazı
lması
na, 12.9.2000 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUĞCU

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1996/3 (Siyasî Parti Kapatma)
: 1997/3
: 22.5.1997

DAVACI : Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
DAVALI : Demokratik Barı
şHareketi Partisi
DAVANIN KONUSU : Demokratik Barı
şHareketi Partisi’nin
programı
nı
n, Anayasa’nı
n 136. ve Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla, ayn ıYasa’nı
n 101. maddesinin (a)
bendi uyarı
nca kapatı
lması
na karar verilmesi istemidir.
I- DAVA
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n kapatı
lma istemli kamu
davası
na ilişkin 25.10.1996 günlü, SP.88 Hz. 1996/307 sayı
lı
İ
ddianamesinde ş
öyle denilmektedir :
“I- Giriş
Demokratik Barı
şHareketi Partisi gerekli bildiri ve belgeleri
1.10.1996 tarihinde İ
çişleri Bakanlı
ğı
na vermesiyle Siyasî Partiler
Yasası
’nı
n 8. maddesine göre tüzelkiş
ilik kazanmı
ş
tı
r. Kuruluşbildiri
ve eklerinin anı
lan Bakanlı
kça Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
mı
za
gönderilmesi üzerine, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9. maddesinin
yüklediği görev çerçevesinde davalıpartinin tüzük ve programı
yla
kurucuları
nı
n hukuki durumları
nı
n Anayasa ve yasa hükümlerine
uygun olup olmadı
ğıöncelikle incelenmiş ve programda aşağı
da
yazı
lıolan aykı
rı
lı
k tesbit edilmiş
tir.
II- Konuyla İ
lgili Yasal Düzenlemeler
A) Anayasa Hükmü
Madde 136.- Genel İ
dare içinde yer alan Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
, lâiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasî görüş ve
düşüncelerin dı
şı
nda kalarak ve milletçe dayanı
şma ve bütünleşmeyi
amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.
B) Siyasî Partiler YasasıHükümleri
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Madde 9- Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıkurulan partilerin tüzük ve
programları
nı
n ve kurucuları
n hukukî durumları
nı
n Anayasa ve kanun
hükümlerine uygunluğu ve belgelerinin tamam olup olmadı
ğı
nı
,
kuruluşları
nıtakiben öncelikle ve ivedilikle inceler...
Madde 89- Siyasî Partiler, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün
siyasî görüşve düşünüş
lerin dı
ş
ı
nda kalarak ve milletçe dayanı
şma
ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri
yerine getirmek durumunda olan Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
nı
n, genel
idare içinde yer alması
na ilişkin Anayasanı
n 136 ncımaddesi
hükmüne aykı
rıamaç güdemezler.
Madde 101- Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkı
nda
kapatma kararı
;
a) Parti tüzüğünün veya programı
nı
n yahut partinin faaliyetlerini
düzenleyen ve yetkili parti organlarıveya mercilerince yürürlüğe
konulmuş olan diğer parti mevzuatı
nı
n bu Kanunun dördüncü
kı
smı
nda yer alan hükümlerine aykı
rıolması
,
Hallerinde verilir.
III- Dava Konusu Parti Programı
Davaya esas olarak, davalıparti programı
nı
n inanç sorunları
isimli bölümünün, (bası
lıprogramı
nı
n 58. ve 59. sayfaları
nda) ikinci
paragrafı
nda, « ... Biz, Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n bir Devlet Kurumu
olmaktan çı
kartı
lması
ndan yanayı
z. Kurum inanç sahiplerine devir
edilmeli, Kurumda, hangi inanç grubunun, hangi temsil esası
na göre
var olacağıve mali bütçesinin nası
l düzenleneceği tümüyle bu
kurumda yer almak isteyen cemaat temsilcilerince belirlenmelidir... »
biçiminde bir görüşyer almaktadı
r.
IV- Kapatma Nedenleri ve Değerlendirme
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesindeki, Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n genel idare içinde yer alması
na iliş
kin Anayasa’nı
n
136. maddesine aykı
rıamaç gütme, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n dördüncü kı
smı
nda yer alan hükümlere aykı
rı
lı
k oluşturduğundan, bu
durum bir partinin doğrudan doğruya kapatı
lması
nıgerektirmektedir.
Bu nedenle, Anayasa’da genel idare içinde varlı
ğıöngörülen
Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n davalıparti programı
nda belirtildiği gibi,
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bir devlet kurumu olmaktan çı
kartı
lmasıamacı
nı
n güdülmesi özellikle
siyasî partiler yönünden 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’nı
n 89.
maddesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
V- Sonuç ve İ
stem
DavalıDemokratik Barı
şHareketi Partisi’nin yukarı
da açı
klanan
nedenlerle parti programı
nı
n söz konusu bölümü Anayasa’nı
n 136.
maddesi ile Siyasî Partiler Yasası
’nı
n dördüncü kı
smı
nda yer alan 89.
maddesine aykı
rınitelikte olduğundan, Demokratik Barı
şHareketi
Partisi’nin Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 101. maddesinin (a) bendi
gereğince kapatı
lması
na karar verilmesini arz ve talep ederim.”
II- DAVALI Sİ
YASİPARTİ
Nİ
N ÖN SAVUNMASI
Demokratik Barı
şHareketi Partisi’nin tamamıdava dosyası
nda
bulunan 16.12.1996 günlü ön savunması
nı
n ilgili bölümleri aynen
şöyledir :
“Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n, Demokratik Barı
ş Hareketi’nin
kapatı
lmasıiçin yapmı
şbulunduğu başvuru hakkı
nda esas yönündeki
savunmaları
mı
za geçmeden önce, konu ile ilgili yasal mevzuatıve
usul hükümlerinin tartı
ş
ı
lması
nda yarar görmekteyiz.
Usul Yönünden Ön Savunmamı
z:
Açı
lan bu dava, Anayasa’nı
n kendisinden menkul ucube
hükümleri ile, yargı
lanmayan dönemler, sorgulanmayan insanlar ve
kurumlar ile Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıirdelenmeyecek ve Anayasa
Mahkemesi’nin gündemine getirilmeyecek yüzlerce temel hak ve
özgürlükleri kı
sı
tlayan yasalar için ayrı
calı
klar getirmiştir.
Bugün ülkemizde 12 Eylül’ün meşruiyeti tartı
şı
lı
r haldedir. Tüm
siyasi partiler, kurum ve kuruluş
lar, bu Anayasa’nı
n ve bu dönemdeki
yasaları
n geliş
en dünyamı
zdaki demokrasi anlayı
şı
na ve uluslararası
sözleş
melere uymadı
ğıartı
k tartı
şı
lamaz bir noktadadı
r. Kaldıki 12
Eylül Hukukunu koyucular da kendi meşruluğunu kendi söylemek ve
yasalaş
tı
rmak gereğini duymuşlardı
r.
Demokrasilerde, caminin, üniversitenin, adliyenin, orduevinin,
meclisin, hükümetlerin yasalar ve anayasalar gereği kapatı
lmaları
olasıdeğilse; gazetelerin, radyoları
n, siyasi partilerin, demokratik
kuruluşları
n da Anayasa’nı
n değiş
emiyecek 4. maddesi dı
ş
ı
nda yer
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alan görüş
, düş
ünce ve sergiledikleri dileklerinden dolayıkapatma
yolları
nı
n açı
k olması
nıhiç de demokratik bulmadı
ğı
mı
zıaçı
klamak
ve vurgulamak isteriz.
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 9. Maddesi :
Bilindiği gibi SPK’nı
n ilgili maddesi, Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
kurulan partilerin tüzük ve programları
nı
n ve kurucuları
n hukuki
durumları
nı Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu ve
belgelerinin tamam olup olmadı
ğı
nı
, kuruluş
ları
nıtakiben öncelikle ve
ivedilikle inceler. Tespit ettiği noksanlı
kları
n giderilmesini, lüzum
göreceği ek bilgi ve belgelerin gönderilmesini yazıile ister ...
gönderilmediği taktirde, siyasi partilerin kapatı
lması
na dair hükümler
uygulanı
r.
Bu hüküm kaynağı
nı esas olarak Anayasamı
zı
n 69/5
maddesince almaktadı
r. Buna göre; Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğısiyasi
parti program ve tüzüğünün yasalara ve Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
öncelikle ve ivedilikle incelemek ve aykı
rı
lı
kları
n ilgilisince 30 gün
içinde tamamlanması
nıistemek durumundadı
r. Bu istemin gereği
yapı
lmadı
ğıtaktirde, siyasi partinin kapatı
lmasıyönünde dava açmak
yükümlülüğü altı
ndadı
r.
Kanunun ilgili hükmü, sadece ve sadece kuruluş için
başvurusunu yapan siyasi partinin eksik belge ve bilgilerinin
tamamlandı
rı
lmasıolarak düş
ünülüp yorumlanamaz. Anayasa ve
yasa, bu hükmü ile ilgili siyasi partinin gerek program ve tüzük ve
gerekse de kurucuları
nı
n hukuki durumları
nı
n incelenmesini de esas
almaktadı
r. Yasa, belge ve bilgi eksikliği ile, programı
n yasalara ve
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k noktaları
nda bir ayrı
m yapmadı
ğıgibi herhangi
birine de öncelik tanı
mamı
ştı
r.
Anayasamı
z, parlamenter demokratik sistemin vazgeçilmez
unsurları
ndan biri ve en önemlisi olarak siyasi partileri saymaktadı
r.
Buna göre de Anayasamı
zı
n ve yasaları
mı
zı
n temel kabulü siyasi
partilerin kapatı
lmasıdeğil, onları
n, sistemin ana elemanıolarak
yaş
aması
nıamaçladı
ğıinancı
ndayı
z.
Anayasa ve kanunun ilgili hükümleri siyasi partileri kuruluş
anı
nda kapatma davasıile karşıkarşı
ya bı
rakmamak için vazedilmiş
hükümlerdir. Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’na verilmişbulunan görev ve
yetki, bu kapsamda Anayasa’ya veya yasalara bir aykı
rı
lı
k var ise,
öncelikle ve ivedilikle 30 günlük süre içerisinde bunun giderilmesini
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amaçlamaktadı
r. Aksi taktirde, yasa siyasi partileri nası
l kapatı
rı
m
mantı
ğıile vazedilmişolur ki bu da Anayasa’nı
n temel kabulüne
aykı
rı
dı
r.
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
, Anayasa’nı
n ve yasanı
n kendisine
yüklemişbulunduğu görevi eksik olarak yerine getirmiş
tir. Kurucuları
n
tüzük ve programdaki imza ve evrak eksikliğinin tamamlanması
yönünde bildirimde bulunmuş, ancak programı
n iddia konusu
aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi yönünde bir bildirimde bulunmamı
ş
tı
r. Bu da
Anayasa’ya ve Yasa’ya aykı
rı
dı
r.
Kaldıki Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıiddia edilen Demokratik Barı
ş
Hareketi’nin programı
nı
n ilgili bölümü SPK’nı
n 4. kı
smı
nda sayı
lan
aykı
rı
lı
klara açı
kça uymamaktadı
r. Tartı
ş
ı
lmaya ihtiyacı vardı
r.
Demokratik Barı
şHareketi için önemli olan Lâik Cumhuriyetin Korunması
dı
r. Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğıile ilgili düş
ünce ikincildir. Bu husus
esas hakkı
ndaki görüşlerimizde ayrı
ntı
lıolarak açı
klanacaktı
r.
Anayasa’nı
n Geçici 15. Maddesi:
Yine bilindiği gibi, Anayasa’nı
n ilgili hükmü 12 Eylül 1980
tarihinden ilk genel seçimler sonucu toplanacak TBMM’nin Baş
kanlı
k
Divanı
nıoluşturuncaya kadar geçecek süre içinde... bir yargımerciine
başvurulamaz.
Bu dönem içinde çı
karı
lan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayı
lıAnayasa Düzeni Hakkı
nda Kanun uyar ı
nca
alı
nan karar ve tasarrufları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıiddia edilemez.
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesi Anayasa’ya ayk ı
rı
dı
r.
Şöyleki;
Anayasamı
zı
n 68-69. maddeleri ve bunlardan yola ç ı
karak 14.
maddesi siyasî partilerin hangi eylem ve düşüncelerden dolayıtemelli
kapatı
lacağı
nıaçı
kça belirtmiş
tir. Bu hükümlere göre;
Devletin
bütünlüğüne,

bağı
msı
zlı
ğı
na,

ülkesi

İ
nsan hakları
na,
Eş
itlik ve hukuk devleti ilkelerine,
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ve

