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: 2001/389
: 2002/6 (Yürürlüğü Durdurma)
: 13.2.2002

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
NDE BULUNAN :
Anamuhalefet (Doğru Yol) Partisi Genel Baş
kanıTansu Çİ
LLER
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU :
27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanununda Değişiklik
Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun”un 1. maddesinin Anayasa’nı
n 2. ve 48.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı ileri sürülerek iptali ve yürürlüğünün
durdurulması
na karar verilmesi istemidir.
I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
3.9.2001 günlü dava dilekçesinde, 27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lı
“Elektrik PiyasasıKanununda Değişiklik Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun”un
1. maddesinin uygulanması sonucu doğabilecek sakı
ncaları
n
önlenebilmesi için yürürlüğünün durdurulması
na karar verilmesi
istenilmiş
tir.
IIYÜRÜRLÜĞÜN
İ
NCELENMESİ

DURDURULMASI

İ
STEMİ
Nİ
N

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesi ve
ekleri, esas inceleme raporu, iptali istenilen kural, dayanı
lan Anayasa
kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun”un 1. maddesi iptal edildiğinden
bu maddenin, uygulanması
ndan doğacak sonradan giderilmesi güç
veya olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal kararı
nı
n
sonuçsuz kalmamasıiçin kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlanacağı
güne kadar yürürlüğünün durdurulması
na karar verilmesi gerekmiş
tir.
III- SONUÇ
27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun” 1. maddesi, 13.2.2002 günlü, E.
2001/389, K. 2002/29 sayı
lıkararla iptal edildiğinden bu maddenin,
uygulanması
ndan doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksı
z
453

durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmaması
için kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlanacağı güne kadar
YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 13.2.2002 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/97
: 2002/9 (Yürürlüğü Durdurma)
: 12.6.2002

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
NDE BULUNAN :
Cumhurbaş
kanıAhmet Necdet SEZER
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU :
15.5.2002 günlü, 4756 sayı
lı“Radyo ve Televizyonları
n Kuruluşve
Yayı
nlarıHakkı
nda Kanun, Bası
n Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile
Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un
kimi maddelerinin, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptalleri ve
yürürlüklerinin durdurulması
na karar verilmesi istemidir.
I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
21.5.2002 günlü dava dilekçesinde, 15.5.2002 günlü, 4756
sayı
lı“Radyo ve Televizyonları
n Kuruluş ve Yayı
nlarıHakkı
nda
Kanun, Bası
n Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un kimi maddelerinin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ve uygulanmaları durumunda giderilmesi
olanaksı
z zararlar doğurabileceği gözetilerek yürürlüklerinin
durdurulması
na karar verilmesi istenilmiştir.
IIYÜRÜRLÜĞÜN
İ
NCELENMESİ

DURDURULMASI

İ
STEMİ
Nİ
N

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesi ve
ekleri, konuya iliş
kin rapor, iptali istenilen kurallar, dayanı
lan Anayasa
kuralları
yla, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
15.5.2002 günlü, 4756 sayı
lı“Radyo ve Televizyonları
n Kuruluş
ve Yayı
nlarıHakkı
nda Kanun, Bası
n Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile
Kurumlar Vergisi Kanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un;
3. maddesiyle değiş
tirilen 13.4.1994 günlü, 3984 sayı
lı
, Radyo ve
Televizyonları
n Kuruluş ve Yayı
nları Hakkı
nda Kanun’un 6.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (a) bendinin; 12. maddesiyle değiştirilen
3984 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesinin sekizinci fı
krası
nı
n, dördüncü
tümcesinde yer alan “... tazminat miktarı
, on milyar liradan az
olmamak üzere...” ibaresi ile altı
ncıtümcesinde yer alan “... tensip
kararıile birlikte bilirkişiyi de tayin eder ve ...” ibaresinin; 13.
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maddesiyle değiş
tirilen 3984 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesinin (d) ve (e)
bentlerinin; 20. maddesiyle değiştirilen 15.7.1950 günlü, 5680 sayı
lı
Bası
n Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fı
krası
nı
n ikinci tümcesinde
yer alan “... tazminat miktarı
, on milyar liradan az olmamak üzere...”
ve dördüncü tümcesinde yer alan “...tensip kararıile birlikte bilirkişiyi
de tayin eder ve...” ibarelerinin; Geçici 4. maddesinin, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıkonusunda güçlü belirtiler ve uygulanmaları
ndan doğacak
sonradan giderilmesi güç veya olanaksı
z durum ve zararlar
doğabileceği dikkate alı
ndı
ğı
nda, esas hakkı
nda karar verilinceye
kadar yürürlüklerinin durdurulmasıgerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Yasa’nı
n; 2. maddesiyle değiş
tirilen 3984 sayı
lıYasa’nı
n 4.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n (k) bendindeki “...veya korku salacak...”
ve (v) bendindeki “... karamsarlı
k, umutsuzluk,...” sözcüklerinin; 16.
maddesiyle değiş
tirilen 3984 sayı
lıYasa’nı
n 33. maddesinin, birinci
ve ikinci fı
kraları
nı
n, 22. maddesiyle değiştirilen 5680 sayı
lıYasa’nı
n
20. maddesinin; 25. maddesiyle değiştirilen 5680 sayı
lıYasa’nı
n 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinin
yürürlüklerinin
durdurulması
na
ilişkin
istemin
koşulları
oluş
madı
ğı
ndan reddi gerekir.
III- SONUÇ
15.5.2002 günlü, 4756 sayı
lı“Radyo ve Televizyonları
n Kuruluş
ve Yayı
nlarıHakkı
nda Kanun, Bası
n Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile
Kurumlar Vergisi Kanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun” un:
A) 1- 3. maddesiyle değiş
tirilen 13.4.1994 günlü, 3984 sayı
lı
,
Radyo ve Televizyonları
n Kuruluşve Yayı
nlarıHakkı
nda Kanun’un 6.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (a) bendinin, Mustafa BUMİ
N, Samia
AKBULUT ile Fulya KANTARCIOĞLU’nun karş
ı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
2- 12. maddesiyle değiştirilen 3984 sayı
lı Yasa’nı
n 28.
maddesinin sekizinci fı
krası
nı
n;
a- Dördüncü tümcesinde yer alan “... tazminat miktarı
, on milyar
liradan az olmamak üzere...” ibaresinin, Samia AKBULUT ile Enis
TUNGA’nı
n karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
b- Altı
ncıtümcesinde yer alan “... tensip kararıile birlikte
bilirkişiyi de tayin eder ve ...” ibaresinin, Enis TUNGA’nı
n karş
ı
oyu ve
OYÇOKLUĞUYLA,
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3- 13. maddesiyle değiştirilen 3984 sayı
lı Yasa’nı
n 29.
maddesinin (d) ve (e) bentlerinin, Mustafa BUMİ
N, Samia AKBULUT,
Yalçı
n ACARGÜN, Nurettin TURAN ile Fulya KANTARCIOĞLU’nun
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
4- 20. maddesiyle değiştirilen 15.7.1950 günlü, 5680 sayı
lı
Bası
n Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fı
krası
nı
n ikinci tümcesinde
yer alan “... tazminat miktarı
, on milyar liradan az olmamak üzere...”
ibaresi ile dördüncü tümcesinde yer alan “...tensip kararıile birlikte
bilirkişiyi de tayin eder ve...” ibaresinin, Samia AKBULUT ile Enis
TUNGA’nı
n karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
5- Geçici 4. maddesinin, Mustafa BUMİ
N, Samia AKBULUT ile
Fulya KANTARCIOĞLU’nun karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkonusunda güçlü belirtiler bulunmasıve
uygulanmaları
ndan doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksı
z
durum ve zararları
n önlenmesi için ESAS HAKKINDA KARAR
VERİ
Lİ
NCEYE KADAR YÜRÜRLÜKLERİ
Nİ
N DURDURULMASINA,
B) 1- 2. maddesiyle değiş
tirilen 3984 sayı
lıYasa’nı
n 4.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n (k) bendindeki “...veya korku salacak...”
ve (v) bendindeki “... karamsarlı
k, umutsuzluk,...” sözcüklerinin,
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN
ile Enis TUNGA’nı
n karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
2- 16. maddesiyle değiştirilen 3984 sayı
lı Yasa’nı
n 33.
maddesinin;
a- Birinci fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
bİ
kinci
fı
krası
nı
n,
OYÇOKLUĞUYLA,

Haşim

KILIÇ’ı
n

karş
ı
oyu

ve

3- 22. maddesiyle değiştirilen 5680 sayı
lı Yasa’nı
n 20.
maddesinin, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
4- 25. maddesiyle 5680 sayı
lıYasa’nı
n 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 30, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinde yapı
lan değiş
ikliklerin,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
YÜRÜRLÜKLERİ
Nİ
N DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N REDDİ
NE,
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12.6.2002 gününde karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/228
: 2002/9
: 3.1.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 11. Sulh Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 15.7.1950 gün ve 5680 sayı
lıBası
n
Kanunu’nun 3445 sayı
lı Yasa’nı
n 7. maddesi ile değiş
ik 19.
maddesinin III numaralı bendinin ikinci paragrafı
nı
n birinci
tümcesinde yer alan “...iki gün içinde...” sözcüklerinin, Anayasa’nı
n
32. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
5680 sayı
lıBası
n Kanunu’nun 19. maddesine istinaden sorumlu
yazıişleri müdürüne tebliğ edilen düzeltme ve cevap yazı
sı
nı
n
mevkutede yayı
mlanmamasınedeniyle, bu yazı
nı
n yayı
mlanmasıiçin
başvurulmasıüzerine, Yasa’nı
n 19. maddesinin III numaralıbendinin
üçüncü paragrafı
nı
n ikinci tümcesinde yer alan “...iki gün içinde...”
sözcüklerini Anayasa’ya aykı
rı bulan
Mahkeme, iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“... Anayasa’nı
n 32. maddesinde; düzeltme ve cevap hakkı
ancak kişilerin haysiyet ve ş
ereflerine dokunulmasıveya kendileri ile
ilgili gerçeğe aykı
rıyayı
nlar yapı
lmasıhallerinde tanı
nı
r ve kanunla
düzenlenir.
Düzeltme ve cevap yayı
mlanmazsa yayı
mlanmaması
nı
n
gerekip gerekmediğine hâkim tarafı
ndan ilgilinin müracaat tarihinden
itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir. Şeklindedir.
Anayasa’nı
n bu açı
klı
ğı
na rağmen 5680 sayı
lıYasa’nı
n 19/3.
maddesinde Sulh Ceza Hâkimi’nin 2 gün içinde cevap ve düzeltmeyi
suç mahiyetinde olup olmadı
ğı
, yayı
m ile ilgisi bulunup bulunmadı
ğı
,
kanunda yazı
lış
ekil ve ş
artlarıtaş
ı
yı
p taşı
madı
ğıve mevkuteye
yapı
lan başvurunun yayı
mdan itibaren 2 ay içinde yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
cihetlerinden inceleyerek cevap veya düzeltmenin yayı
mlanması
na
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veya aynen ya da
yayı
mlanması
na karar
şeklindedir.

uygun göreceği değişiklikleri yaparak
verir. Bu karar ilgililere tebliğ olunur

Burada Yasa ile Sulh Ceza Hakimi’ne tanı
nan “2 gün içinde”
şeklindeki süre Anayasa’nı
n 32. maddesindeki tesbit edilen süreye
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
5680 sayı
lıBası
n Kanunu’nun itiraz konusu “iki gün içinde”
sözcüklerini de içeren 19. maddesinin III numaralıbendi ş
öyledir:
“III- Cevap veya düzeltmenin zamanı
nda yayı
nlanmaması
halinde ilgili, yayı
nlanmasıgereken tarihten itibaren yirmi gün içinde
evrakıile birlikte bulunduğu yer sulh ceza hâkimine baş
vurur.
Sulh ceza hâkimi iki gün içinde, cevap veya düzeltmeyi; suç
mahiyetinde olup olmadı
ğı
, yayı
n ile ilgisi bulunup bulunmadı
ğı
,
Kanunda yazı
lışekil ve ş
artlarıtaşı
yı
p taş
ı
madı
ğıve mevkuteye
yapı
lan başvurunun yayı
ndan itibaren iki ay içinde yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
cihetlerinden
inceleyerek,
cevap
veya
düzeltmenin
yayı
nlanmaması
na veya aynen ya da uygun göreceği değiş
iklikleri
yaparak yayı
nlanması
na karar verir. Bu karar ilgililere tebliğolunur.
Bu karara karş
ıilgililer dört gün içinde asliye ceza hâkimine
evrakları
nıda vermek suretiyle itiraz edebilirler. Asliye ceza hâkiminin
(I) numaralıfı
kradaki hususlarıda dikkate almak suretiyle iki gün
içinde itirazıinceleyerek vereceği karar kesindir”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kuralışöyledir :
“MADDE 32.- Düzeltme ve cevap hakkı
, ancak kiş
ilerin
haysiyet ve ş
ereflerine dokunulmasıveya kendileriyle ilgili gerçeğe
aykı
rıyayı
nlar yapı
lmasıhallerinde tanı
nı
r ve kanunla düzenlenir.
Düzeltme ve cevap yayı
mlanmazsa, yayı
mlanması
nı
n gerekip
gerekmediğine hâkim tarafı
ndan ilgilinin müracaat tarihinden itibaren
en geç yedi gün içerisinde karar verilir”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca,
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
lı
mları
yla 17.4.2001 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
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
yasa kuralı
yla aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan Anayasa kuralı
,
bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
5680 sayı
lıBası
n Kanunu’nun cevap ve düzeltme hakkı
nı
düzenleyen 19. maddesinde, kiş
ilerin, haysiyet ve şerefine dokunan
veya kendileri ile ilgili gerçeğe aykı
rıhareketler, düşünceler ve sözler
isnat edilmek suretiyle açı
k veya kapalıbir biçimde yapı
lan yayı
mlara
karşıizleyecekleri yöntem düzenlenmiştir.
Yasa’nı
n itiraz konusu “iki gün içinde” sözcüklerinin de yer
aldı
ğı19. maddesinin III numaralıbendinin ikinci paragrafı
nda,
düzeltme ve cevap yazı
sı
nı
n zamanı
nda yayı
mlanmamasısonucu
ilgilinin bulunduğu yer Sulh Ceza Mahkemesi’ne baş
vurmasıhalinde
hâkimin iki gün içinde karar vereceği belirtilmiş
tir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, Anayasa’nı
n 32. maddesinde
düzeltme ve cevabı
n yayı
mlanmamasınedeniyle ilgilinin baş
vurusu
halinde,
bu yazı
nı
n yayı
mlanması
nı
n gerekip gerekmediğine
müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde hâkim
tarafı
ndan karar verileceğinin belirtilmesine karşı
n, 5680 sayı
lıBası
n
Kanunu’nun 19. maddesinin III numaralıbendinin ikinci paragrafı
nda,
başvuru üzerine Sulh Ceza Hâkiminin iki gün içinde baş
vuruyu
inceleyerek karar vereceğinin öngörüldüğü, Yasa’daki “iki gün içinde”
sözcüklerinin Anayasa’nı
n 32. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri
sürülmüştür.
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İ
tiraz konusu kural, cevap veya düzeltmenin sorumlu müdür
tarafı
ndan Yasa’da öngörülen sürede yayı
mlanmamasıhalinde
ilgilinin Sulh Ceza Hâkimi’ne müracaatıüzerine iki gün içinde bu
konuda karar verileceğini hükme bağlamaktadı
r.
Anayasa’nı
n 32. maddesinde, düzeltme ve cevap
hakkı
,
kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulmasıveya kendileri ile ilgili
gerçeğe aykı
rıyayı
mlar yapı
lmasıhalinde tanı
nmı
şve bu hakkı
n
kullanı
lmasıile ilgili düzenlemelerin yasayla yapı
lacağı
, düzeltme ve
cevabı
n yayı
mlanmamasıhalinde hâkim tarafı
ndan ilgilinin müracaat
tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde bu konuda karar
verileceği belirtilmiş
tir.
Haberleş
me organları
nı
n kamuoyuna doğru haber ve bilgi
sunmalarıhizmet gereklerinden olup, bu faaliyetlerinde de, kiş
ilerin
haysiyet ve şereflerine saygı
lıolmakla yükümlüdürler. Anayasa’nı
n
32. maddesinde belirtilen yedi gün azami süredir. Gerçeğe aykı
rı
,
şeref ve haysiyeti kı
rı
cıbir yayı
mı
n hafı
zalardaki etkisi henüz
silinmeden mümkün olan en kı
sa zamanda, karş
ıbir yayı
m ile
doğrunun bildirilmesi amacı
yla Yasa ile yedi günden daha kı
sa süre
öngörülmesinde Anayasa’ya aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
İ
tiraz baş
vurusunun reddi gerekir.
VI- SONUÇ
15.7.1950 günlü, 5680 sayı
lı“Bası
n Kanunu”nun 3445 sayı
lı
Yasa ile değiştirilen 19. maddesinin (III) numaralıbendinin ikinci
paragrafı
nı
n birinci tümcesinde yer alan “...iki gün içinde,...”
sözcüklerinin, Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
3.1.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/344
: 2002/10
: 3.1.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 20. Asliye Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 15.7.1950 gün ve 5680 sayı
lı“Bası
n
Kanunu”nun 3445 sayı
lı Yasa’nı
n 7. maddesi ile değiş
ik 19.
maddesinin III numaralı bendinin üçüncü paragrafı
nı
n ikinci
tümcesinde yer alan “...iki gün...” sözcüklerinin, Anayasa’nı
n 32.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sulh Ceza Mahkemesi’nin tekzip kararı
na karş
ı5680 sayı
lı
Bası
n Kanunu’nun 19. maddesi uyarı
nca Asliye Ceza Mahkemesi’ne
itirazda bulunulmasıüzerine, Yasa’nı
n 19. maddesinin III numaralı
bendinin üçüncü paragrafı
nı
n ikinci tümcesinde yer alan “...iki gün...”
sözcüklerini Anayasa’ya aykı
rı bulan Mahkeme, iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“... 5680 sayı
lıBası
n Kanunu’nun 19. maddesinin 3. bendinde
bulunan ve Asliye Ceza Mahkemesi ile ilgili kı
sı
mdaki “2 gün” içinde
tümcesinin Anayasa’nı
n 32. maddesine aykı
rıolduğundan yine
Anayasanı
n 152. maddesi gereğince itirazen iptali talebi ile Anayasa
Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’na baş
vurulması
na karar verilmiştir.
Anayasa’nı
n 32. maddesinde, düzeltme ve cevap hakkıancak
kişilerin haysiyet ve ş
erefine dokunulmasıveya kendileri ile ilgili
gerçeğe aykı
rıyapı
lmasıhallerinde tanı
nı
r ve kanunla düzenlenir.
Düzeltme ve cevap yayı
nlanması
, yayı
nlanmaması
nı
n gerekip
gerekmediğine hâkim tarafı
ndan ilgilinin müracaat tarihinden itibaren
en geç 7 gün içerisinde karar verilir ş
eklindedir.
Anayasa’nı
n 7 günlük bir süre tanı
ması
na rağmen 5680 sayı
lı
Yasa’nı
n 19/3. maddesinde Asliye Ceza Hâkimi’nin 2 gün içinde
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cevap ve düzeltmeyi suç mahiyetinde olup olmadı
ğı
, yayı
m ile ilgisi
bulunup bulunmadı
ğı
, kanunda yazı
lı ş
ekil ve şartları taşı
yı
p
taşı
madı
ğıve mevkuteye yapı
lan başvurunun yayı
mdan itibaren yasal
süre içinde yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı cihetlerinden incelenmesi
gerekmektedir.
Bası
n Kanunu ile Asliye Ceza Hâkimi’ne tanı
nan “2 gün”
şeklindeki süre Anayasa’nı
n 32. maddesinde belirtilen 7 günlük
süreye tamamen aykı
rı
dı
r iptali gerekir”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
5680 sayı
lı Bası
n Kanunu’nun, itiraz konusu, “iki gün”
sözcüklerini de içeren 19. maddesinin III numaralıfı
krasış
öyledir:
“III- Cevap veya düzeltmenin zamanı
nda yayı
nlanmaması
halinde ilgili, yayı
nlanmasıgereken tarihten itibaren yirmi gün içinde
evrakıile birlikte bulunduğu yer sulh ceza hâkimine baş
vurur.
Sulh ceza hâkimi iki gün içinde, cevap veya düzeltmeyi; suç
mahiyetinde olup olmadı
ğı
, yayı
n ile ilgisi bulunup bulunmadı
ğı
,
Kanunda yazı
lışekil ve ş
artlarıtaşı
yı
p taş
ı
madı
ğıve mevkuteye
yapı
lan başvurunun yayı
ndan itibaren iki ay içinde yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
cihetlerinden
inceleyerek,
cevap
veya
düzeltmenin
yayı
nlanmaması
na veya aynen ya da uygun göreceği değiş
iklikleri
yaparak yayı
nlanması
na karar verir. Bu karar ilgililere tebliğolunur.
Bu karara karş
ıilgililer dört gün içinde asliye ceza hâkimine
evrakları
nıda vermek suretiyle itiraz edebilirler. Asliye ceza hâkiminin
(I) numaralıfı
kradaki hususlarıda dikkate almak suretiyle iki gün
içinde itirazıinceleyerek vereceği karar kesindir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kuralışöyledir :
“MADDE 32.- Düzeltme ve cevap hakkı
, ancak kiş
ilerin
haysiyet ve ş
ereflerine dokunulmasıveya kendileriyle ilgili gerçeğe
aykı
rıyayı
nlar yapı
lmasıhallerinde tanı
nı
r ve kanunla düzenlenir.
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Düzeltme ve cevap yayı
mlanmazsa, yayı
mlanması
nı
n gerekip
gerekmediğine hâkim tarafı
ndan ilgilinin müracaat tarihinden itibaren
en geç yedi gün içerisinde karar verilir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ,
Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 19.6.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
yasa kuralı
yla aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan Anayasa kuralı
,
bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
5680 sayı
lıBası
n Kanunu’nun cevap ve düzeltme hakkı
nı
düzenleyen 19. maddesinde, kiş
ilerin, haysiyet ve şerefine dokunan
veya kendileri ile ilgili gerçeğe aykı
rıhareketler, düşünceler ve sözler
isnat edilmek suretiyle açı
k veya kapalıbir biçimde yapı
lan yayı
mlara
karşıizleyecekleri yöntem düzenlenmiştir.
Yasa’nı
n, itiraz konusu “...iki gün...” sözcüklerinin de yer aldı
ğı
19. maddesinin III numaralıbendinin üçüncü paragrafı
nda, düzeltme
ve cevap yazı
sı
nı
n zamanı
nda yayı
mlanmamasısonucu bulunduğu
yer Sulh Ceza Mahkemesine baş
vuran ilgilinin, mahkemenin verdiği
karara karş
ıtebliğtarihinden itibaren dört gün içinde itirazen asliye
ceza hâkimine baş
vurabileceği; asliye ceza hâkiminin, mevkutede
açı
k veya kapalış
ekilde yapı
lan yayı
mdan dolayı bir kişinin
haysiyet ve ş
erefine dokunan veya kendisi ile ilgili ger çeğe aykı
rı
hareket, düş
ünce ve sözler bulunup bulunmadı
ğı
nıve Yasa’nı
n
belirlediği ş
artları
n oluşup oluş
madı
ğı
nıdikkate almak suretiyle iki
gün içinde karar vereceği belirtilmiştir.
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B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, Anayasa’nı
n 32. maddesinde
düzeltme ve cevabı
n yayı
mlanmamasınedeniyle ilgilinin baş
vurusu
halinde, bu yazı
nı
n yayı
mlanması
nı
n gerekip gerekmediğine
müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde hâkim
tarafı
ndan karar verileceğinin belirtilmesine karşı
n 5680 sayı
lıBası
n
Kanunu’nun
19. maddesinin III numaralı bendinin
üçüncü
paragrafı
nda, itiraz üzerine Asliye Ceza Hâkimi’nin iki gün içinde
itirazıinceleyerek karar vereceğinin öngörüldüğü, Yasa’daki “iki gün”
sözcüklerinin Anayasa’nı
n 32. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri
sürülmüştür.
İ
tiraz konusu kural, cevap veya düzeltmenin sorumlu müdür
tarafı
ndan Yasa’da öngörülen sürede yayı
mlanmaması halinde,
ilgilinin Sulh Ceza Hâkimine müracaatıüzerine verilen karara karş
ı
itirazı
n Asliye Ceza Hâkimi tarafı
ndan incelenerek iki gün içinde karar
verileceğini hükme bağlamaktadı
r.
Anayasa’nı
n 32. maddesinde, düzeltme ve cevap hakkı
,
kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulmasıveya kendileri ile ilgili
gerçeğe aykı
rıyayı
mlar yapı
lmasıhalinde tanı
nmı
şve bu hakkı
n
kullanı
lmasıile ilgili düzenlemelerin yasayla yapı
lacağı
, düzeltme ve
cevabı
n yayı
mlanmasıhalinde hâkim tarafı
ndan ilgilinin müracaat
tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde bu konuda karar
verileceği belirtilmiş
tir.
Haberleş
me organları
nı
n kamuoyuna doğru haber ve bilgi
sunmalarıhizmet gereklerinden olup, bu faaliyetlerinde de, kiş
ilerin
haysiyet ve şereflerine saygı
lıolmakla yükümlüdürler. Anayasa’nı
n
32. maddesinde belirtilen yedi gün azami süredir. Gerçeğe aykı
rı
,
şeref ve haysiyeti kı
rı
cıbir yayı
mı
n hafı
zalardaki etkisi henüz
silinmeden mümkün olan en kı
sa zamanda, karş
ıbir yayı
m ile
doğrunun bildirilmesi amacı
yla Yasa ile yedi günden daha kı
sa süre
öngörülmesinde Anayasa’ya aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
İ
tiraz baş
vurusunun reddi gerekir.
VI- SONUÇ
15.7.1950 günlü, 5680 sayı
lı“Bası
n Kanunu”nun 3445 sayı
lı
Yasa ile değiş
tirilen 19. maddesinin (III) numaralıbendinin üçüncü
paragrafı
nı
n ikinci tümcesinde yer alan “... iki gün...” sözcüklerinin,
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Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, 3.1.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü
İ
Tİ
RAZ
Mahkemesi

: 2001/493
: 2002/11
: 8.1.2002
YOLUNA

BAŞVURAN

:

Bigadiç

Asliye

Ceza

İ
Tİ
RAZIN KONUSU
: 21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23
Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı Şartla
Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun”un 1.
maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralı
n “...Türk Ceza
Kanununun ....303...” bölümünün, Anayasa’nı
n 2., 10. ve 13.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
k
hakkı
nda,
Türk
Ceza
Kanunu’nun
303.
maddesi
gereğince cezalandı
rı
lmasıiçin açı
lan kamu davası
nda,
4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen
Suçlardan
Dolayı Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine
Dair Kanun” un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan
kuralı
n “...Türk Ceza Kanununun .....303........” bölümünü Anayasa’ya
aykı
rıgören Mahkeme, iptali istemiyle başvurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“... 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı
Şartla Salı
verilmeye Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair
21.12.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4616 sayı
lı Kanunun 5.
fı
krası
nda bu kanundan yararlanamayacak olan kanun maddeleri
arası
nda TCK 303 madde de belirtilip,bu maddenin istisna tutulduğu
görülmüş
tür. Oysaki istisna tutulan diğer maddelere bakı
ldı
ğı
nda bu
maddelerin (TCK 125 ilâ 157, 1 6 1 , 162, 168, 1 7 1 , 172, 188, 1 9 1 ,
192, 202, 205, 208, 209, 2 1 1 ilâ 214, 216 ilâ 219, 240, 243, 264,
299, 301 ilâ 303, 305, 312/2, 313, 314/1 339 ilâ 349, 366, 367, 394,
403 ilâ 408, 414 ilâ 418 ve 503 ilâ 506 maddeler) kası
tla iş
lenen suç
grubuna girdiği, oysaki TCK 303 maddenin dikkatsizlik ve
tedbirsizlikle memur olan sanı
ğı
n tutuklu ya da hükümlüyü firar
etmesini sağlayan suçun oluşturup taksirle işlenen suç vasfı
nda
olduğu aşikardı
r.
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Bununla birlikte taksirle işlenen 383, 455, 459 maddelerinin
taksirle iş
lenen suç vasfı
nda olup 4616 sayı
lıyasadan yararlandı
ğı
halde taksirle işlenen TCK 303 maddesinin bu yasada istisna
tutulmasıAnayasa’nı
n 2., 10., 13. maddelerinin ruhuna ve sözüne
aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesi;
Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanı
şma, adalet
anlayı
şı içinde insan hakları
na saygı
lı Atatürk Milliyetçiliğine
bağlı
...demokratik,laik,sosyal bir hukuk devletidir.
Anayasa’nı
n 10. maddesi;
Herkes dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi düş
ünce, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayrı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Anayasa’nı
n 13. maddesi:
Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca
Anayasa’nı
n ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere ba ğlıolarak ve
ancak kanunla sı
nı
rlanabilir. Bu sı
nı
rlamalar Anayasa’nı
n sözüne ve
ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine
ve ölçülük ilkesine aykı
rı
olamaz.
Açı
klanan bu düzenlemeler ı
ş
ı
ğı
nda 4616 sayı
lıKanun’un
beşinci fı
kra (a) bendinde sayı
lan ve bu yasadan yararlanamayacak
olarak TCK 303 maddesinin istisna tutulmasıeş
itlik prensibine
aykı
rı
lı
k teşkil etmektedir”
III- YASA METİ
NLERİ
A-İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan
DolayıŞartla Salı
verilmeye Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair
Kanun” un 1. maddesinin 5. bendinin itiraz konusu kuralıda içeren (a)
alt bendi ş
öyledir:
“Ancak:
a) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 157, 1 6 1 , 162, 168, 1 7 1 ,
172, 188, 1 9 1 , 192, 202, 205, 208, 209, 2 1 1 ilâ 214, 216 ilâ 219,
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240, 243, 264, 298, 301 ilâ 303, 305 inci maddelerinde, 312 nci
maddenin ikinci fı
krası
nda,313 üncü maddesinde, 314 üncü
maddenin birinci fı
krası
nda, 339 ilâ 349, 366, 367, 383, 394, 403 ilâ
408, 414 ilâ 418 ve 503 ilâ 506 ncımaddelerinde,
yer alan suçlarıişleyenler hakkı
nda bu madde hükümleri
uygulanmaz.”
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 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 13.Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasanı
n ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlıolarak ve ancak kanunla sı
nı
rlanabilir. Bu sı
nı
rlamalar, Anayasanı
n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykı
rı
olamaz.”
IV - İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmalarıile
8.1.2002 günü yapı
lan toplantı
da, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan
işin esası
nı
n incelenmesine oybirliği ile karar verilmiş
tir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralıile bunları
n gerekçeleri ve diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
4616 sayı
lı Yasa’nı
n iptali istenilen kuralıda içeren 1.
maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde, bu bentde belirtilen yasa
maddelerinin uygulanacağı suçları iş
leyenlerin Yasa’nı
n 1.
maddesinde öngörülen hükümlü ve tutukluları
n lehine olan
düzenlemeden istifade edemeyecekleri hüküm altı
na alı
nmı
ştı
r.
Türk Ceza Kanunu’nun “Adliye Aleyhinde Cürümler” başlı
klı
dördüncü babı
n “Tevkifhane ve Hapishaneden Firar ve Firara
Vesatat” isimli yedinci faslı
nda yer alan 303. maddesi, hükümlü veya
tutukluları
n kaçmasıeyleminin memurun kasta dayalı olmayan
kayı
tsı
zlı
k veya tedbirsizliğinden neş
et etmesi halinde ilgili memur
hakkı
nda uygulanacak cezai yaptı
rı
mıdüzenlemektedir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, 303. madde dı
ş
ı
nda istisna
tutulan maddelerin cürüm cinsinden suçlarla ilgili olduğunu, taksirle
işlenen Türk Ceza Kanunu’nun 383., 455 ve 459. maddelerinde
düzenlenen suçlar, 4616 sayı
lıYasa kapsamı
na alı
ndı
ğıhalde, taksirli
nev’iden olan ve 303. maddede yaptı
rı
ma bağlanan suçun istisna
tutulduğunu, bunun ise Anayasa’nı
n 2., 10. ve 13. maddelerine aykı
rı
olduğunu ileri sürmüştür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde tanı
mıyapı
lan Hukuk Devleti, insan
hakları
na saygı
lıve bu haklarıkoruyan, toplum yaş
amı
nda adalete ve
eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve bu düzeni sürdürmekle
kendini yükümlü sayan, bütün davranı
şları
nda hukuk kuralları
na ve
Anayasaya uyan, işlem ve eylemleri yargıdenetimine bağlıolan
devlettir.
Hukukun temel
ilkeleri
aras ı
nda yer alan eş
itlik
ilkesine, Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer verilmiş
tir. Buna göre,
“yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
sözkonusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eş
itlik
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öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin
yasalar karş
ı
sı
nda aynıişleme bağlıtutulmaları
nısağlamak, ayrı
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 uygulanmalarıgerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar farklıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
Yasakoyucunun, itiraz konusu kuralı
, kamu yararıve kamu
güvenliğini gözeterek diğer suçlardan ayrı
k tutup 4616 sayı
lıYasa
kapsamıdı
ş
ı
nda bı
raktı
ğıanlaşı
lmaktadı
r.
İ
tiraz konusu kural ile cezai yaptı
rı
ma bağlanan suç, kasta
dayalı suçlar ile dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yangı
na, ölüme,
yaralamaya neden olma suçları
ndan farklı hukuksal durumu
içermekte ve niteliği ile kamu güvenliği yönünden ayrı
calı
k
göstermektedir.
Belirtilen suçları
n eşitlik ilkesi yönünden
karşı
laştı
rı
lması
na olanak yoktur.
Kaldı
ki yasakoyucu, kuş
kusuz Anayasa’nı
n ve Ceza
Hukukunun temel ilkelerine bağlıkalmak koş
uluyla düzenleme
yapabilir.
Açı
klanan nedenlerle kural Anayasa’nı
n 2. maddesindeki hukuk
Devleti ve 10. maddesindeki eşitlik ilkelerine aykı
rıdeğildir. İ
tirazı
n
reddi gerekir.
Konunun Anayasa’nı
n 13. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.
VI- SONUÇ
21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt
bendinin, Türk Ceza Kanunu’nun
303. maddesi yönünden
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, 8.1.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Mustafa BUMİ
N

Üye
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/19
: 2002/15
: 15.1.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Kı
rı
khan
Mahkemesi

Asliye Ceza

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza
Kanunu”nun 3038 sayı
lı Yasa ile değiş
tirilen 85. maddesinin,
Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
k hakkı
nda hı
rsı
zlı
k suçundan açı
lan kamu davası
nda
Mahkeme, uygulanma olası
lı
ğıbulunan Türk Ceza Kanunu’nun 85.
maddesinin,
Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıolduğunu ileri
sürerek iptali istemiyle baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“1) Sanı
k İ
. K. ve arkadaş
larıhakkı
nda Kı
rı
khan Cumhuriyet
Savcı
lı
ğı
nı
n 28.10.1997 tarihli iddianamesi ile hı
rsı
zlı
k suçundan
cezalandı
rı
lmalar istemiyle kamu davası
açı
lmı
ş
tı
r.
2) Sanı
k İ
. K.’nı
n sabı
ka belgesi mahkememizce getirtilmişolup 3
aydan fazla ş
ahsıhürriyeti bağlayı
cıikiden fazla ceza ilamı
nı
n olduğu
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
3) Mahkememizce sanı
k İ
. K.’a T.C.K.nun 85. maddesinin
uygulanmasıihtimali göz önünde tutularak C.M.U.K.nun 258. maddesi
gereğince ek savunma hakkı
verilmiş
tir.
4) Sanı
k hakkı
nda uygulanmasıdüş
ünülen T.C.K.nun 85. maddesi
“işlediği suçlardan dolayı
her defası
nda 3 aydan fazla olmak üzere iki defa
veya daha fazla ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıcezalarla mahkum olan kimse
81. madde de yazı
lımüddetler içinde, yine ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıbir
cezanı
n verilmesini icap ettiren aynıcinsten bir suç iş
ler ve göreceği
cezanı
n müddeti 30 aydan aş
ağıolursa mezkur ceza müddeti yarıve
sair hallerde ağı
r hapis ve hapiste 30 seneyi geçmemek üzere üçte bir
nisbetinde arttı
rı
lı
r” hükmünü içermektedir.
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5) T.C. Anayasası
nı
n 10. maddesi “herkes dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” hükmünü içermektedir.
6) Sanı
k hakkı
nda uygulanmasıdüşünülen T.C.K.nun 85. maddesi
30 aya kadar hürriyeti bağlayı
cıcezalarda yarıoranı
nda artı
rı
m
öngörmüşolup 26 ay 20 gün hapis cezasıalan bir sanı
ğı
n cezasıyarı
oranı
nda arttı
rı
ldı
ğı
nda 13 ay 10 gün artı
rı
m ile toplam 40 ay hapis cezası
na
hükmedilirken 30 ay hapis cezasıalan bir sanı
ğı
n cezasıT.C.K.nun 85.
maddesine göre 1/3 oranı
nda artı
rı
larak sanı
ğı
n cezası
na 10 ay ilave ile
40 ay hapis cezası
na hükmedilecektir. Buna göre 26 ay 20 günden fazla
30 aydan az hürriyeti cezaya mahkum olan sanı
ğı
n cezasıT.C.K.nun 85.
maddesi uygulandı
ğı
nda yarıoranı
nda artı
rı
m ile sonuç ceza 40 ayı
aş
makta; 30 ay hapis cezası
na hükmedilen sanı
ğı
n cezası1/3 oranı
nda
artı
rı
m ile 40 ay olarak tayin edilmektedir. T.C.K.nun 85. maddesinin
uygulanması
ndan önce biri diğerine göre daha az ceza alan sanı
k bu
maddenin uygulanmasıile sonuç olarak daha fazla ceza almaktadı
r.
7)
Anayasanı
n
10. maddesi eş
itlik ilkesini düzenlemiş
tir.
Yasa’nı
n herkese eş
it olarak uygulanması
yla eşitlik sağlanamaz.
Yasaları
nda adalete uygun düşmesi gerekir. T.C.K.nun 85. maddesi
pratikte adaletsizliklere neden olabilecek bir düzenlemeyi içermektedir.
8) Ceza hukukunda hakim kı
yas yoluyla mevcut yasalardaki
boş
luklarıdoldurmak olanağ
ı
na sahip değildir. Yasayıuygulamakla
yükümlüdür. T.C.K.nun 85. maddesinin uygulanmasıyukarı
da
da
açı
klanmaya çalı
ş
ı
ldı
ğı
gibi eş
itliğ
e aykı
rı
sonuçlar doğurmaktadı
r.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu 85. maddesi
şöyledir:
“Madde 85- İ
şlediği suçlardan dolayıher defası
nda üç aydan
fazla olmak üzere iki defa veya daha fazla şahsî hürriyeti bağlayı
cı
cezalarla mahkûm olan kimse 81 inci maddede yazı
lımüddetler
içinde, yine şahsî hürriyeti bağlayı
cıbir cezanı
n verilmesini icab
ettiren aynıcinsten bir suç işler ve göreceği cezanı
n müddeti otuz
aydan aşağıolursa mezkûr ceza müddeti yarıve sair hallerde ağı
r
hapis ve hapiste otuz seneyi geçmemek üzere üçte biri nisbetinde
artı
rı
lı
r.”
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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.
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 Yasa Kuralları
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili görülen 81. ve 86. maddeleri
şöyledir:
1- “Madde 81- Bir kimse beş seneden ziyade müdetle 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.
Yeni suç evvelki mahkûmiyete sebep olan suç cinsinden ise
hükmedilecek ceza altı
da birden üçte bire kadar artı
rı
lı
r.
İ
kinci suç için tayin edilecek cezaya tekerrürden dolay ızammı
lâzı
m gelen miktar, hiç bir suretle evvelki suç için hükmedilmişolan
cezaları
n en ağı
rı
ndan ziyade olarak tayin olunamaz.
Evvelki veya sonraki suçlardan biri para cezasıveya sürgün ve
diğeri baş
ka bir ceza olduğu takdirde tekerrürden dolayıyapı
lacak
zam miktarı
nı
n tayininde 19 uncu veya 40 ı
ncımaddelerde yazı
lı
nispet kaideleri tatbik olunur.”
2- “Madde 86- Aynımaddei kanuniyeye tetabuk eden veya
kanunun bir faslı
nda münderiç bulunan cürümlerden başka:
1- Devletin emniyeti aleyhine işlenilen cürümler,
2- Resmî memurlar tarafı
ndan memuriyetlerine ait vazifelerin
ihlâli veya memuriyetin suiistimali suretiyle iş
lenilen cürümler,
477

3- Siyasî veya dinî hürriyetlere müteallik cürümlerle dinî
memurları
n vazifeleri esnası
nda yaptı
klarısuistimalât,
4- İ
cra ettikleri vazifeden dolayıhükkâm ile memurlar ve devlet
idaresi ve âmmenin nizamıaleyhine irtikâp olunan cürümler,
5- Cürüm tasnii ve iftira ve yalan ş
ehadet ve yalan yere yemin
ve avukatlarla dâva vekillerinin vazifelerini suiistimal cürümleri,
6- Ammenin selâmeti aleyhine işlenilen cürümler,
7- Sekizinci bapta münderiç cürümler,
8- Şahı
slar aleyhindeki cürümlere mahsus babı
n birinci ve ikinci
fası
lları
nda münderiç cürümler,
9- Hı
rsı
zlı
k, yağma ve garet ve ifş
ayısı
r tehdidiyle temini
menfaat ve dolandı
rı
cı
lı
k ve emniyeti suiistimal ve eşyayıcürmiyeyi
satı
n almak ve saklamak ve hileli iflâs maddelerinde ve üçüncü babı
n
dokuzuncu faslı
nı
n son maddesiyle onuncu
faslı
nı
n 276 ncı
maddesinde ve on birinci faslı
nda ve altı
ncıbabı
n birinci faslı
nı
n ilk
beşmaddesinde ve beş
inci faslı
nda ve yedinci babı
n üçüncü faslı
nı
n
ilk beşmaddesiyle son maddesinde muharrer bilcümle cürümler,
Bir cinsten addolunur.”
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, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 30.3.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin 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 iliş
kin rapor, itiraz konusu
ve ilgili görülen yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kuralı
yla
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme’nin başvuru kararı
nı
n sonuç
bölümünde, Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinin iptali istenilmiş
ise de, kararı
n gerekçesinden iptal isteminin, maddenin ceza
artı
mı
na iliş
kin “göreceği cezanı
n müddeti otuz aydan aşağıolursa
mezkûr ceza müddeti yarıve sair hallerde ağı
r hapis ve hapiste otuz
seneyi geçmemek üzere üçte biri nisbetinde artı
rı
lı
r” bölümüne
yönelik olduğu anlaşı
ldı
ğı
ndan itiraz konusu kurala iliş
kin esas
inceleme, maddenin bu bölümü ile sı
nı
rlıolarak yapı
lmı
ştı
r.
B- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitabı
nı
n “Cürümlerde Tekerrür”
başlı
klı8. babı
nda yer alan 85. maddesinde, bir kimsenin mükerrir
olarak mahkûm olduktan sonra tekrar bir veya birkaç suç iş
lemesi
halinde ceza artı
rı
mı öngörülmüş, süreler yönünden yeni bir
düzenleme getirilmemiş
, 81. maddenin birinci fı
krası
na yollamada
bulunmakla yetinilmiş
, son suç nedeniyle faile verilecek cezanı
n otuz
aydan aşağıolmasıhalinde yarıoranı
nda ve otuz ay veya otuz
aydan fazla olmasıdurumunda ağı
r hapis ve hapiste otuz seneyi
geçmemek üzere üçte biri nispetinde artı
rı
lacağıöngörülmüştür.
Özel tekerrür olarak vası
flandı
rı
lan bu düzenlemeye göre; özel
tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için: failin daha önce en az iki
mahkûmiyetinin bulunması ve bu cezaları
n infaz
edilmesi,
mahkûmiyetlerden her birinin ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıcezadan ibaret
olmasıve cezaları
n her birinin üç aydan fazla bulunması
, özel
tekerrür uygulaması
na tabi tutulacak olan son suçun Yasa’nı
n 81.
maddesinin birinci fı
krası
nda belirtilen tekerrür süresi içerisinde
işlenmişolmasıve 86. maddesinde açı
klandı
ğıgibi tüm suçları
n aynı
cinsten bulunmasıgerekmektedir.
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C- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuran Mahkeme, itiraz konusu kuralı
n uygulanmasıile yeni
suçun cezası30 aya çok yakı
n olan kiş
inin cezası
nda ½ nisbetinde,
cezası30 ay ve fazla olan kişinin cezası
nda ise 1/3 oranı
nda artı
rı
m
yapı
lmasısonucu, diğerine göre daha az ceza almasıgereken
kişinin sonuçta daha fazla ceza aldı
ğı
nıbelirterek Anayasa’ya aykı
rı
gördüğü Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesindeki “göreceği cezanı
n
müddeti otuz aydan aşağıolursa mezkûr ceza müddeti yarıve sair
hallerde ağı
r hapis ve hapiste otuz seneyi geçmemek üzere üçte biri
nispetinde artı
rı
lı
r” bölümünün Anayasa’nı
n 10. maddesi uyarı
nca
iptalini istemiştir.
Hukukun temel ilkeleri arası
nda yer alan eşitlik 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. Hiçbir
kişiye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet
organlarıve idare makamlarıbütün iş
lemlerinde kanun önünde eş
itlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar. “Yasa önünde
eşitlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için söz konusudur. Bu
ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüş
tür.
Eş
itlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin yasalar
karşı
sı
nda aynı iş
leme bağlı tutulmaları
nı sağlamak, ayı
rı
m
yapı
lmaması
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
ş
tı
r. Yasa önünde
eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıtutulacağıanlamı
na
gelmez. Durumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için
değiş
ik kuralları ve uygulamalarıgerektirebilir. Aynıhukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar farklıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinde, mükerrir suç
işleyenlere son iş
ledikleri suç nedeniyle ceza uygulaması
nda
toplumsal yarar ve cezanı
n önleyiciliği ve caydı
rı
cı
lı
ğı
nıgözönüne
alarak artı
rı
m öngören yasakoyucu, belli kişileri hedef almayan, özel
bir durumu gözetmeyen, önceden saptanı
p soyut biçimde herkese
uygulanabilecek genel kurallar belirleyebileceği gibi Anayasa’nı
n ve
ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla
cezalandı
rmada güdülen amacıda gözeterek hangi eylemlerin suç
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sayı
lacağı
nıve bunlara verilecek cezanı
n nevi ve miktarıile artı
rı
m ve
indirim nedenlerini saptayabilir.
Bu nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nı
n 10. maddesine
aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 3038 sayı
lı
Yasa ile değiştirilen 85. maddesinde yer alan kuralı
n “... göreceği
cezanı
n müddeti otuz aydan aş
ağıolursa mezkûr ceza müddeti yarı
ve sair hallerde ağı
r hapis ve hapiste otuz seneyi geçmemek üzere
üçte biri nispetinde artı
rı
lı
r” bölümünün, Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na
ve itirazı
n REDDİ
NE, 15.1.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar
verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/51
: 2002/16
: 15.1.2002

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anamuhalefet (Fazilet) Partisi Grubu Adı
na Grup Baş
kanıMehmet
Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 9.6.2000 günlü, 601 sayı
lı
“Mühendislik ve Mimarlı
k Hakkı
nda Kanun ile Türk Mühendis ve
Mimar OdalarıBirliği Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun
Hükmünde Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 6., 7., 87., 91.
ve 153. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
I- İ
PTALİ İ
STENEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
KURALLARI
İ
ptali istenilen 601 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname kuralları
şöyledir:
1- “Madde l- 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayı
lıMühendislik ve
Mimarlı
k Hakkı
nda Kanunun 7 nci maddesi aş
ağ
ı
daki ş
ekilde değiş
tirilmiş
tir.
“Madde 7- l inci maddede sayı
lan diploma ve belgelerden birine
sahip olmayanlar Türkiyede mühendis veya mimar unvanıile çalı
şamazlar.
Mühendis ve mimarları
n uzmanlı
k gerektiren mühendislik ve mimarlı
k
hizmetleri için 6235 sayı
lıTürk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliği
Kanununda belirtilen uzman mühendis veya uzman mimar belgesine
sahip olmalarıgereklidir.
Kurumlar, kuruluş
lar, gerçek ve tüzel kiş
iler; yapacaklarıveya
yaptı
racaklarımühendislik ve mimarlı
k hizmetlerinin önemi ve özelliğine
göre ülke çapı
nda depreme dayanı
klı çağdaş bir yapı
laş
manı
n
sağ
lanması
nıteminen uzman mühendis veya uzman mimar çalı
ş
tı
rabilirler
veya çalı
ş
tı
rı
lması
nı
isteyebilirler.”
2- “Madde 2- 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayı
lıTürk Mühendis ve
Mimar Odaları
Birliği Kanununa aşağı
daki maddeler eklenmiş
tir.
“Ek Madde 5- Mühendis ve mimarlara, meslek alanları
na giren
konularda hizmet kalitesini yükseltmek amacı
yla belirli bir deneyim ve
482

meslek içi eğitiminden sonra ilgili meslek odası
nca uzman mühendis veya
uzman mimar belgesi verilir.
Ek Madde 6- Uzman mühendis ve uzman mimar belgesi almak
isteyenler, ilgili meslek odası
nca tespit edilen ve Türk Mühendis ve Mimar
OdalarıBirliğinin onayladı
ğıuzmanlı
k alanlarıile ilgili konularda sı
nava tabi
tutulurlar. Bu sı
nav, ilgili meslek odası
tarafı
ndan yazı
lıolarak yapı
lı
r.
Sı
nav komisyonu, ilgili meslek odasıtarafı
ndan 7 asil ve 7 yedek
üyeden oluş
turulur. Üyeler, meslek disiplinleri ve uzmanlı
k alanlarıdikkate
alı
narak; 3 asil ve 3 yedek üye ilgili bakanlı
klardan, 3 asil ve 3 yedek üye
Yükseköğretim Kurulundan, l asil ve l yedek üye ilgili meslek odası
ndan
seçilir. Komisyonun asil üyeleri kendi araları
ndan bir üyeyi komisyon
baş
kanı
seçer.
Sı
nav komisyon üyelerinin, uzman mühendis veya uzman mimar
unvanı
na sahip olmalarıve mesleklerinde fiilen 15 yı
l çalı
şmı
şveya bu
kadar süre öğ
retim üyeliği yapmı
şolmaları
şarttı
r.
Birden fazla sı
nav komisyonu oluş
turulabilir. Sı
nav komisyon
üyeleri üç yı
l için seçilir, süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.
Ek Madde 7- Uzman mühendis veya uzman mimar olabilmek için
aş
ağı
daki ş
artlar aranı
r.
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliğinin ilgili meslek odası
na üye
olmak,
b) Yüz kı
zartı
cı
bir suçtan hüküm giymemişolmak,
c) İ
lgili meslek alanları
nda, uzman mühendisler veya uzman mimarlar
denetiminde en az 5 yı
l meslek deneyimi edinmek ve bunu belgelemek,
d) İ
lgili meslek odaları
nca düzenlenen belge edinmeye yönelik
meslek içi eğitim programı
na katı
lmı
şolmak,
e) Uzman mühendis ve uzman mimar sı
navı
nda baş
arı
lı
olmak.
Kamu kurum ve kuruluşlarıile kamu iktisadi teş
ebbüslerinde asli ve
sürekli görevlerde çalı
ş
anlarda ilgili meslek odası
na üye olma ş
artı
aranmaz.
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Meslek içi eğitim programları
nı
n usul ve esasları
, sı
nav
komisyonunun çalı
şma usulleri, sı
nav esasları
, sı
nav konuları
, eğitim
programı
na katı
lı
m ve sı
nav giriş ücretlerinin belirlenmesi, uzman
mühendis veya uzman mimar yanı
nda çalı
ş
ma ş
ekli ve süresi, uzmanlı
k
belgesi verilmesi, süresi, yenilenmesi, iptali ile ilgili hususlar ve mesleki
deneyim için gerekli şartlar, Birliğin görüş
ü alı
narak, Bayı
ndı
rlı
k ve
İ
skan Bakanlı
ğıtarafı
ndan, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hazı
rlanacak yönetmelikle
düzenlenir.”
3- “Madde 3- 6235 sayı
lı
Kanuna aş
ağı
daki geçici maddeler eklenmiş
tir.
Geçici Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiğ
i
tarihte en az 5 yı
llı
k deneyimi bulunan mühendis veya mimarlar için, 2 yı
l
süreyle müracaatları
halinde ek 7 nci maddenin birinci fı
krası
nı
n (c) bendindeki
koş
ul aranmaz.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğ
e girdiğ
i tarihte 12 yı
l ve
daha fazla mesleki deneyimi bulunan baş
vuru sahiplerine;
a) Türk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliğinin ilgili meslek odası
na
üye olmaları
,
b) Yüz kı
zartı
cı
bir suçtan hüküm giymemişolmaları
,
durumları
nda ilgili meslek odası
nca eğitim programı
na ve sı
nava
tabi tutulmadan uzmanlı
k alanları
dikkate alı
narak uzmanlı
k belgesi verilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarıile kamu iktisadi teş
ebbüslerinde asli ve
sürekli görevlerde çalı
ş
an mühendis ve mimarlar için üyelik ş
artı
aranmaz.
Mesleki deneyim için gerekli ş
artlar yönetmelikle belirlenir.
Geçici Madde 7- Sı
nav komisyonunun ilk defa oluş
turulması
nda
uzman mühendis veya uzman mimar olma ş
artı
aranmaz.”
4- “Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayı
mıtarihinde
yürürlüğe girer.”
5- “Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.”
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II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğünün 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
lı
mları
yla 8.9.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine ve
yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki raporun hazı
rlanması
ndan
sonra ele alı
nması
na oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
Dava dilekçesinde, dava açma süresinin sona ermesine
rağmen Anayasa’nı
n 152. maddesine göre Anayasa Mahkemesi’nce
dava bakan Mahkeme sı
fatı
yla
4452 sayı
lıYetki Yasası
’nı
n
incelendiği ileri sürülerek iptali istenilmiştir.
Anayasa’nı
n 148. maddesinde belirtilen ve Anayasa
Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen kanun, kanun
hükmünde kararname ve
TBMM İ
çtüzüğü kurallarıAnayasa
Mahkemesi’nin
uygulayacağı değil
denetleyeceği
kurallar
olduğundan, 4452 sayı
lıYetki Yasası
’nı
n, 601 sayı
lıKHK’nin
Anayasa’ya uygunluğunun denetlenmesi sı
rası
nda Anayasa’nı
n 152.
maddesi uyarı
nca uygulanacak yasa olarak kabulü olanaklıdeğildir.
Açı
klanan nedenlerle, süresi içerisinde dava açı
lmayan yetki
yasası
nı
n iptali isteminin reddi gerekir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na iliş
kin rapor, iptali istenilen
KHK kurallarıaykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleriyle diğer yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düşünüldü
9.6.2000 günlü, 601 sayı
lı“Mühendislik ve Mimarlı
k Hakkı
nda
Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliği Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin; 1.
maddesiyle değiştirilen 17.6.1938 günlü, 3458 sayı
lıMühendislik ve
Mimarlı
k Hakkı
nda Kanun’un 7. maddesi, 29.6.2001 günlü, 4708
sayı
lı Yasa’nı
n 13. maddesinin (c) bendi ile değiştirilmiş; 2.
maddesiyle 27.1.1954 günlü, 6235 sayı
lıTürk Mühendis ve Mimar
OdalarıBirliği Kanunu’na eklenen Ek Madde 5, Ek Madde 6 ve Ek
Madde 7, 3. maddesiyle 6235 sayı
lıKanun’a eklenen Geçici Madde
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6 ve Geçici Madde 7, 4708 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinin (b) bendi
ile yürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r.
Bu nedenle belirtilen maddelere ilişkin konusu kalmayan iptal
istemi hakkı
nda karar verilmesine yer olmadı
ğıyolunda karar
verilmesi gerekir.
Dava konusu KHK’nin 4. maddesi “yürürlük”, 5. maddesi ise
yürütme” ile ilgili olup, bunları
n Anayasa’ya aykı
rıbir
yönleri
görülmemiş
tir. Bu nedenle, belirtilen maddelere iliş
kin iptal ve
yürürlüğün durdurulmasıistemlerinin reddi gerekir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
9.6.2000 günlü 601 sayı
lı“Mühendislik ve Mimarlı
k Hakkı
nda
Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliği Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin;
A) 1- 1. maddesiyle değiştirilen 17.6.1938 günlü, 3458 sayı
lı
Mühendislik ve Mimarlı
k Hakkı
nda Kanun’un 7. maddesi, 29.6.2001
günlü, 4708 sayı
lı Yasa’nı
n 13. maddesinin (c) bendi ile
değiş
tirildiğinden,
2- a) 2. maddesiyle 27.1.1954 günlü, 6235 sayı
lıTürk Mühendis
ve Mimar OdalarıBirliği Kanunu’na eklenen Ek Madde 5, Ek Madde 6
ve Ek Madde 7,
b) 3. maddesiyle 6235 sayı
lıKanun’a eklenen Geçici Madde 6
ve Geçici Madde 7,
4708 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinin (b) bendi ile yürürlükten
kaldı
rı
ldı
ğı
ndan,
Bu maddelere ilişkin konusu kalmayan yürürlüğün durdurulması
istemi hakkı
nda karar verilmesine yer olmadı
ğı
na,
B- 4. ve 5. maddelerinin yürürlüğünün durdurulmasıisteminin
REDDİ
NE, 15.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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V- SONUÇ
9.6.2000 günlü, 601 sayı
lı“Mühendislik ve Mimarlı
k Hakkı
nda
Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliği Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin;
A) 1- 1. maddesiyle değiştirilen 17.6.1938 günlü, 3458 sayı
lı
Mühendislik ve Mimarlı
k Hakkı
nda Kanun’un 7. maddesi, 29.6.2001
günlü, 4708 sayı
lı Yasa’nı
n 13. maddesinin (c) bendi ile
değiş
tirildiğinden,
2- a) 2. maddesiyle 27.1.1954 günlü, 6235 sayı
lıTürk Mühendis
ve Mimar OdalarıBirliği Kanunu’na eklenen Ek Madde 5, Ek Madde 6
ve Ek Madde 7,
b) 3. maddesiyle 6235 sayı
lıKanun’a eklenen Geçici Madde 6
ve Geçici Madde 7,
4708 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinin (b) bendi ile yürürlükten
kaldı
rı
ldı
ğı
ndan,
Bu maddelere ilişkin konusu kalmayan istem hakkı
nda KARAR
VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
B- 4. ve 5. maddelerinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
15.1.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/144
: 2002/20
: 22.1.2002