milleti

ile

bölünmez

Demokratik ve lâik Cumhuriyet, ilkelerine,
Sı
nı
f veya zümre diktatörlüğüne veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıveya yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç iş
lemeyi
teşvik edemez.
Anayasa’ya göre yukarı
da belirlenen sı
nı
rlamalara aykı
rı
davranan siyasî partiler hakkı
nda uygulanacak hükümlerin kanunla
belirleneceği ve bu kanun hükümlerine göre de bu partilerin temelli
kapatı
lacağıaçı
ktı
r... Bu hükümlerden herhangi biri Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n yapı
lanması
nıeleş
tiren veya başka bir yapı
lanma şekli
önerilmesinin, o siyasi partinin temelli kapatı
lması
nı
n gerekçesi
olamayacağıortadadı
r. (Demokratik Barı
şHareketi’nin Programı
nda
olduğu gibi)
Anayasamı
zı
n 2. bölümünde yürütme başlı
ğı altı
nda
Cumhurbaş
kanlı
ğı
, Cumhurbaş
kanlı
ğı Genel Sekreterliği, Devlet
Denetleme Kurulu, Bakanlar Kurulu, Milli Savunma, yüksek öğrenim
kurumlarısayı
lmı
şve devamla İ
dare baş
lı
ğıaltı
nda yüksek öğrenim
kurumlarıve üst kuruluş
ları
, Radyo ve televizyon kuruluş
larıve
kamuya iliş
kin haber ajansları
, Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek
Kurumu, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
, Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğısayı
lmı
ş
tı
r. Bu bölümde sayı
lan kurum ve kuruluş
ları
n
yapı
sıve düzenlenmeleri hakkı
nda görüşbildirmek veya yeniden
yapı
lanmaları
nısavunmak yukarı
da belirtilen esaslar dairesinde bir
siyasi partinin kapatı
lması
na gerekçe olmayacağı
nıdüş
ünmekteyiz.
Anayasanı
n 68. ve 69. maddeleri ile 14. maddesinde belirtilen konular
nazara alı
ndı
ğı
nda, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesinin
düzenlenişş
ekli ve amacıAnayasa’mı
za açı
kça aykı
rı
dı
r.
Bu yasanı
n Anayasa’nı
n geçici 15. maddesi itibari ile
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
n ileri sürülebileceği inancı
ndayı
z.
Sayı
n Yüksek Mahkeme Üyelerinin Anayasa’yıyaşayan canlı
bir organizma olarak gördükleri, Yüksek Mahkeme kararları
nda,
Anayasa’yıgüncel olarak yorumladı
klarıTürkiye Kamuoyunun bilgisi
ve takdirleri dahilindedir.
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri sürülemeyeceği geçici 15. maddesi ile
belirlenen Siyasî Partiler Yasası
, yürürlük tarihinden bu güne kadar
bir çok kez değiş
iklik geçirmiştir. Yani, MGK döneminde çı
kartı
lan
kanun olma niteliğini yitirmiş
tir. MGK döneminde yürürlüğe konan
orijinal biçime ve bütünlüğe sahip değildir. Ayrı
ca, 23 Temmuz 1995
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tarihinde Anayasa’da yapı
lan değiş
iklikler, Siyasî Partiler Yasası
’nda
da bir çok değişikliğin yapı
lmasıgörevini, TBMM, önüne koymuş
bulunmaktadı
r. Gerek Anayasa’daki değişiklikler ve gerekse Siyasî
Partiler Yasası
’ndaki olan ve olmasıAnayasa hükmü durumundaki
değiş
iklikler, nazara alı
ndı
ğı
nda bu Yasa’nı
n geçici 15. madde
koruması
nda düşünülemeyeceği görüşve kanaatindeyiz.
Geçici 15. maddenin sürekli ve kalı
cıbir hüküm olmadı
ğı
tartı
ş
ması
zdı
r. Anayasa Koyucu, bu konuyu kalı
cıbir madde gibi
görse idi tı
pkıAnayasa’nı
n 90/5 ve 148/1 vb. maddeleri gibi düzenlerdi. Bu maddenin konu, muhatap ve zaman ögesi artı
k korumayı
gerektirir olmaktan çı
kmı
ş
tı
r.
Tüm bu arz olunanlar itibari ile sayı
n Yüksek Mahkeme, Siyasî
Partiler Kanunu’nun, Anayasa’ya aykı
rıolduğu noktası
nda inceleme
yapacağıinancı
ndayı
z.”
UluslararasıSözleş
meler :
Anayasa’mı
zı
n 90. maddesi Uluslararasıandlaşmalarıdüzenlemiştir. Bu düzenleme itibari ile Avrupa İ
nsan Haklarısözleşmesi iç
hukukumuzda kanun hükmündedir. Bu sözleşme hükümlerine göre
düşünce açı
klama ve örgütlenme özgürlüğü hüküm altı
na alı
nmı
ş
bulunmaktadı
r. Demokratik Barı
şHareketi, Lâik Cumhuriyetin Savunulması
nı
n Vazgeçilmezi Olarak Görmekte ve bunu koruma
yolları
ndan biri olarak Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n devlet yapı
sı
dı
şı
na çı
karı
lması
nıbir düş
ünce formu olarak ileri sürmektedir.
Tamamen bir düşünce açı
klama olarak gördüğümüz bu konuda
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n bunu Lâikliğin ortadan kaldı
rı
lmasıolarak
anlamasıve bu yolda iddianame düzenlemesi hem söylediklerimizin
ve açı
kladı
kları
mı
zı
n yanlı
şanlaşı
lmasıhem de düşünce özgürlüğüne
aykı
rıbir tutum olarak görmekteyiz.
İ
ddianameye konu edilen husus tamamen bir düş
ünce
açı
klamaktı
r. Bunun siyasî parti kapatma gerekçesi olarak gösterilmesi mümkün değildir. Baş
savcı
lı
ğı
n bu bakı
ş tarzı hem
Anayasa’mı
za hem de uluslararasısözleşmelere aykı
rı
dı
r. Anayasa
Mahkemesi kararlarıkesin olmakla, iç hukuk yollarıtükendiğinde
Aİ
HS’nin 25. maddesi uyarı
nca yapı
lacak bir baş
vuruda, Türkiye
Cumhuriyeti davalıduruma düş
ecek ve hukuki yaptı
rı
mlarıile karş
ı
karşı
ya kalacaktı
r. Bu ise arzulamadı
ğı
mı
z bir sonuçtur. Gerek
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
nı
n ve gerekse Yüksek Mahkemenin bunu
nazara alacağıinancı
ndayı
z.
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Esas Hakkı
ndaki Ön Savunmamı
z:
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
, Demokratik Barı
ş Hareketi’nin
programı
nı
n 58-59. sahifelerinde İ
nanç sorunlarıbaş
lı
ğıile yer alan
bölümündeki
Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n devlet yapı
sıdı
şı
na
çı
karı
lmasıyönündeki düşünce ve temennimizi kapatma davası
nı
n
konusu yapmı
ş
tı
r. Biz, bu iddia karşı
sı
nda Demokratik Barı
ş
Hareketi’nin gerek bu konuda ve gerekse de Lâiklik ve Cumhuriyet
konuları
nda neler düş
ündüğünü açı
klamak durumundayı
z.
Lâiklik :
Bilinen belli başlıtüm sözlükler lâikliği, din ile devlet ve yönetim
işlerinin birbirinden ayrı
lmasıolarak tanı
mlamaktadı
rlar.
Lâiklik kök kavram olarak eski yunanlı
larda Laikos,
Ortaçağda Latincede Laicus olarak tanı
mlanmı
ş
, bu tanı
mlama
ile, kiliseye mensup olmayan, herhangi dinsel bir iş
levi ve unvanı
olmayan anlamı
nda kullanı
lmı
ştı
r. Lâiklik kavramı
nı
n içi esas olarak
daha sonraki dönemlerde doldurulmuş
tur.
Latinceye eş anlamlı olarak Fransı
zca kültür kümesinde
Secularie (Secular) olarak anı
lmı
ş
. İ
ngilizcede ise Secularizm olarak
söylenegelmiştir. Bu tanı
mlama esas olarak bir siyasî ifade tarzı
dı
r.
Latince Saecelum (Yüzyı
l) teriminden türeyen Saecularis (Yüzyı
la Ait
Olma) anlamı
na gelmektedir.
Bu köktanı
mlar esas alı
narak lâiklik şöyle tanı
mlanabilir :
Hayatı
, Ruhani Kürede Yaşamak İ
steyenlerle, Dünyevi Kürede
Yaş
amak İ
steyenler Arası
ndaki Alan Paylaşı
mı
dı
r.
Bu şekilde tanı
mlanan lâiklik insanlı
k evrimi itibari ile dinsel küre
ile çatı
ş
arak gelişmiştir. Ortaçağa gelinceye kadar insanlı
k kültürü
dinsel kürenin belirleyiciliği altı
ndadı
r. Ortaçağ karanlı
ğı kültür
alanı
nda, dünyevi küreyi özerk bir alan olarak inşaa etmeye
başlamı
ştı
r. Dünyevi kürenin, insan çabasıile genişletilebileceğinin
farkı
na varı
lmasıile kapitalizmin geliş
imi tarihi süreç olarak birbiri ile
çakı
şmaktadı
r. Çünkü birim başı
na üretkenliğin artı
şısağlama ve
belirsiz bir tüketici kitlesi için üretim yapma gibi iki temel öge, Maddi
Hayatı
n Geniş
letilebilir ve Denetlenebilir şekilde insan iradesine bağlı
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olduğunu ortaya çı
karmı
ştı
r. Böylece, tanrı
nı
n doğayıinsanlara
bahşettiği yönündeki temel kabul değiş
meye başlamı
ştı
r.
Batı
da kilisenin toplumdaki bu üstün konumuna ve sahip olduğu
otoriteye karşıyürütülen mücadelenin sonunda, devlet gücünü elinde
tutanlar, belli bir din ve mezhebi tutmaktan vazgeçerek her türlü
inanca eşit muamele etmeye baş
lamı
ş
lardı
r. Bu evrimin sonunda
devlet kuruluşlarıile dinsel kuruluşlar birbirinden ayrı
ş
mı
şlardı
r.
Nihayet, hukuk düzeni dinsel kurallardan tamamen arı
ndı
rı
lmı
ş
tı
r.
Bugün batıda lâiklik, Devletin resmi bir dini olmaması
, din
hizmetlerinin bir kamu hizmeti olmaktan çı
karı
larak tamamen kiliseye
bı
rakı
lmasıve hukuk düzeninin dinsel kuralları
n etkisi altı
nda
olmamasıolarak anlaş
ı
lmakta ve uygulanmaktadı
r.
Türkiye’de Lâiklik :
Dinsel nitelikli Osmanlıdevletinde yalnı
z devlet hayatıdeğil,
toplumsal hayatta din kuralları
yla çevrelenmiş
ti. Tanzimattan sonra
başlayan geliş
meler hukuk ve eğitim alanı
nda din dı
şıya da din ötesi
unsurları
nda
benimsenmesini
sağladı
.
Örneğin
şeriye
mahkemelerinin yanısı
ra nizamiye mahkemeleri, medreselerin yanı
sı
ra lâik okulları
n açı
lmasıgibi... Tanzimatla birlikte dinsel olanla
dinsel olmayan unsurları
n birlikteliğinden doğan ikilik yaratı
lmı
ş
tı
r.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması
ndan sonra lâiklik ilkesinin temelleri
atı
lmı
ş
, siyasal ve kamusal yaşamdaki bu ikileme son verilmiştir.
Devlet sisteminin lâikleş
tirilmesi yolunda ilk adı
m 1924 yı
lı
nda, 1924
Anayasasıilk biçimiyle devletin dininin İ
slam olduğunu bildirmesine
karşı
n, Hilafet Kurumunun kaldı
rı
lması
yla başlamı
ştı
r. Yine hukuk ve
eğitimde lâikleştirme girişimleri gerçekleştirilerek 1924 te Şeriye ve
Evkaf Vekaleti kaldı
rı
lmı
ştı
r. İ
kinci adı
m olarak hukuk ve eğitim
alanları
nda lâik uygulamaya geçildi. (iktibas yoluyla yeni yasallaş
tı
rma
eylemleri) 3 Mart 1924 te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu
eğitimde lâikliği 1937 Anayasa değişikliği ile “Devletin dininin din-i
İ
slam” prensibi terk edilerek lâikliğin bir temel Anayasa prensibi haline
getirdi. 1963 Yı
lı
nda Genel İ
dare içinde yer almasıöngörülen Diyanet
İ
şleri Baş
kanlı
ğıkuruldu.
Cumhuriyet döneminde lâiklik düş
manlarıAtatürk döneminde
gizlilik, sonrası
nda alenen faaliyette bulunup, lâikliği dinsizlik olarak
göstererek bu günkü muhalefet odaklarıhaline geldiler. Sn. Prof.
Bülent Nuri ESEN 1950-60 dönemini tanı
mlarken kullandı
ğı“Din,
devlet radyosunun mikrofonuna yan gelip yatmı
ştı
. Din, iddia
sahibiydi, bu yolda vicdanlarıetkiliyordu. Devlet dinin emrine girmiş
ti.”
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bu sözler ne yazı
k ki günümüzde çok hafif kalmı
ş
, devleti yönetenler
“Siyaset dinin emrinde” olduğunu ilan etmişlerdir. Bu kadar vahim bir
tabloda Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n Demokratik, Lâik Cumhuriyetin
savunucusu olan Demokratik Barı
şHareketi’ni anti lâik bularak dava
açmasıson derece düşündürücüdür.
Demokratik Barı
şHareketi’nin lâiklik konusuna bakı
şı
ndan önce
Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n mevcut hukuki yapı
sı
nıincelemekte
fayda görüyoruz.
Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n Hukuki Yapı
sı:
Yüce Mahkeme’nin de takdir edeceği gibi, Genel İ
dare içinde
yer almasıAnayasa’ca belirlenen bir kurumun, bu niteliği sadece ve
sadece Genel Bütçeden pay almasıdemek değildir. 11 Mayı
s 1980
Tarihinde Yüce Mahkeme’nin 26 Nisan 1976 Tarih ve 1982 Sayı
lı
Yasa’yıiptal ettiğine dair kararıResmî Gazete’de yayı
mlanmı
ştı
r. Bu
kanunun iptalinden sonra yeni bir kanun hazı
rlanmamı
ş
tı
r. Danı
ş
tay
Genel Kurulu’nun E.1971/72, K.1971/36 sayı
lıve 24.05.1971 günlü
kararı
ndan da açı
kça takdir edeceğiniz gibi bir kanunun iptalinin,
bizim hukuk sistemimizde, onun ortadan kaldı
rdı
ğıya da değiştirdiği
kanunun ya da bir hükmünün tekrar kendiliğinden yürürlüğe girmesi
sonucunu yaratmadı
ğıkabul edilmektedir. Bu kanunun iptaliyle
Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n örgütlenmesi ile ilgili düzenlemeler
kanunla değil, kanun hükmünde kararnamelerle yapı
lmaktadı
r. Yüce
Mahkemenizin 1987/7 sayı
lıkararı
nda “TBMM tarafı
ndan Bakanlar
Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çı
karma yetkisinin ancak
önemli, zorunlu ve ivedi durumlarda verilmesi, yasama yetkisinin devri
anlamı
na gelecek biçimde güncelleştirilip, sı
k sı
k bu yola
başvurulmaması Anayasakoyucunun amacı
na daha uygundur”
denilmektedir. Bu düzenlemelerin Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğıiçin sürekli
olarak yapı
lmasıAnayasa Mahkemesi’nin önüne geçmeye çal ı
ştı
ğı
hukuk tekniği ile bağdaşmayan icraatı
n bir parçası
dı
r. “Kanunla
düzenlenmesi gereken alanlarda sürekli yürütme iş
lemlerine gidilmesi
hukukiliğin ötesinde, yetki gaspıboyutları
na varan bir siyasi tavı
rdı
r.
Gerekli düzenlemelerin kanunla yapı
lmasıyolunda adeta kaçı
nı
lması
,
Anayasa yargı
sı
nı
n denetiminden uzak bir alanı
n yaratı
lmaya
çalı
şı
ldı
ğıintibaı
nıuyandı
rı
cıniteliktedir.”
Sayı
n Mahkeme’nin de taktir edeceği gibi mevcut hali ile
Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n genel idare içinde yer almasıbu durum
nedeni (633 Sayı
lıYasa kadük kalmı
ştı
r) ile tartı
ş
ma konusu iken, bir
devlet kurumu niteliğinde olmadı
ğı açı
kça ortadadı
r. Devlet
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kurumları
nı
n tüzel kiş
ilikleri vardı
r, iç iş
leyiş
leri ile ilgili yönetmelik
çı
karma hakları
na sahiptirler. Oysa, Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n tüzel
kişiliği olmadı
ğıgibi yönetmelik çı
karma hakkıda yoktur. Danı
ş
tay ve
Yargı
tay’da bu kuruluşelemanları
nıkamu görevlisi saymamaktadı
r.
Devlet kurumu olmayan Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n, bu duruma göre
partinin programı
ndaki devlet kurumu olmaktan ç ı
karı
lmasıdileği
SPK’na aykı
rıbir durumun da söz konusu olmadı
ğı
nıgöstermektedir.
Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğıve Lâiklik :
Hukukî yönden ve klasik anlamda lâiklik, din ve devlet işlerinin
birbirinden ayrı
lmasıanlamı
na gelmektedir. Bu gün dahi bazıkimseler
ve örgütlerin, dini kötüye kullanmak ve böylece din sömürüsünden bir
takı
m çı
karlar sağlamak eğiliminde olduklarıbilinen bir gerçektir. Bu
nedenle Anayasa ve Yasakoyucularıbu alanıdüzenlemiş
ler ve
kötüye kullanı
ma set çekmiş
lerdir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları
ile kabul edilen lâiklik ilkesi geçirilen tarihi tecrübelere, devrimlere,
ulusun dini ve siyasi özelliklerine ve yurdumuz koşulları
na uygun bir
anlam taş
ı
maktadı
r. Şu hususu açı
kça belirtmek gerekir ki, Atatürk
devrimlerinin hareket noktası
nda lâiklik ilkesi yatar ve devrimlerin
temel taşı
nıbu ilke oluş
turur (E.983/2, K.983/2 Anayasa Mahkemesi
kararı
).
Bizde Atatürk Devrimlerinin en önemlilerinden olan ve hatta tüm
devrimlerinin temelini teşkil eden lâiklik, insanları
nı
n çok büyük kı
smı
Müslüman olan ve ası
rlardı
r teokratik bir düzen içinde yaşayan bir
toplumda gerçekleş
tirilmiş
tir. İ
slam Dininin, Hristiyanlı
k dininin aksine,
bir inançlar sisteminden ibaret olmayı
p, insanları
n tanrıile olan
ilişkileri yanısı
ra, birbirleri ve kamu gücünü elinde tutanlar ile olan
ilişkilerini de düzenleyen bir din olması
; bir başka anlatı
mla toplumsal
bir işlevinin de bulunmasıkarş
ı
sı
nda, bizde Atatürk Laikliğinin amacı
,
İ
slam Dinini toplumsal iş
levinden soyutlamak, kiş
ilerin iç dünyaları
na,
vicdanları
na sokmak ve kiş
ilerin iç dünyaları
ndan dı
şa yansı
maları
nı
önlemek; kı
saca İ
slam Dinini kişiselleş
tirmek olmuştur. Bizdeki lâiklik
de, batılâikliği gibi, din ve mezhep ayrı
mıyapmayan resmi bir dini
bulunmayan, din kurallarıile yönetilmeyen ve hukuk düzeni dinsel
kurallardan tamamen arı
ndı
rı
lmı
ş olan bir devlet düzenini
öngörmüş
tür. Ancak batı
dan farklıolarak bizde, devlet dinsel
hizmetlere uzak kalmamı
ş; tam tersine din hizmetleri bir kamu hizmeti
olarak düzenlenmişve bu kamu hizmetlerinin yürütülmesi görevi de
devlet teş
kilatıiçinde yer alan Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’na verilmiştir.
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Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n kurulması bazı hukukçular
tarafı
ndan eleş
tirilmiştir. “Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
’na genel idare
içinde yer verilmesinin sebebi ve sonuçlarıne denli yerinde ve doğru
görülürse görülsün, anı
lan Anayasa hükmünün, devletin ve özellikle
idare kuruluşunun lâiklik ilkesini zedelediği kabul edilmek gerekir.
Lâikliğin Türkiye Cumhuriyetinde ve Türk toplumu için, batı
ülkelerinden ve milletlerinden farklıve kendine özgü bir anlamıve
kapsamıolabileceği savı
, bilimsel bir gerçeklik ve geçerlilik taşı
maz”
“Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğısadece Müslüman halkı
n dini konularıve
hizmetleri ile görevli olduğuna ve ilgilendiğine göre, bunlarla öteki
dinlere katı
lan yurttaş
lar arası
nda bir takı
m eşitsizlik ortaya
çı
karmaktadı
r.”
Yüce Mahkemenin Anayasa’nı
n ruhuna ters düşen bu Anayasa
maddesi ile ilgili aykı
rı
lı
ğıdikkate alamayacağı
nıbilerek, Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n mevcut durumu ile lâikliği incelemek istiyoruz.
Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğıbu gün kuruluşundaki amacı
n ötesine
çı
karak sadece Müslümanlı
ğı
n diyaneti değil, Müslümanlı
k içindeki
hanefi mezhebinin diyaneti haline gelmiş
tir. “Diyanet, mezhep besleyici bir kurum olmaktan çı
kı
p, mezhep çekiş
melerinin üstünde ve
ötesindeki dinin savunuculuğunu, koruyuculuğunu üstlenecektir...
Diyanet, din içindeki alt kimliklerin yani mezhep, meşrep ve tarikatları
n kabullerini icra anlamı
nda hizmetler üretmeyecektir. Bu
hizmetler o kabullerin sahipleri tarafı
ndan finanse edileceklerdir.” ...
Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n bu yapı
sı
nıartı
k ülkemizde yaş
ayan
herkes bilmektedir. Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı Siyasî Partiler
Kanunu’nun 89. maddesinde belirtilen lâiklik ilkesi doğrultusunda
çalı
şmadı
ğı
, aksine lâiklik için bugünkü hali ile bir tehlike oluşturduğu
alenidir. Yüce Mahkemenin körü körüne kurallarıuygulamayacağı
na
olan inancı
mı
z sonsuzdur. “Anayasa Mahkemesi körü körüne kuralları
uygulamaz. Anayasa’yıyorumlamaya yetkili tek organ olarak, ilerici
ve yapı
cıyorumlarla onu güncel kı
lar. Bir anlamda Anayasa’yı
yeniden yapar.” ...
Ülkede Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
’nı
n ve dayandı
ğı633 sayı
lı
Yasa’nı
n; İ
slam Dini Baş
kanlı
ğı
, İ
slam dininin korunması
, yayı
lması
,
savunmasıyasasıveya İ
slam Dini sünni mezhebini Türkiye’de hakim
kı
lı
nmasıiçin yapı
lmı
ş bir yasa haline geldiğini söylersek, hiç
abartmamı
şolacağı
z.
Diyanet İ
ş
leri Yasası
’nda bulunan, Müslüman vatandaşları
n milli
ilkelere bağlı
lı
kları
nıkoruyucu inanç ve inanç ayrı
lı
kları
nı
n, istismarı
nı
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önleyici tedbirler alı
nması
nısağlayı
cıamaçları
ndan tutunuz da;
kurulan Hac İ
şleri Müdürlüğü ve yine illerde kurulan il, ilçe
müftülüklerinin görevlerini, Kur’an kursları
nı
n açı
lı
ş
ı
, eğitim ve
öğretimleri, Mushaflarıinceleme kurulu ve görevleri, yine il ve
ilçelerde kurulan örgütleri sayarken, il ve ilçe müftüleri, müftü
yardı
mcı
ları
, vaiz, imam, imam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi,
müezzin-kayyı
m, memur, kayyı
m ve diğer görevleri açı
klarken
hepsinin İ
slam Dininin hizmetinde olduğu, Diyanet İ
şlerine yapı
lan
atamaları
n devlet bürokrasisinin uyduğu ve devlet bürokrasisinde
uygulanan sistem dahilinde olduğu, Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n ve
görevlerin hepsi İ
slam Dini, bilgi, kültürü koş
ullarıiçerisinde olacağı
nı
saymı
ştı
r. Peki bu halde, devlet çarkıiçerisinde ülkenin demokratik ve
lâik bir hukuk devleti ile açı
klamasınası
l olacaktı
r.
633 sayı
lıDiyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n kuruluşve görevleri adlı
yasanı
n 1. maddesi “İ
slam Dininin inançları
, ibadet ve ahlak esasları
ile ilgili iş
leri yürütmek, din konusunda toplumu aydı
nlatmak ve ibadet
yerlerini yönetmek” olarak belirtilirken; bu ülke, bu yasa ile İ
slam
Dininin dı
ş
ı
nda bulunan yurttaşları
nı
n din konuları
nı
n çözümünü
getirerek halkı
n din sorunları
ndan doğan ihtiyacı
na cevap verebilecek
midir? Bu boş
luğu, bu sı
kı
ntı
yı bu yasanı
n lâik çerçeveden
değerlendirmesini yaparken, yaratı
lmı
şçelişkiyi es geçebilecek miyiz?
Yukarı
da açı
kladı
ğı
mı
z gibi; bünyesinde kurulan fetva kurulları
ile bu baş
kanlı
k, Osmanlı
’nı
n şeyhülislam müessesesinin yerini
almı
ş
tı
r. Ve hatta fetva kurullarıile siyasetin içine girmiş
tir.
Baş
kanlı
k bugünkü hali ile, lâiklik ilkesi ve milletçe dayanı
şma
ve bütünleş
meyi sağlamak amacıbir tarafa tamamen Osmanlı
’yı
çağrı
şmaktadı
r.
“Din” kelimesi, İ
slam Ansiklopedisine göre; “Örf ve Adet”tir. Bu
ideoloji değildir.
Devletimizde bir çok din ve bu dinlerin mezhep ve tarikatları
na
mensup vatandaş
lar vardı
r. Devlet hepsine aynımesafede olmalı
dı
r.
Bugün, Diyanetin bütçesi, milli adıile andı
ğı
mı
z Milli Eğitim
Bakanlı
ğı
’nı
n bütçesini geçmiştir. Bu şekilde devlet, dini eğitimi, milli
eğitimin üzerinde tutmaktadı
r ve bu rejimin adı
na, lâik ve demokratik
cumhuriyet demektedir. Biz bu çelişkiyi kaldı
rmak istiyoruz.
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Büyük Atatürk, lâiklik için ş
öyle diyor; “Lâiklik, yalnı
z din ve
dünya iş
lerinin ayrı
lmasıdemek değildir. Tüm yurttaşları
n vicdan,
ibadet ve din özgürlüğü demektir. Din ve mezhep, hiçbir zaman
politika aleti olarak kullanı
lamaz. Kutsal ve tanrı
sal olan inanç ve
vicdanları
mı
zıher türlü çı
karlarla, tutkular alanıolan siyasetten
kurtarmak zorunluluktur. Biz ilhamları
mı
zıgökten ve gaipten değil,
doğrudan doğruya hayattan almı
şbulunuyoruz.”
Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n kuruluşamacıile bu prensipler
bağdaş
abilir mi? Bu kanun, Anayasa’nı
n 136. maddesindeki hükme
uygun mudur?
... “Çok partili yaşama girdikten sonra devletin temel niteliği olan
lâikliğe aykı
rı
, dolaylıve dolaysı
z birçok kanunlar çı
karı
lmı
ş
tı
r.” ...
Çok doğru bir teşhis bu. Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğıkonusunda,
1965 yı
lı
nda Adalet Partisi zamanı
nda, Anayasa’nı
n yalnı
z 136.
maddesindeki mücerret diyanet kelimesi, İ
slam dininin, Osmanlı
’daki
gibi devlet eli ile yürütülmesi şeklinde yorumlanarak dikte ettirilmişve
ileride bu amacı
n bozulmamasıiçin de Siyasi Partiler Kanunu‘na bu
hüküm konulmuş
tur. Başkanlı
ğı
n bu şekilde kuruluş
u ile lâiklik büyük
bir yara almı
ş
tı
r.
Bu Kanunun 1. maddesi uyarı
nca, Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
,
Milli Eğitim başta olmak üzere diğer tüm bakanlı
klar üzerindeki
bütçesini sı
rf İ
slam Dini ve özellikle Hanefi mezhebi için kullanmaktadı
r. Hem de, Başbakan eli ile. Peki, bu baş
kanlı
ğı
n diğer
dinlerle ilgisi nedir? Bı
rakı
n yardı
m etmeyi, hiç ilgilenmemektedir.
Çünkü, Başkanlı
k yalnı
z İ
slam Dini için kurulmuştur. Osmanlı
’da,
diğer dinlerle ilgilenmez idi.
Bu baş
kanlı
k, Türkiye’de tüm dinlerin, mezhep ve tarikatları
n
ibadetlerini devlete herhangi bir şekilde zarar vermesini önlemek ve
Avrupa’da olduğu gibi kabulleri ş
artıile, vatandaşları
n alı
nacak din
vergilerinin, vatandaşları
n iradeleri yönünde bu dini kuruluş
lara
verilmesi, gelirlerinin ve bütçesinin kontrol edilmesi gibi görevleri,
muhtevi bir nevi kontrol mekanizması olması gerektiği
düşüncesindeyiz.
Burada en önemli husus, dinciliğe karşıdevleti korumaktı
r.
Oysa, Anayasa’ya aykı
rıtesis edilen kanunla kurulan, Diyanet
İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n mevcut yapı
sı
nıkorumak amacıile Siyasî Partiler
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Kanunu’na tamamen lâiklik, düş
ünce özgürlüğü ve demokrasi
ilkelerine aykı
rı 89. maddesi konularak, şeriata dokunulmazlı
k
kazandı
rmı
şve dolaylış
ekilde Devlete din kisvesi giydirilmiş
tir.
Bugün, bu kanunun aralı
ğı
ndan bütün tarikatlar devlete girmeye
başlamı
şolup, devleti işgal etme gayreti içindedirler.
Ülkede yirmi milyon kiş
inin alevi inançlıolduğu söyleniyor.
Ülkenin tüm ilk ve orta okulları
nda 12 Eylül 1980’den sonra din kültürü
ve ahlâk bilgisi dersi zorunlu okutuluyor.
Bu okullarda okutulan din kültürünü ise İ
slam Dininin bir görüş
ü
olan sünni amaca ait oluyor. Yine 12 Eylül PaşalarıTürkiye’deki tüm
alevi köylerine cami yaptı
rı
yor, bu camilere sünni inançlıimam atı
yor.
Bu faaliyetler bir inancı
n yok sayı
lması
, adeta asimile anlamıtaşı
yor.
Ülkenin yöneticileri yı
llardı
r ülkemizde var olan dini kesimlerin
liderlerinden icazet almaktadı
rlar. Bu Lâik, Demokratik Hukuk Devleti
için kabul edilir değildir. Olamaz da.
Demokratik Barı
şHareketi, Lâiklik ve Yasalar :
Demokratik Barı
şHareketi, çağdaşhukuku, önce insana değer
veren, insanıöne; en öne alan ve insanıeksen kı
lan bir program ile
çağdaşyargı
yıgetirmek, ulusal egemenliği, lâikliği, cumhuriyeti ve
demokrasiyi ülke insanı
nısadece yurttaşve insan kimliği ile kabul
eden ve bunu yerleş
tirmek için çalı
ş
an, kurulmuşbir partidir. Kurulan
diğer partilerden ayrı
calı
klıyönleri vardı
r;
Gerçekten herşeyin üstünde insanıtemel almak, Anayasa’yı
devleti ve hükümeti insan ekseni üzerine kurmak istemektedir. İ
nsan
yaratı
cı
lı
ğı
na ve yeteneğine çok büyük değer vermektedir.
Lâiklik, partinin temeli olmuş
tur.
Demokrasi ve cumhuriyet partinin vazgeçilmez ilkesidir.
Susanan barı
şpartinin özlemidir.
Her türlü ı
rkçı
lı
ğa karş
ı
dı
r.
Demokratik Barı
ş Hareketi, bası
n özgürlüğünün ötesinde,
yurttaş
lara bilgilenme ve söz sahibi olma hakkı
nısavunmaktadı
r.
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Demokratik Barı
şHareketi yurttaşlarıdevletten, herş
eyin, toplumsal
ve ekonomik sorunları
n, hesabı
nısormak ve öğrenmek konumuna
getirecektir. Parlamentoya iş
lerlik kazandı
racak, kamu yetkililerini
görevleri dolayı
sı
yla, engelsiz sorumlu tutacaktı
r.
Demokratik Barı
şHareketi; inançlar arası
nda eşitliği koyacak,
din ve inanç üstünlüğü tanı
mayacak, ancak inanca derin saygı
duyacaktı
r.
Demokratik Barı
şHareketi; bir mezhebin, bir dinin, bir tarikatı
n
partisi değildir. İ
nsanları
n partisidir. Bu koşullarda hizmetini
sürdürecek ve görevini yerine getirecektir.
Demokratik Barı
şHareketi, yukarı
da açı
kladı
ğı
mı
z gibi, parti
programı
nda İ
nanç Sorunlarıbölümünde bulunan; Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n devlet çarkıve genel idare içerisinden çı
karı
lması
ndan
yana bir tavı
r sergilemişve bunu programı
na dilek olarak koymuş
tur.
Dikkat edilmesini rica ediyoruz; programı
mı
z dileğin ötesinde
bir cümle getirmemiştir. Oysa Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesi
ile Anayasa’nı
n 136. maddesinde belirtilen Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n genel idare içinde bulunması
na karş
ı
n “aykı
rıamaç
güdemezler”
sözü daha etkin ve daha belirgin bir
gayeyi
hedefler. Bu bakı
mdan Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesini ihlal
eden, çiğneyen, dı
ş
layan bir program getirmişdeğiliz.
Anayasa Mahkemesi’nin olayıAnayasa’nı
n 68/4 maddesi dahilinde değerlendirme yaparak bu maddeye aykı
rı
lı
ğı
n bulunup
bulunmadı
ğı
nı
n iş
lenmesini isteriz. Böylece Anayasa Mahkemesi’nin
89. maddeyi ihmal metoduyla, inceleme dı
şı bı
rakabileceğini
düşünürüz. ...
Demokrasi her konu ve sahada fikir özgürlüğü içerisinde, çok
çeş
itli görüşve düş
üncelerin ortaya atı
ldı
ğıve tartı
ş
ı
ldı
ğırejimdir. Bu
fikir zenginliği demokrasilerin temel düş
üncesidir. Bu ülkenin
Anayasasıve yasaları
, geride yüzyı
la yakı
n bir zaman ve 3-4 nesil
geçmişolması
na karş
ı
n, hala Osmanlı
’nı
n ferman buyruğundan ValiPaş
a emrinden bir türlü kurtaramamaktadı
r.
Anayasa Mahkemesi, bu ülkenin ve çağdaş demokrasinin,
güçlü ve son derece fonksiyonel bir kuruluş
udur. Ancak uyguladı
ğı
yasalar; oturduğu ortam, yaş
adı
ğıiklim ve bulunduğu topraklardan
elbette nasibini almı
ş ve o ortamda yasalaş
mı
ştı
r. Anayasa
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Mahkemesi ise buna rağmen, ülke demokrasisini aşan çağdaş
kararlarıile kendi varlı
ğı
nıher dönemde ortaya koymakta ve
hissettirmektedir. Önce, bu gerçeği bir bilim ahlakıiçinde ortaya
koymak gereğini duyduğumuzu açı
klamak istiyoruz.
Demokratik Barı
şHareketi, programı
nı
n bir çok yerinde lâiklik
ilkesinin ateş
li bir savunucusu olmuştur. Yaşadı
ğı
mı
z zaman diliminde
bu ilkeyi hararetle savunmak, gelecekte görünen karanlı
ğıönlemek
için bir zorunluluk haline gelmiştir. Devrimlerin temel taşı
nı
n bu ilke
olduğu yolundaki yüce mahkemenin tespitinin isabeti bir kez daha
ortaya çı
kmı
ştı
r. Gerek Anayasa’nı
n 136. maddesindeki, gerek Siyasî
Partiler Kanunu’nun 89. maddesindeki ve gerekse Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n kuruluşundaki amaç bu doğrultudadı
r. Kanı
mı
zca 89.
madde de getirilen yasaklama lâiklik karş
ı
tıpartilerin kötü niyetli
giriş
imlerine engel olmak amacı
yla koyulmuştur.
89. maddenin başı
ndaki “Lâiklik ilkesi doğrultusunda” sözcükleri
de bu kanı
mı
zıpekiş
tirmektedir. Bu açı
dan baktı
ğı
mı
zda arzulanan
değiş
iklikler lâikliğin korunması
na yöneliktir. “Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n devletin genel yönetimi içerisinden çı
karı
lması
ndan
yanayı
z” diyerek, sadece dileğini ortaya koyan, bunu dileğin ötesinde
bir eyleme ve kesin bir hükme gitmeyen programı
mı
zdan dolayı
, bir
parti kapatma davası
na konu oluyorsa; hiçbir kanı
t ve belge
aranması
na gerek duyulmadan o ülkenin demokrasisinde sı
kı
ntı
olduğunu hemen anlayabilirsiniz.
19 Ağustos 1990 tarihinde yayı
nlanan ... Dergisinde ... Diyanet
İ
şleri Baş
kanlı
ğıile ilgili olarak “Ben ş
ahsen statükonun muhafazası
na
taraftarı
m. Zira zaman İ
slamı
n ve Müslümanları
n lehine iş
lemektedir.
Müslümanlar var güçleriyle yetenekli, üstün, müessir kadrolar
yetiştirmelidir. Gün gelecek hak yerini bulacaktı
r. Sünni İ
slamlı
kta din
ve dünya ayrı
mıolmadı
ğı
na göre mevcut modelin muhafazasıen
akı
llıyoldur; şerrin ehvenidir.” demiştir. Kanunun amacı
nıgözden
uzak tuttuğumuzda bu zat yasaya “uygun” davranı
rken, Demokratik
Barı
şHareketi “kapatı
lmayı
” hak etmiştir. Yorumu Yüce Mahkemeye
bı
rakı
yoruz.
Sonuç :
Ülkemizde lâiklik ciddi tehlikedeyken, ulusal egemenliğinin
yerine Allah’ı
n egemenliğinin alma çalı
şmalarıaçı
kça gözler önünde
yapı
lı
rken, ş
eriat nameleri meydanlardan gazete sütunları
na, meclis
kürsüsüne kadar gelmişiken, ş
imdi lâikliği anı
t gibi korumak isteyen
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bu partinin, salt programı
nda bulunan ve lâikliğin doğal gereği bir
düşünce ve dilek açı
klama nedeniyle kapatı
lma davası
na konu olması
nedeniyle;
Öncelikle, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9. maddesinde belirlenen
ihtârâtı
n yapı
lmamı
ş olması nedeni ile dosyanı
n Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
’na iadesine,
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
olmasınedeni ile Yasa’nı
n hükmünün iptaline,
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n Anayasa’nı
n geçici 15. maddesinin
himayesinde bulunduğu kabul edilir ise, davamı
za Türkiye’nin
onayladı
ğıUluslararasıSözleşme Hükümleri çerçevesinde inceleme
yapı
lması
nı
,
Esas itibari ile de Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n isnat ettiği fiilin
Demokratik Barı
şHareketi’nin programı
nda yasada belirlenen saik
dikkate alı
ndı
ğı
nda suçun iş
lenmediği ve doğmadı
ğı
nı
n belirlenmesi
ile davanı
n reddine karar verilmesini,
Esas hakkı
ndaki savunma, belge ve verilen görüş bildirme
hakkı
mı
zı
n saklıtutulması
nısaygıile arz ve talep ederiz” denilmişve
dava dosyası
na konulan kimi belge ve bilgiler sunulmuş
tur.
III- YARGITAY CUMHURİ
YET BAŞSAVCILIĞI’NIN ESAS
HAKKINDAKİGÖRÜŞÜ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n 24.12.1996 günlü SP.88.
Hz. 1996/307 sayı
lıesas hakkı
ndaki görüşü şöyledir :
“Demokratik Barı
şHareketi Partisi hakkı
nda 24.10.1996 tarihli
iddianamemizle açı
lan dava dolayı
sı
yla davalıparti tarafı
ndan ön
savunmada ileri sürülen belli baş
lı konulara karş
ı
, Yüksek
Mahkemenizce
istenilen
esas
hakkı
ndaki
Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
mı
zı
n görüşleri ş
öyledir:
1- Davanı
n Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 9. maddesine aykı
rıolarak
açı
ldı
ğıiddiası
;
Anı
lan Yasa’nı
n sistematiğine göre, 9. maddenin, siyasî
partilerin teş
kilatlanmasıbaşlı
klıikinci kı
smı
nı
n, kuruluşaş
aması
na
ilişkin hükümleri içeren birinci bölümünde yer aldı
ğıve “Cumhuriyet
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Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n partilerin kuruluş
unu denetlemesi” baş
lı
ğı
nıtaşı
dı
ğı
görülmektedir. Bu madde hükmü uyarı
nca, Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
,
kurulan partilerin tüzük ve programlarıile kurucuları
nı
n hukuki
durumları
nı
n Anayasa’ya, yasa hükümlerine uygunluğunu ve ayrı
ca
verilmesi gereken bilgi ve belgelerin tamam olup olmadı
ğı
nıöncelikle
ve ivedilikle inceler. Bunlarda herhangi bir eksikliğin tesbit edilmesi
halinde giderilmesini, ayrı
ca ek bilgi ve belgeye lüzum görürse
gönderilmesini ister. Eksikliğin belirli süre içinde giderilmemesi ya da
istenen ek bilgi ve belgelerin gönderilmemesi halinde, siyasî partilerin
kapatı
lması
na ilişkin hükümler uygulanı
r. Bu hükümle Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n partileri denetleme görevinin içeriği ve sı
nı
rları
belirlenmiş olmaktadı
r. Şu halde, kurulan partilerin tüzük ve
programları
nı
n ve kurucuları
nı
n hukuksal durumları
nı
n Anayasa ve
yasa hükümlerine aykı
rıolmasıile verilmesi gerekli bilgi ve belgelerde
eksiklikler tesbit edilmesi durumlarıarası
nda fark gözetilmişve her
biri ayrıhukuksal sonuçlara bağlanmı
şolmaktadı
r. Yani, Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
’nca tesbit edilen eksikliklerin giderilmesi, lüzumu görülen
ek bilgi ve belgelerin gönderilmesi yazı
yla istenmedikçe, bu nedenle
siyasal partilerin kapatı
lması
na dair hükümlerin uygulanmaması
na
başka deyişle, yazı
lıistemin dava açmanı
n ön koş
ulu niteliğinde
olması
na karş
ı
lı
k; kurulan partilerin tüzük ve programları ile
kurucuları
nı
n hukuksal durumları
nı
n Anayasa ve yasa hükümlerine
aykı
rıolmalarınedeniyle kapatı
lmalarıiçin dava açı
lması
, 104. madde
hükmü dı
şı
nda, böyle bir ön koşulun varlı
ğı
na bağlıtutulmamı
ş
tı
r.
Öte yandan; anı
lan maddedeki, Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’na
verilen, kuruluşaş
aması
nda tesbit edilen eksikliklerin giderilmesi ya
da gerekli görülen ek bilgi ve belgelerin gönderilmesi için yazı
lı
istemde bulunma ödevinin, tüzük ve programları
nı
n tamamen veya
kı
smen Siyasî Partiler Yasası
’nı
n dördüncü kı
smı
ndaki yasaklamalara
aykı
rıolmasıhalinde de geçerli olduğu kabul edilecek olursa, bu
koş
ul yerine getirilmedikçe 100. ve 101. maddelerdeki nedenlerle
doğrudan kapatma davasıaçı
lmasıolanaksı
z hale gelecektir ki, böyle
bir sonucun Siyasî Partiler Yasası
’nı
n kabul ettiği esaslarla
çeliş
tiğinde kuş
ku yoktur. Yüksek Mahkemenizin 25.10.1983 gün,
E.1983/2 (Parti Kapatma), K.1983/2 sayı
lı
; 8.12.1988 gün, E.1988/2
(Siyasî Parti Kapatma), K.1988/1 sayı
lı
; 10.7.1992 gün, E.1991/2
(Siyasî Parti Kapatma), K. 1992/1 sayı
lı
; 23.11.1993 gün, E.1993/1
(Siyasî Parti Kapatma), K.1993/2 sayı
lıkararlarıda bu yoldadı
r.
Bu durum karşı
sı
nda, Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
mı
zca davalı
parti hakkı
nda açı
lmı
şolan dava, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n dördüncü
kı
smı
nda yer alan 89. maddesine dayanmakta olup, 101. maddenin
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(a) bendi gereğince kapatı
lmasıistenmekte olduğundan, davanı
n
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9. maddesi gereğince Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
mı
zca uyarıyapı
lmadan açı
lmı
şolduğuna iliş
kin davalı
partinin savunmasıyerinde değildir.
2- Yargı
lamanı
n duruş
malıolarak yapı
lmasıisteği;
Anayasa’nı
n, Anayasa Mahkemesi’nin çalı
ş
ma ve yargı
lama
usullerini düzenleyen 149. maddesinin son fı
krası
nda, Mahkemenin
Yüce Divan sı
fatı
yla baktı
ğıdavalar dı
şı
nda kalan işleri dosya
üzerinde inceleyeceği hükmü kabul edilmiştir. Aynıkural, Siyasî
Partiler Yasası
’nı
n 98. maddesinin ilk fı
krası
nda kapatma davası
ndan
açı
kça söz edilmek suretiyle tekrarlanmı
ş
, 2949 sayı
lıAnayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 33.
maddesinde de Anayasadaki hükme paralel olarak siyasal partilerin
kapatı
lması
na ilişkin davaları
n Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası
hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinde incelenip karara
bağlanacağı esası getirilmiştir. Ancak, gerek Siyasî Partiler
Yasası
’nı
n, gerekse 2949 sayı
lıYasa’nı
n sözü edilen maddelerinde,
Anayasa Mahkemesi’ne, gerek görüldüğü durumlarda sözlü
açı
klamalarıdinlemek için ilgilileri ve konu hakkı
nda bilgisi olanları
çağı
rma yetkisi tanı
nmı
şbulunmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 149. maddesinin son fı
krası
na son değiş
iklikle “ve
siyasî partilerin temelli veya kapatı
lması
na ilişkin davalarda, Yargı
tay
Cumhuriyet Baş
savcı
sı
ndan sonra kapatı
lmasıistenen siyasî partinin
genel başkanlı
ğı
nı
n veya tayin edeceği bir vekilinin savunması
nı
dinler” hükmü eklenmiş
tir.
Öngörülen usulde, kapatma davaları
nda Ceza Muhakemeleri
Usulü Yasası
’nı
n uygulanacağı kabul edilmiş
, ancak duruş
ma
yapı
lmasıöngörülmemiştir. Uygulanacak yöntem yönünden Ceza
Muhakemeleri Usulü Yasası
’nı
n uygulanacağıkabul edilmiş
, ancak
duruşma yapı
lması
, o yasada yer alan her yargı
lama kuralı
nı
n
uygulanması anlamı
nda olmayı
p, «duruşma» dı
şı
nda davanı
n
bünyesine uygunluk gösteren kuralları
n uygulanacağı
nıbelirtmek
amacı
yladı
r. Birer özel yargı
lama hukuku hükmü niteliğinde olan ve
kamu düzenini ilgilendiren bu Anayasal ve yasal düzenleme
karşı
sı
nda, Yüksek Mahkemenize ilgilileri dinleme yetkisini kullanma
bakı
mı
ndan tanı
nmı
ş olan takdir hakkıile Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
sıile kapatı
lmasıistenen siyasî parti genel baş
kanıveya
vekilini dinleme görevi dı
şı
nda parti kapatma davaları
nda duruşma

997

açı
lmasımümkün bulunmadı
ğı
ndan, davalıpartinin bu yöne iliş
kin
isteğinin reddi gerekir.
3- Anayasa’nı
n geçici 15. maddesinin davada uygulanmaması
,
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesinin iptali isteği;
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n tamamı
nı
n ya da kimi maddelerinin
Anayasa’ya aykı
rıolduğunun ileri sürülmesine veya bu hususun
re’sen nazara alı
nması
na Anayasa’nı
n geçici 15. maddesinin son
fı
krasıhükmü olanak vermediğinden, ön savunmada, öncelikle bu
hükmün davada uygulanmaması istenmektedir. Sözü edilen
hükümde, maddenin birinci fı
krası
nda belirtilen 12.9.1980 tarihinden,
ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Baş
kanlı
k Divanı
’nıoluşturuncaya kadar geçecek süreye gönderme
yapı
larak, bu dönem içinde çı
karı
lan yasaları
n, yasa hükmünde
kararnamelerin ve 2324 sayı
lıAnayasa Düzeni Hakkı
nda Yasa
uyarı
nca alı
nan karar ve tasarrufları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
n iddia
edilemeyeceği belirtilmişve böylece yetkili organca kaldı
rı
lı
ncaya
veya değiştirilinceye kadar Anayasa’ya uygunluk denetimi yoluyla bu
hükümlerin tartı
ş
ı
lması
nı
n önlenmesi biçiminde bir siyasal tercih
ortaya konmuş
tur.
Yüksek Mahkemenizin 10.7.1992 gün, E.1991/2 (Siyasî Parti
Kapatma), K.1992/1 sayı
lı
, 23.11.1993 gün, E.1993/1 (Siyasî Parti
Kapatma), K.1993/2 sayı
lıkararları
nda belirtildiği gibi; yasaları
n
yorumlanmasıve uygulanması
nda bir yasa kuralı
nı
n ihmalinin söz
konusu olabilmesi için aynıkonuyu düzenleyen ve birbiriyle çelişen bir
Anayasa ve yasa kuralı
nı
n bulunmasıgerekir. Geçici 15. madde,
Anayasa’nı
n bütünlüğü içinde bir çelişkinin değil, bir ayrı
k durumun
ifadesidir.
22.4.1983 günlü Siyasî Partiler Yasası
, 12.9.1980 ile 6.11.1983
tarihinde yapı
lmı
şolan genel seçimden sonra Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlı
k Divanı
’nı
n oluşmasıarası
ndaki dönemde kabul
edilmiş olduğundan, geçici 15. maddenin son fı
krası hükmü
kapsamı
nda bulunmaktadı
r. Böyle olunca, Anayasal koruma altı
na
alı
nmı
ş olan söz konusu Yasa’nı
n 89. maddesinin Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülemez. Ancak, hiç kuşku yok ki söz konusu kural,
Anayasa’nı
n temel ilkeleri ve bu ilkelerin dayanağı
nıoluş
turan
hukukun ana kuralları
yla uyum gösterecek biçimde yorumlanmalı
dı
r.
Öte yandan; yine Yüksek Mahkemenizin yukarı
da işaret olunan
kararları
nda ifade edildiği üzere, Siyasî Partiler Yasas ı
’nı
n getirdiği
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yasaklar Anayasa’nı
n 68. ve 69. maddelerinde yer alan kapatma
nedenlerinin somutlaş
tı
rı
lması olarak düş
ünülmelidir. Çünkü
Anayasa’nı
n 69. maddesinin son fı
krası
nda, «siyasî partilerin kuruluş
ve çalı
şmaları
, denetleme ve kapatı
lmaları
... yukarı
daki esaslar
çerçevesinde kanunla düzenlenir.» denilmektedir. Siyasî Partiler
Yasası
’ndaki yasaklamaları kabul etmekle Yasakoyucu da
Anayasa’nı
n öngördüğü düzenlemeyi gerçekleş
tirmiştir.
Belirtilen nedenlerle, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesinin
iptali isteği yerinde bulunmamaktadı
r.
I- Genel Açı
klamalar :
Anayasa kurallarıincelendiğinde Anayasakoyucunun siyasî
partilere iliş
kin bu konuya özel bir önem ve değer vermişolduğunu
görmekteyiz.
Anayasa’nı
n 68. maddesinin ikinci fı
krasıhükmü siyasî partileri
demokratik siyasal yaşamı
n vazgeçilmez ögeleri saydı
ktan sonra
üçüncü fı
krası
nda siyasî partilerin önceden izin almadan
kurulabileceği Anayasa ve yasa hükümleri içerisinde çalı
ş
maları
nı
sürdürebilecekleri vurgulanmı
ş
tı
r.
Yüce Mahkemenizin 23.11.1993 gün, E.1993/1 (Siyasî Parti
Kapatma), K.1993/2 sayı
lıkararı
nda değinildiği gibi;
“Siyasal partilerin kuruluşve çalı
şmaları
nı
n özgürlük içinde
olması temel ilkedir. Siyasal partiler, belli siyasî düş
ünceler
çerçevesinde birleş
en yurttaş
ları
n özgürce kurduklarıve özgürce
katı
lı
p ayrı
ldı
klarıkuruluş
lardı
r. Kamuoyunun oluş
umunda önemli
etkinliği olan siyasî partiler yurttaş
ları
n istem ve özlemle rinin
gerçekleş
mesine çalı
ş
an ve siyasal katı
lmaları somutlaş
tı
ran
hukuksal yapı
lardı
r.
Demokrasinin simgesi sayı
lan, olmazsa olmaz koşulu olarak
nitelenen özgürlük ve hukuksallı
ğı
n ulusal araçlarıdurumunda bulunan siyasî partilerin, devlet yönetimindeki etkinlikleri ve ulusal istencin
gerçekleş
mesindeki rolleri nedeniyle, Anayasakoyucu, onlarıöteki
tüzel
kiş
ilerden
farklı görerek,
kurulmaları
ndan
başlayı
p
çalı
şmaları
nda uyacaklarıesaslarıve kapatı
lmaları
nda izlenecek
yöntem ve kurallarıözel olarak belirlemekle kalmamı
ş, Anayasa’nı
n
69. maddesinin son fı
krası
nda, çalı
şma, denetleme ve

999

kapatı
lmaları
nı
n Anayasa’da belirlenen ilkeler
çı
karı
lacak bir yasayla düzenleneceğini öngörmüştür.