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM
Grubu Adı
na Grup Baş
kanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 20.12.2000 günlü, 4611 sayı
lı
“2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu”nun 41. maddesinin (b) bendinin,
Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 138., 161. ve 162. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir :
“I. GENEL İ
PTAL SEBEPLERİ
“2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 41’inci maddesinin dava
konusu olan (b) bendi aynen şöyledir:
“b) 6326 sayı
lı Petrol Kanununun 116/3 üncü maddesi
gereğince yapı
lan transferler nedeniyle 1995, 1996 ve 1997 Malî
Yı
llarıBütçe Kanunları
nı
n ilgili harcama kalemlerinden 1995, 1996 ve
1997 yı
lları
nda yapı
lan kur farkıödemelerinin ilgililer adı
na kişi
borçlarıhesabı
na alı
narak terkin edilmesine Hazine Müsteş
arlı
ğı
’nı
n
bağlıolduğu Bakan yetkilidir”
Hemen ilk bakı
ş
ta anlaş
ı
lacağıgibi, 4611 sayı
lı2001 Malî Yı
lı
Bütçe Kanunu’nun bu (m.41/b) hükmü Anayasa’nı
n 87., 88., 89.,
138., 161. ve 162’nci maddelerine açı
kça aykı
rı
dı
r. Çünkü bu hükmün
konusu, bütçe kanunu ile değil, normal bir kanunla düzenlenmesi
gereken bir konudur.
Şöyle ki:
Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda da belirtildiği gibi:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri Anayasanı
n
87’nci maddesinde belirtilirken bütçe yasa tasarı
sı
nıgörüşmek ve
kabul etmek dı
şı
nda diğer yasalarıkoymak, değiştirmek ve kaldı
rmak
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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 yasasıile değiştirilmesine
ve kaldı
rı
lması
na olanak yoktur.
Anayasa’nı
n 88’inci ve 89’uncu maddelerinde yasaları
n Türkiye
Büyük millet Meclisi’nde teklif, görüşme usul ve esasları ile
yayı
mlanmasıdüzenlenirken, bütçe yasaları
nı
n görüş
me usul ve
esasları162’nci maddede ayrı
ca belirtilmiş
, Genel Kurul’da üyelerin
gider artı
rı
cıveya gelir azaltı
cıtekliflerde bulunmalarıönlenmiş
;
89’uncu maddesiyle Cumhurbaş
kanı
’na bütçe yasaları
nı
n bir daha
görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ş
;
163’üncü maddesinde de bütçelerde değişiklik yapı
labilmesi esasları
belirlenmiş, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname ile
bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilmemiştir.
Anayasa’da birbirinden tümüyle ayrı düzenlenen bu iki
yasalaş
tı
rma yönteminin doğal sonucu olarak, genel yasalarla
düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe yasasıile düzenlenmesi,
değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
Anayasa’nı
n 161’inci maddesinin son fı
krası
nda, “bütçe
kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hüküm konulamaz”
denilmektedir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe
yasalarıöteki yasalardan ayrıolmasınedeniyle, bir yasa kuralınası
l
aynınitelikte bir yasa kuralı
yla değiştirilebilirse, bütçe yasalarıda aynı
yöntemle hazı
rlanmı
ş ve kabul edilmiş bir bütçe yasası ile
değiş
tirilebilir. Yasa konusu olabilecek bir kuralı 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 kurallar ı
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
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gereken yasama iş
lemleridir. 161’inci 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’inci ve 89’uncu maddelerini bu tür yasalar bakı
mı
ndan
uygulanamaz duruma düşürür.
Anayasa’nı
n 161’inci maddesinin getiriliş amacı
, bütçe
yasaları
nda, yı
llı
k bütçe kavramıdı
ş
ı
ndaki konulara yer vermemek,
böylece bütçe yasaları
nıilgisiz kurallardan uzak tutmak, kendi yapı
sı
içinde bütünleştirmektir. (T. 15.2.1995, E.1994/69, K.1995/8)
Öte yandan Anayasa’nı
n 138’inci maddesinin son fı
krası
na
göre,
“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.”
Anayasa’nı
n bu açı
k ve kesin hükmüne rağmen, 2001 Malî Yı
lı
Bütçe Kanunu’nun 41/b maddesinin amacıbugünkü kur üzerinden 68
(altmı
ş
sekiz) trilyon liralı
k bir yolsuzluğu belgeleyen Sayı
ş
tay
ilamları
nıetkisiz kı
lmaktadı
r.
Kı
saca, 2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 41/b maddesi,
Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 138., 161. ve 162’nci maddelerine açı
kça
aykı
rı
dı
r.
II. YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA SEBEPLERİ
1) 2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 41/b maddesi Anayasa’ya
açı
kça aykı
rı
dı
r.
2)
Dava
konusu
(41/b)
maddenin,
yürürlü ğünün
durdurulmamasıhalinde, ülkemiz için telafisi imkansı
z bir takı
m
zararlar doğuracağıgayet açı
k ve kesindir.
3) Mezkur madde için yürürlüğün durdurulmasıkararıverilmesi
durumunda ülkemizde hukuki bir boş
luk doğmayacaktı
r.
SONUÇ : Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 138., 161. ve 162’nci
maddelerine açı
kça aykı
rıolup uygulanmasıhalinde telafisi imkansı
z
zararlar doğuracağıkesin bulunan 20.12.2000 tarih ve “4611 sayı
lı
2001 Malî yı
lıBütçe Kanunu”nun 41/b maddesi hakkı
nda acilen
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yürürlüğün durdurulmasıve iptal kararıverilmesini saygı
ları
mla arz
ederim.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralı
2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun iptali istenilen (b) bendini de
içeren 41. maddesi şöyledir :
“MADDE 41.- a) 5/4/1973 tarihli ve 1702 sayı
lıKanuna göre
petrolden alı
nacak Devlet hakkı
, Bütçenin (B) iş
aretli cetvelindeki
“Petrolden Devlet Hakkı
” tertibine gelir kaydolunur.
b) 6326 sayı
lıPetrol Kanununun 116/3 üncü maddesi gereğince
yapı
lan transferler nedeniyle 1995, 1996 ve 1997 Malî Yı
llarıBütçe
Kanunları
nı
n ilgili harcama kalemlerinden 1995, 1996 ve 1997
yı
lları
nda yapı
lan kur farkıödemelerinin ilgililer adı
na kişi borçları
hesabı
na alı
narak terkin edilmesine Hazine Müsteşarlı
ğı
’nı
n bağlı
olduğu Bakan yetkilidir”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiş
tirmek 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 andlaşmaları
n
onaylanması
nıuygun bulmak,Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayı
sı
nı
n beş
te üç çoğunluğunun kararıile 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.”
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3- “MADDE 89.- Cumhurbaş
kanı
, Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunlarıonbeşgün içinde yayı
mlar.
Yayı
mlanması
nı kı
smen veya tamamen uygun bulmadı
ğı
kanunları
, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe
ile birlikte aynısüre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri
gönderir. Cumhurbaş
kanı
nca kı
smen uygun bulunmama durumunda,
Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri
görüşebilir. Bütçe kanunlarıbu hükme tabi değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen
kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanı
nca yayı
mlanı
r; Meclis, geri
gönderilen kanunda yeni bir değiş
iklik yaparsa, Cumhurbaşkanı
değiş
tirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklı
dı
r.”
4- “MADDE 138.- Hâkimler, görevlerinde bağı
msı
zdı
rlar;
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine
göre hüküm verirler.
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.”
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 bütçelerin 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.
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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 görüş
ülür 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.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 15.3.2001 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
“dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
4611 sayı
lı“2001 Mali Yı
lıBütçe Kanunu”nun 41. maddesinin
dava konusu (b) bendinin, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkonusunda güçlü
belirtiler bulunması ve uygulanması
ndan doğacak sonradan
giderilmesi olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi için 15.3.2001
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günlü, 2001/2 sayı
lıkararla yürürlüğünün durdurulması
na oybirliğiyle
karar verilmişve bu karar 16.3.2001 günlü, 24344 sayı
lıResmî
Gazete’de yayı
mlanmı
ştı
r.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na iliş
kin rapor, iptali istenilen
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleriyle diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü.
2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 41. maddesinin (b) bendiyle,
6326 sayı
lıPetrol Kanunu’nun 116. maddesinin üçüncü fı
krası
gereğince yapı
lan transferler nedeniyle 1995, 1996 ve 1997 Malî
Yı
llarıBütçe Kanunları
nı
n ilgili harcama kalemlerinden 1995, 1996 ve
1997 yı
lları
nda yapı
lan kur farkıödemelerinin ilgililer adı
na kişi
borçları hesabı
na alı
narak terkin edilmesi konusunda Hazine
Müsteş
arlı
ğı
’nı
n bağlıolduğu Bakan yetkili kı
lı
nmı
ş
tı
r.
Dava dilekçesinde, olağan yasalarla yapı
lması gereken
düzenlemelerin bütçe yasalarıile yapı
lması
nı
n Anayasa’nı
n 87., 88.,
89., 161. ve 162. maddelerine aykı
rıolduğu, dava konusu kuralla
Hazine Müsteş
arlı
ğı
’nı
n bağlıolduğu Bakan’a verilmişolan terkin
yetkisinin, 1995, 1996 ve 1997 yı
llarıiçin 6326 sayı
lıPetrol
Kanunu’nun 116. maddesinin üçüncü fı
krasıuyarı
nca gerçekleştirilen
transferler nedeniyle yapı
lan kur farkıödemelerinin yasal dayanaktan
yoksun olduğu gerekçesiyle tazminine hükmedilmesi yönündeki
Sayı
ş
tay kararları
nı etkisiz hale getireceği, bu durumun da
Anayasa’nı
n 138. maddesine aykı
rı
lı
k oluş
turacağıileri sürülmüştür.
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
nıgörüşmek ve kabul etmek ayrı
ca
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,
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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 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
ve benzeri kamu hizmeti alanları
na ilişkin yasaları
n bütçeyle ilgili
hükümler içerdiği kabul edilirse, bu konulardaki yasaları
n değiş
tirilip
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 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
şı
ndaki konulara yer vermemek,
böylece bütçe yasaları
nıilgisiz kurallardan uzak tutarak kendi yapı
sı
içinde bütünleştirmektir.
Sayı
ştay’ı
n tazmin kararı
na konu olmuş ancak, zorunlu ve
zorlayı
cınedenlerle takip ve tahsiline olanak kalmam ı
ş kamu
alacakları
nı
n terkin edilmesi yetkisi, 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye
Kanunu’nun 133. ve Maliye Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat ve Görevleri
Hakkı
ndaki 178 sayı
lıKHK’nin Ek 6. ve Ek 7. maddeleri gereğince
Malî Danı
ş
ma Kurulu’nun (Malî Müş
avere Encümeni’nin) önerisi
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir.
2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 41. maddesinin (b) bendiyle,
6326 sayı
lıPetrol Kanunu’nun 116. maddesinin üçüncü fı
krası
na
dayanı
larak gerçekleştirilen transferler dolayı
sı
yla 1995, 1996 ve
1997 Malî Yı
lları
nda yapı
lan, ancak, Sayı
ştay’ca Yasa’ya aykı
rı
görülerek tazminine hükmedilen kur farkıödemelerinin ilgililer adı
na
kişi borçları hesabı
na alı
narak silinmesi konusunda Hazine
Müsteş
arlı
ğı
’nı
n bağlıolduğu Bakan’ı
n yetkili kı
lı
nmasısöz konusu
kanun ve KHK hükümlerinin değiş
tirilmesi sonucunu doğurmaktadı
r.
Bütçeyle ilgisi bulunmayan ve olağan yasalarla düzenlenmesi
gereken bir konunun bütçe yasası
yla düzenlenmesi, Anayasa’nı
n 87.,
88., 89., 161. ve 162. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Dava konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 138. maddesiyle ilgisi
görülmemiş
tir.
VI- SONUÇ

20.12.2000 günlü, 4611 sayı
lı “2001 Mali Yı
lı Bütçe
Kanunu”nun 41. maddesinin (b) bendinin, Anayasa’ya aykı
rıolduğuna
ve İ
PTALİ
NE, 22.1.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/382
: 2002/21
: 23.1.2002

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : CumhurbaşkanıAhmet Necdet
SEZER
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 29.6.2001 günlü, 4706 sayı
lı
“Hazineye Ait Taşı
nmaz Malları
n Değerlendirilmesi ve Katma Değer
Vergisi Kanununda Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 3.
maddesinin Anayasa’nı
n 170. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

30.7.2001 günlü dava dilekçesinin yürürlüğün durdurulması
istemini de içeren gerekçe bölümü şöyledir :
“Anayasa’nı
n 169. maddesinin birinci fı
krası
nda, Devletin,
ormanları
n korunmasıve orman alanları
nı
n genişletilmesi için gerekli
yasalarıçı
karı
p, önlemleri alacağı
; yanan ormanları
n yerinde yeni
orman yetiş
tirileceği, bu yerlerde başka tür tarı
m ve hayvancı
lı
k
yapı
lamayacağı
, tüm ormanları
n gözetiminin Devlete iliş
kin olduğu
belirtilmiş
tir.
Aynı maddenin son fı
krası
nda ise, “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, ş
ehir, kasaba ve köy
yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğ
u yerler dı
ş
ı
nda, orman sı
nı
rları
nda
daraltma yapı
lamaz” kuralı
bulunmaktadı
r.
31.08.1956 günlü, 6831 sayı
lıOrman Yasası
’nı
n 2. maddesinin (B)
bendinde de, benzeri bir düzenlemeye yer verilmişve “31.12.1981
tarihinden önce bilim ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini tam olarak
kaybetmişyerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fı
ndı
klı
k,
fı
stı
klı
k (antepfı
stı
ğı
, çamfı
stı
ğı
) gibi çeş
itli tarı
m alanlarıveya otlak,
kı
şlak, yaylak gibi hayvancı
lı
kta kullanı
lması
nda yarar olduğu tespit
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edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu olarak
bulunduğu yerleşim alanları
”nı
n orman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na çı
kartı
lacağıkurala
bağlanmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n, “Orman köylüsünün korunması
” baş
lı
klı 170.
maddesinin birinci fı
krası
nda ise, ormanlar içinde ya da bitişiğindeki
köyler halkı
nı
n kalkı
ndı
rı
lması
, ormanları
n ve bütünlüğünün korunması
yönlerinden, ormanı
n gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkı
n
işbirliğini sağlayı
cıönlemlerin alı
nması
nı
n;31.12.1981 gününden önce
bilim ve fen yönünden orman niteliğini tümüyle yitirmiş
yerlerin değerlendirilmesinin; bilim ve fen yönünden orman olarak
korunması
nda yarar görülmeyen yerlerin saptanmasıve orman
sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
kartı
lması
nı
n; orman içindeki köyler halkı
nı
n kı
smen ya
da tümüyle bu yerlere yerleş
tirilmesi için Devlet eliyle anı
lan yerlerin ihya
edilerek bu halkı
n yararlanması
na tahsisinin yasayla düzenleneceği
belirtilmiş
tir.
Görüldüğü gibi, Anayasa’nı
n 170. maddesinde, orman sı
nı
rları
dı
şı
na çı
kartı
lan yerlerin orman içindeki köyler halkı
nı
n yararlanması
na
“tahsisi”nin yasayla düzenlenmesi öngörülmüşolup, bu yerlerin orman
köylülerine yada baş
kaları
na ‘satı
ş
ı
’ olanaklıdeğildir.
Nitekim, 2924 sayı
lı Orman Köylülerinin Kalkı
nmaları
nı
n
Desteklenmesi Hakkı
nda Yasa’ya iliş
kin, Anayasa Mahkemesi’nin
30.03.1993 günlü, E.1992/48, K. 1993/14 sayı
lı
kararı
nda;
“Anayasa’nı
n 170. maddesinde, ... bilim ve fen bakı
mı
ndan
orman olarak muhafazası
nda yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman
sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
kartı
lması
, orman içindeki köyler halkı
nı
n kı
smen
veya tamamen bu yerlere yerleş
tirilmesi için Devlet eliyle anı
lan
yerlerin ihya edilerek Yasa’yla bu halkı
n yararlanması
na tahsis edileceği
öngörülmüş
tür.
Anayasa, bu işlerin yapı
lması
nıDevlete görev olarak yüklemiş
,
ekonomik sı
kı
ntıçeken orman içi veya bitiş
iği köyler halkı
na Devlet eliyle
ihya edilmiştarı
m ve yerleşim alanlarısağlamak istemiştir. Anayasa ile
güdülen amaç, bilim ve fen bakı
mı
ndan artı
k orman olarak iş
letilmesinde
yarar görülmeyen yerleri orman içinde ikamet eden halkı
n yararı
na tahsis
etmek suretiyle değ
erlendirmektir. Şu halde orman sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
karı
lan
yerlerin yalnı
zca orman köyler halkı
nı
n nakli ve yerleştirilmesi amacı
yla
değerlendirilmesi olanaklı
dı
r. Böylece, orman köylüsünün ormanları
tahribi önlenerek ulusal ekonomiye katkı
da bulunmasısağlanmak suretiyle
üretici haline getirilip kalkı
nması
amaçlanmı
ş
tı
r.
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Orman Köylülerinin Kalkı
nmaları
nı
n Desteklenmesi Hakkı
nda
Yasa ile getirilecek düzenlemelerin, Anayasa’nı
n 170. maddesinde
öngörülen amaca uygun olmasıgerekeceğinde kuş
ku yoktur. Orman
niteliğini yitirdiği için orman sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
karı
lan yerlerin, orman
köylüsünün yararlanması
na tahsis edilmesi gerekir.
2924 sayı
lı Yasa’nı
n 3763 sayı
lı Yasa ile değişik 11.
maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan iptali istenen düzenleme ile,
orman niteliğini yitiren yerleri kullanan kimselere orman köylüsü olup
olmadı
klarıgözetilmeden arazi verilmesi ve bu yerlerin takdir edilecek
rayiç bedel üzerinden kullanan kiş
ilere satı
ş
ıöngörülmektedir.
Orman köylüsü olup olmadı
ğı
na bakı
lmaksı
zı
n bu yerlerin kullanan
kiş
ilere satı
ş
ı
nı
n yapı
lması
nısağlayan bu düzenleme Anayasa’nı
n 170.
maddesine aykı
rı
dı
r.” değ
erlendirmesi yapı
lmı
ş
tı
r.
Yine, 3402 sayı
lı
Kadastro Yasası
’na iliş
kin, Anayasa Mahkemesi’nin
14.03.1989 günlü, E.1988/35, K.1989/13 sayı
lı
kararı
nda;
“... Orman niteliğini yitiren yer, orman toprağı olmakla
devletindir. Bu nitelikte bir yer ancak ihya edilerek Anayasa
doğrultusunda köylüye verilebilir, kişilerin özel mülkiyetine geçirilemez.
170. madde, açı
kça orman sayı
lan yerlerin belirtilen nedenlerle orman
dı
şı
na
çı
karı
lması durumunda
orman
içindeki
köyler
halkı
nı
n kı
smen ya da tamamen bu yerlere yerleş
tirilmesinden önce
devlet eliyle ihyayı
öngörmüş
tür. ...
... Orman köylüsünü korumayıamaçlayan Anayasa’nı
n 170.
maddesi, orman sı
nı
rı dı
ş
ı
na çı
karı
lan yerlerin orman köylüsünün
yararlanması
na
ayrı
lması
nıöngördüğ
ünden, orman köylüsü olup
olmadı
ğıayrı
mıgözetilmeden, iskân suretiyle bu yerlerin tapusunu alan
kişilere bu yerlerin mülkiyetinin devri Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.”
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
4706 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinde ise; 6831 sayı
lıOrman
Yasası
’nı
n değiş
ik 2. maddesinin (B) bendi gereğince Hazine adı
na
orman sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
kartı
lan yerlerde, 2924 sayı
lıOrman Köylülerinin
Kalkı
nmaları
nı
n
Desteklenmesi
Hakkı
nda
Yasa
kuralları
nı
n
uygulanmayacağı
, Bakanlı
ğı
n istemi üzerine bu yerlerin gerekli
kadastro, ifraz ve/veya tevhid iş
lemleri yapı
ldı
ktan sonra 492 sayı
lı
Harçlar Yasası
’nı
n 63. maddesinde yer alan harca esas değerinden az
olamamak koş
uluyla, rayiç bedeli üzerinden, köylerde varsa öncelikle
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kullanı
cı
sı orman köylüsüne,belediye ve mücavir alan sı
nı
rları
içerisinde ise kullanı
cı
ları
na doğru dans atı
labileceği, aynıamaçla
harca esas metrekare birim değeri üzerinden ilgili belediyelere ve Arsa
Ofisi Genel Müdürlüğ
ü’ne de devredilebileceği öngörülmüş
tür.
Görüldüğü gibi, 4706 sayı
lıYasa’nı
n, orman niteliğini yitirdiği için
orman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na çı
karı
lan yerlerin orman köylülerine “tahsisi”
yerine, mülkiyetinin orman köylülerine ve diğer kullanı
cıkiş
ilere
satı
lması
nıya da ilgili belediyeler ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’ne
devredilmesini, ayrı
ca kullanı
cı
larıtarafı
ndan satı
n alı
nmayan yerler ile
kullanı
cı
sı bulunmayan yerlerin de Hazine’ye ilişkin diğer
taş
ı
nmazlar gibi değerlendirilmesini öngören 3. maddesi, Anayasa’nı
n
170. maddesine açı
kça aykı
rı
düş
mektedir.
SONUÇ :Yukarı
da açı
klanan gerekçelerle, 4706 sayı
lı
“Hazineye Ait Taşı
nmaz Malları
n Değerlendirilmesi ve Katma Değer
Vergisi Kanununda Değiş
iklik Yapı
lması
Hakkı
nda Kanun”un 3. maddesinin;
- Anayasa’nı
n 170. maddesine aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptalini,
- Anayasa’ya açı
k aykı
rı
lı
ğıile doğuracağıgiderilmesi güç ya da
olanaksı
z hukuksal sonuçlar ve kamusal zararlar gözönünde
bulundurularak yürürlüğünün durdurulması
nı
,
Arz ederim”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralı
29.6.2001 günlü, 4706 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenilen 3. maddesi
şöyledir:
“MADDE 3.- 6831 sayı
lıOrman Kanununun değişik 2 nci
maddesi (B) bendi gereğince Hazine adı
na orman sı
nı
rlarıdı
şı
na
çı
kartı
lan yerlerde, 2924 sayı
lıOrman Köylülerinin Kalkı
nmaları
nı
n
Desteklenmesi Hakkı
nda Kanun hükümleri uygulanmaz.
Bakanlı
ğı
n talebi üzerine bu yerlerin, daha önce kadastrosu
yapı
lmamı
şise, fiili kullanı
m durumlarıdikkate alı
nmak suretiyle, 3402
sayı
lıKadastro Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen askıilânı
hariç, diğer ilânlar yapı
lmaksı
zı
n öncelikle kadastrosu yapı
larak,
varsa üzerindeki muhdesatı
n kime veya kimlere ait olduğu ve kim
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veya kimler tarafı
ndan kullanı
ldı
ğıkadastro tutanağı
nı
n beyanlar
hanesinde gösterilmek suretiyle Hazine adı
na tescil edilir ve
Bakanlı
ğı
n tasarrufuna geçer.
Kadastro sı
rası
nda, orman ile 6831 sayı
lıOrman Kanununun
değiş
ik 2 nci maddesinin (B) bendi uyar ı
nca orman sı
nı
rlarıdı
şı
na
çı
kartı
lan parsel arası
ndaki ortak sı
nı
r; orman tahdit ve/veya kadastro
haritalarıteknik esaslara uygun ise bu haritalara göre, değilse harita
ve tutanaklarda tanı
mlanan orman sı
nı
r taşlarıesas alı
nmak suretiyle
kadastro ekibince belirlenir.
Bu yerler, Bakanlı
ğı
n talebi üzerine, 3194 sayı
lıİ
mar Kanunu ve
uygulama yönetmeliklerindeki kı
sı
tlamalara tâbi olmaksı
zı
n,
gerektiğinde ifraz ve/veya tevhit de edilir. İ
fraz ve/veya tevhit işlemleri
sı
rası
nda herhangi bir nedenle oluşmuşpafta zemin uyumsuzluğunun
tespiti halinde, ihtilaflıve ihtilafsı
z kı
sı
mlar ayrı
lı
r. İ
htilafsı
z kı
sı
mlarda
ifraz ve/veya tevhit iş
lemleri yapı
lı
r. Diğer bölümlerde ise, gerekli
düzeltmeler yapı
ldı
ktan sonra, otuz gün süre ile belediye, muhtarlı
k
ve kadastro müdürlüğünde ilân edilir. İ
lân süresi içerisinde dava
açı
lmadı
ğıtakdirde, düzeltme kesinleşir.
Kadastro hizmetleri Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skân Bakanlı
ğı
nca belirlenen
fiyatlara, ifraz ve/veya tevhit işlemleri ise, Hazine ve Kadastro
Mühendisleri Odası
nca belirlenen fiyatlara göre yapı
lı
r. Bu iş
lemler
için gerekli harcamalar, Bakanlı
k bütçesinden karşı
lanı
r.
Bu yerler; 492 sayı
lıHarçlar Kanununun 63 üncü maddesinde
yer alan harca esas değerinden az olmamak üzere rayiç bedeli
üzerinden; köylerde varsa öncelikle kullanı
cı
sıorman köylüsüne,
belediye ve mücavir alan sı
nı
rlarıiçerisinde kullanı
cı
ları
na doğrudan
satı
labileceği gibi, aynıamaçla harca esas metre kare birim değeri
üzerinden ilgili belediyelere ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne de
devredilebilir.
Bu yerlerin kullanı
cı
larıtarafı
ndan satı
n alı
nması
na ilişkin
talepler öncelikle sonuçlandı
rı
lı
r. İ
darece yapı
lan inceleme
sonucunda, satı
şıuygun görülen ve bu amaçla kullanı
cı
sı
na yapı
lan
tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde kullanı
cı
larıtarafı
ndan
satı
n alı
nmayan yerler ile kullanı
cı
sıbulunmayan yerler, Hazineye ait
diğer taş
ı
nmaz mallar gibi değerlendirilir.
Bu yerlerin satı
şı
, 3194 sayı
lı İ
mar Kanununun 18 inci
maddesinde yer alan kı
sı
tlamalara bağlıolmaksı
zı
n yapı
lı
r.
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Özel kanunlarıgereğince satı
şımümkün olmayan yerlere ilişkin
hükümler saklı
dı
r.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı
6831 sayı
lı“Orman Kanunu”nun ilgili görülen 3302 sayı
lıYasa
ile değişik 2. maddesinin (B) fı
krasış
öyledir:
“B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakı
mı
ndan orman
niteliğini tam olarak kaybetmişyerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik,
zeytinlik, fı
ndı
klı
k, fı
stı
klı
k (antep fı
stı
ğı
, çam fı
stı
ğı
) gibi çeş
itli tarı
m
alanlarıveya otlak, kı
ş
lak, yaylak gibi hayvancı
lı
kta kullanı
lması
nda
yarar olduğu tespit edilen araziler ile ş
ehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n
toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları
,
Orman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na çı
kartı
lı
r”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
Dayanı
lan Anayasa kuralış
öyledir:
“MADDE 170.- Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler
halkı
nı
n kalkı
ndı
rı
lması
, ormanları
n ve bütünlüğünün korunması
bakı
mları
ndan, ormanı
n gözetilmesi ve iş
letilmesinde Devletle bu
halkı
n işbirliğini sağlayı
cıtedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce bilim
ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin
değerlendirilmesi; bilim ve fen bakı
mı
ndan orman olarak
muhafazası
nda yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sı
nı
rları
dı
şı
na çı
kartı
lması
; orman içindeki köyler halkı
nı
n kı
smen veya
tamamen bu yerlere yerleş
tirilmesi için Devlet eliyle an ı
lan yerlerin
ihya edilerek bu halkı
n yararlanması
na tahsisi kanunla düzenlenir.
Devlet, bu halkı
n işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin
sağlanması
nıkolaylaş
tı
rı
cıtedbirleri alı
r.
Orman içinden nakledilen köyler halkı
na ait araziler, Devlet
ormanıolarak derhal ağaçlandı
rı
lı
r.”
D- İ
lgili Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen Anayasa kuralış
öyledir :
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“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 dönüş
türülmesinde 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,
şehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu yerler
dı
şı
nda, orman sı
nı
rları
nda daraltma yapı
lamaz.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ,
Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN
ve Enis TUNGA’nı
n
katı
lmaları
yla 12.9.2001 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 karara bağlanması
na oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na iliş
kin rapor, iptali istenilen
ve ilgili görülen yasa kuralları
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa
kuralıile bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
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4706 sayı
lı“Hazineye Ait taşı
nmaz Malları
n Değerlendirilmesi
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun”un itiraz konusu 3. maddesinde 6831 sayı
lı Orman
Kanunu’nun 3302 sayı
lıYasa ile değişik 2. maddesinin (B) fı
krası
gereğince, Hazine adı
na orman sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
kartı
lan yerlerin,
rayiç bedeli üzerinden; köylerde öncelikle kullanı
cı
sı orman
köylüsüne, Belediye ve mücavir alan
sı
nı
rları içerisinde ise
kullanı
cı
ları
na doğrudan satı
labileceği gibi aynıamaçla harca esas
metrekare birim değeri üzerinden ilgili Belediyelere ve Arsa Ofisi
Genel Müdürlüğü’ne de devredilebileceği belirtilmiş
tir.
Bu düzenleme ile, orman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na çı
kartı
lan yerlerin satı
ş
ı
ve aynıamaçla da devri imkânıgetirilmiş
tir.
Dava dilekçesinde, orman niteliğini yitirdiği için orman sı
nı
rları
dı
şı
na çı
kartı
lan yerlerin yalnı
zca orman köyleri halkı
nı
n nakli ve
yerleş
tirilmesi amacı
yla tahsis edilebileceği, bu yerlerin orman
içindeki köyler halkı
na ya da bir başkası
na satı
lamayacağı
, buna
rağmen itiraz konusu kuralla, orman niteliğini yitirdiği için orman
sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
karı
lan yerlerin mülkiyetinin orman köylülerine ve
diğer kullanı
cıkişilere satı
lmasıya da ilgili belediyeler ile Arsa Ofisi
Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi imkânı
nı
n getirildiği, bunun ise
Anayasa’nı
n 170. maddesine aç ı
kça aykı
rı
lı
k oluşturduğu 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
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 kararıverebilir.
Bu nedenle dava konusu kural, Anayasa’nı
n ilgili görülen 169.
maddesi yönünden de incelenmiş
tir.
Anayasa’nı
n 169. maddesinde,
Devlet ormanları
nı
n
mülkiyetinin devrolunamayacağı
,
ormanları
n korunması ve
alanları
nı
n genişletilmesi için Devletçe gerekli yasal düzenlemelerin
yapı
lacağıve önlemlerin alı
nacağı
, ormanlara zarar verebilecek
hiçbir faaliyet ve eyleme izin verilemeyeceği, 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,
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zeytinlik gibi çeş
itli tarı
m alanları
nda veya hayvancı
lı
kta
kullanı
lması
nda yarar olduğu tespit edilen arazilerin, şehir, kasaba ve
köy
yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu yerler dı
şı
nda orman
sı
nı
rları
nda daraltma yapı
lamayacağıön görülerek hangi hallerde
orman sı
nı
rları
nda daraltma yapı
labileceği belirtmiş
tir.
Anayasa’nı
n, 170. maddesinde de, ormanlar içinde veya
bitişiğindeki köyler halkı
nı
n kalkı
ndı
rı
lması
, ormanları
n ve orman
bütünlüğünün korunmasıbakı
mı
ndan, ormanı
n gözetilmesi
ve
işletilmesinde Devletle bu halkı
n iş
birliği sağlayı
cı tedbirlerin
alı
nacağı
nı
, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakı
mı
ndan
orman niteliğini tamamen kaybetmişyerlerin değerlendirilmesi, bilim
ve fen bakı
mı
ndan orman olarak muhafazası
nda yarar görülmeyen
yerlerin tesbiti ve orman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na çı
kartı
lması
, orman içindeki
köyler halkı
nı
n kı
smen veya tamamen bu yerlere yerleş
tirilmesi için
Devlet eliyle anı
lan yerlerin ihya edilerek ancak bu halkı
n
yararlanması
na tahsis edileceği hükme bağlanmı
ş
tı
r.
Anayasa ile
bu işlerin yapı
lması Devlete görev olarak
yüklenmiş
, ülke nüfusunun
dörtte birine yakı
n bölümü olarak
sağlı
ksı
z biçimde ve düş
ük sosyo-ekonomik yapıiçinde yaş
ayan
orman içi veya bitiş
iği köyler halkı
na, bilim ve fen bakı
mı
ndan orman
olarak iş
letilmesinde hiçbir yarar görülmeyen yerlerin Devlet eliyle
ihya edilerek yararlanı
lmak üzere tahsis edileceği açı
klanmı
ştı
r. Bu
nedenle, orman sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
karı
lan yerlerin yalnı
zca orman
köyleri halkı
nı
n nakli ve yerleştirilmesi amacı
yla değerlendirilmesi
olanaklı
dı
r. Böylece, ormanları
n tahribi önlenerek ulusal ekonomiye
katkı
sısağlanmak suretiyle orman köylüsünün üretici haline getirilip
kalkı
ndı
rı
lmasıamaçlanmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n bu emredici kuralınedeniyle yasakoyucunun, bu
alanları
n kullanı
cı
ları
na veya başkaları
na, hatta orman içi köyler
halkı
na satı
lması
nıveya bu amaçla devredilmesini sağlayacak bir
düzenleme yapmasıolanaklıdeğildir.
Anayasa’nı
n
169.
maddesindeki
orman
sı
nı
rları
nı
n
daraltı
lması
na olanak tanı
nan iki halde de, orman sı
nı
rlarıdı
şı
na
çı
karma sonucu elde edilen alanları
n değerlendirilmesi açı
sı
ndan
herhangi bir ayrı
m yapı
lamayacağı
, bu yerlerden yararlanmaya iliş
kin
düzenlemelerin, Anayasa’nı
n 170. maddesinde öngörülen amaca
uygun yapı
lmasıgerekeceği kuş
kusuzdur.
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Bu nedenle, Hazine adı
na orman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na çı
karı
lan
yerlerin satı
şıve bu amaçla devri olanağı
nıgetiren dava konusu kural
Anayasa’nı
n 169. ve 170. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Fulya KANTARCIOĞLU ve
Tülay TUĞCU bu görüş
e katı
lmamı
ş
lardı
r.
V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
4706 sayı
lıKanun’un 3. maddesinin Anayasa’ya ayk ı
rı
lı
ğı
konusunda güçlü belirtiler bulunmasıve uygulanması
ndan doğacak
ve sonradan giderilmesi güç veya olanaksı
z durum ve zararları
n
önlenmesi için 14.9.2001 gününden yapı
lan inceleme de “esas
hakkı
nda karar verilinceye kadar”, 23.1.2002 gününde de “...kararı
n
Resmî Gazete’de yayı
mlanacağı güne kadar MADDENİ
N
YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA” oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
VI- SONUÇ
29.6.2001 günlü, 4706 sayı
lı“Hazineye Ait Taş
ı
nmaz Malları
n
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 3. maddesinin, Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Fulya
KANTARCIOĞLU
ile
Tülay
TUĞCU’nun
karş
ı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA, 23.1.2002 gününde karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/382
: 2002/21