çerçevesinde

Anayasa’nı
n anı
lan buyurucu kuralıuyarı
nca 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Yasasıçı
karı
lmı
ş
; siyasî partilerin kuruluş
ları
ndan başlayarak
çalı
şmaları
, denetimleri, kapatı
lmalarıkonuları
nda, belirli bir sistem
içerisinde, çok ayrı
ntı
lı kurallar getirmiş
tir. Getirilen sistemde,
Anayasa’da yer alan yasaklara uymayan siyasal partilerin Yargı
tay
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nca izleneceği ve gerektiğinde kapatı
lmaları
için Anayasa Mahkemesi’nde dava açı
lacağıöngörülmüş
tür...”
DavalıSiyasî Parti, gerekli bildiri ve belgelerin 1.10.1996 günü
İ
çişleri Bakanlı
ğı
’na vermesiyle Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 8.
maddesine göre tüzel kiş
ilik kazanmı
ş
tı
r. Kuruluşbildiri ve eklerinin
anı
lan Bakanlı
kça Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
mı
za gönderilmesini
takiben Anayasa’nı
n 69. ve Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9. maddelerinin
yüklediği görev çerçevesinde davalıpartinin tüzük ve programları
yla
kurucuları
nı
n hukukî durumları
nı
n Anayasa ve yasa hükümlerine
uygun olup olmadı
ğı öncelikle incelenmiş ve programı
nda
ayrı
ntı
ları
na aşağı
da yer verilecek olan aykı
rı
lı
klar tesbit edilmiştir.
II- Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin tamamıile davalıpartinin
programı
nı
n konusuyla ilgili kı
sı
mları
na iddianamenin (II) ve (III) no.lu
bölümlerinde yer verilmişolduğundan, tekrardan kaçı
nma amacı
yla
burada yeniden belirtilmemişve iddianamenin anı
lan bölümlerine
gönderme yapmakla yetinilmiş
tir.
III- Kapatma Nedenleri ve Değerlendirme
A) Kapatma Nedenleri
Genel açı
klamalar bölümünde de belirtildiği gibi, siyasal
partilerin amaçlarıve kapatı
lmaları
na ilişkin esaslar Anayasa’nı
n 68.
ve 69. maddelerinde belirtilmiş
tir. 68. maddenin dördüncü fı
krası
nda,
siyasal partilerin tüzük ve programları
nı
n devletin ülkesi ve ulusuyla
bölünmez bütünlüğüne, insan hakları
na, ulus egemenliğine,
demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamayacağı
... sı
nı
f ve
zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıve
yerleş
tirmeyi amaçlayan parti kurulamayacağıkuralıgetirilmiş
tir. 69.
maddenin beş
inci fı
krası
nda ise; siyasî partilerin 68. maddenin
dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıtüzük ve programı
nı
n bulunması
halinde temelli kapatı
lacakları
, dokuzuncu fı
krası
nda da, siyasal
partilerin yabancı devletlerden, uluslararasıkuruluşlardan, Türk
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uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddî yardı
m
alamayacaklarıve bu hükme aykı
rıhareket eden siyasal partinin
temelli kapatı
lacağıkabul edilmiştir.
Siyasal partilerin uymaları gereken esasları
n Anayasa’da
düzenlenmesi, faaliyetlerinin Anayasa ve
yasa hükümlerine
uygunluğunun özel biçimde denetlenmesi, onları
n olağan
derneklerden ayrıtutulmalarıve demokratik hayatı
n vazgeçilmez
ögeleri sayı
lmaları
nı
n sonucudur. Ancak, siyasal partilerin yukarı
da
değinilen tanı
mıve amaçlarıonları
n faaliyetlerinde istedikleri gibi
davranabileceklerini göstermez. Yüksek Mahkemenizin 10.7.1992
gün, E.1991/2 (Siyasî Parti Kapatma), K.1992/1 sayı
lıkararı
nda da
değinildiği gibi, “... siyasî partilerin baskıve engellerden uzak
kalması
nısağlamaya yönelik kurulma ve çalı
ş
ma özgürlüğü, Anayasa
ve bu alanıdüzenleyen yasalarla sı
nı
rlı
dı
r. Bu belirleme aynı
zamanda demokratik hukuk devleti olmanı
n da bir gereğidir...
“... Devletlerin (de) saldı
rıve ondan doğacak tehlikelerden
kendi varlı
ğı
nıkoruması
, uluslararasıhukuk düzeninde kabul edilmiş
temel bir haktı
r.
“Devletler
Hukukunda,
genellikle
<<devletin
varlı
ğı
nı
güçlendirerek sürdürmek bağı
msı
zlı
ğı
na ve geçerli yapı
sı
na yönelik
tehlikelere karşı önlemler alı
p uygulama>> yetkisi biçiminde
tanı
mlanan kendini koruma hakkı
, insan hak ve özgürlüklerinden
başlayarak demokratik toplum düzenini bozucu, devletin ögelerini
yı
kı
cıeylemleri karş
ı
layacak her türlü çabayıkapsar. ...Dayandı
ğı
temelleri korumak amacı
yla hukuk içinde aldı
ğıönlemler nedeniyle bir
devletin kusurlu bulunup suçlanmasıdüş
ünülemez...”
Siyasal
partilerin
kurulmaları
na,
faaliyetlerine,
denetlenmelerine, kapatı
lmaları
na vs. ilişkin esaslarıdüzenleyen
Siyasi Partiler Yasası
, Anayasa’nı
n 68 ve 69. maddelerinde
öngörülen ilke ve esaslardan hareketle, siyasî partilerle ilgili yasaklar
başlı
klıdördüncü kı
smı
nda, partilerin amaç ve faaliyetlerine uymak
zorunda olduklarıhususlarıayrı
ntı
lıolarak düzenlemişve bu ilke ve
esaslara uymamanı
n yaptı
rı
mı
nı101. maddenin (a), (b) ve (c)
bentlerinde partinin kapatı
lmasıolarak belirlemiştir.
Davanı
n konusuyla sı
nı
rlı kalmak üzere, Siyasî Partiler
Yasası
’nı
n 89. maddesinin incelenmesi.

1001

Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesiyle, siyasal partilerin,
lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasal görüş ve düşüncelerin
dı
şı
nda kalarak ve milletçe dayanı
şma ve bütünleş
meyi amaç
edinerek özel yasası
nda gösterilen görevleri yerine getirmek
durumunda olan Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n genel idare içinde yer
alması
na iliş
kin Anayasa’nı
n 136. maddesi hükmüne aykı
rıamaç
güdemeyecekleri kabul edilmiş
tir. Madde gerekçesindeki açı
klamaya
göre, bu hükümle sağlanmak istenen, Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n
genel idare içindeki yerine dokunulması
nı
n önlenmesidir. Bu hükmün
dayanağı
, metninde de belirtildiği gibi, Anayasa’nı
n 136. maddesidir.
136. maddeye göre, genel idare içinde yer alan Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasal görüş ve
düşüncelerin dı
şı
nda kalarak ve ulusça dayanı
ş
ma ve bütünleş
meyi
amaç edinerek, özel yasası
nda gösterilen görevleri yerine
getirecektir. Böylece, Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n genel idare içindeki
yeri güvence altı
na alı
nmı
şolmaktadı
r. 136. madde, Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’na, özel yasası
yla belirlenen görevleri yerine getirirken
gözetmesi gereken üç genel ilke göstermiş
tir ki bunlar «lâiklik ilkesi
doğrultusunda hareket etmek» , «bütün siyasal görüşve düşüncelerin
dı
şı
nda kalmak» ve «ulusça dayanı
ş
ma ve bütünleş
meyi amaç
edinmek»tir. Bu suretle, Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n özel görevlerini
bu üç ilke doğrultusunda yerine getirmesi sağlanmak istenmiştir.
Anayasa’nı
n 136. maddesi, 1961 Anayasası
’nı
n 154.
maddesinin bazıeklemelerle tekrarıniteliğindedir. Gerek eski 154.,
gerekse 1982 Anayasası
’nı
n 136. maddesi, Cumhuriyetin
kurulması
ndan itibaren genel idare içinde yer alan bu kuruluş
un
durumunu, toplumsal bir kurum olarak dinin ifade ettiği önemi
gözönünde tutarak aynen devam ettirme amacı
na yöneliktir.
Anayasa’nı
n 136. ve Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddelerinde sözü
edilen özel yasa 22.6.1965 tarihinde kabul edilen 633 sayı
lı«Diyanet
İ
şleri Baş
kanlı
ğıKuruluşve Görevleri Hakkı
nda Kanun»dur. Yasa’nı
n
genel gerekçesinde, hedef aldı
ğıtemel ilkeler arası
nda, Anayasa’nı
n
lâiklik, din ve vicdan özgürlüğü anlayı
şı
na uygun olarak genel idare
içinde yer alan Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n görev ve yetkilerini
belirlemenin bulunduğundan söz edilmektedir. Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı Cumhuriyetin kuruluş
unu takiben Evkaf ve Şer’iye
Vekaletinin kaldı
rı
lmasısonucu 1924 yı
lı
nda 429 sayı
lıYasa’yla
kurulmuş, 1935 yı
lı
nda 2820 sayı
lıYasa’yla kuruluşun görev ve
yetkileri belirlenmiştir. Ancak, zaman içinde ortaya çı
kan ihtiyaçları
karşı
lama amacı
yla çeş
itli hükümlerin eklenmesine rağmen, yine de
Yasa’nı
n yetersiz kalmasıyanı
nda, güvenilir bilgilere sahip ve İ
slam
dininin yüksek nitelikleriyle orantı
lıdin görevlilerinin yetiştirilmesi,
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diğer yandan din hizmetlerinin bir düzen altı
na alı
nmasıgereği
yasakoyucuyu bu konuda yeni bir düzenlemeye gitmeye zorlamı
ş
tı
r.
Yüksek Mahkemenizin 21.10.1971 gün, E.1970/53, K. 1971/76 sayı
lı
kararı
nda da belirtildiği üzere, “... Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n
Anayasa’da yer alması
nı
n... birçok tarihi nedenlerin, gerçeklerin ve
ülke koş
ulları
yla gereksinmelerinin doğurduğu bir sonuç olduğunda
kuş
ku yoktur.
Gerçekten, Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n Anayasa’da yer alması
nedenleri, Anayasamı
zda kabul edilen lâiklik düzen ve esasları
ndan
ve bir Anayasa hükmü olan 154. maddesindeki Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n kanununda gösterilen görevleri yerine getireceği
yolundaki ibareden anlaşı
lmaktadı
r. Bunlara göre, Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n Anayasa’da yer almasışu zorunluluk ve nedenlere
dayanmaktadı
r;
“Dinin devletçe denetiminin yürütülmesi, din iş
lerinde çalı
şacak
kimselerin yetenekli olarak yetiş
tirilmesi yoluyla dini taassubun
önlenmesi ve dinin toplum için manevi bir disiplin olması
nı
n
sağlanmasıve böylece Türk Milletinin çağdaşuygarlı
k seviyesine
erişmesi, yücelmesi ana ereğinin gerçekleştirilmesi gibi nedenlere
dayandı
ğıgibi, aynızamanda toplumun çoğunluğunun Müslüman
bulunduğu ülkemizde dini ihtiyaçları
n karş
ı
lanabilmesi için dini iş
leri
görecek kişiler, mabet ve baş
ka maddi ihtiyaçları
n sağlanmasıve
bunları
n bakı
mı gibi konulara yardı
m etmek nedenlerine de
dayanmaktadı
r...”
Şu halde, Anayasakoyucunun Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n
Anayasa’da ve idare örgütü içinde yer alması
nıöngörürken takip ettiği
öncelikli amacı
n, bize özgü lâiklik anlayı
şıdoğrultusunda, din
adamları
nı
n yetenekli olarak yetiştirilmesi yoluyla, toplumsal bir kurum
olan dinin toplum yaş
antı
sı
nda bağnazlı
k oluşturarak toplumun
huzurunu tehdit etmesi sonucu kamu düzeninin bozulması
nı
n önüne
geçmek, ayrı
ca dinin toplum yaşantı
sıiçinde bir siyasal güç, odak
oluş
turarak siyasal iktidarı denetlemesini engellemek olduğu
anlaş
ı
lmaktadı
r. Bu şekilde, bireyler veya bireylerin oluşturduğu
«cemaat» adıverilen örgütlü topluluklar, dinsel işlerin yürütülmesi, din
adamları
nı
n yetiş
tirilmesi, mabet ve sair ihtiyaçları
n karşı
lanması
alanları
ndan olduğu kadar, siyasal etniklik ve egemenlik kurma
olanakları
ndan da uzak tutulmuşolmakta, bireylerin dinsel nitelikteki
ihtiyaçları
nı
n sağlanmasıiş
lerinin, dağı
nı
klı
k ve düzensizlikten uzakta,
organize ve disiplinli bir biçimde tek elden yürütülmesi
gerçekleş
tirilmişbulunmaktadı
r.
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B) Değerlendirme
Açı
klanan Anayasal ve yasal hükümlerin ı
şı
ğıaltı
nda, davalı
partinin programı
nı
n değerlendirilmesinden şu sonuçlar ortaya
çı
kmaktadı
r:
Davalıparti programı
nı
n inanç sorunlarıisimli bölümünün (bası
lı
programı
n 58. ve 59. sayfaları
nda) ikinci paragrafı
nda, « ... Biz,
Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n bir Devlet kurumu olmaktan
çı
karı
lması
ndan yanayı
z. Kurum inanç sahiplerine devredilmeli,
kurumda, hangi inanç grubunun, hangi temsil esası
na göre var
olacağıve mali bütçesinin nası
l düzenleneceği tümüyle bu kurumda
yer almak isteyen cemaat temsilcilerince belirlenmelidir... » biçiminde
bir görüşyer almaktadı
r.
Programda Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n bir devlet kurumu
olmaktan çı
karı
lı
p dinin cemaatlere bı
rakı
larak devletin din iş
lerine
karı
şmayacağı
nı
n öngörülmesi, onun klasik laiklik anlayı
şı
nı
n gereği
olarak örgütlenmesi, baş
ka deyişle devletin dinsel fonksiyonlar ifa
edememesi anlamı
nda algı
lanabilirse de, geleneksel olarak
Cumhuriyet dönemi Anayasaları
mı
za yansı
yan lâiklik anlayı
şı
nı
n
birtakı
m zorunluluklardan kaynaklanan kendine özgü niteliği
karşı
sı
nda, bu ilkeye aykı
rıbiçimde, devletin din iş
lerinde kamu
yararı
nı sağlama amacı
yla sahip olduğu düzenleme yetki ve
görevinden yoksun kı
lı
nmasısonucunu doğuracak böyle bir anlayı
şı
n,
Anayasa’ya uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Anayasa
ibadet yerlerinin ve din iş
leriyle uğraş
an kişilerin özerk ve bağı
msı
z
olmaları
nı
, devlet denetimi dı
şı
nda kalmaları
nıöngören bir din
özgürlüğünü lâiklik ilkesine uygun kabul etmemiştir. Parti
programı
nda kabul edildiği üzere, devletin din işlerine karı
ş
maması
,
dinin cemaatlere bı
rakı
lmasıhalinde, devletin kamu düzenini sağlama
amacı
yla ve inzibati düşüncelerle dini işlerin bir kesimine karı
ş
ması
na
olanak veren ve hatta bunu gerekli kı
lan lâiklik ilkesi çiğnenmiş
olacak, Cumhuriyet, onun nitelikleri arası
nda sayı
lan ve
değiş
tirilemeyeceği kabul edilen lâiklik niteliğinden soyutlanmı
ş
olacaktı
r. Böyle bir sonucu doğuracak amacı
n güdülmesi Siyasî
Partiler Yasası
’nı
n 78/a maddesiyle yasaklanmı
ş bulunmaktadı
r.
Diğer taraftan; yine bu ş
ekilde Anayasa’da ve Siyasî Partiler
Yasası
’nda genel idare içinde varlı
ğı öngörülen Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n göreceği görevler ortadan kalkacağı
ndan kendisinin
hukuksal varlı
ğı
na da ihtiyaç kalmayacak ve adıgeçen örgüt genel
idare içinden Anayasa’nı
n 136. ve Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89.
maddesine aykı
rıolarak tasfiye edilmişolacaktı
r.
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IV- Sonuç ve İ
stem
Yukarı
da yasal dayanaklarıve gerekçeleriyle açı
klandı
ğıüzere,
davalıpartinin programı
nı
n söz konusu bölümü Anayasa’nı
n 136.
maddesi ile Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesine aykı
rınitelikte
olduğundan, yerinde görülmeyen savunmaları
n reddiyle,
DavalıDemokratik Barı
ş Hareketi Partisi’nin Siyasî Partiler
Yasası
’nı
n 101. maddesinin (a) bendi gereğince kapatı
lması
na karar
verilmesini arz ve talep ederim.”
IV- DAVALI
SAVUNMASI

Sİ
YASİ PARTİ
Nİ
N

ESAS

HAKKINDAKİ

Demokratik Barı
ş Hareketi Partisi’nin 31.1.1997 günlü esas
hakkı
ndaki savunması
nı
n ilk bölümünde şöyle denilmektedir :
“Usul Yönünden Savunmamı
z:
Siyasî Partiler Yasası9. maddesi hükmü uygulanmaksı
zı
n ön
savunmamı
zda da belirttiğimiz gibi Anayasa Mahkemesi’nde
doğrudan doğruya dava açı
lmasıYasaya aykı
rı
dı
r.
Burada yapı
lmasıgereken parti programı
ndaki yasaya aykı
rı
lı
ğı
tesbit edilen hususları
n ilgili partiye bildirilmesi ve yasalara
aykı
rı
lı
kları
n yürürlükteki hukuk kuralları
na uygun hale getirilmesini
sağlamaktı
r. Çünkü, Anayasamı
zı
n 69. maddesi gereğince siyasî
partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurları
dı
r. Kuruluşları
nda ve
tüzel kişilik kazanmaları
nda serbesti geçerlidir. Program ve
tüzüklerindeki yasalara aykı
rı
lı
k tesbiti halinde, siyasî partinin
kapatı
lmasıprosedürü baş
latı
lmadan önce eksiklik ve aykı
rı
lı
ğı
n
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n ihtarıüzerine giderilmesi esastı
r. Ayrı
ca,
Anayasa da siyasî partilerin kapatı
lma sebepleri tahdidi olarak
sayı
lmı
ş
tı
r. Anayasa da sayı
lan bu sebeplere, Siyasî Partiler Yasası
yenilerini ekleyemez. Aksi takdirde temel hak ve hürriyetlerden biri
olan, siyasî parti kurma özgürlüğü açı
sı
ndan Anayasa tarafı
ndan
sağlanmı
şolan güvence anlamı
nıyitirecektir.
Bu anlamda Anayasa’nı
n 68. maddesi ile Siyasî Partiler
Kanunu’nun 89. maddesi arası
nda bir uyumsuzluk söz konusudur.
Ön Savunmamı
za karş
ı
lı
k olarak Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğıtarafı
ndan verilen esas hakkı
ndaki görüş
te, Yasada hiç bir şekilde prog1005

ramı
n 104. madde hükmü dı
şı
nda ş
arta bağlı
lı
k yazı
lmadı
ğı
, 9.
maddenin metninde ve gerekçesinde ı
srarla yazı
lıistemin ön koşul
olarak nitelendirildiği halde, Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğıtarafı
ndan 2.
sayfada da kabul edildiği üzere 100 ve 101. maddelerdeki kapatma
davası
nı
n açı
lması
nı
n engellendiği zannedilerek, 9. maddede var
olan programa karş
ıdüzeltme istemini yok saymı
şlardı
r. Bu durumun
Yasa’nı
n özü ile bağdaşmasımümkün değildir.
Yüksek Mahkeme Üyesi Sayı
n Mustafa GÖNÜL azlı
k oyu
olarak aynen şu görüşleri ileri sürmektedir... “Görüldüğü gibi Anayasa
kuralı
na uyum içinde düzenlenen yasa kuralıuygulamanı
n gerektirdiği
açı
klamalar yanı
nda, Anayasa’nı
n öngördüğü “öncelikle ...” koş
uluna
“ivedilikle ...”yi de eklemiş
tir. Ayrı
ca saptanan eksikliklerin
tamamlanmasıiçin yazı
lıtebliğle başlayan 30 günlük süre getirilmiş
tir.
Bu yolla ilgili parti, tüzüğünü ya da programı
nı
, Anayasa ve yasa
kuralları
na
uygun
hale
getirebilme
hakkı
ndan
yoksun
bı
rakı
lmamaktadı
r.
Yasakoyucu, Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n kurulan bir
partinin programı
nı“öncelikle ve ivedilikle...” yapacağı inceleme
sonunda “... Anayasa ve kanun hükümlerine ...” uygun olmadı
ğı
nı
saptamasıdurumunda bunu bir “noksanlı
k” kabul ederek, 30 günlük
süre içinde Anayasa ve Yasa’ya uygun hale getirilmesini, böylece “...
noksanlı
kları
n giderilmesini...” ilgili partiden yazı
yla istemesini
kapatma istemi öncesinde “koş
ul-kural” olarak öngörmüş
tür.
Maddenin 2. tümcesinde yer alan Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n “tespit
ettiği noksanlı
kları
n giderilmesini, ... yazı
yla ister.” biçimindeki kural,
sadece Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 8. maddesinde sözü edilen kuruluş
evresine ilişkin bir takı
m basit belge ve bilgileri değil, aynızamanda
partilerin tüzüklerinin, programları
nı
n ve kurucuları
nı
n hukuksal
durumları
nı Anayasa ve yasa hükümlerine uygunluğunu da
kapsamaktadı
r. Yasakoyucu, bunlar arası
nda önem ve öncelik
bakı
mı
ndan bir ayrı
ma gitmemiştir.
Yasa kuralı
nda belirlenen süre içinde Anayasa ve yasa kuralları
na uygunluk sağlanmadı
ğıya da yazı
lıisteme yanı
t verilmediği
takdirde, yine anı
lan 9. maddenin son tümcesi uyarı
nca “... siyasî
partilerin kapatı
lması
na dair hükümler uygulanı
r.
...
Bu gerekçenin ağı
rlı
k noktası
nı
, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9.
maddesindeki “uyarı
” koş
ulunun aynıYasa’nı
n 100 ve 101. maddelerindeki nedenlerle “kapatma davasıaçı
lması
na olanak vermemek”
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kuş
kusu oluşturmaktadı
r. Bunun sonucunda da davalı partiye
programı
nı
, Anayasa ve yasa kuralları
na uygun hale getirebilme
hakkı ve ş
ansı tanı
mamaktadı
r.” Böylece Anayasa’nı
n 68/2
maddesiyle “demokratik siyasî hayatı
n vazgeçilmez unsurlar ı...”
olarak nitelediği Siyasî Partiler, kapatı
lma durumuna getirilmektedir.
Yapı
cıyorum yönteminden uzaklaş
ı
lmaktadı
r...”
Bu karş
ıoy yazı
sı
nı
n son kı
smı
nda belirtilen “yapı
cıyorum
yönteminden uzaklaşı
lması
” sonucu Anayasa’nı
n 68. maddesine
aykı
rıolarak onlarca parti kapatı
lmı
şve demokratik siyasî hayatı
mı
za
büyük bir darbe vurulmuştur.
Ön savunmamı
zda belirttiğimiz Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiamı
z ve
bu iddianı
n gündeme gelebilmesi için Anayasa’nı
n geçici 15. maddesi
ile ilgili savunmamı
z hakkı
nda Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıherhangi bir
yanı
t ve iddiada bulunmamı
ş
, sadece ilgili maddeyi tekrarlamı
ş
tı
r. Bu
madde, Sayı
n Yüksek Mahkemenin daha önceki parti kapatma
davaları
nda çeş
itli tartı
şmalara ve karş
ıgörüşlere neden olmuş
tur.
Anayasamı
z’daki son değiş
ikliklerden sonra, Milli Güvenlik Konseyi
döneminde çı
karı
lan yasaları
n artı
k geçici 15. maddenin koruması
altı
nda olamayacağı tartı
ş
ması ortaya çı
kmı
ştı
r. Zira yapı
lan
değiş
ikliklerden sonra bizatihi Anayasa, geçici 15. maddenin
korumasıdı
ş
ı
na bı
rakı
lmı
ş
tı
r. Hal böyle olunca 12 Eylül sonrası
çı
karı
lmı
şbulunan Siyasî Partiler Yasası
’nı
n bu maddenin koruması
altı
nda olacağı
nıdüş
ünmek kanaatimizce hukuka uygun değildir.
Esas Yönünden Savunmamı
z:
Partimiz aleyhine açı
lan kapatma davası
nda, Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n kapatma sebebi olarak ileri sürdüğü parti programı
ndaki cümle dolayı
sı
yla parti programı
nı
n yorumu yapı
lı
rken
programı
mı
zdaki adıgeçen cümle tek başı
na dikkate alı
narak sonuca
ulaş
mak doğru değildir.
Bilindiği gibi hukukta yorum yapı
lı
rken, hüküm; ilk önce ilgili
bulunduğu metnin tamamı
, daha sonra hukuk düzeni içerisindeki yeri
dikkate alı
narak gerçekleş
tirilir. Bu anlamda partimizin programı
nı
n
tamamı
nı
n ve özellikle programdaki inanç sorunlarıkı
smı
nı
n bir bütün
olarak değerlendirilmesi gerekir.
“Nitekim siyasî partilerin kapatı
lması
na karar verilmesinde belli
bir amacı
n varlı
ğı
na delalet eden emare ve ifadelerin mevcudiyeti
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yeterli olmayı
p, bu belli amacı
n partinin genel tutum ve eylemleri ile
doğrulanmasıgerekir.”
Siyasî Partiler Kanunu’nda kapatma nedeni olarak gösterilen
Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
’nı
n genel idare dı
ş
ı
na çı
karı
lması
nı
önermek,
Anayasa’nı
n
koymuş olduğu
siyasî
partilerin
yasaklanması
nıgenişleten ve şekilsizleştiren bir düzenlemedir. Bir
parti tek baş
ı
na bu nedenle Anayasa’da yasaklanan lâiklik karş
ı
tı
görüşve eylem prensibine aykı
rıdüşmez. Yukarı
da belirttiğimiz gibi,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k taşı
yan somut bir eylem ve bu eylemin lâiklik
ilkesine aykı
rı
lı
k teş
kil etmesinin kanı
tlanması halinde anlam
kazanacaktı
r. Dolayı
sı
yla lâiklik ilkesine aykı
rıbir amacıolmayan bir
partinin sadece ve sadece Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n kamu kurumu
olmaktan çı
karı
lması
nısavunduğu için kapatı
lması Anayasa’nı
n
siyasî partilerin kapatı
lması
nıöngördüğü sisteme aykı
rıolur. Kı
sacası
Anayasa’nı
n 136. maddesinin hükmünün amacı
nı
n ne olduğu
araştı
rı
lacak olursa, amacı
n Anayasa’nı
n 2. maddesindeki
Cumhuriyetin temel niteliklerinden olan (lâiklik) prensibinin korunması
olduğu anlaşı
lı
r. Partimiz programı
nda inanç sorunlarıbaş
lı
ğıaltı
nda
ilk belirtilen husus partinin “devletin ve dinin birbirinden ayrı
lması
demek olan laikliği savunur” hükmüdür.
Partimizin laiklik ilkesini benimsediği ve savunduğu
tartı
ş
ması
zdı
r. Bu ilkenin ülkemizdeki uygulanması
ndaki bir aksaklı
ğı
n, yanlı
ş
lı
ğı
n düzeltilmesini ve görüş olarak programı
nda
öngörmüş
tür. Programı
mı
zda “Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n bir devlet
kurumu olmaktan çı
karı
lması
ndan yanayı
z” denilmesi lâiklik ilkesinin
devlet ve din iliş
kilerinin birbirinden ayrı
lması
nı
n bir gereği olarak bir
amacı
n değil, bir görüşün belirtilmesidir. Nitekim, Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n dava dilekçesinin 3. paragrafı
nı
n sonunda da bu
hususun öngörülmüş olduğunu görüyoruz. Yukarı
da adıgeçen
cümlede bir amaç değil, bir görüş söz konusu olduğuna göre
Partimizin programı
ndaki Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n kamu kurumu
olarak yer alması
nı
n uygun bulunmadı
ğıyönündeki görüşve bunun
programı
mı
zda açı
klanması Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89.
maddesindeki “amaç güdemezler” hükmüne aykı
rı olarak
yorumlamamak gerekir.
Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n kuruluşu baş
langı
çta Türkiye’de
lâiklik prensibinin yerleşmesi açı
sı
ndan olumlu yorumlansa bile daha
ilk kurulduğu andan itibaren gerek doktrinde yazarlar tarafı
ndan,
gerekse politikacı
lar tarafı
ndan sürekli eleştirilmiştir ve eleş
tirilmeye
devam edilmektedir... Hatta, Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
, lâiklik ilkesinin
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ülkemizde tam manası
yla gerçekleşmesi ve yerleşmesinin önünde bir
engel olarak görülmeye baş
lanmı
ştı
r. Devletin Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğıvası
tası
yla Türkiye’de din hizmetlerini bir kamu hizmeti
olarak toplumun tamamı
nı
, tüm inanç grupları
nıiçine alacak şekilde
gerçekleş
tiremediği herkes tarafı
ndan kabul edilmektedir. Örnek
vermek gerekirse:
Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı 1982 T.C. Anayasası
’nı
n 136.
maddesinde, “Genel İ
dare içinde yer alan Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
,
lâiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasî görüşve düş
ünüş
lerin dı
şı
nda
kalarak ve milletçe dayanı
ş
ma ve bütünleş
meyi amaç edinerek, özel
kanunda gösterilen görevleri yerine getirir” ş
eklinde düzenlenmiş
tir.
Bu düzenlemede kurumun “lâiklik ilkesi doğrultusunda” çalı
şacağı
nı
n
belirtilmesi, anayasakoyucunun devletin dine yaklaşı
mı
nı
n salt bir
kamu hizmeti olması yolunda gösterdiği bir çaba olarak
değerlendirilebilir.
Ancak bu lâiklik kavramı
, 1965 tarihli ve 633 sayı
lıDiyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğıKuruluş ve Görevleri Hakkı
nda Kanun’da görevlerinin
belirlendiği 1. maddesiyle ihlâl edilmektedir; zira bu maddede
düzenlenmiş“ahlâk esasları
yla ilgili iş
leri yürütmek” görevinin idarenin
işlevi içinde ne bir kamu hizmeti ne de kolluk görevi olarak hukuken
yeri yoktur. İ
dare içindeki bir kurumun teknik bir hizmet vermek
amacı
nı
n ötesinde, bu ş
ekilde bir işlevle donatı
lmasıkanı
mca devleti
yurttaş
larıyönetebilmek için yönlendirici bir ideolojik aygı
t olarak
gören anlayı
şı
n tipik ifadesidir. Çağdaşdemokratik bir topluma uygun
olabilecek bir devlet modelinde ideolojik propagandanı
n yeri
tartı
ş
malı
dı
r; kanı
mca da olmamalı
, İ
dare’nin işlevi kamu hizmeti
sunmak ve güvenlik, dirlik, esenlik, genel sağlı
kla sı
nı
rlıkalmak üzere
kolluk görevini yerine getirmekle sı
nı
rlıkalmalı
dı
r. Oysa genel idare
içinde yer almakta olan Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n görevlerinin
yukarda kı
saca belirtildiği üzere, bu çerçevenin ötesine taşacak
şekilde düzenlenmişolduğu görülmektedir.
Bugün Diyanet İ
şleri reisliğinin devlet teşkilatıiçinde yer alması
ve devletin bu teşkilat marifetiyle dini bir takı
m faaliyetler ifa etmesi
lâiklik esası
yla telif edilemez. Filhakika Müslümanları
n ekseriyeti teşkil
ettiği ve bu itibarla bunları
n ihtiyaçları
na cevap vermekte devlet için
bir vazife, bir amme hizmeti mahiyeti aldı
ğıileri sürülebilir. Ancak bu
ekseriyet, ekaliyetler gibi bu ihtiyaçları
na kendi teş
kilat ve vası
taları
yla
cevap verebilir. Devlet belki de bu teşkilata diğerleriyle beraber ve
umumi menfaatlere hadim cemiyetlere yaptı
ğıtarzda bazıyardı
mlar
yapabilir. Fakat laik bir devlette idarenin din sahası
nda müspet
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faaliyetler icra etmesine sebep ve lüzum yoktur. Diyanet İ
şleri
reisliğinin idare teşkilatı
nı
n içindeki yeri ve rolü hukukî esaslardan
ziyade siyasî mülahazalarla izah edilmek ve muvakkat ve geçici tedbir
saymak daha doğru olur. Aynısuretle tekkelerin kapatı
lmasıve
bunları
n amme nizamı
nı
, maddî nizamıihlâl etmeyecek bir şekilde
ayinlerine müsaade edilmemesi de gene siyasî esaslara müstenit ve
geçici bir tedbir sayı
lmak lazı
m gelir. Bu ancak inkı
labı
n icap ettirdiği
ve muayyen bir zaman ve mekana mahsus fevkalade bir zabı
ta
tedbiri mahiyetindedir.
Bugün Türkiye’deki içtimai şartlar tamamı
yla olgunlaş
ı
nca,
hukuki esaslardan ziyade siyasî mülahazalarla ve içtimai zaruretlerle
kabul edilmişyarılâik Devlet sistemimizden tam lâik devlet sistemine
yani din iş
lerinin, devletten ayrı
lı
ğırejimine gitmenin en makul ve en
mantı
ki yol olacağıkanaatı
ndadı
r. Öğretide bazı
ları
na göre günümüz
koş
ulları devletin diyanet işlerinden tümüyle sı
yrı
larak dinsel
gereksinmelerinin sivil toplum içindeki yapı
lanmalarca karşı
lanması
na
bı
rakması
nıgerektirmektedir.
Yukarı
daki görüş
lerde açı
klandı
ğı gibi Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n merkezi teş
kilat içerisinde yer almasıtoplumumuz
içerisinde bir hoşnutsuzluğa sebebiyet vermektedir. Bu durumun
hukuk kuralları
na riayet ederek demokrasinin çizdiği sı
nı
rlar içinde
düşünce ve kanaat ve bunun açı
klanması hürriyetinden de
yararlanarak, kamuoyunun gündemine getirmek siyasî partilerin asli
fonksiyonları
ndandı
r.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 3. maddesinde de
belirtildiği gibi belirli bir ülkede belirli bir siyasî program üzerinde
anlaş
mı
şkimselerin halkı
n desteğini kazanı
p seçimler yoluyla devlet
yönetimini ve yerel yönetimleri ele geçirerek iktidar olmak veya
muhalefette bu yönetimleri denetlemek veya etkilemek suretiyle
Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak program ve tüzüklerindeki
öngörülen amaçlarıgerçekleştirmek için kurduklarısürekli bir örgüttür.
Bu tanı
mda siyasî partinin uymasıgereken normun Anayasa olduğu
açı
ktı
r. Ayrı
ca bu husus Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğünü
öngören Anayasa’nı
n 11. maddesi hükmünün de bir gereğidir. Adı
geçen maddede kanunları
n Anayasa’ya aykı
rıolamayacağıhükmü de
yer almaktadı
r. Dolayı
sı
yla siyasî partinin faaliyet alanı
nı
sı
nı
rlandı
racak temel norm Anayasa’dı
r. Anayasamı
z’ı
n 90. maddesi
gereğince Türkiye’nin taraf olduğu MilletlerarasıAnlaşmalar kanun
hükmündedir ve bunlar aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k iddiası
yla gidilemez. Bu hüküm ve Anayasa’nı
n başlangı
ç
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kı
smı
nda Türkiye Cumhuriyeti’nin, dünya milletleri ailesinin eşit
haklara sahip şerefli üyesi olduğu da belirtilmiştir. Netice itibariyle
siyasî partilerin uymasıgereken prensipler Anayasa’yla birlikte
uluslararasıhukukun bu alanda getirmişolduğu kı
staslardı
r.
Ancak siyasî partiler münferiden hiçbir uluslararasıbelgede
düzenleme konusu olmamı
ş
tı
r. Bundan çı
kan netice siyasî partilerin
uymasıgereken prensiplerin bütün temel hak ve hürriyetlere iliş
kin
genel hükümlerin olması
dı
r. Öyleyse siyasî partiler sadece
demokratik bir ülkede demokratik düzeni yı
kacak nitelikte, faaliyetlerde bulunamayacaklardı
r. Uluslararasıhukuk ve iç hukuk açı
sı
ndan
demokratik düzen sadece ilgili ülkenin mevzuatınazarıdikkate
alı
narak tespit edilemez. Yani demokratik düzen uluslararasıhukukta
demokratik kabul edilen ülkelerdeki demokrasiye ilişkin ortak
prensipler gereğince belirlenir. Hatta bu hususta ilgili devlet kendi
anayasal düzenini ve bu düzendeki hükümleri ileri sürerek
milletlerarası yükümlülüklerden kurtulamaz ve kendi sistemini
demokratik olarak adlandı
rdı
ğıanda kabul edilmişolan demokrasiye
ilişkin temel prensiplerden farklıhükümler kabul edemez. Bu husus
Türkiye Cumhuriyeti’nin 22 Ocak 1987 tarih ve 87/11439 sayı
lı
Bakanlar Kurulu Kararıuyarı
nca Avrupa Konseyi Komisyonu’na
kişisel baş
vuruyu kabul beyanı
ndaki çekincesinde belirtilen “Bu
beyanla komisyona tanı
nan yetki bakı
mı
ndan sözleşmenin 8., 9., 10.
ve 11. maddelerinin 2. fı
kraları
nda yer alan “demokratik bir toplum”
kavramı
, Türk Anayasası
’nda yer alan ilkelere ve özellikle
Anayasa’nı
n Dibacesi ve 13. maddesine uygun olduğu şekilde
anlaş
ı
lmalı
dı
r” hükmünü komisyon 5299/89, 15300/89 ve 15318/89
sayı
lıkararı
yla kabul etmemiştir. Çünkü demokratik bir toplum düzeni
ilgili ülkenin mevzuatı
na göre değil sözleş
mede belirtilen hükümler
çerçevesinde tespit ve tayin edilir. Daha sonraki Türkiye’nin
komisyona bireysel başvuruyu kabul beyanları
nıuzatan beyanlarda,
bu çekince Türkiye tarafı
ndan kaldı
rı
lmı
ş
tı
r. Bu durum bize
göstermektedir ki Türk hukukuna demokratik toplumdan ne
anlaş
ı
lmasıgerektiği sorusuna cevap aranı
rken Anayasal ve yasal
mevzuatı
mı
zla birlikte Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
anlaş
maları
n hükümlerini de gözönünde tutmak gerekecektir ve
Türkiye uluslararasıhukuk açı
sı
ndan girmişolduğu yükümlülüklere
riayet etmek zorundadı
r. Uluslararasıhukuk da bir siyasî partinin
demokrasiyi kabul edip ancak bunun uygulanmasısı
rası
ndaki ikincil
bir nokta hususunda farklıbir görüş beyan etmesi bu partinin
yasaklanması
nıhiçbir suretle gerektirmemektedir. Atatürk’ün belirtmiş
olduğu “muası
r medeniyet” seviyesini hedef almı
şAnayasası
’na ve
uluslararası hukuka aykı
rı bir hükme dayanı
larak partimizin
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programı
nda açı
kladı
ğı
mı
z görüşten dolayıpartimizin kapatı
lması
Türk demokrasisi açı
sı
ndan hukuken kabul edilemez bir duruma
sebebiyet verecektir. Ayrı
ca istenilmeyen bu halin gerçekleşmesi
halinde uluslararası camiada, Türkiye’de demokrasinin varlı
ğı
hususundaki olumsuz düşüncelere bir yenisini ekleyecektir.
Bir siyasî partiyi bu anlamdaki bir fonksiyonunu ifa etmesinden
dolayıkapatmak siyasî partilerin kapatı
lmasıolayı
nı
n arkası
ndaki
gerekçe ile bağdaşmaz. Zira siyasî partilerin kapatı
lması
nı
n
kabulündeki görüşdemokrasinin prensiplerinden olan “hürriyeti yok
etme hürriyetinin” olmaması
dı
r. Çünkü doktrinde de söylendiği gibi
hürriyeti sadece onu yok etmek için kullanmak isteyenler onun
üzerinde bir hak iddia edemezler.
Her rejim gibi demokratik rejimde varlı
ğı
na yöneltilecek
tehlikeler karş
ı
sı
nda kendini koruma hakk ı
na sahiptir.
Demokratik sistemin unsurları
ndan biri de siyasal sistemin “lâik”
olması
dı
r. Ancak lâikliğin mutlak anlamda kurumsallaş
ması
nı
n
yegane yolu Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğışeklinde örgütlenme değildir.
Belirtilen bu hususun Siyasî Partiler Kanunu madde 89 ve bunun
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
n ileri sürülmesini engelleyen Anayasa’nı
n
geçici 15. maddesinin demokratik liberal bir hukuk anlayı
ş
ıiçinde
yorumlanmasıgerekir. Bu yorum gereği bir siyasî partinin Siyasî
Partiler Kanunu’nun 89. maddesine aykı
rı
lı
k nedeni ile kapatı
lması
nı
haklı kı
lacak neden, Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n genel idare
içerisinden çı
karı
lması
nı
n istenmesi “anti lâik saik ve amaçlarla”
olmasıhaliyle sı
nı
rlı
dı
r. Bir baş
ka deyişle Siyasî Partiler Kanunu’nun
Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n genel idare dı
ş
ı
na çı
karı
lması
nı
n bir
siyasî parti tarafı
ndan önerilmesi halinde kapatı
lacağıesası
nıiçeren
89. maddesinin lâiklik ilkesine aykı
rıbir amacıolmayan bir parti için,
sı
rf Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nıkamu kurumu olmaktan çı
karmayı
savunduğu için uygulanması
, Anayasa’nı
n ruhuna ve felsefesine
aykı
rı
dı
r.
Bu arada açı
klı
ğa kavuş
turulmasıgereken bir diğer husus
Anayasa Mahkemesi’nin lâikliği nası
l yorumladı
ğı
dı
r. Yüksek Yargı
organı
nı
n içtihatları
na göre laiklik;
a- Dinin devlet işlerinde egemen ve etkili olmamasıesası
nı
n
belirlenmesi,
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b- Dinin bireyin manevi hayatı
na iliş
kin olan dini inanç
bölümünde araları
nda ayrı
m gözetilmeksizin sı
nı
rsı
z bir hürriyet
tanı
mak sureti ile dinin anayasal güvence altı
na alı
nması
,
c- Dinin bireyin manevi hayatı
nıaş
arak toplumsal hayatı
etkileyen eylem ve davranı
ş
lara iliş
kin bölümlerinde kamu düzenini,
güvenini ve çı
karları
nıkorumak amacı
yla kabul edilmesi ve dinin
kötüye kullanı
lması
nı
n ve sömürülmesinin yasaklanması
,
d- Devlete kamu düzeninin ve hakları
nı
n koruyucusu sı
fatı
yla
dini hak ve hürriyetler üzerinde denetim yetkisi tanı
nması
dı
r.
Bu esaslara göre partimizin dava konusu programı
ndaki cümle,
partinin bu konudaki ve ön savunmamı
zdaki belirttiği görüş
leri ile
birlikte değerlendirildiği zaman Anayasamı
z’ca benimsenmiş olan
lâiklik prensibine aykı
rıolmadı
ğıgörülür. Partimizin programı
ndan
anlaş
ı
ldı
ğıgibi Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
’nı
n kamu kurumu olma
niteliğinden çı
karı
lmasıyolu ile Anayasamı
z’da belirtilen lâiklik ilkesi
daha iyi işletilecektir. Ve bu alandaki kamu külfetleri karş
ı
sı
ndaki
eşitlik ilkesi ile kamu hizmetlerinden eşitlik ilkesine göre yararlanma
arası
ndaki oransı
zlı
k giderilecektir. O halde partimiz açı
sı
ndan
Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n kamu kurumu niteliğinden çı
karı
lması
Siyasî Partiler Kanunu’nun 89. maddesi ile korunmak istenen amaca
aykı
rı
lı
k oluşturmamakta; bilakis lâiklik ilkesini, daha belirgin bir
şekilde korumaya ve kuvvetlendirmeye yönelik bir amaç taş
ı
maktadı
r.
Konu ile ilgili bir diğer husus da Anayasa’nı
n 136. maddesinin
Anayasa’nı
n 4. maddesinde sayı
lan değiş
tirilemeyecek olan
hükümlerden biri olmadı
ğı
dı
r. Anayasa’nı
n 136. maddesinde Diyanet
İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n lâiklik ilkesi doğrultusunda görevlerini yerine
getireceğinin belirtilmişolması
, bu kurumun bu günkü hukukî statüsü
ile lâiklik prensibinin olmazsa olmaz şeklinde yorumlanamayacağı
dı
r.
Dolayı
sı
yla Diyanet İ
şleri Bakanlı
ğı
’nı
n bu günkü konumunun
değiş
tirilerek bir genel idare kurumu olmaktan çı
karı
lması da
Anayasa’nı
n değiştirilemeyecek hükümlerinden olan laiklik ilkesinin
değiş
tirilmesi anlamı
na gelmez. Zira yukarı
da doktrindeki görüşlerde
belirtildiği gibi Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n genel idare içerisinde yer
almasıbizatihi lâiklik ilkesine aykı
rıbulunarak eleş
tirilmiştir. Üstelik
ülkemizdeki lâiklik prensibine örnek teş
kil eden batıülkelerindeki
lâiklik prensibinin uygulanması
nda din hizmetleri kamu hizmeti olarak
düzenlenmemiş ve dinsel kuruluş
lara bı
rakı
lmı
ş
tı
r. Öte yandan
Anayasa’nı
n 4. maddesinde değiştirilmeyeceği belirtilmiş olan
Anayasa hükümleri dı
şı
ndaki pek çok Anayasa hükmü de
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Anayasa’nı
n 4. maddesinde sayı
lan Anayasa ilke ve hükümleri ile sı
kı
sı
kı
ya iliş
kili olup, bu sı
kı iliş
kiye bakı
larak Anayasa’nı
n
değiş
tirilemeyecek olan hükümlerinin kapsamları
nı genişletmek
mümkün değildir. Özetle, Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
’nı
n merkezi teşkilat
içinde
bulunması
na
ilişkin
Anayasa’nı
n
136.
maddesi
değiş
tirilemeyecek hükümlerden değildir. Bir siyasal partiye iktidara
geldiğinde eğer Anayasa’yıdeğiş
tirebilme sayı
sı
na ulaşmı
ş ise,
Anayasa’nı
n 4. maddesi hükmü dı
şı
ndaki hükümlerini ve bu arada
136. maddeyi değiştirebilme imkanı
nıAnayasa’nı
n 175. maddesi ile
tanı
yı
p bu imkanıkullanmayıtüzüğünde belirtmeyi siyasî partinin
kapatı
lmasısebebi olarak öngörmek ve yorumlamak bir çelişki olur.”
denilmiş
tir.
Esas hakkı
ndaki savunmanı
n bundan sonraki bölümünde kimi
bilim adamları
nı
n görüşlerine de yer verilerek özetle, ön savunmada
ileri sürülen hususlar yinelenmiş
, ayrı
ca Demokratik Barı
şHareketi
Partisi’nin Demokratik ve Lâik cumhuriyeti savunduğu, bu anlamda
sahiplendiği tek mirası
n Mustafa Kemal Atatürk’ün ve arkadaşları
nı
n
kurduğu düş
ünce temeli olduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin devri miras
olarak aldı
ğıOsmanlıİ
mparatorluğu’nun şeriatla yönetilen ehl-i
sünnet ve 1 cemaat bir toplum olduğu, İ
mparatorluğun gerilemesi ve
çökmesinin temelinde çok milliliğe ve çok dinililiğe “mezhep, inanç
gruplarıvs.” karşıeşit davranı
lmaması
nı
n yattı
ğıMustafa Kemal’e ve
Kuva-yi Milliye’ye karş
ı olan ş
eriatçı dernek ve oluş
umları
n
faaliyetlerine gerek KurtuluşSavaşıdöneminde gerekse sonradan
devam ettikleri, Cumhuriyet ve lâikliğin bu düşünce ve karş
ıçı
kı
ş
larla
inş
a olunduğu, Kurtuluş Savaş
ı
’nıyürüten ve başarı
ya ulaş
tı
ran
kadroları
n Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik harcı
nıoluşturan lâiklik
ilkesini, çağı
n bir gereği ve zorunluluğu olarak kabul ettikleri, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşş
artlarıiçerisinde Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n
“dinsel gericiliğin” denetim altı
na alı
nması
, “dinin siyasallaş
ması
nı
n”
önlenmesi ve toplumun tüm kesimlerinin inanç ve ibadet
hürriyetlerinin bir teminatıolarak kurulduğu, ancak bir süre sonra,
amaçlanan konumunun dı
şı
na çı
karak günümüzdeki yapı
sı
na
kavuştuğu, devasa bir kuruluşhaline gelen Başkanlı
ğı
n günümüzde
tüm kadroları
, kurumlarıve yayı
mlarıile, toplumu yönlendirmeyi
amaçladı
ğı
, açı
kça bilime ve çağdaş uygarlı
ğa karş
ı faaliyet
yürüttüğü, Türkiye’de var olan farklıinanç grupları
na hizmet vermediği
tartı
ş
ması
z olan kurumun sadece sünni İ
slâm mezhebinin
propagandası
nı ve örgütlenmesini yaptı
ğı bu tutumuyla da
Anayasa’nı
n eş
itlik prensibine aykı
rıdavrandı
ğı
, Kurum’un ülkemiz
nüfusunun yaklaşı
k üçte birini teş
kil eden alevî inanca mensup olanlarla, farklıinanca sahip diğer yurttaş
ları
mı
za hiçbir biçimde hizmet
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vermediğinin açı
k olduğu, bu kurumun yeniden örgütlenmesi
gerektiğini, Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
’nı
n iptal edilmesi olasıYasa’nı
n
yerine çı
karı
labilecek yeni bir Yasa’ya karşıtedbirini aldı
ğıve Türkiye
Diyanet Vakfı
’nıkurduğu il ve ilçelerdeki ş
ube yönetim kurulu
başkanlı
kları
nıo il ve ilçelerin müftülerinin yaptı
ğıve Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğıgibi çalı
ştı
ğı
, kimi bilim adamları
nı
n bu vakfıve genelde bu
tür vakı
fları
n kurulması
nıeleş
tirdikleri, Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n
faaliyetlerinin lâiklik ilkesine uymadı
ğı
, bu durumda başkanlı
ğı
n din
işleriyle uğraşan kamu kurumu olduğunu söylemenin olanaklı
olmadı
ğıileri sürüldükten sonra şu görüş
lere yer verilmiş
tir:
İ
nsan HaklarıEvrensel Bildirisi’nin 18. maddesi herkesin din ve
vicdan özgürlüğüne hakkıolduğu, bu hakkı
n din ve inanç değiştirme
özgürlüğü, dinini ya da inancı
nıtek başı
na ya da topluca, açı
k veya
özel olarak öğretme, öğrenme, uygulama, ibadet ve törenlerle açı
ğa
vurmayıdüzenlemektedir.
İ
nsan Hakları
nı ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair
Sözleşme’nin 9. maddesi de düş
ünce, vicdan ve özgürlüğünü
düzenlemektedir. Anayasamı
z da bu uluslararasımetinlere paralel
olarak düzenleme yapmı
ş
tı
r. Metinlerdeki bu hakkı
n belirlenen
unsurları
nı
n sı
nı
rıdin veya inancı
nıaçı
ğa vurma özgürlüğü açı
sı
ndan
getirilmiştir. Bu sı
nı
r kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması
,
genel ahlakı
n ve başkaları
nı
n hakları
nı
n korunması
dı
r.
Yukarı
daki temel hakkı
n güvencesi lâikliktir. Devletin temel
ilkesi olan “laiklik” devlet ve din işlerinin ayrı
lı
ğı
, dinsel ve siyasal
iktidarları
n karşı
lı
klıbağı
msı
zlı
ğı
dı
r. Bu tanı
m yönünden devlet dine
inanmak ya da inanmamak konusunu tamamen kiş
isel sorun olarak
görmek zorundadı
r.
Lâik devlette iki temel unsur bulunur.
Devletin temel yapı
sıbelirli bir dinin inanç sistemine ve
görüşlerine göre biçimlendirilmemelidir. Buna göre devletin dini
tanı
maması
, mali destekte bulunmamasıgerekir.
Dinsel görüş
ler açı
sı
ndan ayrı
m yapı
lmamalıve kişisel inanç
sistemleri devletin güvencesi altı
nda bulundurulmalı
dı
r. Bu ilkeye göre
ise devletin yurttaşları
nı
n inanç hürriyetini koruma altı
na almasıve
her türlü saldı
rı
ya karş
ıkoruması
nıiçerir.
Bu ilkelerin hayata geçirilmesi doğrultusunda hukuksal varlı
ğı
nı
kazanmı
ş bulunan Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğıbu görevleri yerine
Cumhuriyet ve lâiklik karşı
tıbir örgütlülüğe ulaşmı
ştı
r.
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Biz Demokratik Barı
şHareketi olarak devletin bu kurumunun
yeniden tartı
şı
lması
, konumunun belirlenmesini önermekteyiz. Programı
mı
zda hem düşünsel alanda hem de demokratik lâik Cumhuriyeti
savunan kamuoyunda Mustafa Kemal Atatürk’ün o günkü
düşüncelerinin aksine lâiklik karş
ı
tıbir örgüt haline gelen Diyanet
İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n tartı
şı
lmasıniteliğindedir.
Sonuç :
Demokratik Barı
şHareketi kurulduğundan bu güne dek lâikliğin
en büyük savunucuları
ndan biri olmuştur. Programı
na koyduğu
“Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n kamu kurumu olmaktan çı
karı
lması
dileği” Bu dilek, gün be gün karanlı
ğa gömülen ş
er’i güçlerin
palazlandı
ğıTürkiye’mizin, aydı
nlı
ğa çı
kmasıiçin atı
lan bir adı
mdı
r.
Bizim kaygı
mı
z kişisel yasakları
mı
z değil, ülkenin yasaklar ülkesi
olması
dı
r.
İ
nanı
yoruz ki ş
u an yargı
lanan sadece ve sadece Demokratik
Barı
şHareketi değildir.
Yargı
lanan Türkiye’nin 6366 Sayı
lıYasa ile onayladı
ğıİ
nsan
Hakları
nıve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme’de yer alan
düşünce, vicdan ve din özgürlüğüdür,
Yargı
lanan Helsinki Nihai Senedi’nde yer alan insan haklarıve
temel özgürlüklerdir,
Yargı
lanan Paris Şartı
’nda yer alan anlatı
m özgürlüğü, toplumun her kesimine karş
ıhoş
görü ve herkes için fı
rsat eşitliğidir.
Ve nihayet yargı
lanan yarı
nı
mı
z ve demokrasi anlayı
şı
mı
zdı
r.
Bizler tüm bu hak ve özgürlüklerin sağlanması
, lâik, demokratik
Türkiye için çalı
ştı
k, çalı
şacağı
z. Bizler bu ülkede kötü yasaları
n
yanı
nda iyi hakimlerin olduğuna inanı
yoruz.
“Anayasa Mahkemesi körükörüne kuralları uygulamaz.
Anayasayıyorumlamaya yetkili tek organ olarak, ilerici ve yapı
cı
yorumlarla onu güncel kı
lar. Bir anlamda Anayasa’yıyeniden yapar.”
Yüce Mahkeme’nin öncelikle Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9.
maddesindeki ihtârâtı
n yapı
lmamı
şolmasınedeni ile, usul hükümleri
yerine getirilmediğinden davayıreddetmesini,
1016