4706 sayı
lı“Hazineye Ait Taş
ı
nmaz Malları
n Değerlendirilmesi
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun’un iptali istenen 3. maddesi ile 6831 sayı
lıOrman Kanunu’nun
değiş
ik 2. maddesinin (B) bendinde belirtilen yerlerin rayiç bedel
üzerinden öncelikle orman köylüsüne, belediye ve mücavir alan
sı
nı
rlarıiçerisinde ise kullanı
cı
ları
na doğrudan satı
labileceği gibi aynı
amaçla ilgili belediye ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’ne
devredilebileceği öngörülmüştür.
6831 sayı
lıOrman Kanunu’nun değişik 2. maddesinin (B)
bendinde “31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakı
mı
ndan orman
niteliğini tam olarak kaybetmişyerlerden tarla, bağ, bahçe, meyvelik,
zeytinlik, fı
ndı
klı
k, fı
stı
klı
k (antep fı
stı
ğı
, çam fı
stı
ğı
) gibi çeş
itli tarı
m
alanlarıveya otlak, kı
ş
lak, yaylak gibi hayvancı
lı
kta kullanı
lması
nda
yarar olduğu tespit edilen araziler ile ş
ehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n
toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları
, orman sı
nı
rlarıdı
şı
na
çı
kartı
lı
r” denilmektedir. Buna göre belirtilen bu yerler 4706 sayı
lı
Yasa’nı
n iptali istenen 3. maddesiyle satı
şve devri öngörülen Hazine
arazileridir.
Anayasa’nı
n 169. maddesinin dördüncü fı
krası
nda iki durum
dı
şı
nda orman sı
nı
rları
nda daraltma yapı
lamayacağıbelirtilmiştir.
Buna göre,
a) Orman olarak muhafazası
nda bilim ve fen bak ı
mı
ndan hiç bir
yarar görülmeyen aksine tarı
m alanları
na dönüştürülmesinde kesin
yarar olduğu tespit edilen yerler,
b) 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, şehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu
olarak bulunduğu yerler dı
şı
nda orman sı
nı
rları
nda daraltma
yapı
lamayacaktı
r.
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(a) bendindeki durum devamlı
lı
k arzeden bir niteliğe sahip
olmakla beraber, (b) bendinde belirlenen durumlar 31.12.1981
tarihinden önceki dönemi düzenlemektedir. (b) bendinde belirtilen
duruma benzer bir uygulama 1961 Anayasası
’nı
n 131. maddesinde
de yer almı
ş ve beşinci fı
krası
nda “Anayasanı
n yürürlüğe girdiği
tarihten önce...” ifadesi kullanı
larak bu tarihten önceki durumlar için
şartlar oluş
muşsa orman sı
nı
rları
nda daraltma yapı
labileceği
öngörülmüştür.
Anayasa’da öngörüldüğü gibi orman sı
nı
rları
nı
n daraltı
lması
sonucunda orman arazisi niteliğini kaybetmişyerlerin devir ve satı
ş
yoluyla gerçek ve tüzelkiş
ilere aktarı
lmasıolanaklımı
dı
r? İ
ptali
istenen madde sadece 31.12.1981 tarihinden önce orman sı
nı
rları
dı
şı
na çı
karı
lmı
şyerlerin durumunu düzenlediğinden görüş
ümüzde
bununla sı
nı
rlıolacaktı
r.
Anayasa’nı
n 169. maddesinde “ormanları
n korunması ve
geliştirilmesi” düzenlenmişiken 170. maddesinde “orman köylüsünün
korunması
” kurala bağlanmı
ştı
r. 169. maddeye göre, orman alanı
dı
şı
na çı
karı
lmı
şolan yerlerin ne ş
ekilde değerlendirileceği bu madde
içinde yer almamı
ştı
r. Ancak, 170. maddede orman köylüsünün
korunmasıbağlamı
nda iki tür uygulama öngörülmüştür.
Buna göre,
- 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakı
mı
ndan orman
niteliğini tamamen kaybetmişyerlerin DEĞERLENDİ
Rİ
LMESİ
Nİ
N,
- Bilim ve fen bakı
mı
ndan orman olarak muhafazası
nda yarar
görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
kartı
lmasıve
ihya edilerek orman köylüsüne TAHSİ
Sİ
Nİ
N,
yasa ile yapı
lmasıgerekmektedir.
31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakı
mı
ndan orman
niteliğini kaybetmiş yerlerin DEĞERLENDİ
Rİ
LMESİ
NDEN
söz
edilirken, bilim ve fen bakı
mı
ndan orman olarak muhafazası
nda yarar
görülmeyen
yerlerin
İ
HYA
edilmesinden
bahsedilmektedir.
Anayasa’nı
n 169. maddesinin son fı
krası
nda 31.12.1981 tarihinden
önce orman niteliğini kaybetmişancak tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik,
tarı
m ve hayvancı
lı
kta kullanı
lması
nda yarar olduğu tespit edilen
araziler ile şehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu
yerler, ihya edilmesine gerek olmayan halen yararlanı
lmakta olan
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başka bir anlatı
mla ihya edilmiş yerlerdir. Anayasa’nı
n 170.
maddesinde ihya edilmiş bu yerlerin “değerlendirilmesinden”
bahsedilmektedir.
Değerlendirmeden
amaç
bu
yerlerin
fiyatlandı
rı
larak satı
şve devrini sağlamaktı
r. Nitekim, Anayasa’nı
n
170. maddesinin görüşülmesi sı
rası
nda komisyon sözcüsü
değerlendirmeden amacı
n “paralandı
rı
larak” satı
ş
ı
nı
n olduğunu ifade
etmiş
tir. Bu satı
şorman köylülerine olabileceği gibi bunlar dı
şı
ndaki
özel ve tüzelkişilere de yapı
labilecektir. Yine 170. maddede öngörülen
bilim ve fen bakı
mı
ndan orman olarak muhafazası
nda yarar
görülmeyen yerler Devletçe ihya edilecek ancak, orman köylüsüne
tahsis edilebilecektir. Maddedeki 31.12.1981 tarihinden önce orman
niteliğini kaybetmişyerlerin orman köylüsüne tahsisi gerekir gibi bir
sonuca varmak mümkün değildir. Her ne kadar 170. maddenin
matlabı“orman köylüsünün korunması
” baş
lı
ğıtaşı
yorsa da, koruma
“bilim ve fen bakı
mı
ndan orman olarak muhafazası
nda yarar
görülmeyen yerlerin ihya edilerek tahsisinden” ibarettir.
Belirtilen nedenlerle, 6831 sayı
lıOrman Kanunu’nun değiş
ik 2.
maddesinin (B) bendinde belirtilen orman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
ndaki Hazine
arazilerinin satı
şı
nıöngören 4706 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenen 3.
maddesinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı düş
üncesiyle çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yoruz.

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/382
: 2002/21

29.6.2001 günlü, 4706 sayı
lıHazineye Ait Taşı
nmaz Malları
n
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun’un dava konusu 3. maddesi ile 6831
sayı
lıOrman Kanunu’nun değişik 2. maddesinin (B) bendi gereğince
Hazine adı
na orman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na çı
kartı
lan yerlerin belli koşullarla
satı
ş
ı
na izin verilmektedir. 6831 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinin (B)
bendinde orman sayı
lan yerlerden; 31.12.1981 tarihinden önce bilim
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ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini tam olarak kaybetmişyerlerden;
tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fı
ndı
klı
k, fı
stı
klı
k (antep fı
stı
ğı
,
çam fı
stı
ğı
) gibi çeşitli tarı
m alanlarıveya otlak, kı
şlak, yaylak gibi
hayvancı
lı
kta kullanı
lması
nda yarar olduğu tespit edilen araziler ile
şehir kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu yerleşim
alanları
nı
n orman sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
kartı
lacağıbelirtilmiş
tir. Dava
konusu kuralla bu yerlerin satı
şıolanaklıhale gelmektedir.
Anayasa’nı
n 169. maddesinin ilk fı
krası
nda, “Devlet, ormanları
n
korunmasıve sahaları
nı
n geniş
letilmesi için gerekli kanunlarıkoyar
ve tedbirleri alı
r. Yanan ormanları
n yerine yeni orman yetiştirilir, bu
yerlerde baş
ka çeşit tarı
m ve hayvancı
lı
k yapı
lamaz. Bütün
ormanları
n gözetimi devlete aittir.” ikinci fı
krası
nda, “Devlet
ormanları
nı
n mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanlarıkanuna göre,
devletçe yönetilir ve iş
letilir. Bu ormanlar zaman aş
ı
mıile mülk
edinilemez ve kamu yararıdı
ş
ı
nda irtifak hakkı
na konu olamaz.”;
dördüncü fı
krası
nda da “Orman olarak muhafazası
nda bilim ve fen
bakı
mı
ndan hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarı
m alanları
na
dönüş
türülmesinde 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 çeşitli
tarı
m alanları
nda veya hayvancı
lı
kta kullanı
lması
nda yarar olduğu
tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu olarak
bulunduğu yerler dı
şı
nda orman sı
nı
rları
nda daraltma yapı
lamaz”
denilmektedir. 170. maddede ise orman içinde veya bitişiğindeki
köyler halkı
nı
n kalkı
ndı
rı
lması
, ormanları
n ve bütünlüğünün
korunmasıbakı
mları
ndan, ormanı
n gözetilmesi ve iş
letilmesinde
Devletle bu halkı
n işbirliğini sağlayı
cı tedbirlerle, 31.12.1981
tarihinden önce bilim ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini tamamen
kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesinin; bilim ve fen bakı
mı
ndan
orman olarak muhafazası
nda yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve
orman sı
nı
rlar ıdı
şı
na çı
kartı
lması
nı
n; orman içindeki köyler halkı
nı
n
kı
smen veya tamamen bu yerlere yerleş
tirilmesi için Devlet eliyle
anı
lan yerlerin ihya edilerek bu halkı
n yararlanması
na tahsisinin
Kanunla düzenleneceği belirtilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 169. ve 170. maddelerinin belirtilen kuralları
nı
n
birlikte incelenmesinden, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen
bakı
mı
ndan orman niteliğini tam olarak kaybetmişolan tarla, bağ,
meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarı
m alanları
nda veya hayvancı
lı
kta
kullanı
lması
nda yarar olduğu tespit edilen araziler ile ş
ehir, kasaba ve
köy yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu yerlerin orman sı
nı
rlarıdı
şı
na
çı
karı
labileceği bu yerlerin değerlendirilmesinin ise kanunla
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düzenlenebileceği anlaşı
lmaktadı
r. Ancak dava konusu kuralı
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhakkı
nda sağlı
klıbir sonuca varı
labilmesi için
“değerlendirme” kavramıiçine “satı
ş
” yoluyla değerlendirmenin girip
girmeyeceğinin açı
klı
ğa kavuşturulmasıgerekmektedir.
Anayasa’nı
n 170. maddesinde, kanunla düzenleneceği belirtilen
yerlerden 31.12.1981 tarihinden önce orman vasfı
nıkaybedenlerin
“değerlendirilme”sinden bu tarihten sonra bilim ve fen bakı
mı
ndan
orman olarak muhafazası
nda yarar görülmeyenlerin ise orman
içindeki köyler halkı
nı
n kı
smen veya tamamen yerleş
tirilmesi için
Devlet eliyle buraları
n ihya edilerek bu halkı
n yararlanması
na
“tahsis”inden söz edilmektedir. “Değerlendirme”nin “Satı
ş”ı da
kapsayan genişiçeriğine karşı
n “tahsis”in idare hukukunda tanı
mıve
sı
nı
rlarıbelirli bir kavram olduğu açı
ktı
r. Bu durumda, Anayasa’nı
n,
169. ve 170. maddelerinde belirtilen ve 31.12.1981 tarihinden önce
orman niteliğini kaybetmişyerlerin orman içindeki köyler hakkı
nı
n
yararlanması
na öncelik tanı
narak üçüncü kiş
ilere de satı
larak
değerlendirilmesine olur verildiğinin kabulü gerekir. 31.12.1981
tarihinden önce orman vasfı
nıkaybeden yerler için de yalnı
z tahsis
yapı
labileceği sonucuna varı
lmasıise farklıdurumlarıAnayasa’nı
n
öngörmediği biçimde aynı kurallara bağlı tutmak anlamı
na
geleceğinden böyle bir yorumun 170. maddenin amacı
na uygun
olduğu kabul edilemez. Kaldıki Anayasa koyucunun 31.12.1981’den
öncesi ve sonrasıiçin aynıhukuki statüyü öngörmek istemesi halinde
böyle bir ayı
rı
ma giderek birisi için “değerlendirme” diğeri için “tahsis”
sözcüğünü kullanması
na da gerek yoktu.
4706 sayı
lıYasa’nı
n dava konusu 3. maddesi ile Anayasa’nı
n
169. ve 170. maddelerine koşut olarak 6831 sayı
lıYasa’nı
n 2.
maddesinin (B) bendinde sayı
lan yerlerden 31.12.1981 tarihinden
önce bilim ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini tam olarak
kaybedenlerin belli koşullarla satı
şı
na izin verilmesinde Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k bulunmadı
ğı
ndan iptal isteminin reddi gerekeceği
düşüncesiyle çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Üye
Tülay TUĞCU

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/129
: 2002/24
: 31.1.2002

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri
Ahmet İ
Yİ
MAYA, Mehmet Ali ŞAHİ
N ve 115 Milletvekili
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
9.2.2001 günlü ve 24313 sayı
lı Resmî Gazete’de yayı
mlanan
7.2.2001 günlü, 713 sayı
lı“Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün
BazıMaddelerinin Değiştirilmesine Dair Karar”ı
nı
n; 1. maddesiyle
TBMM İ
çtüzüğü’nün 60. maddesinin altı
ncıfı
krası
nı
n sonuna eklenen
tümcenin; 3. maddesiyle TBMM İ
çtüzüğü’nün kenar başlı
ğıile
birlikte değiştirilen 81. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b) bendinin ikinci
tümcesi ile (d) bendinin ve dördüncü fı
krası
nı
n; 4. maddesiyle
değiş
tirilen TBMM İ
çtüzüğü’nün 87. maddesinin birinci fı
krası
nı
n son
tümcesinin; 5. maddesiyle değiş
tirilen TBMM İ
çtüzüğü’nün 91.
maddesinin, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 67., 68., 75., 76., 87., 88., 90.,
95., 96., 97., 98. ve 148. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve 5.
maddesinin yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“I. Gİ
Rİ
Ş
Dava konusu içtüzük değ
işikliğinin niteliğ
i ve içeriği; demokratik
parlamenter rejimimiz, anayasal düzenimiz ve meclis iç hukuku bakı
mı
ndan
hayati derecede önem taş
ı
maktadı
r.
Davanı
n temelini oluş
turacak anayasa analizlerinden önce, sonuca
varı
lması
nı
kolaylaş
tı
racak kimi ön-tahlillerin yapı
lması
zorunludur.
A) Yasama organları
nı
n içtüzükleri, pratikte anayasa kadar önemli
ve etkin metinlerdir. Yasama egemenliğinin kullanı
lma usullerini düzenleyen
içtüzük hükümleri; gücü sı
nı
rlayan, meclis içi dengeleri gözeten ve
hukuka dayanmak zorunda olan “sessiz anayasalardı
r (Any.Mad.7,
88/11,95/11). Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim ve yasama kalitesi, en az
ürettiği hizmetler kadar, bağlıbulunduğ
u (uyguladı
ğ
ı
, değ
iş
tirdiğ
i) hukuk
(içtüzük) kalitesi ile de ölçülebilir (Kendi hukukunu hukuk temelinde
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oluş
turamamı
şparlamentonun üretebileceği hukukun kalitesi, sı
rf bu nedenle
dahi sorgulanabilir.)
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi iç-hukukunu henüz
oluş
turamamı
ş
tı
r. Meclis iç hukuku, oluş
um halindedir. İ
ç hukuk
istikrarı
nı
n sağlanması
, yakı
n gelecekte de beklenmemelidir. Bu
gerçeğin ardı
ndaki nedenler, ayrıbir felsefe ve sosyoloji araş
tı
rmaları
nı
n
konusudur. Belirtelim ki hukuku araç gören ve onun üstünlüğünü
sindiremeyen, gücüne güvenen patalojik zihniyet (I), yanlı
zca kadroları
değil, kural ve gelenekleri doğrayan darbeler (II) ve yorumun engin
çözücülüğü yerine daima lafı
zları
/metinleri değiş
tirerek yaratı
lan
öldürücü formülleri çare sanan arayı
ş
lar (III); hukuk istikrarı
nı
önlemektedir. Dava konusu içtüzük değişikliği de, ihtiyaca ve istikrara
hizmet görüntüsü içinde, iç-hukukumuzu tahrib eden talihsiz bir
giriş
imdir. Bir asrı aş
an yaş
am öyküsünde iç-hukuk düzeninin
oluş
turulamaması
, parlamentomuzun övünemeyeceğimiz bir temel
karakteristiğidir.(1)
C) İ
çtüzük taslak ve tekliflerinin hazı
rlanması
nda izlenen yöntemler,
onları
n kalite ve ömürlerini doğ
rudan etkilemektedir. İ
çtüzük tarihimiz,
genellikle iki yöntemden birinin benimsendiğini göstermektedir. Çoğulcu
(uzlaş
macı
) ve çoğunlukçu (dayatmacı
) yöntem.
1- Çoğ
ulcu (uzlaş
macı
) yöntem : Bu yöntemde, parlamentonun tümdinamiklerinin (partilerin, milletvekillerinin)
olabildiğ
ince
katı
lı
mları
nı
n
sağlanması
esastı
r. Tekliflerin ihtiyaç ve hukuk temelinde sentezi için özel
komisyonlarda veya ihtisas komisyonunda yoğun bir teknik caba
harcanı
r. Bilim ve bilim adamları
ndan, Anayasa Mahkememizin
yorumları
ndan ve mukayeseli verilerden yararlanı
lı
r. Bu yöntem, kabul
tabanı
nıgeniş
letir ve oyunun kuralları
nı
, “ortak” anlayı
ş
la ve birlikte
(1)