Gerek UluslararasıSözleş
meler çerçevesinde, gerekse süregelen değişiklikler dikkate alı
ndı
ğı
nda Anayasa’nı
n geçici 15. maddesinin Siyasî Partiler Kanunu açı
sı
ndan “Anayasa Yargı
sı
denetiminden korunma”sıortadan kalkmı
ştı
r. Bu nedenle Anayasa’ya
aykı
rıhüküm teşkil eden Siyasî Partiler Kanunu’nun 89. maddesinin
iptalini,
Demokratik Barı
ş Hareketi’nin programı
na koyduğu “dileği”
“lâiklik ilkesi”ne aykı
rı
lı
k teşkil etmediğinden ve Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n mevcut durumu nedeni ile “kamu kurumu niteliği” hatta
kurum olma niteliği olmadı
ğı
ndan, Yasa’nı
n belirttiği iş
levleri yerine
getirmemesi ve bu işlevleri devretmesi nedeniyle suçun iş
lenmediği
ve doğmadı
ğı
ndan bahisle davanı
n reddini, saygı
ları
mı
zla arz ve
talep ederiz”
V- YARGITAY CUMHURİ
YET BAŞSAVCISI’NIN SÖZLÜ
AÇIKLAMASI İ
LE DAVALI PARTİ TEMSİ
LCİ
Sİ
Nİ
N SÖZLÜ
SAVUNMALARI
Anayasa Mahkemesinin Çalı
ş
ma ve Yargı
lama Usulü’nü
belirleyen Anayasa’nı
n 149. maddesinin son fı
krası uyarı
nca,
25.2.1997 gününde Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
’nı
n sözlü
açı
klaması
ndan sonra, davalı siyasî parti temsilcisinin sözlü
savunmasıdinlenilmiştir.
A- Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sı
’nı
n Sözlü Açı
klaması
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sısözlü açı
klaması
nda, dava ile
ilgili esas hakkı
ndaki görüşlerini ayrı
ntı
lı olarak sundukları
nı
belirterek, Demokratik Barı
şHareketi Partisi’nin programı
nda diyanet
işlerine ilişkin olarak yer alan bölümün Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89.
maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğunu ileri sürmüş ve Parti’nin
kapatı
lması
nıistemiştir.
B- DavalıParti Temsilcisinin Sözlü Savunması
Demokratik Barı
ş Hareketi Partisi Genel Başkanı
, sözlü
savunması
nda özetle, önceki, savunmaları
nı yinelemeyeceğini,
Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n kı
rk-elli yı
l çok güzel çalı
ştı
ğı
nı
, sonra
bugünkü duruma düş
tüğünü, kendilerinin Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
’nı
n
devlet dı
şı
nda yer alması
ndan yana oldukları
nı
, bunun bir eylem
değil, düşünce olduğunu, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesinde
“bir amaç güdemezler” denildiğini, amacı
n ayrı
, görüşün ayrı
1017

olduğunu, “yanayı
z” demenin parti kapatma nedeni olmaması
gerektiğini, uluslararasısözleş
melerin düşünce açı
klanması
ndan
dolayıbir partinin kapatı
lması
na olur vermediğini ileri sürmüştür.
Parti Genel BaşkanıSözlü Savunması
ndan sonra, kimi belge
ve bilgileri ek olarak vermiş
tir.
VI- DEĞERLENDİ
RME
A- Ön Sorunlar Yönünden
1- Davanı
n Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9. Maddesine Aykı
rı
Olarak Açı
lı
p Açı
lmadı
ğıSorunu
Parti, savunmaları
nda davanı
n Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9.
maddesine aykı
rıolarak açı
ldı
ğı
nıileri sürmüştür.
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı ise esas hakkı
ndaki
görüşünde, özetle, 89. maddenin Siyasî Partiler Yasası
’nı
n Dördüncü
Kı
smı
nda yer aldı
ğı
nıve Dördüncü Kı
sı
mdaki yasaklara aykı
rıdavranı
lmasıdurumunda ihtara gerek olmadan doğrudan kapatma davası
açı
labileceğini bildirmiştir.
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9. maddesine göre Yargı
tay
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
, partilerin, tüzük ve programları ile
kurucuları
nı
n hukuksal durumları
nı
n Anayasa’ya ve yasa hükümlerine
uygunluğunu ve ayrı
ca, verilmesi gerekli bilgi ve belgelerin tamam
olup olmadı
ğı
nıkuruluşları
ndan sonra öncelikle ve ivedilikle incelemek durumundadı
r. Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
, aynı maddeye
dayanarak saptadı
ğınoksanlı
kları
n giderilmesini, gerekli göreceği ek
bilgi ve belgelerin gönderilmesini yazıile isteyebilecektir. Bu isteğe
uyulmaması
nı
n yapt ı
rı
mıda, siyasi partilerin kapatı
lması
na iliş
kin
hükümlerin uygulanması
dı
r. Böylece, Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n
partileri denetleme görevinin içeriği ve sı
nı
rıbelirlenmişolmaktadı
r.
Siyasi Partiler Yasası
’nda, kurulan partilerin tüzük ve programlarıile
kurucuları
nı
n hukuksal durumları
yla, her türlü eylemlerinin doğrudan
kapatma nedenleri yönünden Anayasa ve yasa hükümlerine aykı
rı
olmasıya da bunlarda noksanlı
klar saptanmasıdurumlarıbirbirinden
ayrı
lmı
şve değişik hukuksal sonuçlara bağlanmı
ştı
r.
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
, davalıParti programı
ndaki Diyanet
İ
şleri Başkanlı
ğı
’yla ilgili bölümün, Anayasa’nı
n 136. ve Siyasî Partiler
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Yasası
’nı
n 89.
istemektedir.