İ
smail Müş
tak (Mülga Meclis-i Ayan Katib-i Umûmisi), Mufassal Hukûk-u Siyasiyye (TBMM yayı
nı
. Üç
cilt, iki cildi eski, bir cildi yeni harflerle, toplam ikibin sahifeyi aş
kı
n. 1926-1927. İ
st. Matbaa-ı
Amire). (Fransa Meclis-i Mebusan Katib-i Umûmisi Eugene Pierre’den çevri.) Prof Tunaya, bu
eserden hayranlı
kla bahseder. Meclis-i Ayan genel sekreterinin kapasitesi, kazandı
rdı
ğ
ıeser
bazı
nda düş
ünülmeli ve günümüzle mukayese edilmelidir. Dr. Armağan, Servet. Memleketimizde
İ
çtüzükler. İ
st. 1972 (Eser, parlamento hayatı
mı
zdaki içtüzük serüveninin 1876-1972 yı
lları
arası
ndaki kronolojik hikayesidir) (586 sahife). Teamüller dahil, Parlamento İ
ç-Hukukumuzun ilmi
tahlilleri henüz yapı
lmamı
ş
tı
r. Kimi hukuk fakültelerinde, “Parlamento Hukuku” yardı
mcıders
olarak konmuşise de, yeterli değ
ildir. Parlamento akademisine, sür’atle ihtiyaç vardı
r. Bu alanda
-kuş
kusuz-güncelliğini yitirmişolsa da, yararlımonografiler, tek-konulu incelemeler anı
lmağa
değ
erdir (Par.Ex. Dr.Teziç, Erdoğan. Türk Parlamento Hukukunun Kaynaklarıve İ
lgili Anayasa
Mahkemesi Kararları
.İ
st.1980. TBMM’nin Etkinliğ
i (TESEV, Prof. Turan İ
lter. Bukaynaktaki özgün bir inceleme.
Gençkaya, Ömer Faruk. Dr. Türkiyede Parlamento Reformu. Tarihsel Bir Değ
erlendirme. Shf. 31 vd.).
Yücekök, Ahmet. Dr. Siyaset Sosyolojisi Açı
sı
ndan Türkiyede Parlamentonun Evrimi. Ank. 1983.
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oluş
turur. Gerek tek parti dönemlerinde ve gerekse çok partili siyasal
yaş
amı
mı
zdaki köklü gelenek, bu yöndedir.(2)
2- Çoğunlukçu (dayatmacı
) yöntem: Düşük yoğunluklu
demokrasilerde görülür. Çözümü, “son kural” olan “oy çokluğun”da arayan
bir yöntemdir. Uzlaş
manı
n getireceğ
i erdemleri bir çı
rpı
da yok sayar. Uzlaş
mayı
,
sayıgücünün verdiği rehavet ve otorite içinde “teslimiyet ve zaaf” olarak
görür. Oyunda uygulanacak kuralı
, oyuncuları
n birlikte yapması
yerine, gücünün
emriyle üretir. Dayatmacıteklif, oyuncularıgerer ve bazen öngörülemez
gerilimlere, belirsizliklere ve hatta toplumsal kutuplaş
malara zemin hazı
rlar.
Kavga, hukuk “benim” deyen “parmak gücü” ile, özünde hukuku arayan
“demokrasi” arası
ndadı
r. Sevinerek belirtelimki, çoğunlukçu yöntem,
tüzük yapı
m geleneğimizde yok denecek kadar azdı
r. İ
ki özgün
örneğinden birisi, 1960 Anayasasıile (evet bir anayasa ile) yürürlükten
kaldı
rı
lmı
ş
, öbürü ise, -aş
ağı
da ayrı
ntı
lıbiçimde ortaya konacağıgibiş
u anda Yüksek Mahkeme huzurundaki tüzüktür (1961 Anayasası
,
GeçiciMad.3). (3)
57 inci Hükümetin baş
bakanı
, 1957 yı
lı
ndaki “Çok Partili Rejimde
Tek Parti Rahatlı
ğı
” adlıünlü yazı
sı
nda, “... o halde, bir yandan çok
partili rejim devam ederken, bir yandan da icraya tek parti rejimindeki
kolaylı
kları
, rahatlı
k ve serbestliği sağlayabilmenin çaresi, Meclis
içtüzüğünü ve gerekirse Anayasayıdeğiştirmek, hatta Anayasayı
değiş
tirmeksizin Anayasaya aykı
rıiçtüzük ve kanun değişikliklerini
(4)
yapmaktı
r” derken bu gün sergilenen kendi güdümündeki yöntemi de,
özü de mahkum ediyordu.
( 2)

25 Bölüm ve 236 maddeden oluş
an 1927 (tek-parti) dönemi içtüzüğü, 1924-1927 seneleri
arası
nda yürütülen yoğ
un bir çabanı
n, genel kuruldan geri çekme, önergeler doğrultusunda
olgunlaş
tı
rma gibi yaygı
n bir emeğin ürünüdür (Armağan, age. 39. Çakan, Iş
ı
l. Türk Parlamento
Tarihinde II. Meclis. Ank. 1999. Shf. 336 vd.) 1973 içtüzüğü, on y ı
l lı
k uzlaş
ıarayı
ş
ları
nı
n ve
tartı
ş
maları
n semeresidir. 1996 yı
lı
nda yürürlüğ
e giren kapsamlıdeğ
iş
iklik, onüç y ı
llı
k bir sürecin
sonucudur. Dönemin meclis baş
kanı
nı
n uzlaş
ıinsiyatifini ele alması ve sağ
lanan ortak
anlayı
ş
ladı
rki iki oturumda kurallaş
ması
, bir emsal olarak anı
lacaktı
r (TBMM.Tutanak Dergisi, Cilt5. Birleş
im:49, 154-76; Birleş
im:53. 524-81).
(3)
Dr. Armağ
an, Servet. age. Shf.278 vd., Ezherli, İ
hsan. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Osmanlı
Meclisi Mebusanı
, Ank.1998, 2. baskı
, Shf. 128-138. Dr. Ay bay. Yasama Meclislerinin İ
çtüzükleri. Türk
Parlamentocoluğ
unun İ
lk Yüzyı
lı
. Ank. 1976. Shf.301 vd. 1957 tarihli içtüzük değ
iş
ikliğ
inin arka plânı
,
muhalefet-iktidar kutuplaş
masınoktası
nda yeterince araş
tı
rı
lmamı
ş
tı
r. Çoğunlukçu ve kutupçu
yöntemin katı
ksı
z örneğ
i olan Şubat-2001 değişikliğ
i, hukuk ve siyaset bilimi açı
sı
ndan taze bir
inceleme konusudur (Sağlı
klı
değerlendirme için yalnı
zca 21. Dönem/586 sı
ra sayı
lı
teklif de ğ
il, 21.
Dönem/527 sı
ra sayı
lıteklif, birlikte ele alı
nmalı
dı
r. Hatta her iki sı
ra sayı
sı
nı
n komisyon/altkomisyon ve genel kurul tutanakları
incelenmelidir).
(4)
Bülent Ecevit, “Çok Partili Rejimde Tek Parti Rahatlı
ğ
ı
” (Ulus Gazetesi, 13.12.1957. Ek-5), Değ
erli
Baş
bakan, 1957 değ
iş
ikliklerine karş
ı
, aynı
gazetede “İ
ç-Tüzük ve Dı
ş
arı
sı
” (30.12.1957, Ek-6/a), “Gülü
Seven...” (15.12.1957, Ek-7) ve “Kalafat Doktrini” (12.12.1957, Ek-6/b) adları
yla makaleler yazmı
ş
tı
r.
Türk siyaset adamı
nı
n iktidar-muhalefet eksenindeki konum değiş
ikliğ
inde sergilediğ
i tavı
r ve
söylem farkı
na bundan daha çarpı
cıbir örnek bulunabilir mi? 1957 eleş
tirilerindeki mantı
k ve psikoloji,
bugünkü değ
iş
ikliğ
e yansı
sa idi, bulunduğ
umuz nokta, farklı
olacaktı
.
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Bir İ
çtüzük Reformunun gerekliliği ve zorunlu alt-yapısorunu:
1) Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanununu ve benzeri temel
yasaları
, değiş
ime uygun hale getirmek, ulusalüstü hukukun zorunlu
kı
ldı
ğıuyum/entegrasyon yasaları
nıçı
karmak, kaçı
nı
lmaz/geciktirilemez
bir milli ihtiyaçtı
r. Buna hiçbir muhalefet partisinin karşıçı
kması
düşünülemez. Esasen, bu konudaki muhalefetin destekleyici tavı
rları
,
demeçlerden, kürsülerden taahhüt gücünde ifade olunmuş
tur.(5) İ
ktidar
çoğunluğu, bu konuda uzlaş
ma arayı
şı
na girmek yerine, mevcut
ihtiyaca aş
ı
rıanlamlar yükleyerek iç- hukuku tahrib eden bir tüzük
değiş
ikliğini yeğlemiş
tir.(6) Ayrı
ca genel kurul çalı
ş
maları
nda zaman
savurganlı
ğı
nıönleyecek, kalite ve verimi artı
racak, hukuk tekniğini
öne alacak ve fakat katı
lı
mı
/çok sesliliği yoketmeyecek bir
rasyonelleştirmeye gidilmelidir. Bulunması gereken o denge,
değişiklikteki kolaycıdengesizlik değildir.
2) Değiş
tirilen veya tasarlanacak şekliyle bir iç-tüzük yapmanı
n
ön-koş
ulu olarak, ANAYASADA DEĞİ
Şİ
KLİ
K YAPMA ZARURETİ
:
a) Kazuistik olan 1982 Anayasası
, iç-tüzük karakterli bir anayasadı
r.
İ
çtüzükte bulunması
gereken kimi hükümleri bünyesinde taş
ı
yan bir anayasadı
r.
Aş
ağı
da ayrı
ntı
lış
ekilde ortaya konacağ
ıgibi, (7) baş
ka doğrultuda içtüzük
tanzimini önleyecek bu tür anayasa hükümleri değ
iş
tirilmedikçe, aksine bir
içtüzük yapı
lması
, imkansı
zdı
r. Anayasa yok sayı
larak, anayasaya rağmen bir
iç-tüzük ihdas olunamaz (Any.Mad.ll, 88,95,96,97,100, 148 vb.). Bu
soruna ilk vurgu, C. Kı
rca baş
kanlı
ğ
ı
nda kurulan Anayasa Alt-Komisyonunun
3.4.1995 tarihli altmı
ş
beşsayfalı
k raporunda yapı
lmı
ş
tı
r.
b) Yasama tasarrufları
nı
n ağı
rlı
ğı
nıgenel kuruldan komisyonlara
aktaracak bir reformun “olmazsa olmaz” koşulu, komisyon reformunu da
içeren bir parlamento reformudur. Anayasaya yeni hükümler konması
nı
zorunlu kı
lan bir reformdur (Any.Mad. 7,175).

(5)

Bkz. 587 ve 527 sı
ra sayı
sı
içtüzük değ
iş
ikliğ
i tekliflerinin genel kurul müzakerelerinde DYP.
sözcüsü Ahmet İ
yimaya’nı
n konuş
maları
(celbolunacak Meclis Tutanakları
nda) ile muhtelif bası
n
bildirileri (Par.Ex. Ek-2. DYP Grup Baş
kanvekili Nevzat Ercan’ı
n Şubat-2001 tarihli bası
n toplantı
sı
.Shf.l2. No:4)
(6)
İ
ktidar liderlerinin “alternatifimiz yok” yönündeki söylemleri, iktidar-muhalefet diyalogunu
zayı
flatmı
ş
, gerilime tohum ekmiş ve belkide inandı
kları“alternatifsizlik” psikolojisi, uzlaş
ı
arayı
ş
ı
na engel olmuş
tur. Nedeni ne olursa olsun, bilgi ve düş
ünce çağ
ı
nda bu dayatma ve
uzlaş
ı
dan ürkme tavrı
, hiçbir gerekçe ile savunulamaz.
(7)
Bkz. layı
hamı
zı
n “-II- Anayasal Analiz” Bölümü.
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aa- “Komisyonları
anayasal temele oturtmak” (Any.Mad. 162,100 gibi),
“komisyonlarda tutanak tutma zorunluluğu”, “komisyon müzakerelerinin
açı
klı
ğı
”, komisyon üyelerinin seçiminde ihtisas ölçütünün zorunlu
görülmesi”,”madde bazı
nda görüş
me ilkesi”, “alt komisyon ve uzmanlardan
yararlanma zorunluluğu” “komisyon müzakeresi usullerinin ve görevinin
açı
kça tarifi” ve benzerleri bu arada sayı
labilir. Komisyon reformu
gerçekleş
tirilmeden, genel kuruldan komisyona yönelecek (yükü genel
kuruldan komisyona aktaracak) bir düzenleme, milli egemenliğe ve
açı
k yasamaya son verecek bir girişimden baş
ka bir anlam taş
ı
maz.
bb- Verimli ve kaliteli yasamanı
n ön-koş
ulları
ndan biri de, bilgi
temelinde kural üretecek ve iç-hukukun teşekkülüne yardı
mcıolacak
bir “PARLAMENTO ENSTİ
TÜSÜ”nü kurmaktı
r. Gücün etkisinden
verimliliğe yolculuk, böylesi bir kurumsallaşma ile sağlanabilir.
Bürokratik maniplasyonlardan yasamayıkoruyacak bu kurum, bir bilgi
deposu iş
levini de görecektir.
c) İ
çtüzük dahil, oyunun kuralları
na ilişkin düzenlemelerde
yürürlük-öncesi denetim, zorunlu olmalı
dı
r. Anayasa değiş
ikliğini
gerektiren böylesi bir yapı
/model, uzlaşmaya, demokrasiye ve hukuka
büyük katkısağlayacaktı
r.(8) Bu modelde, Anayasa Mahkemesi
denetimi gerekçesinden, kural yürürlüğ
e giremeyecek ve hukuksuzluk,
kaynağ
ı
nda önlenecektir. Danı
ş
ma Kurulunun oybirliğine dayanmayan
değiş
ikliklerinin, izleyen dönemde yürürlüğe girmesini öngören bir model de
benimsenebilir.
3) Sorun, kanunları
n zamanı
nda çı
karı
lamaması
nda (müzakere sürecinin
uzaması
nda)değil; ihtiyaca cevap verecek taslakları
n hazı
rlanamaması
ndadı
r.
İ
htiyaç ve hukuk analizi için gerekli derinlikli çalı
ş
malar ve yapı
lanmalar
sağlanamadı
ğı
ndan “aynı yasada sı
k değiş
iklik”, “kı
sa zamanda
yürürlükten kaldı
rma”, “uygulama organları
nı
n, çelişkileri ve boşlukları
yorumla giderme zorunlulukları
” ortaya çı
kmaktadı
r. iktidar
çoğunlukları
nı
n bu soruna yoğunlaşmalarıgerekirdi. (9) Hiçbir yasa
(8)

Yasama yetkisinin delege edildiğ
i hallerde (Any.91. Kanun Hükmündeki Kararnamelerde),
oyunun kuralları
nda (içtüzük, seçim, siyasi partiler alanı
nda) yapı
lan düzenlemelerin ve
anayasada sayı
lacak diğ
er önemli kuralları
n yürürlüğ
ü, Anayasa Mahkememizin ön denetimine
bağlıkı
lı
nmalı
dı
r. Bu düzenlemeler, uygunluk denetiminden sonra yürürlüğe girmelidir. Bu model,
gücü zamanı
nda sı
nı
rlayacak, uzlaş
ı
yızorunlu kı
lacak ve hukukun üstünlüğ
ünü kökleş
tirecektir.
Evrim çizgisi, yürürlük öncesi ve sonrası
denetim (karma denetim) doğ
rultusundadı
r.
(9)
Yürürlükteki yasa sayı
sı
, onüçbin civarı
ndadı
r. Beş
bine yakı
n yasa, yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r. Hukukun
üstünlüğ
ü, yasa sayı
sı
ile ters-orantı
lı
iliş
ki izler. Polis-devlet, kanuncudur. Enver Paş
a da, “yok kanun,
yap kanun” diyordu. Yasama tarihimiz, üç yı
lda ondört defa değiş
iklik gören bir kanun örneğ
ini
kaydetmektedir. Sorun, kanun enflasyonu sorunudur. Hukuk ve ihtiyaç için kanun yapmak, türkçe kural
metni yazmaktan farklı
dı
r ve sorunumuz da bunu baş
arma-baş
aramama sorunudur.
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kategorileri bakı
mı
ndan zorunlu denetim olmaması
na rağmen,
Anayasa Mahkememizin denetiminden geçen iptallerle ilgili bir
istatistik araş
tı
rması
, bu açı
dan aydı
nlatı
cıolacaktı
r.(10)
E) DAVA KONUSU İ
ÇTÜZÜĞÜN Kİ
MLİ
Ğİ
NİORTAYA KOYAN
OLGULARA VURGU (Yahut Anayasaya aykı
rı
lı
k değer yargı
sı
na giden
yoldaki kutup taş
ları
):
1) Anayasa Komisyonu, 21. dönemin baş
ı
nda içtüzük değiş
ikliği
ihtiyacı
nı
hissetmişve bu amaçla özel alt-komisyon oluş
turarak, bir yı
la
yakı
n çalı
şma yapmı
şve 51 maddeden oluşan teklif, genel kurulda
görüşülmeye baş
lanmı
ş, 13 maddesi kabul edilmiş
ken, aniden (bir
gizli elin buyruğu ile?) geri çekilerek, dava konusu baskı
n teklif,
gündeme getirilmiş
tir. (11) (Ek-3/a-b. Adıgeçen teklifler, sı
ra sayı
sı
:
527,586)
2) Yeni teklif, parlamenterlik tecrübesi olan herhangi bir kiş
i
tarafı
ndan hazı
rlanmamı
ş
tı
r. Meclis, -belki de tarihinde ilk kez-kendi iç
hukuk mühendisliğini ihale etmiş
tir. Bu anlatı
m, parlamentonun
uzmanlı
ktan yararlanmaya kapalıolmasıgerektiğini ifade etmez.
Ancak kendi tecrübesini yok sayan bir teklif girişimini, meclisi,
yürütme ve bürokrasi eksenlerine taşı
yan anlayı
ş
ı
n izdüş
ümü olarak
görüyoruz (Any.Mad.7, 2).
3) Teklifin ne büyük meclise veriliş
inden önce ve ne de -değerli bir
milletvekilimizin hayatı
nıkaybettiği- görüş
me sonrası
na kadar, muhalefet
partileriyle hiçbir temas kurulmamı
ş
tı
r. Uzlaş
ı arayı
ş
ı
, parmak
çoğunluğunun giyotinlerine feda edilmiştir.
4) Örneklerinde ve geleneğinde gözlendiği gibi içtüzük yapı
m
sürecinde, öncülük meclis baş
kanları
nda olması
na karş
ı
n, bütün
temaslara rağmen
değerli meclis başkanı
mı
z, baş
kanıolduğu
meclisin anayasası değiş
tirilirken
böyle
bir misyonu

(10)

Kurulacak Yasama Enstitüsü/Akademesi, norm denetimi kararları
nı
çeş
itli kriterlere göre değ
erlendirmeli,
gösterge biliminden de yararlanarak sonuçlar ortaya koymalıve yasamayıhukuk/sanat çizgisine
getiren zengin zemini yaratmalı
dı
r (Değ
erli AnayasacıA.Efendioğlu’nun bu alandaki çalı
ş
ması
,
yapmamı
z gerekenin -yetersiz de olsa- öncüsüdür).
(11)
527 sı
ra sayı
lı
51 maddelik değ
iş
iklik, Namı
k Kemal Atahan’ı
n baş
kanlı
ğ
ı
nda: Sadı
k Yakut, Mehmet Ali
Şahin, İ
.Sühan Özkan ve Ahmet İ
yimaya’dan oluş
an, Anayasa Komisyonu Baş
kanı
Ertuğ
rul Yalçı
nbayı
r’ı
n
da zaman zaman oturumları
na katı
ldı
ğ
ıAlt-Komisyonunun birkaç madde dı
ş
ı
nda uzlaş
arak hazı
rladı
ğ
ı
“özgün bir pakettir. Kutupçu siyaset, “özgün paket’lere değ
il, günübirlik çarelere muhtaçtı
r. 527
sı
ra sayı
sıçoğ
ulcu yöntemin; 586 sı
ra sayı
sı
, çoğunlukçu yöntemin örneğidir.
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üstlenmemiştir.(12) Olay sonrasısergilenen zorunlu uzlaşıtavrı
, teklif
başlangı
cı
nda esirgenmese idi, bulunulan nokta farklıolabilirdi.
5) Bu teklif, parlamento geleneğimizin halen yaş
ayan “PartilerArasıUzlaşma Komisyonuna” götürülebilirdi. Kendi geleneğini, kendi
birikimini ve öz-süzgecini yok saymanı
n duru örneği, bu pakette bütünü
ile yaş
anmı
ş
tı
r.
6) Meclisimizin temel komisyonu: Anayasa Komisyonumuz, bu
değiş
iklik bakı
mı
ndan tarihi ve hayati önemdeki iş
levini yerine
getirememiş
tir:
a) Anayasa Komisyonu, öncelikle anayasa analizi yapan ve kuralı
n
anayasaya uygunluğunu tartı
şan bir ihtisas komisyonudur. Bu
komisyonun tarihi, anayasaya aykı
rıteklif ve tasarı
ları
n “RED” mezarları
yla
doludur. Dönüş
türen, doğruya cesaretle yürüyen ve gücü
hukuka çeken bir komisyon olmuş
tur.(13) Ara rejimlerde dahi bunun örnekleri
vardı
r. Ne varki bu dönemde Anayasa Komisyonumuzun bu iş
levini
gereği gibi yerine getirdiğini söylemekte zorlanı
yoruz. Nezaketimiz,
kesafet izharı
na manidir.
b) Sözgelimi, dava konusu tüzük teklifinde, sorunun anayasal yönü
değerlendirilmemiş, tartı
şı
lmamı
ş ve oylanmamı
ş
tı
r. (Bkz. Anayasa
Komisyonu müzakere zabı
tları
ve raporu).
aa- Komisyon çoğunluğunun tutumu ve anayasayıhiçe sayma
anlayı
şıortaya çı
ktı
ğ
ı
nda, birinci madde oylandı
ktan sonra, muhalefet,
“başarıdilekleriyle” demokratik tepki içinde, komisyonu terk etmiş
tir. (Bkz.
Komisyon tutanağı
, Shf. 26).
(12)

1996 değiş
ikliğinde dönemin Meclis Baş
kanıKalemli, bizzat liderler seviyesinde temasa
geçmiş, Refah Partisinin karş
ı
oldu ğ
u noktalar, bu uzlaş
ıyöntemiyle çözülerek, bir büyük paket, üstelik 91. maddedeki özel yasama usûlü yokken- iki oturumda/beşsaat içinde kabul edilmiş
tir.
Meclisin iç-anayasası
nı
n, meclis-dı
ş
ı
nda (baş
bakanlı
kta) hazı
rlanması
, baş
bakanı
n güdümünde
sürdürülmesi ve değerli Meclis Baş
kanı
nı
n insiyatifi ele almaması
; açı
klanabilir-anlaş
ı
labilir gibi
değ
ildir.
(13)
Bu komisyonda, teklif ve tasarı
ları
n değ
iş
ime uğ
radı
ğı
, derin anayasa tahlilleri ile baş
ka
doğruları
n üretildiği örnekler az değildir. Bilgi temeline dayalı
cesaret, ara-rejim dönemlerinde dahi
gösterilmiş
tir. 21.dönemin l. yasama yı
lıve 20. dönem, oligarş
inin, bu komisyon sayesinde
anayasa hükümlerine takı
ldı
ğ
ıdönemdir (Bkz.20.dönemde, Siyasal Partiler Yasası
ndaki “odak”
hükmüyle ilgili müzakere, 160 sahife tomarı
ile buna tipik örnektir). Türkiyeye peryodik olarak trilyonlar
kaybettirmeyi önleyecek “TAHKİ
MDE YABANCILIK UNSURU” (Any. Mad. 125/1.C.3), Anayasa
Komisyonunun keş
fidir. Yasamanı
n bozulma/kalite testini sağ
layacak ölçütlerden biri de Anayasa
Komisyonunun durumu’dur. Değ
erli komisyonumuz, dava konusu bu de ğ
iş
iklik dahil, son
günlerdeki çalı
ş
maları
nda hukuki zaafa düş
müş
tür. Bu ortak zaafa son verecek ortak tavı
rlar,
süratle geliş
tirilmelidir.
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bb- Muhalefetin komisyonu terk etmesinden sonraki müzakere
tutanağı
nı
n toplam sayfa adedi: 19’dur. Aynısüre içinde, yönetim yetkisi
kullanan baş
kanı
n dı
ş
ı
nda, üyelerin söz alma sayı
sı31; meclis
bürokratı
nı
n söz alma sayı
sı
, 54’tür. Üye milletvekillerinin konuş
ma-satı
r
sayı
sı
, 91; meclis bürokratı
nı
n konuş
ma-satı
r sayı
sı
, 255’tir. Müzakerenin
omurgası
, değerli meclis bürokratı
ndadı
r. Gösterge bilim bakı
mı
ndan
birden fazla sonuç içeren bu veriler, “komisyonları
n”ne derece milli
iradeyi temsil ettiklerini yeterince anlatmaktadı
r.
cc- Tutanaklarda, maddelerin anayasaya uygunluğu hiç
tartı
şı
lmamı
ştı
r. Dile getirilmemiş
tir. “Yerindelik”, yeter gerekçe
oluş
turmuştur. Oysa “yüzbin kez ihtiyaç olan bir kural”, anayasaya
aykı
rıoldukça bu komisyonun yapacağıiş, “ÖNERİ
YİANAYASAYA
UYGUN HALE GETİ
RMEK; mümkün değilse- ONU REDDETMEK”tir.
Bilinmelidir ki Anayasa, partiler -üstü, liderler- üstü ve gruplar
üstü bir kavramdı
r ve bunu yasama organı
nda açı
ğa çı
karacak en
temel komisyonda “Anayasa Komisyonu”dur (Any. Mad. 11,95).
Partilerin olay sonrasısağladı
klarıkı
smi uzlaş
ı
yı
, anayasa ekseninde
ve onun güvenliğinde bu değerli komisyon sağlayabilirdi. Yozlaşma
ve yok olma, iş
letilmeyen hukukun ve kullanı
lmaktan kaçı
nı
lan
yetkilerin ürettiği tarih notu’dur.
Anayasa Komisyonumuzun bu olaydaki performansıve tavrı
,
yasama reformunda mercek altı
na alı
nmağa değer ve akademik
incelemelere veri oluşturabilecek bir “kürsü emsali” niteliğindedir.
F)
SORUNUN,
BARINDIRDIĞI
BAKIMINDAN DEĞERLENDİ
Rİ
LMESİ
:

YASAMA

Rİ
SKLERİ

Bu içtüzüğün, özellikle çerçeve 5 inci, ası
l 91 inci madde
hükmü, taşı
dı
ğıanayasaya aykı
rı
lı
ğı
n niteliği bakı
mı
ndan yasamayı
işlevsiz kı
lacak riskler barı
ndı
rmaktadı
r. Özel bölümünde, anayasal
ayrı
ntı
da tartı
ş
ı
lacak bu risklere ş
imdilik işaret etmekle yetinmekteyiz:
1) Çerçeve 5 inci (ası
l 91 inci) madde usulüyle çı
karı
lacak
yasaları
n özellikle ş
ekil bakı
mı
ndan iptale maruz kalmalarıriski :
Aş
ağı
da açı
klanacağı üzere, içtüzüğün 91 inci maddesi
kapsamı
nda çı
karı
lan kodları
n yasaları
n Anayasamı
zı
n 148 hükmü
sebebiyle ş
ekilden iptalleri riski mevcuttur. Anayasaya gözü kapalı
yasamanı
n yol açacağı riskler, hesaplanmamı
ş
tı
r. Anayasa
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hakiminin, yerindeliği (ihtiyacı
), anayasa-üstü sayması
nı
n mümkün
olmadı
ğıgerçeği gözardıedilmiş
tir.
2) Ülke ve hukuk için zorunlu ve fakat Anayasam ı
z bakı
mı
ndan
mümkün olmayan 91 inci madde yöntemi; muhtemeldir ki tarihe
karı
şacaktı
r. Anayasa değiş
ikliğine ihtiyaç gösteren ve Anayasa
Mahkemesi denetiminden şu ana kadar geçirilmeyen bu yöntem
üzerinde oynanması
, çoğunlukçu iktidar anlayı
şaçı
sı
ndan dahi doğru
olmamı
ş
tı
r.
3) 91 inci maddenin barı
ndı
rdı
ğıriskler (özellikle Any. 148 ve
diğerleri), bu hükme göre
kabul
edilen
yasaları
n
Cumhurbaşkanı
nca geri gönderilmesi yolunu yoğun şekilde
açabilecektir (Any.Mad.89,104/I).
G) Bu içtüzük, yalnı
zca muhalefet tarafı
ndan değil, iktidara
mensup ve o sahada söz sahibi üyeler tarafı
ndan da açı
k itiraza
uğramı
ştı
r. (14) Ayrı
ca bir suskunluk dönemi yaş
ayan aydı
nlar ve
(15)
kı
smen bası
n da girişimi itirazla karş
ı
lamı
ştı
r. Milletten, “evet-sesi”
gelmemiş
tir. Dava bu yönüyle, bir muhalefet itirazıdeğil, “HUKUK
REFLEKSİ
”dir. Bir “DEMOKRASİARAYIŞI”dı
r. ÖLÇÜ ve DENGE
DUYARLIĞIDIR.
H) Dava konusu içtüzük değiş
ikliği metinleri:
Yürütme ve yürürlük dı
ş
ı
nda, değiş
iklik metinleri aş
ağı
ya
çı
karı
lmı
ştı
r. Yürürlükten kaldı
rı
lan (değiş
tirilen) önceki metinler
parantez içine alı
nmı
ştı
r.