maddelerine

aykı
rı
lı
ğı savı
yla

kapatı
lması
nı

89. madde, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n Dördüncü Kı
smı
’nda yer
almaktadı
r. Bu nedenle, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9. maddesinde
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’na noksanlı
kları
n giderilmesi ile ilgili olarak
tanı
nan yetkiyi, yukarı
da belirtilen aykı
rı
lı
klarıda kapsayacak bir
duruma getirmek ve bu hususu bir dava koş
ulu olarak kabul etmek,
siyasi partilerin tüzük, program ve faaliyetlerinin Yasa’nı
n Dördüncü
Kı
smı
ndaki “Siyasi Partilerle ilgili Yasaklar”a aykı
rı olmaları
durumunda, bu koşul yerine getirilmeden, doğrudan 100. ve 101.
maddelerdeki nedenlerle kapatma davası açı
lması
na olanak
vermemek anlamı
na gelir. Yasa’nı
n Dördüncü Kı
smı
’ndaki yasaklara
aykı
rı
lı
k gerekçesiyle Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 9. maddesine göre
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nca uyarıyapı
lmadan açı
lmı
ş
bulunan davada, davalıParti’nin itirazıyerinde görülmemiş
tir.
2- Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. Maddesinin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Davalı Parti savunmaları
nda, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n
yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar birçok kez değiş
ikliğe
uğradı
ğı
nı
, Millî Güvenlik Konseyi döneminde çı
kartı
lmı
şyasa olma
niteliğini yitirdiğini, ayrı
ca Anayasa’nı
n kimi maddelerinde de
değiş
iklik yapı
ldı
ğı
nı
, Anayasa’da ve yasada yapı
lan bu değişiklikler
gözönünde
bulundurulduğunda,
Yasa’nı
n
89.
maddesinin
Anayasa’nı
n Geçici 15. maddenin korumasıaltı
nda olduğunun kabul
edilemeyeceğini ve Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
n incelenebileceğini ileri
sürmüş
tür.
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesinin Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğı
nıtartı
ş
mak Anayasa’nı
n geçici 15. maddesinin açı
klı
ğı
karşı
sı
nda olanaksı
zdı
r. Anayasa’nı
n geçici 15. maddesinin son
fı
krasıile birinci fı
krasıarası
nda, belirli bir dönemde çı
karı
lan
yasaları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
kları
nı
n iddia edilememesi yönünden bir
zaman ayrı
mıyapı
lmamı
ş, üçüncü fı
krada yer alan “bu dönem”
sözcükleri birinci fı
krada açı
klanmı
ştı
r. Böylece, belirli bir dönemde
çı
karı
lan yasalar için Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nda bulunulamayacağı
öngörülmüştür. Geçici maddeler, uygulama süreleriyle değil, geçici
olarak düzenledikleri hukuksal ilişki ve kurumlarla kendisi ve bağlı
olduğu temel metinlerin içerikleri ve verdikleri anlam ile
değerlendirilmelidir. Geçici maddeler, değiş
ik hukuksal düzenlemeler
arası
nda bağlantıkurar, kazanı
lmı
şhakları
n saklıtutulması
nıve
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uygulamanı
n genişbir zaman dilimine yayı
lması
nısağlar. Geçici
maddelerin diğerlerinden farkıbudur. Hukuksal değer bakı
mı
ndan ise,
geçici maddelerle diğerleri arası
nda bir farklı
lı
k bulunmamaktadı
r.
Geçici madde yasama organıtarafı
ndan yürürlükten kaldı
rı
lı
ncaya
kadar uygulanmasızorunlu bir kuraldı
r. Kenar baş
lı
ğı
nı
n “geçici
madde” olmasıda bu sonucu etkilemez. Tersine görüş
ler yerinde
olsaydı
, Anayasa’nı
n 177. maddesinde bu konuda bir açı
klı
k olur ya
da Anayasa’ya hiç konulmazdı
. Anayasa’da düzenlenen bir konunun
Anayasa Mahkemesi’nce uygulanmamasıdüş
ünülemez. Bu nedenle,
Anayasa’nı
n geçici 15. maddesi, 22 Eylül Harekâtıve yönetimi
süresince değil, madde yürürlükte kaldı
ğısürece 12 Eylül 1980’den ilk
genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Baş
kanlı
k divanıoluş
turuluncaya (6 Aralı
k 1983) kadar yapı
lan
düzenlemelere karş
ıAnayasa yargı
sıyolunu kapattı
ğı
ndan, bu
dönem içinde çı
karı
lan 22.4.1983 günlü, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’nun 89. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
nda bulunulamaz.
Güven Dİ
NÇER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU
bu görüş
lere katı
lmamı
ş
lardı
r.
3Uluslararası Sözleşmeler Karşı
sı
nda Siyasî Partiler
Yasası
’nı
n Kimi Kuralları
nı
nİ
hmali Sorunu
Davalı parti, savunmaları
nda, uluslararası sözleş
melerin
düşünce açı
klanması
ndan dolayıbir partinin kapatı
lması
na olur
vermediğini, bu nedenle, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n ilgili kuralları
yerine iç hukukumuza göre yasa hükmünde olan Avrupa İ
nsan
HaklarıSözleşmesi’nin uygulanmasıgerektiğini bildirmiş
tir.
Anayasa’nı
n 90. maddesinde “Usulüne göre yürürlüğe
konulmuş milletlerarası andlaşmalar
kanun
hükmündedir”
denilmektedir. Buna göre, Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesi kuralları
da yasa hükmündedir. Ancak, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
davada Sözleşme’ye nazaran özel yasa niteliğinde olduğundan
uygulanma önceliğine sahiptir. Kaldıki, Sözleş
me siyasî parti
kapatma davaları
nda uygulanacak somut kurallarıda içermemektedir.
Bu nedenlerle, davada Siyasî Partiler Yasasıhükümlerinin
ihmal edilerek Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesi’nin ilgili kuralları
nı
n
doğrudan uygulanmasıolanağıbulunmamaktadı
r.
Güven Dİ
NÇER bu gerekçeye katı
lmamı
ş
tı
r.
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4- Yargı
lamanı
n Duruş
malıYapı
lı
p Yapı
lmamasıSorunu
DavalıParti ön savunması
nda, davanı
n duruşmalıolarak
görülmesi isteminde bulunmuş; Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğıise,
esas hakkı
ndaki görüş
ünde bu düş
ünceye katı
lmadı
ğı
nıve istemin
reddi gerektiğini belirtmiştir.
Anayasa’nı
n 149. maddesinin son fı
krası
nda, “Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sı
fatı
yla baktı
ğıdavalar dı
şı
nda kalan işleri dosya
üzerinde inceler” denilmektedir. 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 33. maddesinde
de Anayasa’daki hüküm doğrultusunda, “Siyasi partilerin
kapatı
lması
na iliş
kin davalar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinde incelenir ve karara
bağlanı
r” kuralı
na yer verilmiş
tir. Aynıkural, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n,
98. maddesinin ilk fı
krası
nda da, yinelenmiş, ancak burada da,
davanı
n duruşmalıgörülmesi esasıbenimsenmemiştir.
Açı
klanan nedenlerle, siyasi parti kapatma davaları
nda
duruşma yapı
lmasıolanağıbulunmadı
ğı
ndan davalıParti’nin bu
konudaki istemi yerinde değildir.
Güven Dİ
NÇER bu görüşe katı
lmamı
ş
tı
r.
B- Esas Yönünden
Çoğulculuğu ve katı
lı
mcı
lı
ğıesas alan kurallar ve kurumlar
düzeni olan çağdaş demokrasilerde, bireysel iradeleri birleş
tirip
yönlendirerek onlara ağı
rlı
k kazandı
ran özgün kuruluş
lara gereksinim
duyulmuş
tur. Bu kuruluş
lar, dağı
nı
k siyasal görüş
leri birleştirip açı
klı
k
ve güç sağlayarak devlet hizmetlerini daha yararlıkı
lmak, hak ve
özgürlükleri güvenceye bağlayarak toplumsal barı
şıgüçlendirmek,
anayasal ilkeler doğrultusunda kamuoyu oluş
turarak yaş
ama aydı
nlı
k
getirmek yönünden vazgeçilmez öneme sahip olan siyasal partilerdir.
Anayasa’nı
n 68. maddesinin ikinci fı
krası
nda, “Siyasî partiler
demokratik siyasî hayatı
n vazgeçilmez unsurları
dı
r” denildikten sonra
üçüncü fı
krası
nda da “Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar
ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler”
kuralı
na yer verilerek, bu konuya özel bir önem verilmiştir.
Partilerin kuruluşve çalı
şmaları
nda özgür olmalar ıtemel ilkedir.
Partiler, belli siyasal düşünceler çevresinde birleş
en yurttaşları
n
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özgürce kurdukları ve özgürce katı
lı
p ayrı
ldı
kları kuruluş
lardı
r.
Kamuoyunun oluşumunda önemli etkisi olan partiler, yurttaş
ları
n
istem ve özlemlerinin gerçekleş
mesine çalı
şan ve siyasal katı
lı
mları
somutlaş
tı
ran hukuksal yapı
lardı
r.
Demokrasinin olmazsa olmaz koş
ulu olarak görülen partilerin,
devlet yönetimindeki etkinlikleri ve ulusal istencin gerçekleşmesindeki
rolleri nedeniyle, Anayasakoyucu, onlarıöteki tüzelkiş
ilerden farklı
tutarak, kurulmaları
nı
, çalı
şmaları
nda uyacakları esasları ve
kapatı
lmaları
nda izlenecek yöntem ve kuralları
, özel olarak
belirlemekle kalmamı
ş, Anayasa’nı
n 69. maddesinin son fı
krası
nda,
çalı
şma, denetleme ve kapatı
lmaları
nı
n Anayasa’da belirlenen ilkeler
çerçevesinde çı
karı
lacak bir yasayla düzenlenmesini öngörmüştür.
Bu madde esas alı
narak çı
karı
lan 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Yasası
’nda, siyasî partilerin, kuruluş
ları
ndan baş
layarak, çalı
şmaları
,
denetimleri ve kapatı
lmalarıkonuları
nda, ayrı
ntı
lıkurallar getirilerek
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nca izleneceği ve durumları
nda
yasalara aykı
rı
lı
k görülenler hakkı
nda, kapatma istemiyle dava
açı
lacağıbelirtilmiştir.
Siyasal partilerin, demokratik siyasî yaşamı
n vazgeçilmez
öğeleri olmaları
, devlet örgütü ve kamu hizmetleriyle yoğun iliş
ki
içinde bulunmaları
, onları
n her istediklerini yapabilecekleri anlamı
na
gelmez. Siyasal partilerin baskıve engellerden uzak kalmaları
nı
sağlamaya yönelik kurulma ve çalı
şma özgürlüğü, Anayasa ve bu
alanıdüzenleyen yasalarla sı
nı
rlı
dı
r. Bu belirleme aynızamanda
Anayasa’nı
n 2. maddesinde kurala bağlanan demokratik hukuk
devleti olmanı
n da bir gereğidir. Çünkü hukuk devleti her ş
eyden önce
hukukun üstünlüğünü tanı
yan ve koruyan devlettir.
1- Yekta Güngör ÖZDEN,
KANTARCIOĞLU’nun Gerekçeleri

Mustafa

BUMİ
N

ve

Fulya

Anayasa’nı
n 68. maddesinin ikinci fı
krası
nda, siyasî partilerin
demokratik siyasî hayatı
n vazgeçilmez unsurlarıolduğu belirtildikten
sonra dördüncü fı
krası
nda, “siyasî partilerin tüzük ve programlarıile
eylemleri, devletin bağı
msı
zlı
ğı
na, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne, insan hakları
na, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet
egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz;
sı
nı
f veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir diktatörlüğü
savunmayıve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik
edemez” denilmiş
tir.
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Siyasî partilerin uyacaklarıesaslarıbelirleyen 69. maddenin
beşinci fı
krası
nda da, bir siyasî partinin tüzüğü veya programı
nı
n 68.
maddenin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıbulunmasıhalinde
temelli kapatma kararıverileceği kurala bağlanmı
ş
tı
r. Anayasa, siyasî
partilerin kapatı
lma nedenlerini tek tek saymı
ş, yasakoyucuya,
bunları
n dı
ş
ı
nda düzenleme yapmaya elveriş
li bir yasama alanı
bı
rakmamı
ştı
r. Bu durumda, siyasî partilerin, 68. maddenin dördüncü
fı
krası
nda sayı
lanlar dı
ş
ı
nda bir nedenle, tüzük ve programları
nı
n bu
fı
kraya aykı
rıolduğu gerekçesiyle kapatı
lmaları
na olanak yoktur.
Devletin temel hukuk düzeninin kaynağı ve belirleyicisi olan
Anayasa’daki bu açı
klı
k karş
ı
sı
nda, Siyasi Partiler Yasası
’nı
n farklı
bir düzenleme getiren 89. maddesine geçerlik tanı
mak, Anayasa
kuralı
nı
n uygulama dı
şıbı
rakı
lmasıanlamı
na gelir. Oysa, sözkonusu
Anayasa kuralı
, 22.4.1983 günlü, 2820 sayı
lı Siyasî Partiler
Yasası
’ndan sonra 23.7.1995’te yapı
lan Anayasa değişikliği ile
getirilmiştir. Yasakoyucunun bu değiş
ikliğe koş
ut olarak zaman
geçirmeden Siyasi Partiler Yasası
’ndaki uyumsuzluklarıgidermesi
gerekirken, bunu gerçekleştirmemiş olması
, aynıkonuda ayrı
ntı
lı
düzenleme getiren ve Yasa’ya göre üst hukuk normu niteliğinde olan
Anayasa kuralı
nı
n, uygulanmamasısonucunu doğurmaz. Bu, kı
saca
“Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü” ilkesi olarak tanı
mlanan ve
Anayasa kuralı
nı
n “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kişileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r. Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz” denilen
Anayasa’nı
n 11. maddesinin de gereğidir.
Parti programı
nı
n “inanç sorunları
” başlı
klıbölümü, bir bütünlük
içinde değerlendirildiğinde, lâiklik ilkesine aykı
rı
lı
k içermediği, Diyanet
İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n bu ilkeyi gerçekleş
tirmek amacı
yla Devlet kurumu
olmaktan çı
kartı
lması
nı
n öngörüldüğü anlaşı
lmaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, Demokratik Barı
ş Hareketi Partisi’nin
2820 sayı
lı Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 101. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (a) bendi uyarı
nca kapatı
lmasıisteminin reddi gerekir.
2- Güven Dİ
NÇER’in Gerekçesi
Siyasi Partilere yönelik kurallar Anayasa’nı
n “Siyasi Haklar ve
Ödevler”le ilgili Dördüncü Bölümünde yer alan 68. ve 69. Maddelerde
düzenlenmiştir.
Siyasi partilerin düzenlediği 68.ve 69. Maddeler, bu maddelerin
Anayasa’da yer aldı
ğıbölüm ve özellikle 68. Maddenin ikinci
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fı
krası
nda yer alan (Siyasi Partiler demokratik siyasi hayatı
n
vazgeçilmez unsurları
dı
r.) kuralı
, siyasi partilerin Anayasa’da
“Anayasal bir kurum”olarak benimsendiğini ve düzenlediğini
göstermektedir.
Anayasal müesseseler hakkı
nda uygulanacak yaptı
rı
mlar ancak
anayasalarda düzenlenebilir ve yer alabilir. Başka bir deyiş
le siyasi
partilerin varlı
ğıve sona ermesi ile ilgili kurallar “Anayasal alan”
içindedir.
Anayasada kapatma nedeni olabilecek temel kurallar
Anayasanı
n 69. Maddesinin
beşinci, altı
ncı ve dokuzuncu
fı
kraları
nda düzenlenmiştir. Buna göre:
Bir Siyasi Partinin tüzüğü ve programı
, devletin bağı
msı
zlı
ğı
na,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan hakları
na , eş
itlik ve
hukuk devleti ilkelerine millet egemenliğine , demokratik ve laik
Cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolursa; sı
nı
f veya zümre diktatörlüğüne
veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıveya yerleştirmeyi
amaçlarsa o parti temelli olarak kapatı
lı
r. Ayrı
ca, bir siyasi parti bu
netlikteki fiillerin iş
lediği bir odak haline gelirse kapatı
lı
r.
Bunları
n dı
şı
nda siyasi partilerin, uluslararasıkuruluş
lardan ve
Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardı
m
almalarıda kapatı
lma sebebidir.
Siyasi Partilerin kapatı
lma nedenleri Anayasanı
n 69 .
maddesindeki kurallarla sı
nı
rlı
dı
r. Ancak, bu kurallara aykı
rı
lı
k siyasi
partilerin kapatı
lması
na neden olur.
Siyasi partilerle ilgili olarak yapı
lan ayrı
ntı
lıyasal düzenlemeye
göre
teş
kilatlanma, mali
yönetim
ve
diğer
konulardaki
yasaklanmalarla ilgili olarak çeş
itli yasalarıihlal ve ihmal eden
durumlar siyasi partilerin kapatı
lması
nı değil bunlara başka
müeyyideler uygulanması
nıgerektirir. Bir teşkilatlanma, yönetim ve
muhasebe hatasıveya noksanıile yasa kuralları
nıihlali yüzünden bir
siyasi parti kapatı
lamaz. Çünkü siyasi parti kapatma nedenleri
Anayasada , sayı
larak belirlenmiştir. Bu kapatma nedenlerine ek
nedenler yasalarla ihdas edilemez.
Siyasi Partilerin kapatı
lması
yla ilgili olarak yasalarla yapı
lan ek
düzenlemeler Anayasanı
n ilgili kurallarıile çeliş
kili olduğu ve aykı
rı
lı
k
doğurduğu takdirde Anayasa Mahkemesi, yerine göre Anayasaya
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uygunluk denetimi yoluyla bu kurallarıiptal ederek veya bu kuralları
ihmal ederek Anayasa Kuralları
na göre hüküm tesis etmek
zorundadı
r.
Olayda Siyasi Partiler Yasası
’nda bulunan Anayasaya aykı
rıbir
düzenleme ile karş
ıkarşı
yayı
z. Yalnı
z Anayasa ile düzenlenebilecek
bir alana, Anayasanı
n 68. Ve 69. Maddelerine, adeta siyasi partiler
yasasıile ilaveler yapı
lmı
ştı
r. Siyasi Partiler Yasası
nı
n 89. Maddesi ile
konulan ve Diyanet İ
şleri Bakanlı
ğı
nı
n genel idarede yer alması
na
ilişkin Anayasanı
n 136. Maddesi hükmüne aykı
rıamaç gütme
yasağı
na dayanan Siyasi Parti Kapatma müeyyidesinin olayda
uygulanmayarak olayı
n yalnı
zca Anayasanı
n 68. Ve 69. Maddelerine
göre çözümlenmesi gerekir. Demokratik Barı
ş Harekatı Partisi
Anayasanı
n 68. Ve 69. Maddelerine aykı
rı bir davranı
ş
ta
bulunmamı
ştı
r.
Davalıparti hakkı
ndaki kapatma isteminin bu nedenlerle reddi
gerekir.
3- Haşim KILIÇ ve Sacit ADALI’nı
n Gerekçeleri
1995 yı
lı
nda değiş
tirilen Anayasa’nı
n 69. maddesine göre,
siyasî partilerin, kapatı
lma nedenleri,
- tüzük ve programları
nı
n Anayasa’nı
n 68.
dördüncü fı
krası
na aykı
rıbulunması
,

maddesinin

- 68. maddenin dördüncü fı
krası
nda belirlenen kurallara aykı
rı
eylemlerin odağıdurumuna gelmesi,
- Yabancıdevletlerden, uluslararasıkuruluşlardan ve Türk
uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kiş
ilerden yardı
m alı
nması
,
biçiminde belirlenmiştir.
Yasakoyucu’nun, bunlar dı
şı
nda yeni kapatma nedeni koyması
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turur.
1995 yı
lı
nda yapı
lan Anayasa değiş
ikliğiyle oldukça daraltı
lan
siyasî parti kapatı
lma nedenleri, 2820 sayı
lı Siyasî Partiler
Kanunu’nda genişbiçimde yer almaya devam etmektedir. Başka bir
deyişle, Anayasa’ya uygun değiş
iklik yapı
lmamı
ştı
r. Demokratik Barı
ş
Hareketi Partisi’nin 2820 sayı
lıYasa’nı
n 89. maddesine göre
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kapatı
lmasıistenilmektedir. Bu maddede belirtilen kapatı
lma nedeni
Anayasa’da öngörülmemiş
tir. Ancak, bu madde Anayasa’nı
n geçici
15. maddesi kapsamı
nda olduğundan, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nda
bulunma olanağıyoktur.
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nda bulunulamayan böyle bir durumda,
2820 sayı
lıYasa’nı
n 89. maddesi yerine Avrupa İ
nsan Hakları
Sözleşmesi’nin uygulanması gerekir. Çünkü, Anayasa’nı
n 90.
maddesine göre bu Sözleş
me, uygulanması gereken kanun
hükmündedir. Maddeye göre, ulusal yasalarda değişiklik gerektiren
anlaş
malar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayı
nıöngören bir
yasayla uygun bulunduğundan, kanun hükmündeki sözleş
meler için
gerekli olan yasama organıiradesi de yerine getirilmişolur. Kaldıki,
uygulanmasıarzu edilmeyen Sözleş
me kurallarıiçin “çekince” de
konulabilmektedir.
Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesi’nin 10. ve 11. maddeleri
siyasî partileri de kapsayan örgütlenme ve düş
ünceyi açı
klama
özgürlüğünün sı
nı
rları
nı belirtmektedir. Avrupa İ
nsan Hakları
Komisyonu’nun ve Divanı
nı
n kararları
nda da bu konuda somut
görüşlere yer verilmiş
tir. Buna göre, barı
ş
çıyollarıamaç edinenlerin
şiddete başvurmadan her ortamda düş
üncelerini örgütlü ya da
örgütsüz ifade edebilmeleri “demokratik toplum düzeninin”
vazgeçilmez koş
uludur. Bu düşünceler, hoş
a gitmeyen ya da toplumu
rahatsı
z eder nitelikte olabilir, ama yine de bunlarıengelleyen
sı
nı
rlamalar getirilemez.
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesinde öngörülen parti
kapatma nedeni, örgütlenme ve düş
ünceyi açı
klama özgürlüğünü
kullanı
lamaz duruma getiren bir sı
nı
rlama içermektedir. Bu sı
nı
rlama
Anayasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen “Temel hak ve hürriyetlerle
ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar demokratik toplum düzeninin
gereklerine aykı
rıolamaz...” kuralı
na açı
kça aykı
rı
dı
r. Anayasa’nı
n
13. maddesinde hak ve özgürlüklerin demokratik toplum düzeninin
gereklerine aykı
rı olarak sı
nı
rlandı
rı
lamayacağı
nı
n öngörülmesi,
Avrupa İ
nsan HaklarıSözleş
mesi’ne yapı
lan açı
k bir yollamadı
r.
Baş
ka bir anlatı
mla, Sözleş
me’ye 13. madde kapsamı
nda anayasal
bir düzey kazandı
rı
lmı
ş
tı
r. Sözleş
me, demokratik devletlerin hak ve
özgürlük konusunda ortaklaş
a saptadı
kları referans normları
içermektedir. Bu nedenle, 13. madde ile demokratik toplum düzeninin
gereklerine yapı
lan yollama, Sözleşme’nin uygulanması
nızorunlu
kı
lar. Ayrı
ca, birbiriyle çelişen iki yasa arası
nda özel-genel ya da
önceki-sonraki yasa ayrı
mlarıyapı
larak Anayasa’ya açı
kça aykı
rıbir
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yasaya öncelik
bağdaş
maz.

tanı
mak

Anayasa’nı
n üstünlüğü

ilkesiyle

de

Bu nedenle, Anayasa’nı
n 13. maddesiyle uyum içinde olan
Sözleşme’nin 10. ve 11. maddeleri gereğince şiddete baş
vurmadan
bir düş
ünceyi açı
klamaktan başka eylemi bulunmayan Demokratik
Barı
şHareketi Partisi’nin kapatı
lmasıiçin yapı
lan başvurunun reddi
gerekir.
Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet SEZER, Yalçı
n ACARGÜN, Ali
HÜNER ile Lütfi F. TUNCEL davalıParti’nin kapatı
lmasıgerektiği
görüşüyle davanı
n reddine ilişkin yukarı
daki gerekçelere
katı
lmamı
ş
lardı
r.
VII- SONUÇ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n 25.10.1996 gün ve
SP.88.Hz.1996/307 sayı
lıİ
ddianamesi ile Programı
, 2820 sayı
lı
Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesine aykı
rıgörülerek aynı
Yasa’nı
n 101. maddenin (a) bendi gereğince Demokratik Barı
ş
Hareketi Partisi hakkı
nda açı
lan kapatı
lma davası
nı
n REDDİ
NE,
Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet SEZER, Yalçı
n ACARGÜN, Ali
HÜNER ile Lütfi F. TUNCEL’in karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
22.5.1997 gününde karar verildi.
Baş
kan
Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/3 (Siyasî Parti Kapatma)
: 1997/3

Çoğunluk görüş
üne göre, 22.4.1983 tarihinde kabul edilen
Siyasî Partiler Yasası
, 12 Eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler
sonucu toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanlı
k Divanı
nı
oluş
turduğu 6.12.1983 tarihine kadar geçen dönem içinde
çı
karı
ldı
ğı
ndan bu Yasa kuralları
nı
n, belirtilen tarihten sonra
değiş
tirilmişolmadı
kça Anayasa’nı
n Geçici 15. maddesinin getirdiği
sı
nı
rlama nedeniyle Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri sürülemez.
Demokratik Barı
ş Hareketi Partisi’nin kapatı
lması
na ilişkin
davada, Siyasî Partiler Kanunu’nun uygulanması gereken 89.
maddesinin daha sonra herhangi bir değiş
ikliğe uğramaması
nedeniyle Anayasa’nı
n Geçici 15. maddesi kapsamı
nda olduğu
tartı
ş
ması
z ise de, Yasa’nı
n bu maddesinin dayanağı
nıoluş
turan
Anayasa’nı
n 68. ve 69. maddeleri 23.7.1995 günlü, 4121 sayı
lıYasa
ile değiş
tirilmiş
tir. Geçici 15. madde ile belli dönemde çı
karı
lan
yasaları
n Anayasa’ya uygunluk denetiminin yasaklanması
nı
n 1982
Anayasası
’nı
n sonradan değiş
ikliğe uğramayan kurallarıile sı
nı
rlı
tutulmasıgerekir. Tersine bir düşünce yasak kapsamı
ndaki yasa
kuralları
na Anayasa’nı
n üstünde bir yer vermek anlamı
na
geleceğinden kabul edilemez.
Anayasa’da yapı
lan değişiklikle belli bir konunun somut olarak
düzenlenmesi durumunda buna aykı
rıyasa kuralı
nı
n ihmal edilerek
doğrudan Anayasa’nı
n uygulanması Anayasa’nı
n üstünlüğü ve
bağlayı
cı
lı
ğıilkesinin zorunlu sonucu ise de bu uygulamanı
n örtülü bir
Anayasa’ya uygunluk denetimi olduğu da açı
ktı
r. Çünkü burada yasa
kuralıile Anayasa kuralıkarşı
laştı
rı
lmakta arada çelişki olduğu
saptandı
ğıiçin üstün hukuk normu uygulanmaktadı
r. Oysa, Geçici 15.
madde kapsamı
ndaki yasaları
n, 1982 Anayasası
’nı
n değiştirilen
kuralları
na uygunluğunun denetlenmesi Anayasa’ya uygunluk
denetiminin amacı
na da uygun olacaktı
r.
Açı
klanan nedenlerle, Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesinin
Geçici 15. madde kapsamı
nda olması nedeniyle Anayasa’ya
uygunluk denetimine bağlı tutulamayacağı yolundaki çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yoruz.
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Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/3 (Siyasî Parti Kapatma)
: 1997/3

Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 25.10.1996 günlü, SP.88
Hz.1996/307 sayı
lıiddianamesiyle Parti programı
nda, Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n genel idare içinde yer alması
na iliş
kin Anayasa’nı
n
136. maddesi ile Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesine aykı
rıbir
bölüm bulundurduğundan, davalı Demokratik Barı
ş Hareketi
Partisi’nin SPY’nı
n 101. maddesinin (a) bendi gereğince kapatı
lması
istemiyle kamu davasıaçı
lmı
ş
tı
r.
Demokratik siyasi hayatı
n vazgeçilmez unsurlarıolarak kabul
edilen siyasi partilerin, Devlet yönetimindeki etkinlikleri, ülkenin ve
milletin
isteklerinin gerçekleş
mesindeki siyasi rolleri nedeniyle
Anayasakoyucu, siyasi partileri diğer tüzelkişilerden farklıgörerek
kurulmaları
nda,
çalı
şmaları
nda
uyacakları esasları ve
kapatı
lmaları
nda izlenecek yöntem ve kurallarıözel olarak belirlemiş
ve Anayasa’nı
n 69. maddesinin son fı
krası
nda da, siyasi partilerin,
kuruluşve çalı
ş
maları
nı
n, denetleme ve kapatı
lmaları
nı
n Anayasa’da
belirlenen esaslar çerçevesinde yasa ile düzenleneceği belirtilmiş
tir.
Bu kural uyarı
nca, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasasıçı
karı
lmı
ş
;
Partilerin kuruluş
ları
ndan baş
layarak çalı
ş
maları
, denetimleri ve
kapatı
lmalarıile ilgili konularda, belirli bir sistem içerisinde, genişve
ayrı
ntı
lıkurallar getirilmiş
tir. Bu kurallar arası
nda, siyasi partilerin
Yargı
tay
C.Başsavcı
lı
ğı
’nca
izleneceği,
kuruluş
ları
nda
ve
çalı
şmaları
nda Yasa’ya aykı
rı
lı
k görülmesi halinde kapatı
lmalarıiçin
Anayasa Mahkemesi’ne dava açı
lacağıöngörülmüştür.
Anayasa’nı
n 136. maddesinde, “Genel İ
dare içinde yer alan
Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî
görüşve düş
üncelerin dı
şı
nda kalarak ve milletçe dayanı
şma ve
bütünleşmeyi amaç edilenerek, özel kanununda gösterilen görevleri
yerine getirir” denilmektedir. Bu Anayasal kural, Siyasî Partiler
Yasası
’nı
n “Diyanet İ
ş
leri Baş
kanlı
ğı
nı
n yerinin korunması
” başlı
klı
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89. maddesinde yaptı
rı
ma bağlanarak siyasi partilerin, Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
nı
n, genel idare içinde yer alması
na iliş
kin Anayasa’nı
n
136. maddesine aykı
rıamaç güdemeyecekleri belirtilmiş
tir. Böylece
Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğıile ilgili kurala hem Anayasa’da hem de
Siyasî Partiler Yasası
’nda yer verilmiş
tir.
DavalıParti Programı
nı
n “İ
nanç Sorunları
” baş
lı
klıbölümünde
aynen “...Demokratik Barı
şHareketi devletin ve dinin birbirinden
ayrı
lmasıdemek olan laiklik anlayı
şı
nısavunur. Ülkemizde, bugüne
kadar gerçek anlamda laisizm egemen kı
lı
nmamı
ştı
r. Demokratik
Barı
şHareketi, devletin tüm din grupları
ndan eş
it uzaklı
kta durması
için gerekli tüm düzenlemeleri yapacaktı
r. Biz, Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
nı
n bir devlet kurumu olmaktan çı
kartı
lması
ndan yanayı
z.
Kurum inanç sahiplerine devir edilmeli, Kurumda, hangi inanç
gurubunun, hangi temsil esası
na göre var olacağıve mali bütçesinin
nası
l düzenleneceği tümüyle bu kurumda yer almak isteyen cemaat
temsilcilerince belirlenmelidir...” denilmektedir.
Siyasi Partilerin, demokratik siyasi hayatı
n vazgeçilmez
unsurlarıolmaları
, Devlet örgütü ve kamu hizmetleriyle yoğun iliş
ki
içinde bulunmaları
, onları
n her istediklerini yapabilecekleri veya
amaç edinebilecekleri anlamı
na gelmez. Siyasi Partilerin baskıve
engellerden uzak kalmaları
nı sağlamaya yönelik kurulma,
teşkilatlanma ve çalı
şma özgürlüğü, Anayasa’nı
n ve bu alanı
düzenleyen yasaları
n koyduğu ilkelerle sı
nı
rlı
dı
r. Bu belirleme ve
sı
nı
rlamalar, Anayasa’nı
n 13., 68. ve 69. maddelerinde öngörülen
ilkelere dayanmakta olup 2. maddesinde kurala bağlanan demokratik
hukuk devleti olmanı
n da gereğidir.
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddesinde, Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı
’nı
n genel idare içinde yer alması
na iliş
kin Anayasa’nı
n
136. maddesine aykı
rıamaç gütme, parti kapatma nedeni olarak
kabul edilmiştir. Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
’nı
n Anayasal konumunu
koruyan bu kuralda Kurumun, “laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün
siyasî görüşve düşüncelerin dı
ş
ı
nda kalarak ve milletçe dayanı
şma
ve bütünleş
meyi amaç edinerek” görev yapması zorunluluğu
vurgulanmı
ştı
r.
Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
, dinsel bir örgüt olmayı
p Anayasa’nı
n
136. maddesinde öngörüldüğü üzere genel idare içinde yer alan
yönetsel bir örgüt olup bu Kuruma bağlıkişiler de, özel yasası
gereğince memur niteliğinde sayı
lmı
şlardı
r. Bu Kurumun Anayasa’da
yer almasıve görevlilerinin memur sayı
lması
nı
n, ülke koşulları
nı
n ve
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gereksinmelerinin doğurduğu bir zorunluluk sonucu olduğunda kuşku
yoktur. Anayasa’nı
n 136. maddesinin gerekçesinde, “Cumhuriyetin
hemen baş
langı
cı
ndan itibaren, genel idare içinde yer alan Diyanet
İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n yine aynı statüye bağlı kalması yerinde
görülmüş
tür” denilmekte, 1961 Anayasas ı
’nı
n aynıkuralıiçeren 154.
maddesinin gerekçesinde de, “Dinî inanç ve kanaat hürriyetini, temel
hak ve hürriyetler arası
nda ilân eden, ibadet ve dinî törenlerin
serbestisini teminat altı
na alan Anayasa’da sosyal bir müessese
olarak dinin taşı
dı
ğıönem bakı
mı
ndan, Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n
bugüne kadar olduğu gibi genel idare içinde yer almasıtabîî ve zaruri
görülmüş
tür. Bu sebeple tasarı
nı
n ek 2. maddesinde sevkedilen
hüküm, Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n özel kanunundaki görevleri
yerine getireceği esası
nımuhafaza etmektedir” denilmiş
tir.
Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n Anayasa’da yer almasıhususu, din
hizmetleri denetiminin Devletçe yürütülmesi, din işlerinde çalı
şacak
kimselerin yetenekli ve bilgili olarak yetiş
tirilmesi yoluyla dinî
taassubun önlenmesi, ahlâkı
n ve dinin toplum için manevî bir disiplin
durumuna gelmesi ve böylece değiş
ik dinlerdeki tüm inananlarıve
inanmayanları
yla Türk Ulusu’nun çağdaşuygarlı
k düzeyine erişmesi
amacı
nı
n gerçekleştirilmesi nedenleri yanı
nda, çoğunluğun müslüman
olduğu ülkemizde, dini gereksinimlerin karş
ı
lanabilmesi için din
hizmetleri görecek kiş
ilerin, mabetlerin ve başkaca maddi ihtiyaçları
n
sağlanması
, onarı
m ve bakı
mlarıgibi konulara da katkı
sıolması
nedenlerine dayanmaktadı
r. Devletin, her toplumsal kurumda olduğu
gibi, toplumun dini gereksinmelerine yardı
m etmesinin ve Diyanet
İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n Anayasa’da yer alması
nı
n lâiklik ilkesine aykı
rıbir
yanıbulunmamaktadı
r. Devletin bu alandaki yardı
mıve Kurum
görevlilerinin memur sayı
lması
, Devletin din işlerini yürüttüğü
anlamı
na gelmeyip ülke koşulları
nı
n zorunlu kı
ldı
ğıdurumlara uygun
bir çözüm yolu bulmak amaç ve anlamı
nıtaşı
maktadı
r. Esasen
Anayasa’nı
n 136. maddesinde, Diyanet İ
şleri Baş
kanlı
ğı
’nı
n,
görevlerini “lâiklik ilkesi doğrultusunda” yapacağıbelirtilmektedir.
Böylece Anayasa’da genel idare içinde varlı
ğıöngörülen
Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n görevlerini ortadan kaldı
rmak, onu
Devlet Kurumu olmaktan çı
karmak, bu Kurum’un hukuksal varlı
ğı
na
son vermek, Kurum’un inanç sahiplerine veya dini gruplara
bı
rakı
lması
nıistemek ve bunlarıprogramları
yla amaçlamak, siyasî
partiler yönünden 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 89. maddesine aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r.
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Bu nedenlerle, programı
nı
n “inanç sorunları
” baş
lı
klıbölümü
Anayasa’nı
n 136. ve Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 89. maddelerine aykı
rı
bulunduğundan aynıYasa’nı
n 101. maddesinin (a) bendi gereğince
davalıDemokratik Barı
ş Hareketi Partisi’nin kapatı
lması
na karar
verilmesi gerekirken aksi yönde oluşan çoğunluk görüşüne
katı
lmı
yoruz.
Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
AhmetNecdet SEZER

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/3 (Siyasî Parti Kapatma)
: 1997/3

DavalıParti programı
nı
n inanç sorunlarıisimli bölümünde “Biz
Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
nı
n bir devlet kurumu olmaktan
çı
karı
lması
ndan yanayı
z. Kurum inanç sahiplerine devredilmeli,
kurumda hangi inanç grubunun, hangi temsil esası
na göre var olacağı
ve malî bütçesinin nası
l düzenleneceği tümüyle bu kurumda yer
almayıisteyen cemaat temsilcilerince belirlenmelidir” denilmektedir.
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
na göre, “Siyasî
partilerin tüzük ve programlarıile eylemleri, devletin bağı
msı
zlı
ğı
na,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan hakları
na, eşitlik ve
hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik
Cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz; sı
nı
f veya zümre diktatörlüğünü
veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayıve yerleştirmeyi
amaçlayamaz; suç iş
lenmesini teşvik edemez.”
Laiklik Cumhuriyetin değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek
temel niteliklerinden biridir. Bu ilkenin savunulup, korunması
Cumhuriyetin ilelebet yaşayabilmesi için “olmazsa olmaz”
koş
ulları
ndan biridir. Bu nedenle, Anayasamı
z laikliğe aykı
rıtüzük ve
programıolan partilerin kapatı
lması
nıbuyurmaktadı
r. Anayasa’nı
n
laiklik ilkesi din ve mezhep ayrı
mıyapı
lmadan ulusça dayanı
ş
ma ve
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bütünleşmeyi sağlayan temel unsurlardan biridir. Bu nedenle,
Anayasa’nı
n 136. maddesiyle Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğı
’nı
n genel idare
içinde yer alı
p “laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasî görüşve
düşüncelerin dı
şı
nda kalarak ve milletçe dayanı
şma ve bütünleşmeyi
amaç edinerek özel kurumda gösterilen görevleri” yerine getireceği
öngörülmüştür.
Diyanet İ
ş
leri Başkanlı
ğı
’nı
n Anayasa’nı
n 136. maddesinde
öngörülen,
- Genel idare içinde yer alması
- Laiklik ilkesi doğrultusunda çalı
şması
- Her türlü siyasî görüşve düşüncelerin dı
şı
nda kalması
- Ulusça dayanı
şma ve bütünleşmeyi amaç edinmesi ilkesine
uygun olarak yapı
lanmasıve çalı
ş
masıgerekmektedir. Uygulamada
görülen ve görülebilecek olan kimi yanlı
şlı
kları
n bu kurumun
cemaatlere teslim edilerek bütünleşme ve dayanı
ş
ma yerine çekiş
me
ve bölünme yeri haline getirmek yerine görülen aksaklı
kları
nı
alı
nabilecek yasal ve idarî önlemlerle giderilmesi gerekir.
Cumhuriyetimizin kendine özgü kurallarıve tarihi gerçekler gözardı
edilerek bu kurumun Anayasa’nı
n öngördüğü laikliğin sağlanmasıve
korunmasıiçin genel idare içinde yer almasızorunludur. Bu nedenle,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 89. maddesi “Siyasî Partilerin, ... Diyanet
İ
şleri Başkanlı
ğı
nı
n, genel idare içinde yer alması
na iliş
kin
Anayasanı
n 136 ncı maddesi hükmüne aykı
rı
” hareket
edemeyeceklerini, 101. maddesinde ise böyle hareket eden partilerin
kapatı
lmasıöngörülmüştür.
Açı
klanan nedenlerle, Anayasa’nı
n 68. maddesine ve 69.
maddesine paralel ve amaca uygun bulunan Siyasî Partiler
Yasası
’nı
n 89. ve 101. maddeleri gereğince davalısiyasî partinin
kapatı
lması
na karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle aksine oluşan
çoğunluk kararı
na karş
ı
yı
m.

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
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