(14)

Bkz. Bas ı
ndan durumu öğrenmesi üzerine Anayasa Komisyonunun ivedi toplantı
sı
na katı
lan
-ki komisyon üyesi değ
ildir-, Yı
lmaz Karakoyunlu’nun, bu tür tavı
rlar ile birinci meşrutiyet
meclisini mukayese eden nefis anlatı
mı(Anayasa Komisyonu Zabı
tları
). Meclis Baş
kan Vekili
Murat Sökmenoğ
lu’nun genel kurul zabı
tları
na geçen “sorulara cevapları
”, ayrı
ca Ortadoğu
Gazetesindeki 30.1.2001 tarihli yazı
sı(Ek-10), Ayd ı
n Menderes’in 5 Şubat 2001 tarihli bas ı
n
bildirisi (Ek-12), M.Ali İ
rtemçelik’in Star Gazetesindeki 2 Şubat 2001 tarihli mülakatı(Ecevit’in
tavrı
nıtotaliter bir devlet baş
kanı
na benzetmesi, ilginçtir (Ek-11). Meclis Baş
kan Vekili Nejat
Arseven’in ve deneyimli politikacıKamran İ
nan’ı
n bası
na yansı
yan karş
ı
t-tutumları
ve diğerleri).
(15)

Prof. Orhan Aldı
kkaçtı
, iptal edilebileceğine de vurgu düşerek, Anayasaya aykı
rı
lı
ğı
kanaatini
bası
na yansı
tmı
ş(Yavuz Donat’in 3 Şubat 2001 tarihli yazı
sı
ndaki atfı
) (Ek-13), Coş
kun Kı
rca
da aynıdoğrultudaki görüş
leri paylaş
mı
ş
tı
r (Akş
am Gazetesinin 09.02.2001 tarihli yazı
sıve
yazacağı
nıifade ettiğ
i yazı
ları
). Siyaset ve düş
ünce dinamikleri bakı
mı
ndan, konuya ilgi duyan
köş
e yazarları
, sütunları
na aynısorunu taş
ı
mı
ş
lardı
r (Par.Ex. Fikret Bila’nı
n, “İ
çtüzük ve
Muhalefet” (Ek-8), Derya Sazak’ı
n “İ
çtüzük Darbesi”, “İ
çtüzük Cinayeti” “(Ek-9/a-b) adlıyazı
ları
ve diğ
erleri).
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Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün BazıMaddelerinin
Değiş
tirilmesine Dair Karar MADDE 1.- 5.3.1973 tarihli ve 584 Karar
numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün 60 ı
ncı
maddesinin altı
ncıfı
krası
nı
n sonuna aşağı
daki cümle eklenmiş
tir.
Soru ve cevap süresi on dakika ile sı
nı
rlı
dı
r.
MADDE 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün 79 uncu
maddesi kenar başlı
ğıile birlikte aş
ağı
daki ş
ekilde değiştirilmiş
tir.
Raporları
n okunmaması
Madde 79.- Kanun tasarıve tekliflerinin kabulüne veya reddine
dair esas komisyon raporlarıile araştı
rma, soruş
turma ve diğer
komisyon raporları
; görüşmelerine baş
lanı
rken, Genel Kurulda
okutulmaz. Ancak, bu raporları
n kaç numaralısı
ra sayı
sıolarak
bastı
rı
lı
p dağı
tı
ldı
klarıBaşkanca ifade edilir.
(Önceki metin :
Raporun okunması
Madde 79.- Baş
kan, bir tasarıveya teklifin görüş
ülmesine
baş
lanı
rken raporun tamamı
nı
n okunması
na gerek olup olmadı
ğı
nı
Genel Kurula sorar. Buna lüzum görülürse aynen okunur.)
MADDE 3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün 81 inci
maddesi kenar baş
lı
ğıile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Kanun tasarıve tekliflerinin Genel Kurulda görüş
ülmesi
Madde 81.- Kanun tasarıve teklifleri; Genel Kurulda, aşağı
da
belirtilen usule göre görüşülür:
a) Tasarıveya teklifin tümü hakkı
nda görüşme açı
lı
r.
b) Tasarıveya teklifin tümünün görüşülmesinden sonra sorucevap iş
lemi yapı
lı
r. Maddeler üzerinde ayrı
ca soru sorulamaz.
c) Tasarıveya teklifin maddelerine geçilmesi oylanı
r.
d) Tasarıveya tekliflerin yürürlük ve yürütme maddeleri ile
yabancı devletlerle veya milletlerarası kuruluş
larla yapı
lacak
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andlaş
maları
n onaylanması
nı
n uygun bulunduğuna iliş
kin tasarı
ları
n
maddeleri üzerinde görüş
me açı
lmaz ve önerge verilemez.
e) Tasarıveya teklifin tümü oylanı
r.
Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin
tümünün veya maddelerinin oylanması
, açı
k oylamaya tabi işlerden
değilse, yirmi üyenin talebi halinde açı
k oyla, aksi takdirde işaretle
yapı
lı
r.
Aksi,
Danı
ş
ma
Kurulunun
teklifiyle
Genel
Kurulca
kararlaştı
rı
lmamı
şsa; kanun tasarıve tekliflerinin tümü hakkı
nda
siyasi parti grupları
, komisyon ve Hükümet adı
na yapı
lan konuşmalar
yirmişer, üyeler tarafı
ndan yapı
lan konuşmalar onar dakikadı
r.
Maddeler üzerinde siyasi parti grupları
, Hükümet ve komisyona
beş
er dakika süre ile söz verilir.
Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun tasarı
ve teklifleri, Genel Kurulca reddedilmişolur.
(Önceki metin :
Tüm üzerine konuş
malar
Madde 81.- Kanun tasarıveya tekliflerinin
görüşülmesinde,
önce tasarıveya teklifin tümü hakkı
nda söz verilir.
Anayasa değiş
iklikleri hariç, kanunun tümünün veya
maddelerinin oylanması
, yirmi üye tarafı
ndan açı
k oy istenmemişse,
iş
aretle olur.
Aksi,
Danı
ş
ma
Kurulunun
teklifiyle
Genel
Kurulca
kararlaş
tı
rı
lmamı
ş
sa, siyasi parti grupları
, komisyon ve Hükümet
adı
na kanun tasarıve tekliflerinin tümü hakkı
nda yapı
lan konuşmalar,
yirmişer dakika ile ve üyeler tarafı
ndan yapı
lan konuş
malar onar
dakika ile sı
nı
rlı
dı
r.
Maddeler hakkı
nda konuş
ma süreleri bunun yarı
sıkadardı
r.)
MADDE 4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün 87 inci
maddesinin birinci fı
krası
nı
n son cümlesi aş
ağı
daki şekilde
değiştirilmişve sekizinci fı
krası
na aşağı
daki cümle eklenmiş
tir.
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Bu esaslar dairesinde her madde için komisyon ve Hükümetçe
birer; milletvekillerince, Anayasaya ayk ı
rı
lı
k önergeleri dahil, en fazla
üç önerge verilebilir. Beş
ten fazla imzalıönergelerde ilk beşimza
okunur, önerge tutanağa eklenir.
(Önceki metin

:

Bu esaslar dairesinde milletvekilleri taraf ı
ndan maddelerin her
fı
krasıiçin dörtten fazla önerge verilemez.)
MADDE 5.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün
maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş
tir.

91

inci

Madde 91.- Temel kanunları
, İ
çtüzüğü ve ülkenin ekonomik ve
teknolojik geliş
imi ile doğrudan ilgili yeniden yapı
lanma kanunları
nı
bütünü ile veya kapsamlıolarak değiştiren veya yürürlüğe koyan
tasarıveya tekliflerin Genel Kurulda görüş
ülmesinde uygulanacak
özel görüş
me ve oylama usulü ile maddeler üzerinde önerge verilip
verilemeyeceğinin tespitine; Hükümetin, esas komisyonun veya
grupları
n teklifi, Danı
ş
ma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca
karar verilebileceği gibi, Danı
şma Kurulunda oybirliği sağlanamaması
halinde siyasi parti grupları
nı
n önerisi üzerine Genel Kurulca üye
tamsayı
sı
nı
n beşte üç çoğunluğunun oyu ile de karar verilebilir.
(Önceki metin :
Temel Kanunlar
Madde 91.- Temel kanunlarıve içtüzüğü bütünüyle veya
kapsamlıolarak değiş
tiren veya yürürlüğe koyan tasarıveya tekliflerin
Genel Kurulda görüşülmesinde uygulanacak özel görüş
me ve oylama
usulü tespitine, Hükümetin, esas komisyonun veya grupları
n teklifi,
Danı
ş
ma Kurulunun oybirliği ile önerisi üzerine Genel Kurulca karar
verilebilir.)
MADDE 6.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün 83 üncü
maddesinin baş
lı
ğıaşağı
daki şekilde değiş
tirilmişve ikinci fı
krası
yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Bir maddenin önce konuşulması
(Önceki metin :
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Bir maddenin önce konuşulmasıveya fı
kraları
n ayrıayrı
oylanması
Madde 83.- Genel Kurulda bir maddenin diğerinden önce
konuşulması
na işaret oyuyla karar verilebilir.
Görüşülen bir madde birçok mesele veya fı
kralardan mürekkep
ise ve bunları
n ayrıayrıoya konmalarıonbeşüye tarafı
ndan yazı
lı
olarak teklif olunmuşsa gereği yapı
lı
r.)
- II ANAYASAL ANALİ
Z
(AYKIRILIKLAR - GEREKÇELER)
A) Tüzük değişikliğinin çerçeve 5 inci, ası
l 91 inci maddesi,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nı
n 88/II, 95/II, 2, 6, 7, 96, 97, 68 ve
148 hükümlerine aykı
rı
dı
r:
1- a) Temel yasalar ve içtüzükler için öngörülen “özel usûl”
(yahut özel yasama usulü), hukukumuza, 1996 değişikliğinde
girmiş
tir. Uzlaşmaya dayalı kural, soyut norm denetiminden
geçmemiş
tir. Kural, temel kanun nitelemesinde ve geliştirilecek özel
usûl türünde, grubu bulunan partilerin oybirliğini (Danı
ş
ma Kurulunun
oybirliğini) arı
yordu (İ
çtüzük, Mad.19,91). Bu ş
ekliyle tam bir katı
lı
mı
ve uzlaşma zorunluğunu teminat altı
na alan bir mekanizmayı
içeriyordu. İ
Tİ
RAF EDELİ
MKİ
, aşağı
da ortaya konacağı gibi
TEDVİ
Nİ
N BU ŞEKLİ(ÖNCEKİBİ
Çİ
Mİ
) DAHİANAYASA’ya aykı
rı
ydı
.
Kuruma ihtiyaç duyulması
, onun anayasaya aykı
rı
lı
ğı
nıbertaraf
etmez.
b) Değiş
iklik, özel yasama usulünü sı
nı
rlanamaz biçimde
geniş
letmiş
, keyfilik alanıyaratmı
şve insiyatifi, partilerin uzlaşma
erdeminden iktidar çoğunluğunun oyları
na terketmiştir. Uzlaş
maya ve
kültürüne önem vermeyen yeni hüküm, rejim bakı
mı
ndan da tehlikeler
doğuracak, sürekli kriz üretecek “çı
ban-baş
ı
” niteliğindedir.
Artı
k “Danı
ş
ma Kurulunun oybirliği” değil, iktidar çoğunluğunun
“muhalefete kulak tı
kayan” parmakları
; özel yöntemi ve uygulanacak
teklif/tasarıgrubunu belirleyecektir. Değiş
iklik, hükümetin KHK rejimini
işletememesi ve Anayasa Mahkememizin o yöndeki içtihatları
ndan
kaçı
nma gizli sebebine dayanmaktadı
r. Hukuktan kaçan yürütme,
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yasamayıkuş
atarak ve onun temel hukukunu ask ı
ya alarak dikensiz
gül bahçesi yaratmak istemektedir.
2- Kuralı
n Anayasanı
n 88/II, 95/II hükümlerine aykı
rı
lı
ğı:
a) Bir yönüyle içtüzük, yasa önerilerinin görüş
ülme usul ve
esasları
nıdüzenleyen “NORM/HUKUK KURALI’dı
r. Hukuk kuralı
nı
n,
“genellik, soyutluk ve süreklilik” içermesi, yapı
sal ş
arttı
r.(16) Kuralı
n
bu niteliği, hukuk güvenliğinin kurucu öğelerinden olan öngörülebilirlik
ve belirlilik açı
ları
ndan da önemlidir. 91 inci madde, bu yönüyle bir
usul ve esas kuralı
nıöngörmemekte, bunlarıbelirlemeyi, iktidar
çoğunluğunun tekeline vermektedir.
Her teklif ve tasarı için önceden belli olmayan, kendi
dengelerine ve ölçüsüzlüklere göre belirlenen usul ve esaslar, “soyut
değil somut; genel değil özel, sürekli değil, uygulandı
ğı
nda tükenen
(geçici/bir defalı
k)” yapı
yıanlatı
r. Her olay için ayrıusul üretebilen
kural (doğurgan-anaç kural) olarak 91 inci madde, anayasal hukuk
düzenimizle çatı
ş
maktadı
r. Üretilen ve değiş
ken özel yöntemler,
yasama ve demokrasi için ayrıbir mizah kaynağıolmağa adaydı
r.(17)
b) Böyle bir imkan, yalnı
zca bir anayasa değişikliğini değil, aynı
zamanda ciddi bir hukuk mühendisliğini zorunlu kı
lar. Sözgelimi özel
usulün kararla üretilmesi formatıyerine, hangi özel usul veya usuller
benimsenecekse, onlar tarif edilmiş ve tercihe ş
ayan seçenekler
olarak tüzükte mahsus yerine konmalı
dı
r. Aksi takdirde mimarları
nı
dahi hayrete düş
ürecek garip yöntemler, yasama egemenliğini ve
hukuk inş
amıaş
ı
ndı
racaktı
r.
3) Madde, tarif edilmemiş, devamlıtartı
ş
ma yaratacak ve kritere
bağlanmayan kapalıkavramlar içermektedir. “Temel yasa”, “yeniden
yapı
lanma”, “kapsamlıdeğişiklik” kavramları
, sı
nı
rlanamaz/geniş
kapsamlıkavramlardı
r. Şekli kriter’e göre parmakları
n “öyle” dediği
tanı
mları ve
belirlemeleri geçersiz kı
lacak bir “iç-ölçüt”,
maddede mevcut değildir. Keyfiliğin temel taş
ları
nı
, bu tür ölçüsüz ve
üzerine “kural yaftası
” geçirilen hükümler oluş
turmaktadı
r (Any.Mad.2.
Hukuk Devleti).

(16)

Teziç, Erdoğ
an. Prof.Dr. Anayasa Hukuku (Beş
inci Bası
). İ
st. 1 998. Shf. 10, dn.18. Aynımüellif,
Türkiyede 1961 Anayasası
naGöreKanunKavramı
.İ
st. 1972(eserintamamı
).
(17)
Üretilecek kimi yöntemler, İ
ktidar-muhalefet dengesini bozabilecek, tartı
ş
ı
lmasıgerekli olan temel
konunları
müzakere dı
ş
ı
nda bı
rakabilecek, otoriter ve totaliter rengi yoğ
un iktidarları
ise bu mekanizma
ile zorbalı
ğ
a kaydı
rabilecektir.
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Kuraldaki tarif yokluğu ve geliş
tirilen özel yöntemler, içtüzüğün
diğer hükümlerini askı
ya alacak bir keyfi yasama sürecini
yaş
atabilecektir. Bu yönüyle kural, diğer kuralları yutacak
“vahşilik”tedir. Her yasa önerisinin bu kurala göre görüşülmesini
engelleyecek hukuki mekanizmadan yoksun
bir
değişiklik
gerçekleş
tirilmiş
tir. Güç ve parmaklar istediğinde, her öneri özel
yöntemle (mad.91) görüşülebilecek ve yasama baypas edilecektir
(Any. Mad.7). Yı
lda birkaç Danı
ş
ma Kurulu toplantı
sıile, toplantı
öncesi komisyonlardan jet hı
zıile geçen tasarı
/teklifleri toptan ve
torba yöntemle, bir günde, bir haftada kanunlaş
tı
rmak mümkün
olabilecektir, imalathaneye dönüştürülecek yasama organı
, yasama
kalitesizliğinin ağı
r yükü altı
nda ezilecek ve güvenilirliğini tamamen
yitirebilecektir.
4) Kuralı
n üreteceği olasıözel usuller bağlamı
nda aykı
rı
lı
k
çözümlemesi:
a) Madde oylaması
nıyok sayan usulün aykı
rı
lı
ğı:
Benimsenen yöntemlerden birisi -ki bu yöntem, mecliste
uygulanmı
ş
tı
r-(18) çok maddeli yasalarda veya her yasada, madde
oylaması
nı
n yapı
lmaması
dı
r. Ünlü benimseme oylaması(tümüyle
oylama) ile yetinmedir.
Anayasa değişikliği yapı
lmadı
kça veya bu yönde üst-norma
hüküm konmadı
kça, bu usulle üretilen bütün kanunlar ve bittabi
uygulanacak usul, iptal tehlikesi ile karş
ıkarş
ı
yadı
r:
aa- Kanuna vücût veren uzuvlar, “MADDELER”dir. Madde
oylaması
nı
n varolduğu hukuk rejiminde, tümünün oylanması
(benimseme oylaması
), bir sorun doğurmaz. Ancak madde oylaması
olmayan bir yapı
da, benimseme oylamasıile yetinmek, bir anayasa
ve komisyon reformu iş
idir. Birbirleriyle tartı
ş
ması
z çeliş
en iki/üç/on
madde, bir genel oylama ile nası
l benimsenmişolur? Bu ihtiyaç açı
k
bir anayasa kuralı
nı
n ihdasıile ancak giderilebilir.
bb- Anayasamı
z, madde oylamasıiskeletine oturtulmuş
tur.
(18)

91 inci maddenin İ
lk-uygulaması
, 20.10.1999 günlü genel kurulda yapı
lmı
ş
tı
r (Ek-4.Adı
geçen genel kurul tutanağ
ıörneğ
i). Karar format ı
na bakı
lacak olur ise, üretilen özel usul, hukuk
mühendisliği emeğ
i esirgenmişve kalitesi düş
ük bir usûldür. Maalesef dava konusu değ
iş
ikliğe
de öncülük etmişbir kötü örnektir. Dava aşaması
nda geliş
tirilecek tipik örnekler, -gerekirsetahlilleri ile mahkemeye arza çalı
ş
ı
lacaktı
r.
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1) KHK.deki kararnamenin “DEĞİ
ŞTİ
Rİ
LEREK KABULÜ”
seçeneği(Any.91/9c.2), madde oylaması olmadan nası
l realize
edilebilecektir? (Anayasanı
n “değiştirilerek kabul” hükmü, madde
oylaması
nı
n bizzat anayasa tarafı
ndan zorunlu görüldüğünü
göstermektedir.)
2) Yapı
sal olarak bir yasa olan anayasa yapı
mı
nda, madde
oylamasıyapı
lmadan, herkesi bağlayan hukuk kuralı(üstün hukuk),
nası
l konabilecektir? Özel karar nisaplarınası
l saptanabilecektir?
(Anayasa yapı
mı
nda da genel usûle atı
f yapı
ldı
ğıve maddelerin ayrı
ayrıoylanmasıkonusunda açı
k hüküm bulunmadı
ğıhatı
rlanmalı
dı
r.)
(Any.Mad. 175/II) İ
çtüzükte anayasa yapı
mı
na ilişkin özel hükümlerin
varlı
ğı
, bir argüman oluş
turmaz. Tahlilimiz anayasa seviyesindedir ve
İ
çtüzük- 91 inci maddedeki mantı
k, yarı
n en temel yasa olan
“kapsamlıanayasa değiş
ikliğinde TOPTAN OYLAMA” çözümünü,
hukuki terbiyeye mazhar olmamı
şbir kuvvet tarafı
ndan işletilebilir.
3) Maddelerin ayrıayrıoylaması
nımillete tanı
yan bir anayasa,
mikro-millet olan mecliste madde oylaması
nıkaldı
racak özü nası
l
barı
ndı
rabilir? (Any.Mad. 175/7)
Madde oylamasıgereği, yalnı
zca köklü bir kural değil, öneriye
geçerlik tanı
yan, öneriyi hukuki meş
ruiyete çı
karan önemli bir süreçtir
ve o süreci yaşamamı
ş önerinin yasalaşması
, yalnı
zca şekil
noksanlı
ğı
ndan dolayıdeğil, anayasal esas sebebiyle de imkansı
zdı
r
(Any.Mad.88/II,97/1, 87).(19)
cc- ANAYASANIN 148/II’DE DÜZENLENEN “KANUNLARIN
ŞEKİ
L BAKIMINDAN DENETLENMESİ
, SON OYLAMANIN,
ÖNGÖRÜLEN ÇOĞUNLUKLA YAPILIP YAPILMADIĞI .... İ
LE
SINIRLIDIR” KURALININ OLAY SOMUTUNA (SORUNUMUZA)
ETKİ
LİANLAMININ KEŞFİ(NATURALİ
ST ANAYASA BAKIŞI):
1982 Anayasası
nı
n bu hükmü, kuşkusuz aklileş
tirilmiş
parlamento anlayı
şı
nı
n tipik bir uyarlaması
dı
r. Anayasamı
z, yasaları
n
ş
ekil açı
sı
ndan denetimini, “son oylama çoğunluğu” ile sı
nı
rlamı
ş
tı
r.
İ
mdi,

(19)

Onar, Erdal.Dr. 1982 Anayasas ı
nda AnayasayıDeğ
iş
tirme Sorunu. Ank.1983. Shf.48 ve civ.
An.Mahk. 1970/1-1970/31-E/K. AMKD.C.8. Shf.313-340. Ayrı
ca bkz. bu layihanı
n "dipnot 20,
20-a, 20-b"dekl Yüksek Mahkeme içtihatları
.
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Son oylama, en az bir başka oylamayı(birden fazla olabilir)
zorunlu kı
lan oylamadı
r. Bu, üzerinde durulmayacak kadar
bendihi/açı
k bir kural öğesidir.
2) Bir oylamayıson oylama saydı
racak birinci oylama hangi
oylamadı
r? Çözülmesi gereken düğüm, açı
lmasıgereken kapıbu’dur.
Zihni yoğunlaş
ma, bu noktada gerçekleş
tirilmelidir. İ
lim ve objektif
yaklaş
ı
m, burada sergilenmelidir:
1982 Anayasanı
n yapı
mıve yürürlüğe girdiği dönemde, sı
ra
düzeni itibarı
yla son oylamadan önce gelen oylama hangisi ise, birinci
oylama odur. İ
ç hukuka göre kuşkusuz bu oylama, “MADDE
OYLAMASI’dı
r. 1982 Anayasası
nı
n içtüzük karakterli olmasıve
yerleş
ik uygulamayı
, genellikle anayasaya aktarması niteliği
hatı
rlanmalı
dı
r.
Son oylamanı
n benzeri olan bir başka oylama (özellikle
maddelere geçişoylaması
), birinci oylama sayı
lamaz. Aksine anlayı
ş
,
genel oylama olan “son oylama” anayasa kuralı
nı“abes” hale getirir
ve anayasa koyucuyu “abesle meş
gul olan organ” konumuna indirger.
Çünkü son oylama ile maddelere geçişoylaması
, yapı
larıitibarı
yla
aynı
dı
r. Son oylamaya öncelik eden oylama, kendisine benzemeyen
bir başka oylama olmak gerekir. O da “MADDE OYLAMASI’dı
r.
Yukarda açı
klandı
ğı gibi Anayasamı
z, “madde oylaması
”
iskeleti üzerine oturtulmuş olup bu argüman dahi, aynısonucu
zorunlu kı
lar.
3) Maddeleri oylanmamı
ş bir yasanı
n görünürde “son
oylaması
”, birinci (önceki) oylama yapı
lmadı
ğıiçin ş
ekil hukuku
bakı
mı
ndan “SON OYLAMA DEĞİ
LDİ
R”. O, olsa olsa, genele geçişle
özdeş birinci oylama olur. Bu usûlle üretilen her yasa, “SERİ
L
NOKSANLIĞINDAN İ
PTALE MARUZ”dur. “Son” sözcüğünün taşı
dı
ğı
hukuk, iktidar çoğunluğunun hukuk-dı
ş
ıtasarı
mları
nısöndürmektedir.
b) “Kanun Tasarıveya teklifinin genel kurulda okunmaması
nı
öngören usulün aykı
rı
lı
ğı
:
Kanunlar, yasama
(Any.Mad.6/1,7,87).

egemenliğini

somutlaş
tı
ran

metinlerdir

Kanunlaş
tı
rma sürecinin anayasal tutanağa geçmesi, ancak
onun divan tarafı
ndan okunması
yla mümkündür (Any.Mad. 97/1,94).
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Kanun öncesi metnin, aleniyet içinde okunmadan tutanağa
geçirilmesi, Anayasada öngörülmüşkayı
t sistemine açı
kça aykı
rı
dı
r.
c) “Kanun Tasarıveya teklifinin madde madde müzakere
edilmeden” kabulünün anayasaya aykı
rı
lı
ğı:
d)
Anayasa, kanun denen ş
eyin yasama organı
nda mutlaka
görüşülmesi gerektiğini ve fakat bunun usul ve esasları
nı
n içtüzükte
gösterileceğini öngörmektedir (Any.Mad.88/11).
Kural, görüş
ülme imkanı
nı ortadan kaldı
racak bir tüzük
düzenlemesine karşı
dı
r.
2) Anayasa, tutanağa geçmenin önkoş
ulu olarak, “görüş
me
yapı
lma“yi zorunlu görmektedir. Bir metin ki tutanağa geçecektir, o
mutlaka görüşülmelidir. Kanun öncesi metinler (teklif ve tasarı
lar)
tutanağa geçmeyecek ise, anayasal kayı
t ve açı
klı
k sisteminin anlamı
ne olabilir? (Any.Mad.97/1)
3) Madde görüş
mesi, “oy ve oylama” kavramı
nı
n bünyesinde
mevcut bir süreçtir. Oy, bir konu (yasa, madde) hakkı
nda bir görüş
ü
zorunlu kı
lar. Çoğulcu/ katı
lı
mcımüzakere sürecinden geçmeyen
(görüş
ülmeyen, farklı
lı
kları
n ortaya konmadı
ğı
) bir madde hakkı
nda
“oy” teş
ekkülünden bahsedilemez. Anayasal oylama, farklıgörüşlerin
uygarca çarpı
şmasısürecinin açı
k bulunduğu, özneler istediğinde
işletildiği bir imkanla bitişik bir mekanizmadı
r. Oyu makina olmaktan
çı
karacak unsur, oylama öncesi, oy objesiyle ilgili görü ş
me sürecinin
imkan olarak varlı
ğı
dı
r. Anayasa Mahkememizin görüşü de bu
doğrultudadı
r.(20)
(20) Teziç, Erdoğan. Dr. Türk Partlamento Hukukunun kaynaklarıshf. 204, Oradaki Anayasa
Mahkemesi İ
çtihatları
. Ayrı
ca, An.Mahk. 14.3.1975 t, 145/198-E/K (AMKD. 13, shf. 563-564);
An.Mahk. 14.3.1974 t. 33/9-E/K (Kararlar, 1961 Anayasasıdönemine ait ise de benimsedikleri
ve geçerlikleri 1982 Anayasasırejimi bakı
mı
ndan da süren prensipler itibarı
yla atı
fta
bulunulmuş
tur.) Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı
nda, “...kanun tasarıve teklifleri maddelerden
oluş
ur; maddelerin üzerinde görüş
me açı
lmamı
ş
sa o kanun tasarı
sıveya teklifi yönünden
(görüş
ülme) gereği yerine getirilmiş sayı
lamaz.” denmekte (21.5.1974 t. 8/19-E/K), benzeri
kararlarda, “Görüşülmeden kabul edilen bir metnin Yasama Meclislerinin serbestçe oluş
an
idarelerinin bir ürünü olarak benimsenmesine olanak yoktur.” vurgusu yapı
lmaktadı
r. (Teziç,
Erdoğ
an. Türk Parlamento Hukukunun kaynakları
.İ
st. 1980 shf. 196,197’de).
Anayasa Mahkememiz muhtelif kararları
nda, “görüş
me yapı
lmadan sadece oylama yapı
lmak
suretiyle bir metnin yasalaş
tı
rı
lmasımümkün değ
ildir” vurgusuna yer verilmiş
tir. (An. Mahk.
15.2.1977 t, 50/13-E/K. AMKD. C.15. shf. 161, Teziç. age. shf. 204). Yüksek Mahkeme, bir
kararı
nda sorunun çözüm iskeletini ve günümüz anayasas ı ile farklı olmayan 1961
anayasası
nı
n temelini ş
öyle ortaya koymuş
tur: “ Anayasa’nı
n 92. maddesinin birinci fı
krası
nda
“Kanun tasarıve teklifleri önce Millet Meclisinde görüşülür” denilmektedir. Bu fı
krada yeralan
görüş
me iş
inin, maddenin tümünün öz öğ
esini oluş
turduğ
u kuş
kusuzdur. Bir yasa tasarıveya
teklifi az veya çok sayı
da maddeleri içerir. Bu nedenle tasarıveya teklifin yasalaş
tı
rı
lması
, her
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Belirtilen nedenlerle, “görüş
mesiz özel yasama usulü”,
anayasal düzenimizle çatı
şmaktadı
r. Böyle bir yöntemin kabulü,
hukuk uygulayı
cı
ları
nı iradi ve tarihi yorum malzemesinden,
medeniyetimizi ise yasama belgelerinden mahrum edecektir (Any.
Mad.2).
Tekrar vurgulayalı
m ki içtüzüğün 91 inci maddesiyle
üretilebilecek özel yasama usulleri, öngörülemez çeş
itlilikte olup
yaratı
lacak aykı
rı
lı
klarıtüketici bir şekilde kestirmek olanağıyoktur.
5)
Hükümdeki “önerge verilip verilemeyeceği”
Anayasanı
n 2, 7, 87, 88/II kuralları
na aykı
rı
dı
r:

kaydı

Önerge, yasa ş
ekline bürünecek ihzari metin (teklif/tasar ı
)
üzerinde, genel kurulun tasarrufta bulunması
nısağlayan en temel
araçtı
r. Bu mekanizmanı
n anayasal kaynağı
, Any.Mad. 7 ve 87’dir.
Müzakere ve önerge yasağı
, anayasanı
n cevaz vermediği ve
içtüzükle sağlanan bir sı
nı
rlamadı
r. (20-a) Yüksek Mahkeme, önergenin
madde üzerinde görüş
me açı
lması
yla sağlanabilir. Bu olanak sağ
lanmadı
kça tasarıveya teklifin
görüş
ülmüşve böylece Anayasa’n ı
n 92.maddesi buyruğ
unun yerine getirilmişolduğundan söz
edilemez.
Yasama Meclisleri İ
çtüzüklerinde, Anayasa’nı
n buyruğu uyarı
nca, görüş
melerin nası
l yapı
lacağ
ı
da kurallara bağ
lanmı
ş
tı
r. İ
tiraz konusu hükmü kapsayan Yasanı
n görüş
ülmesi sı
rası
nda
uygulanan “Dahili Nizamname” ye göre, tasarıveya teklifler, ancak iki evrede görüş
üldükten
sonra kesin sonuca bağ
lanı
r (Madde:99). Birinci evrede tasarıveya teklifin tümü üzerinde ve
maddelere geçilmesi kabul edilmişise maddeler üzerinde görüş
me açı
lmasıgerekir (Madde
103- 105). İ
kinci evrede tasarı
veya teklifin tümü üzerinde görüş
me yapı
lamaz. Maddelerden de
yalnı
z değ
iş
iklik önergesi verilmişolanlar üzerinde görüş
me açı
lı
r (Madde: 107).
Söz konusu önergenin kabulü ile tutulan yolun, yasanı
n maddeleri arası
nda bulunması
gereken
uyumu da olumsuz yönde etkilemesi olası
dı
r. Çünkü bir madde üzerinde verilmiş bulunan
değ
iş
iklik önergesinin kabulü, üzerinde görüş
meler sı
rası
nda önerge verilmesi önlenmiş ve
böylece görüş
mesiz oylanmı
şolan bir baş
ka madde ile çeliş
kilik bir durum yaratabilir. Kimi
maddeleri birbirleriyle çeliş
en yasaları
n ise, uygulamalarda duraksamalara neden olacağ
ı
açı
ktı
r. Bu olası
lı
k da tasarı
ları
n İ
çtüzük kuralları
ndan sapı
lmaksı
zı
n yasalaş
tı
rı
lmalarıve
böylece yasaları
n, uygulamada duraksamaya yol açacak duruma düş
ürülmekten korunmaları
gereğ
ini ön plana çı
karmaktadı
r. Bu arada Yasama Meclisleri üyelerinin hiçbir baskıve
kı
sı
tlamaya uğ
ratı
lmaksı
zı
n iradelerini, İ
çtüzük kuralları içinde, serbestçe belirtme
olanakları
ndan yoksun bı
rak ı
lmamalarıgereğ
i de gözden uzak tutulamaz” (An. Mahk. 15.2.1977
t.,50/13-E/K AMKD. C. 15 shf. 162 vd.) 1961 Anayasası
nı
n 82, 95 Hükümleri, 1982
Anayasası
nı
n 88/II, 95/II, 87 hükümleri ile özde bir farklı
lı
k göstermez ve her iki anayasa,
müzakere-önerge ile tasarruf iskeletine oturur. Müzakere-önerge-oylama ve yasalaş
ma
süreçleri için, bkz. Bakı
rcı
, Fahri. Anayasa Mahkemesi Kararlarıı
ş
ı
ğı
nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi İ
çtüzüğü (Prof. Eroğul danı
ş
manlı
ğ
ı
nda bir tez) (Yayı
nlanmamı
ş
. Ank. 1997) shf. 137 ve
civ.
(20-a)
Anayasa Mahkemesinin bir kararı
nda “Kanun tasarı
sıveya teklifi, belli bir konuyu baş
tan
sona ele alan ve birbirleriyle bağlantı
lı
hükümleri içeren bir metindir. Hükümler i arası
nda tam bir
uyum sağlanmasıgereken böyle bir metnin meclislerdeki görüş
meler sı
rası
nda bir maddesinin
herhangi bir nedenle değ
iş
tirilmişveya çı
karı
lmı
şolmasıkarş
ı
sı
nda, uyumluluğ
u ve bütünlüğü
korumak için kimi önlemlerin alı
nması
, yeni değ
iş
tirge önergelerinin verilmesi suretiyle
görüş
melerin bu amacıgerçekleş
tirmeyi sa ğ
layacak biçimde sürdürülmesi sorunu doğ
abilir.”
denmektedir (19.10.1976 t, 42/48-E/K. AMKD. C.14 Shf.315veciv.).
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işleme konmaması
nı(doğaldı
r ki önerge yasağı
nı
) genel kurulun
iradesinin teşekkülünü önleme olarak yorumlamı
ş ve anayasaya
aykı
rıbulmuş
tur. (20-b)
6) Kuralı
n Anayasamı
zı
n 96 ı
ncımadde hükmüne aykı
rı
lı
ğı:
Kural, özel yöntemin, Danı
ş
ma Kurulunda oybirliğinin
sağlanamaması halinde, üye tamsayı
sı
nı
n 3/5 çoğunluğu ile
belirlenebilmesini öngörmektedir. Bu oranı
n meclis aritmetiğindeki
ifadesi, 330’dur. Mevcut iktidar çoğunluğunun toplamı
ndan azdı
r.
“Zor”, “ulaşı
lmaz” sayıbarajıgörüntüsü veren bu kural, anayasam ı
zı
n
96 ı
ncımaddesine aykı
rı
dı
r. Genel Kurulun karar nisapları
, içtüzükle
belirlenemez. Bu, kurucu iktidar tarafı
ndan bir anayasa sorunu olarak
görülmüştür. Ve bu oran, “TOPLANTIYA KATILANLARIN SALT
ÇOĞUNLUĞU’dur (Any. Mad.96/1. Ayrı
ca üye tamsayı
sı
nı
n dörtte
birinden bir fazlasıtabanı139 üye). Yasama organı
, sistemin lehine
olsa dahi, anayasanı
n buyurucu yeter sayı
sı
nıazaltacak veya
artı
racak bir formülü benimseyemez (Any.Md.11). Kaldıki,96/1
hükmündeki“Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa” kaydı
, anayasal
nisabı
n dokunulamazlı
ğı
na hukuki/buyurucu vurgudur. Ciddi bir
içtüzük reformu, Any. 96 hükmünü değiş
tirmeyi zorunlu kı
lmaktadı
r.
Bu hükmün değiş
tirilmesi gereğine, biz de katı
lı
yoruz. Öte yandan
iktidar çoğunluğunun 3/5’lük oranı
nıbenimsemesinde, hesaplara
dayalıözel bir siyaset mühendisliği vardı
r. Bu hesap, aşağı
da
açı
klanacaktı
r.
7) Diğer yönlerden aykı
rı
lı
k (Yahut yaratı
lan bir rejim sorunu) :
a) Kural, iktidar-muhalefet dengesini alt-üst etmektedir, iktidar
çoğunluğu, muhalefetten bir sayı
ya dahi muhtaç olmaksı
zı
n üreteceği
özel yasama usulleriyle parlamento platformunu, kendi güç merkezi
haline getirecektir. Sözgelimi bu yöntemde, “muhalefet partilerinin söz
almaması
” formülünü önleyecek bir objektif kural yoktur. Sı
nı
r
tanı
mayan gücün, üreteceği acübe kurallar, muhalefetsiz
parlamentonun bir başka adı
dı
r. Bu, cumhuriyetin değiştirilemez
(20-b)

An.Mahk.14.10.1975 t, 145/198-E/K (AMKD. C. 13, Shf.591) Kararda ş
öyle denmektedir:
“Baş
kan, bu önergeyi iş
leme koymamakla içtüzüğ
ün bu konudaki buyurucu kuralı
na aykı
rı
hareket etmişve bu davranı
ş
ıile Cumhuriyet Senatosunun iradesinin oluş
ması
nıönlemişve
sonuçta az önce ayrı
ntı
ları
yla belirtilen gerçekler nedeniyle içtüzüğe ve Anayasa’ya aykı
rı
lı
klar
oluş
muş
tur.” Bir baş
ka kararda aynıçözüm, ş
u ifadelerle dile getirilmiş
tir: “Milletvekillerinin,
maddelerin görüş
ülmesi evresinde, maddelerde yer almasıveya maddelerden çı
karı
lması
gerektiği kanı
sı
na vardı
klarıkonulan, İ
çtüzük kurallarıiçinde önergeye bağlama hakları
nı
kullanmaları
nı
n, İ
çtüzük dı
ş
ı bir tutumla kı
sı
tlanması onları
n iradelerini gereği gibi
açı
klayamamaları
sonucunu doğ
urur.” (An.Mahk.15.2.1977 t, 50/13 -E/K, AMKD.C15.Shf.161)
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temel niteliğinin içinin boşaltı
lması hareketidir. Demokratik ve
hukukun üstünlüğüne dayalı yasama (Any.Mad.2), fiilen sona
ermektedir. Düşük yoğunluklu demokrasimiz, milli iradenin temerküz
mekanı
nda (meclis salonunda) can çekişmektedir, iktidar
çoğunluğunca yürürlüğe konan bu kural, sivil darbenin kendisidir.
b) Mevcut hüküm, tasarıve teklif üretkenliğinden yoksun veya
bu yeteneğini işletmeyi bir yük kabul eden sı
nı
rsı
z çoğunluğu,
bürokratik yasamaya götürmektedir. Yürütme organı
nı-ki tasarı
üretiyor- ve yasama organı
nı
, tasarı
/oy makinası haline
döndürmektedir. Bürokratik odakları
n danı
şı
lma niteliği, kurucu
yapı
ya dönmektedir. Komisyonlarızamana oynayan, genel kurulu
tartı
şmayan bir yapı
, kendi özünden uzaklaşı
r ve BÜROKRATİ
K
YASAMA’nı
n sadece örtüsü olarak kalı
r. Bir maddelik kural, yasama
egemenliğini
yürütme
ve
bürokrasi
egemenliğinin
içinde
eritmektedir. Kuvvet birliğinden daha farklı olan bir tehlike,
önümüzdedir: İ
ki kuvvet tarafı
ndan yasama kuvvetinin yutulması
tehlikesi...Demokrasiyi imha eden sebepler, daima topla/tüfekle
gerçekleş
mez. Bazen adı
na “hukuk” denen ve Prof. Aksoy’un tarifiyle
“cibilliyetsiz” olan “kurallar” da aynı“sosyal-felaketi” hazı
rlayabilir.
Bütünleş
menin iletişim tekeli ile geçirimsiz bir bağ kurmasıise,
sonuçlarıkestirilemez bir “vehamet” olacaktı
r. Güzel ve büyük
Türkiyenin yaşadı
ğıgerçek budur (Any.Mad.7,2,68). Bu girişim,
gücün hukuk yuvası
ndan fı
rlamasıve yasama egemenliğinin yok
edilmesi olayı
dı
r. Bu giriş
im, bilgi ve tecrübi akı
l temelinden
yürümeyen çoğunluğun rejim için nası
l tehlikeler ürettiğinin eşine
rastlanmaz örneğidir. Emsal oluşturacak “sü-i misal”dir.
c) Kural, büyük koalisyonlar dı
ş
ı
nda kalan iktidarları
yararlandı
rmayacak,
sadece
günümüz
iktidarı
nı
n
elinde
bulundurduğu çoğunluğa hizmet edecek “bir sayı rotası
na”
oturtulmuştur. Amaç, yöneten demokrasi ve yürütme organı
nı
n
taahhütlerini, politikaları
nıve ivedi önlemleri yerine getirmek ise,
bunun formülü çok basittir. “İ
ktidar çoğunluğunu oluş
turan sayı
da
üyenin kararıile özel yasama usulü” öngörülebilir. Yarı
n, orta
koalisyonlar, küçük koalisyonlar, azı
nlı
k iktidarları
, tek parti iktidarları
hükümet olurlarsa, “onlar faydalanması
n” hesabıve öngörüsü,
mevcut iktidar çoğunluğunu böyle bir anlayı
şeksenine getirmiştir. Bu
anlayı
ş, “ben merkezci, bencil ve totaliter bir anlayı
ştı
r.” Hukuka değil,
doğal bariyerleri zorlayan parmaklara ve dengeleri bozan anti
demokratik kurnazlı
klara güvenmektedir. Muhalefeti oyun süsü
zanneden bu talihsiz zihniyetin çarpı
p parçalanacağı uygarlı
k
duvarlarıvardı
r (Any.Mad.68). Bu duvarları
n en başı
nda Anayasamı
z
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ve Millet gelmektedir (Any.Mad. 2,6,7,88/II, 148 ve diğerleri).(21)
Konuşmayan (suskun) iktidar siyaseti, millete ait mecliste sesi
kesilmişmuhalefete doğru yol almak istiyor.
Sonuç olarak 91. maddedeki özel yasama yöntemi, anayasal
düzenimizle çatı
şmakta, dengeleri bozmakta ve hukuk, gücün elinde
oyuncak olmaktadı
r. Muhalefetin mutlak dı
şlandı
ğıböyle bir yöntemin,
çoğulcu demokratik yasamada,bir saat dahi yaşamağa hakkıyoktur.
Anayasal düzen, meclis-iç hukukuna sür’atle avdet etmelidir.
B) Değişikliğin çerçeve 3 üncü, ası
l 81 inci maddesi, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasa’sı
nı
n 2, 6, 7, 75, 76, 88, 67, 68, 90 ve 98
hükümlerine aykı
rı
dı
r.
1) Siyasi parti grupları
na maddeler üzerinde tanı
nan görüşme
süresi, partilerin yasamaya katı
lı
mları
nı
aşı
rı
biçimde
sı
nı
rlandı
rmaktadı
r. “Beş dakika” kuralı
, anayasayla bağdaşmaz
(Any.Mad.7, 87, 68).
2) Maddeler üzerinde “kiş
isel söz” hakkı
nıtanı
yan hükmün
(81/3,4), değiş
iklikle yürürlükten kaldı
rı
lması (değiş
iklik, madde
81/4),temel-norm düzeni ile bağdaşmaz.
Milletvekili, meclisi
oluş
turan çekirdek birim’dir (Any.Mad.75 ve diğerleri). Yasa üretme
sürecinde ana-dinamiktir (Any.Mad.88/1,96). Parlamento hukukunun
kaynağı
nıanayasadan alan kuralıkaldı
rarak milletvekilini süreçten
dı
şlayan kural düzenlemesine gidilmesi, legal doğruluk taşı
maz.
Demokrasinin virüsü olan oligarşik yapı
lanmaları
n iyileştirilme
araçları
ndan biri de, “kiş
isel söz hakkı
”dı
r. Ayrı
ca mevcut kural,
bağı
msı
z milletvekilini sürece katan
bu imkanı yok ederek
Anayasanı
n 67/1 hükmünü tanı
mazlı
ktan gelmektedir. Öte yandan
grubu bulunmayan partili milletvekilleri bakı
mı
ndan da aynısakı
nca
söz konusudur. (22) Son içtüzük yapı
mları
nda, milletvekillerinin kişisel
ifade hakkı sürekli kı
sı
tlanmı
ş
tı
r. Bu, milletvekilinin, seçim
bölgelerinden taş
ı
dı
ğıtalepleri millete ait kürsüden ifade etmesini ve
görüşülen maddeye yansı
yan yerel renkleri taşı
ması
nıönlemektedir.
(21)

Bkz. Uzlaş
ı
ya dayalı527 sı
ra sayı
lıpakette dahi 91 inci maddedeki özel yönteme
tarafı
mı
zdan (Parti olarak) karş
ıçı
kı
lmı
şve ayrı
ntı
lımuhalefet ş
erhi yazı
lmı
ş
tı
r. (Bkz. Anayasa
Komisyonu Tutanakları
, ayrı
ca Ek-3/a. 527 nolu sı
ra sayı
sı
. Shf. 45-46).
(22)
Değ
iş
iklik paketini güdümüne alan değerli başbakanı
mı
zı
n, -bir tarihte- partisini iki milletvekili
olarak (Ecevit/Özkan) birlikte temsil ederken, mecliste kiş
isel söz imkanıile konuş
abildikleri
hatı
rlanmalı
dı
r. Gelinen noktada gelindiğ
i noktayıhatı
rlayamama, kurumsallaş
mayıönleyen
ortak zaafı
mı
zdı
r.
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Anlayı
ş
ı
n, demokrasi ve milletvekili kurumları
yla bağdaş
ı
r yanıyoktur.
Değiş
iklik, bu yönden de anayasaya aykı
rı
dı
r.
3) Yürütme ve özellikle yürürlük maddelerinde görüş
me ve
önerge yasağı
, tüzüğü hazı
rlayan veya uzlaşan iradenin yasama
tekniği
konusundaki
seviyesini
dı
şa
vurmaktadı
r.
“Yürürlük”, normun zaman bakı
mı
ndan uygulama kapasitesini ortaya
koyan temel bir maddedir. Genel kurul aşaması
nda yürürlük
maddelerinin değiş
tirilmeleri, pek çok defa gözlenmişbir ihtiyaçtı
r.
Sözgelimi ş
u anda değiştirilen tüzüğün yürürlük maddesi, teklif ve
komisyon metni hilafı
na bir şekil almı
ştı
r (değiş
tirilmiş
tir). Hayatı
n ve
hukukun gereklerinden bu kadar habersiz bir zihniyetin ürettiğini
zannettiği kurallarıtasfiye ile uğraşmak, yasama dinamiklerinin (dava
açan iradenin, davayıçözecek negatif yasama organı
nı
n/Anayasa
Mahkemesinin) kaderi olmamalı
dı
r. Bu maddelerde önerge yasağı
,
Anayasanı
n 87, 88, 2 hükümlerine aykı
rı
dı
r. Görüş
me yasağıise, bu
layihanı
n “B/3-c” bölümünde gösterilen madde ve gerekçeler
karşı
sı
nda anayasal temelle çatı
şmaktadı
r.
Aynıgerekçe, andlaşmaları
n onaylanmasıyasalarıhakkı
nda da
geçerlidir. Meclis Anayasası
nı
n 90 ı
ncımaddesindeki yetkisi gereği,
onay kanununu reddedebileceği gibi yürürlüğü üzerinde tasarrufta
bulunabilir.(23) Dı
ş egemenliğin sı
nı
rlanmasıalanı
nda “müzakereci
meclis”karakteri,
ulusal
bir
teminattı
r
(Any.Mad.6).
Bu
itibarla andlaş
malarla ilgili yeni düzen, işin tabiatı
ndan ve
egemenlikten habersizdir.
4) Maddeler üzerinde soru sorma hakk ı
nı
n ortadan kaldı
rı
lması
,
anayasanı
n 98 ve 87 hükmüne aykı
rı
dı
r. Oysa etkili aydı
nlanma ve
sorgulama hakkıortadan kaldı
rı
lamaz. Yüksek Anayasa Mahkemesi,
madde sorusunun varlı
ğı
nıaramaktadı
r.(24)
C) Tüzük değişikliğinin çerçeve 4 üncü maddesi (ası
l 87/1’deki
değişiklik), Anayasamı
zı
n 87, 2, 68 hükümlerine aykı
rı
dı
r:
Önerge, tasarı
/teklif maddelerini olgunlaş
tı
racak vası
taları
n
baş
ı
nda gelir. Önergelerin ölçüsüz şekilde sı
nı
rlanması
, bu temel
vası
tayıiş
lemez hale getirir.
(23)

Türkiye’nin geleceğini ipotek altı
na alma istidadıtaş
ı
yan ünlü “MAVİAKIM” andlaş
ması
,
ayrı
ntı
lı
, uzmanlı
k temelinde müzakere edilse idi, bu sorun yaş
anı
r mı
ydı
? Meclisi “oy makinası
”
sanan ve o konuma koyan anlayı
ş
lara, anayasal onay verilemez.
(24)
Anayasa Mahkemesi, 28.12.1999 t, 37/49-E/K.
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Her biri bağı
msı
z madde niteliğinde olan hükümler, fı
kra
düzenine sokularak -ki vergi yasası
nda yaşanmı
ştı
r- birkaç sahife
uzunluğunda maddeler yoluyla, bu hüküm kötüye kullanı
lmaktadı
r.
Önergede fı
kra düzeninden vazgeçilmesi, yasama hilelerini artı
racak
ve katı
lı
mıkı
sacaktı
r.
İ
htiyaç, muhalefete mutlaka kota ayı
racak bir önerge düzeninin
kurulması
dı
r. Örneğin bu içtüzük değişikliğinde “iktidar partisi üyeleri”
önerge kapasitesini doldurarak bir hakk ı
n kullanı
mı
nıönlemişlerdir.
Aklileş
tirilmiş parlamento, önerge nöbeti’ni ortadan kaldı
rarak
katı
lı
mcıbirmodelin benimsenmesini zorunlu kı
lar (Herkes, o
aklileş
tirilmişparlamentoyu arı
yor).
Maddenin, eklenen cümle dı
şı
ndaki
(25)
sı
nı
rlaması
) anayasayla örtüş
memektedir.

bölümü

(önerge

D) Değiş
ikliğin çerçeve birinci maddesi, Anayasanı
n 98, 87 ve 2
hükümlerine aykı
rı
dı
r:
Maddeleri hakkı
nda soru yasağı
nı
n benimsendiği bir kural
düzeninde (Mad.81/b.c.2), kanunun tümü için tanı
nan soru süresi
(beşdakika/diğer beşdakika cevap için), söz götürmez açı
klı
kta,
“yokedici kı
sı
tlama”dı
r. Anayasa Mahkememizin dn.24’de yeralan ve
madde soruları
na iliş
kin kararı
nı
n irrasyonel yasama tarafı
ndan,
yasanı
n tümüne teşmil edici şekilde nası
l çarpı
tı
ldı
ğı
nı
n tipik örneği,
bu maddede gözlenmektedir. Engelleme (obstruction) hakkı
nı
n
kötüye kullanı
lması
nda hakkı
n yokedilmesine gidişin örneği
verilmiş
tir. “Sormak, aydı
nlanmak”, vicdani oy’un gı
dası
dı
r.
Sorgulayı
cıyasamanı
n aracı
dı
r. Aksi doğrultudaki yeni hüküm,
anayasa ile bağdaşmamaktadı
r.
Değişiklik, ölçülü bir engellemenin yasama organları
nı
n
kökleş
miş bir geleneği olduğu, muhalefet hakları grubundan
bulunduğu ve çoğunlukları uzlaş
maya zorlama iş
levi gördüğü
gerçeğinden habersizdir. Evrim çizgisi ve temel dinamik bilgilerini
sindirememişmeçhul hazı
rlayı
cı
ları
n üretebilecekleri ürünler, ancak
(26)
bu kadar olabilir.
Aş
ı
rıengelleme, ifratı
; aş
ı
rıhı
z, tefriti anlatı
r.

(25)

Bkz. Bu layı
hanı
n “dn. 20, 20-a, 20-b” de yeralan Yüksek Mahkeme kararları
.
Engelleme/obstruçtı
on, filibuster kavramıiçin bkz. Morrison, Lord. Government and
Parliament, 1964, Third edition, Oxford Universitiy Press, London. 110-112, Karamustafaoğlu,
Tuncer. Dr. Yasama Meclisinde Komisyonlar, Ank. 1965. shf. 88. dn. 100, Parlamentoda Ahmet
İ
yimaya, Ank. 1999. shf.184.
(26)
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Verim ve kalite, ölçülülüğün eseridir. Değişiklik, tefrit güzergahı
nda
seyretmektedir.
III. YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEĞİ
Yasama egemenliğini oluş
turan iktidar-muhalefet dengesi,
içtüzüğün 91 inci maddesi ile sürdürülemez ve katlanı
lamaz ağı
rlı
kta
bozulmuş
tur. Yöntemin oluşması
nda muhalefet dı
ş
lanmı
ş
tı
r.
Bu madde usulü ile çı
karı
lacak yasaları
n öncelikle şekilden iptal
edilme riski (yasama enerjisinin gereksiz tüketilmesi), fazlasıile
mevcuttur.
Madde, tartı
şması
zş
ekilde Any. 96 hükmüne ve genel anayasa
modeline açı
kça ve ağı
r biçimde ayk ı
rı
dı
r.
Ülke, iktidar kadar, muhalefetin de ülkesidir. Ortak ulusal
soranlarla ilgili temel ve diğer ivedi yasalarda, uzlaşma arayı
ş
ı
denenmeğe değer ve çözücü bir yöntemdir.
Gerek yapı
sıve gerekse kriz üretkenliği yoluyla iç-hukuku ve
demokratik parlamenter rejimi bozucu karakter taşı
yan 91 inci madde
hükmünün dava sonuna kadar yürürlüğü, anayasal düzeninin askı
ya
alı
nması
yla eşdeğerdedir. Hüküm, dava sonuna kadarki kı
sa sürede
dahi içinden çı
kı
lması kolay olmayan sorunlar yaratacak
karakterdedir.
Yürürlüğü durdurmanı
n Yüksek
belirlenen kurucu koşullarıoluşmuştur.

Mahkeme

içtihatları
yla

IV - TALEP ve SONUÇ
1) Dava konusu içtüzüğün çerçeve 5, 3, 4, l hükümlerinin
layihamı
zda belirtilen ve Yüksek Mahkemece belirlenen sebeplerle
iptaline;
2) Davanı
n öncelikle ve ivedilikle görüş
ülmesine,
3) Çerçeve 5 (ası
l 91) hükmünün yürürlüğünün durdurulması
na;
karar verilmesi hususu arz ve talep olunur.”
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II- İ
ÇTÜZÜK VE ANAYASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen İ
çtüzük Kuralları
TBMM’nin 7.2.2001 günlü, 713 sayı
lı Kararı
nı
n iptali istenilen
kurallarıiçeren maddeleri ş
unlardı
r:
1- “MADDE 1.- 5.3.1973 tarihli ve 584 Karar numaralıTürkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün 60 ı
ncımaddesinin altı
ncıfı
krası
nı
n
sonuna aşağı
daki cümle eklenmiş
tir.
Soru ve cevap süresi on dakika ile sı
nı
rlı
dı
r.”
2- “MADDE 3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün 81 inci
maddesi kenar baş
lı
ğıile birlikte aş
ağı
daki ş
ekilde değiş
tirilmiştir.
Kanun tasarıve tekliflerinin Genel Kurulda görüş
ülmesi
Madde 81.- Kanun tasarıve teklifleri; Genel Kurulda, aşağı
da
belirtilen usule göre görüş
ülür:
a) Tasarıveya teklifin tümü hakkı
nda görüşme açı
lı
r.
b) Tasarıveya teklifin tümünün görüşülmesinden sonra sorucevap iş
lemi yapı
lı
r. Maddeler üzerinde ayrı
ca soru sorulamaz.
c) Tasarıveya teklifin maddelerine geçilmesi oylanı
r.
d) Tasarıveya tekliflerin yürürlük ve yürütme maddeleri ile
yabancı devletlerle veya milletlerarası kuruluş
larla yapı
lacak
andlaş
maları
n onaylanması
nı
n uygun bulunduğuna iliş
kin tasarı
ları
n
maddeleri üzerinde görüş
me açı
lmaz ve önerge verilemez.
e) Tasarıveya teklifin tümü oylanı
r.
Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin
tümünün veya maddelerinin oylanması
, açı
k oylamaya tabi işlerden
değilse, yirmi üyenin talebi halinde açı
k oyla, aksi takdirde işaretle
yapı
lı
r.
Aksi,
Danı
ş
ma
Kurulunun
teklifiyle
Genel
Kurulca
kararlaş
tı
rı
lmamı
ş
sa; kanun tasarıve tekliflerinin tümü hakkı
nda
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siyasi parti grupları
, komisyon ve Hükümet adı
na yapı
lan konuşmalar
yirmişer, üyeler tarafı
ndan yapı
lan konuş
malar onar dakikadı
r.
Maddeler üzerinde siyasi parti grupları
, Hükümet ve komisyona
beşer dakika süre ile söz verilir.
Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun tasarı
ve teklifleri, Genel Kurulca reddedilmişolur.”
3- “MADDE 4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün 87 nci
maddesinin birinci fı
krası
nı
n son cümlesi aş
ağı
daki ş
ekilde
değiş
tirilmişve sekizinci fı
krası
na aşağı
daki cümle eklenmiş
tir.
Bu esaslar dairesinde her madde için komisyon ve Hükümetçe
birer, milletvekillerince, Anayasaya aykı
rı
lı
k önergeleri dahil, en fazla
üç önerge verilebilir.
Beş
ten fazla imzalıönergelerde ilk beşimza okunur, önerge
tutanağa eklenir.”
4- “MADDE 5.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün 91 inci
maddesi aş
ağı
daki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 91.- Temel kanunları
,İ
çtüzüğü ve ülkenin ekonomik ve
teknolojik gelişimi ile doğrudan ilgili yeniden yapı
lanma kanunları
nı
bütünü ile veya kapsamlıolarak değiştiren veya yürürlüğe koyan
tasarıveya tekliflerin Genel Kurulda görüşülmesinde uygulanacak
özel görüş
me ve oylama usulü ile maddeler üzerinde önerge verilip
verilemeyeceğinin tespitine; Hükümetin, esas komisyonun veya
grupları
n teklifi, Danı
ş
ma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca
karar verilebileceği gibi, Danı
şma Kurulunda oybirliği sağlanamaması
halinde siyasi parti grupları
nı
n önerisi üzerine Genel Kurulca üye
tamsayı
sı
nı
n beş
te üç çoğunluğunun oyu ile de karar verilebilir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde 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 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 67.- Vatandaşlar, kanunda gösterilen ş
artlara
uygun olarak seçme, seçilme ve bağı
msı
z olarak veya bir siyasî parti
içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylaması
na katı
lma hakkı
na
sahiptir.
(Değişik : 23/7/1995 – 4121/5 md.) Seçimler ve halkoylaması
serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açı
k sayı
m ve döküm
esasları
na göre, yargıyönetim ve denetimi altı
nda yapı
lı
r. Ancak, yurt
dı
şı
nda bulunan Türk vatandaş
ları
nı
n oy hakkı
nıkullanabilmeleri
amacı
yla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.
(Değişik : 23/7/1995 – 4121/5 md.) Onsekiz yaş
ı
nıdolduran
her Türk vatandaşıseçme ve halkoylaması
na katı
lma hakları
na
sahiptir.
Bu hakları
n kullanı
lmasıkanunla düzenlenir.
(Değişik : 03.10.2001 – 4709/24 md.) Silah altı
nda bulunan er
ve erbaş
lar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler
hariç ceza infaz kurumları
nda bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.
Ceza infaz kurumlarıve tutukevlerinde oy kullanı
lmasıve oyları
n
sayı
m ve dökümünde seçim emniyeti açı
sı
ndan alı
nmasıgerekli
tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafı
ndan tespit edilir ve görevli
hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altı
nda yapı
lı
r.
(Ek : 23/7/1995 – 4121/5 md.) Seçim kanunları
, temsilde adalet
ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaş
tı
racak biçimde düzenlenir.
(Ek : 03.10.2001 – 4709/24 md.) Seçim kanunları
nda yapı
lan
değiş
iklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yı
l içinde yapı
lacak
seçimlerde uygulanmaz.”
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5- “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 egemenliğine,
demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz; sı
nı
f veya
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.”
6“MADDE 75.- (Değişik: 17.5.1987 - 3361/2 md; 23.7.1995
- 4121/8 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen
beşyüzelli milletvekilinden oluş
ur.”
7“MADDE 76.- Otuz yaşı
nıdolduran her Türk milletvekili
seçilebilir.
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En az ilkokul mezunu olmayanlar, kı
sı
tlı
lar, yükümlü olduğu
askerlik hizmetini yapmamı
şolanlar, kamu hizmetinden yasaklı
lar,
taksirli suçlar hariç toplam bir yı
l veya daha fazla hapis ile ağı
r hapis
cezası
na hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet,
hı
rsı
zlı
k, dolandı
rı
cı
lı
k, sahtecilik, inancıkötüye kullanma, dolanlıiflas
gibi yüz kı
zartı
cısuçlarla, kaçakçı
lı
k, resmî ihale ve alı
m satı
mlara
fesat karı
ş
tı
rma, Devlet sı
rları
nıaçı
ğa vurma, ideolojik veya anarş
ik
eylemlere katı
lma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları
ndan
biriyle hüküm giymişolanlar, affa uğramı
şolsalar bile milletvekili
seçilemezler.
Hâkimler ve savcı
lar, yüksek yargıorganları mensupları
,
yükseköğretim kurumları
ndaki öğretim elemanları
, Yükseköğretim
Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları
nı
n memur statüsündeki
görevlileri ile yaptı
klarıhizmet bakı
mı
ndan iş
çi niteliği taşı
mayan diğer
kamu görevlileri ve SilahlıKuvvetler mensupları
, görevlerinden
çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.”
8- “MADDE 87.-(Ek ve değişiklik : 03.10.2001 – 4709/28 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak,
değiş
tirmek ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları
denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde
kararname çı
karma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun
tasarı
ları
nıgörüşmek ve kabul etmek; para bası
lması
na ve savaş
ilânı
na karar vermek; milletlerarasıandlaşmaları
n onaylanması
nı
uygun bulmak,Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayı
sı
nı
n beşte üç
çoğunluğunun kararıile genel ve özel af ilânı
na, mahkemelerce verilip
kesinleşen ölüm cezaları
nı
n yerine getirilmesine karar vermek ve
Anayasanı
n diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve
görevleri yerine getirmektir.”
9- “MADDE 88.- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarıve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülme usul ve esaslarıİ
çtüzükle düzenlenir.”
10- “MADDE 90.- Türkiye Cumhuriyeti adı
na yabancı
devletlerle ve milletlerarasıkuruluş
larla yapı
lacak andlaşmaları
n
onaylanması
, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayıbir kanunla
uygun bulması
na bağlı
dı
r.
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Ekonomik, ticarî veya teknik iliş
kileri düzenleyen ve süresi bir
yı
lıaş
mayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakı
mı
ndan bir yüklenme
getirmemek, kiş
i hallerine ve Türklerin yabancımemleketlerdeki
mülkiyet hakları
na dokunmamak ş
artı
yla, yayı
mlanma ile yürürlüğe
konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayı
mları
ndan baş
layarak iki
ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
Milletlerarasıbir andlaş
maya dayanan uygulama andlaşmaları
ile kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak yapı
lan ekonomik, ticarî,
teknik veya idarî andlaş
maları
n Türkiye Büyük Millet Meclisince
uygun bulunmasızorunluluğu yoktur; ancak, bu fı
kraya göre yapı
lan
ekonomik, ticarî veya özel kiş
ilerin hakları
nıilgilendiren andlaşmalar,
yayı
mlanmadan yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunları
na değiş
iklik getiren her türlü andlaş
maları
n
yapı
lması
nda birinci fı
kra hükmü uygulanı
r.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuşmilletlerarasıandlaşmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakkı
nda Anayasaya ayk ı
rı
lı
k iddiasıile
Anayasa Mahkemesine baş
vurulamaz.”
11- “MADDE 95.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalı
ş
maları
nı
,
kendi yaptı
ğıİ
çtüzük hükümlerine göre yürütür.
İ
çtüzük hükümleri, siyasî parti grupları
nı
n, Meclisin bütün
faaliyetlerine üye sayı
sıoranı
nda katı
lmaları
nısağlayacak yolda
düzenlenir. Siyasî parti grupları
, en az yirmi üyeden meydana gelir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve
arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlı
ğıeliyle
düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri
kadar kuvvet ilgili makamlarca Meclis Baş
kanlı
ğı
na tahsis edilir”
12- “MADDE 96.- Anayasada, baş
kaca bir hüküm yoksa,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayı
sı
nı
n en az üçte biri ile
toplanı
r ve toplantı
ya katı
lanları
n salt çoğunluğu ile karar verir; ancak
karar yeter sayı
sıhiçbir ş
ekilde üye tamsayı
sı
nı
n dörtte birinin bir
fazlası
ndan az olamaz.
Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
katı
lamadı
klarıoturumları
nda, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir
bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok
iki oy kullanabilir.”
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13- “MADDE 97.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulundaki görüşmeler açı
ktı
r ve tutanak dergisinde tam olarak
yayı
mlanı
r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzük hükümlerine göre kapalı
oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüşmelerin yayı
mıTürkiye
Büyük Millet Meclisi kararı
na bağlı
dı
r.
Meclisteki açı
k görüşmelerin, o oturumdaki Baş
kanlı
k Divanı
nı
n
teklifi üzerine Meclisçe baş
kaca bir karar alı
nmadı
kça, her türlü vası
ta
ile yayı
mıserbesttir.”
14- “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.
Meclis araştı
rması
, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapı
lan
incelemeden ibarettir.
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli
bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda
görüşülmesidir.
Soru, Meclis araştı
rmasıve genel görüşme ile ilgili önergelerin
verilme ş
ekli, içeriği ve kapsamıile cevaplandı
rı
lma, görüş
me ve
araştı
rma yöntemleri Meclis İ
çtüzüğü ile düzenlenir.”
15- “MADDE 148.- Anayasa Mahkemesi, kanunları
n, kanun
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunu
denetler. Anayasa değiş
ikliklerini ise sadece şekil bakı
mı
ndan inceler
ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sı
kı
yönetim ve savaş
hallerinde çı
karı
lan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas
bakı
mı
ndan Anayasaya aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla, Anayasa Mahkemesinde
dava açı
lamaz.
Kanunları
n şekil bakı
mı
ndan denetlenmesi, son oylamanı
n,
öngörülen çoğunlukla yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
; Anayasa değiş
ikliklerinde
ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüş
ülemeyeceği
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şartı
na uyulup uyulmadı
ğıhususlarıile sı
nı
rlı
dı
r. Şekil bakı
mı
ndan
denetleme, Cumhurbaş
kanı
nca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin beş
te biri tarafı
ndan istenebilir. Kanunun yayı
mlandı
ğı
tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalıiptal
davasıaçı
lamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez.
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaş
kanı
nı
, Bakanlar Kurulu
üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargı
tay, Danı
ş
tay, Askerî Yargı
tay,
Askerî Yüksek İ
dare Mahkemesi Baş
kan ve üyelerini, Başsavcı
ları
nı
,
Cumhuriyet BaşsavcıVekilini, Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu ve
Sayı
ş
tay Baş
kan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayıYüce
Divan sı
fatı
yla yargı
lar.
Yüce Divanda, savcı
lı
k görevini Cumhuriyet Başsavcı
sıveya
Cumhuriyet Baş
savcıVekili yapar.
Yüce Divan kararlarıkesindir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de
yerine getirir.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lı
mları
yla 27.2.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan, iş
in esası
nı
n incelenmesine,
yürürlüğün
durdurulması isteminin
bu
konudaki
raporun
hazı
rlanması
ndan sonra karara bağlanması
na oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
İ
çtüzük kuralları
yla dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri
ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği
görüşülüp düş
ünüldü :
A- Kararı
n 1. Maddesiyle TBMM İ
çtüzüğü’nün 60. Maddesinin
Altı
ncıFı
krası
nı
n Sonuna Eklenen Tümcenin İ
ncelenmesi
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7.2.2001 günlü, 713 sayı
lı Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğünün BazıMaddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Karar’ı
n dava
konusu 1. maddesi ile 5.3.1973 günlü, 584 Karar sayı
lıTürkiye Büyük
Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün 60. maddesinin altı
ncıfı
krası
nı
n sonuna
“soru ve cevap süresi on dakika ile sı
nı
rlı
dı
r” tümcesi eklenmiş
tir.
“Söz alma, konuşmalar ve yazı
lıkonuşmalar” başlı
klı60. maddenin
altı
ncıfı
krası
nda “İ
çtüzükte baş
ka bir süre belirtilmemişveya aksi,
Danı
şma Kurulunun teklifiyle Genel Kurulca kararlaş
tı
rı
lmamı
şsa
siyasî parti grupları
, komisyon ve Hükümet adı
na yapı
lan konuşmalar
yirmi, üyeler tarafı
ndan yapı
lan konuş
malar on dakika ile sı
nı
rlı
dı
r.
İ
kinci defa yapı
lacak konuş
malarda süre bunun yarı
sıkadardı
r”
denilerek konuş
malar belirli süreyle sı
nı
rlandı
rı
lı
p soru ve cevaplar
için böyle bir süre öngörülmediği halde dava konusu düzenlemeyle
soru ve cevap süresi de sı
nı
rlandı
rı
larak bunun on dakika olduğu
belirtilmiştir. 713 sayı
lıKarar’ı
n 3. maddesiyle değiştirilen TBMM
İ
çtüzüğü’nün 81. maddesinin (b) bendinde de tasarıve teklifin
tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap işlemi yapı
lacağı
,
maddeler üzerinde ayrı
ca soru sorulamayacağıhükme bağlanmı
ş
tı
r.
Bu durumda, on dakikalı
k süre tanı
nan soru ve cevap işlemi tasarı
veya
tekliflerin
tümünün
görüş
ülmesiyle
sı
nı
rlı olarak
uygulanabilecektir.
713 sayı
lı Karara ilişkin teklifin genel gerekçesinde, bu
değiş
iklik konusunda Meclisin daha hı
zlı
, verimli, etkin ve sağlı
klı
çalı
şabilmesi için bazıdeğiş
iklikler yapı
lmasıgerektiğinden söz
edilmiş
, madde gerekçesinde de, soru sorma müessesesinin
amacı
nı
n, görüş
ülen konuyla ilgili metinlerde veya görüşmeler
sı
rası
nda ortaya konulan görüşlerde anlaşı
lamayan veya farklı
anlamlara gelebilecek olan hususlara açı
klı
k kazandı
rmak olduğu, bu
kriterlere göre yöneltilebilecek soru adedinin de nihayet üç-beştaneyi
geçmeyeceği, dolayı
sı
yla, Genel Kurul çalı
ş
maları
nda zamanı
n
rasyonel kullanı
lması gereği de dikkate alı
narak, görüşmeler
sı
rası
ndaki soru-cevap işlemleri için on dakikalı
k süre öngörülmesinin
yeterli olacağı
nı
n düşünüldüğü belirtilmiş
tir.
Dava dilekçesinde, maddeler hakkı
nda soru sorma yasağı
nı
n
benimsendiği bir düzende, Yasa’nı
n tümü için tanı
nan on dakikalı
k
soru ve cevap süresinin
yokedici kı
sı
tlama olduğu, Anayasa
Mahkemesi’nin maddelere ilişkin sorular hakkı
nda verdiği 28.12.1999
günlü, E:1999/37, K:1999/49 sayı
lıkararı
nı
n çarpı
tı
larak Yasa’nı
n
tümü için uygulamaya konulduğu, sormak ve aydı
nlanmanı
n vicdani
oy için gerekli bulunduğu, ölçülü engellemenin muhalefetin hakları
arası
nda yer almas ı
na karşı
n, bu haktan yoksun bı
rakı
ldı
ğıbu
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nedenlerle kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 87. ve 98. maddelerine aykı
rı
olduğu ileri sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve
işlemleri hukuka uygun, insan hakları
na saygı
lı
, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni
kurup bunu geliş
tirerek sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve
tutumlardan kaçı
nan, hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayan,
yargıdenetimine açı
k, yasaları
n üstünde yasakoyucunun da uyması
gereken Anayasa ve temel hukuk ilkelerinin 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.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün 60. maddesinin
altı
ncıfı
krası
nı
n sonuna dava konusu tümce eklenerek soru ve cevap
süresi on dakika ile sı
nı
rlandı
rı
lmı
ştı
r.
Norm yaratı
cıniteliğiyle diğer parlamento kararları
ndan ayrı
lan
İ
çtüzüğün iktidar-muhalefet ilişkilerinde ve Meclis iradesinin gerçeğe
uygun biçimde yansı
tı
lması
nda büyük önem taşı
dı
ğıbir gerçektir.
Normlar hiyerarşisinde en üst noktada yer alan Anayasa,
yasalar gibi İ
çtüzüğü’nde dayanağıve belirleyicisidir. Bu nedenle
demokratik bir devlette meclislerin kendi iç çalı
şmaları
nıserbestçe
düzenleme konusundaki yetkileri de Anayasa ile sı
nı
rlı
dı
r.
Anayasa’nı
n 87. maddesinde, “kanun koymak, değiştirmek ve
kaldı
rmak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri arası
nda
sayı
lmı
ş
tı
r. Çağdaşdemokrasilerde, siyasî tercihlerin ve kararları
n
oluş
umunun mümkün olan ölçüde geniş ve açı
k tartı
ş
malarla
sağlanması
, iktidar ve muhalefet partileri ile milletvekillerinin
seçmen
önündeki sorumlulukları
nı
n gereğidir. Bu bağlamda,
yasama işlevi yerine getirilirken, iktidar- muhalefet diyaloğu içinde
Meclis iradesinin yansı
tı
lması
nda yapı
lan konuşmalar kadar bir
aydı
nlanma ve bilgilenme aracıolan soruları
n da önemi yadsı
namaz.
Özellikle teknik düzenlemeler içeren tasarıve tekliflerin konuya
yabancıüyelerce anlaşı
labilmesi büyük ölçüde soru-cevap yoluyla
sağlanabilir.
Sı
nı
rsı
z bir tartı
ş
ma ortamıve sonu gelmeyen soruları
n, Meclis
çalı
şmaları
nıve yasama işlevinin etkili ve sağlı
klıbiçimde yerine
getirilmesini engelleyeceği açı
ktı
r. Ancak, tasarı ve tekliflerin
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olabildiğince çabuk çı
karı
labilmesi için 550 milletvekilinden oluşan
TBMM Genel Kurulu’ndaki görüş
melerde İ
çtüzüğün 81. maddesiyle
maddeler üzerinde soru sorulmasıyasaklanı
p, dava konusu 60.
madde ile de tasarıve tekliflerin tümü üzerindeki soru-cevap işlemi
on dakika ile sı
nı
rlandı
rı
larak milletvekillerinin soru sorma hakları
nı
n
yasama işlevinin gereği gibi yerine getirilmesini engelleyecek biçimde
sı
nı
rlandı
rı
lmasıdemokratik bir hukuk devletinde kabul edilemez.
Açı
klanan nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2. ve 87. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ ve Enis TUNGA bu
görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
Dava konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 98. maddesiyle ilgisi
görülmemiş
tir.
B- Kararı
n 3. Maddesiyle Değiştirilen TBMM İ
çtüzüğü’nün 81.
Maddesindeki Dava Konusu Kuralları
nİ
ncelenmesi
1- 81. Maddenin
Tümcesinin İ
ncelenmesi

Birinci

Fı
krası
nı
n (b)

Bendinin

İ
kinci

81. maddenin (b) bendinin ilk tümcesinde “Tasarıveya teklifin
tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap iş
lemi yapı
lı
r”, dava
konusu ikinci tümcesinde de “Maddeler üzerinde ayrı
ca soru
sorulamaz” denilmektedir.
Yasama
belgelerinin
incelenmesinden
bu
konudaki
düzenlemenin de ülkenin ihtiyacıolan kanunları
n mümkün olduğunca
çabuk çı
karı
lmasıiçin Meclis’in daha hı
zlı
, verimli, etkin ve sağlı
klı
çalı
şabilmesi amacı
na yönelik olduğu anlaş
ı
lmaktadı
r.
Dava dilekçesinde, soru sorarak aydı
nlanma hakkı
nı
n ortadan
kaldı
rı
lamayacağı
, Anayasa Mahkemesi’nin
28.12.1999 günlü,
E:1999/37, K:1999/49 sayı
lı kararı
yla maddelere ilişkin soru
sormanı
n varlı
ğı
nı
n kabul edildiği, kuralı
n, Anayasa’nı
n 87. ve 98.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmektedir.
Yukarı
da, soru ve cevap süresinin on dakika ile
sı
nı
rlandı
rı
lması
na ilişkin kuralla ilgili bölümde de belirtildiği gibi,
sı
nı
rsı
z bir tartı
ş
ma ortamıve sonu gelmeyen soruları
n Meclis
çalı
şmaları
nıbu bağlamda yasama faaliyetlerini olumsuz yönde
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etkileyeceği açı
ktı
r. Ancak, milletvekillerinin
bir konuda
aydı
nlanmaları
, düş
ünce ve kanaat oluşturmaları
, buna göre de oy
kullanmalarısürecinde maddeler üzerinde soru sormaları
nı
n tümüyle
yasaklanması
nı
n, Anayasa’nı
n 87. maddesinde belirtilen yetkilerini
kullanmaları ve görevlerini yerine getirmelerini büyük ölçüde
zorlaş
tı
racağıda kuşkusuzdur.
Açı
klanan nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2. ve 87. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n Anayasa’nı
n 98. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
2- 81. Maddenin Birinci Fı
krası
nı
n (d) Bendinin İ
ncelenmesi
Dava konusu (d) bendinde, tasarıve tekliflerin yürürlük ve
yürütme maddeleri ile yabancı devletlerle
veya milletlerarası
kuruluşlarla yapı
lacak andlaş
maları
n
onaylanması
nı
n uygun
bulunduğuna ilişkin tasarı
ları
n maddeleri üzerinde görüşme
açı
lamayacağıve önerge verilemeyeceği belirtilmektedir.
İ
çtüzüğün değiş
tirilmesi için TBMM Baş
kanlı
ğı
’na verilen teklifin
gerekçesinde, “Özellikle üç maddeden oluş
an tasarıve tekliflerde;
tasarıveya teklifin hem tümü, hem de maddeleri üzerinde ayrıayrı
görüşme açı
lması
nı
n da doğru bir yaklaşı
m olmadı
ğıgözlenmektedir.
Zira, bu tür bir tasarıveya teklifin düzenlenme nedeni 1 inci
maddesidir. Diğer maddeler, kanun yapma tekniği nedeniyle şeklen
yer verilen, yürürlük ve yürütme maddeleridir. O halde, bu tür bir
tasarıveya teklifin tümü hakkı
nda ortaya konulacak görüşler, 1 inci
maddesi için
de ortaya konulmuş olacaktı
r. Bu düş
ünceden
hareketle, TBMM’nin 21 inci Yasama Döneminin ilk iki yasama
yı
lı
nda çı
karı
lmı
ş204 kanundan 99’unun uluslararasıanlaş
malarla
ilgili üçer maddeli tasarı
lar olduğu da dikkate alı
narak, hiç değilse az
maddeden oluşan tasarıve tekliflerin maddeleri üzerinde ayrı
ca
görüşme açı
lması
na gerek bulunmadı
ğısonucuna varı
labilir. Ancak
İ
çtüzükteki konuşma süreleri kaide olarak tespit edildiğine ve aksinin,
Danı
şma Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca kararlaş
tı
rı
lması
mümkün bulunduğuna, yani bu süreleri gerektiğinde (özellikle çok
maddeli tasarıve tekliflerin görüşmelerinde) artı
rmak mümkün
olduğuna göre, bu subleks dikkate alı
narak, az maddeli tasarıve
teklifler için varı
lan sonucun tüm tasarıve tekliflere teşmil edilmesinin
dolayı
sı
yla, tasarıve tekliflerin sadece tümü üzerinde görüşme
açı
lması
nı
n, maddeleri üzerinde ayrı
ca görüş
me açı
lmaması
nı
n
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uygun ve doğru olacağıdüş
ünülmektedir.” denilerek kuralı
n getiriliş
amacıaçı
klanmı
ştı
r.
Dava dilekçesinde, özellikle yürürlük maddelerinin genel kurul
aşaması
nda değiş
tirilmelerinin çok kere gözlenmişbir ihtiyaç olduğu,
aynıgerekçenin andlaş
maları
n onaylanmasıyasalarıhakkı
nda da
geçerli bulunduğu, Meclis’in Anayasa’nı
n 90. maddesi ile tanı
nan
yetkisi gereği onay kanununu reddedebileceği gibi yürürlüğü üzerinde
de tasarrufta bulunabileceği dı
şegemenliğin sı
nı
rlanmasıalanı
nda
“müzakereci meclis” karakterinin ulusal bir güvence oluşturduğu
belirtilerek dava konusu (d) bendinin Anayasa’nı
n 2., 6., 87., 88. ve
90. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülmektedir.
Dava konusu (d) bendi ile getirilen düzenlemelerden ilki tasarı
ve tekliflerin yürürlük ve yürütme maddeleri üzerinde görüş
me
açı
lamayacağıve önerge verilemeyeceğine iliş
kindir.
Anayasa’nı
n 7. maddesine göre Türk Milleti adı
na yasama
yetkisini kullanan ve 87. maddesi uyarı
nca da kanun koymak,
değiş
tirmek, kaldı
rmak görev ve yetkileri arası
nda bulunan TBMM’nin
bu iş
levini gereğine uygun olarak yerine getirebilmesi için kimi
durumlarda yasaları
n diğer maddeleri kadar önem kazanan yürütme
ve özellikle yürürlük maddeleri üzerinde görüşme açı
lmasıve önerge
verilmesi zorunlu hale gelebilir. Her kuralı
n özgürce tartı
ş
ı
lı
p, sonuca
bağlanamadı
ğıbir ortamda demokrasi ilkelerinin uygulandı
ğı
ndan
söz edilemez. Bu nedenle, hakkı
n kötüye kullanı
larak yasama
faaliyetlerinin
engellenmesini önlemek amacı
yla
durumun
gerektirdiği ölçüde kimi sı
nı
rlamalar getirilebilirse de yasama
etkinliklerinin ayrı
lmaz bir parçasıolan görüşme ve önerge vermenin
tümüyle yasaklanmasıAnayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen devletin
demokratik olma niteliği ile bağdaş
maz.
Dava konusu (d) bendi ile getirilen diğer bir düzenleme de,
yabancı devletlerle veya milletlerarası kuruluş
larla yapı
lacak
andlaş
maları
n onaylanması
nı
n uygun bulunduğuna iliş
kin tasarı
ları
n
maddeleri
üzerinde
görüş
me
açı
lamayacağı ve
önerge
verilemeyeceği hakkı
ndadı
r.
Anayasa’nı
n 90. maddesinin ilk fı
krası
nda, Türkiye Cumhuriyeti
adı
na yabancıdevletlerle ve milletlerarasıkuruluş
larla yapı
lacak
andlaş
maları
n onaylanması
nı
n, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
onaylamayıbir kanunla uygun bulması
na bağlıolduğu belirtilmiş, bu
kurala ikinci ve üçüncü fı
kralarda sayı
lan andlaş
malarla ilgili kimi
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istisnalar getirilmiş
, dördüncü fı
krada, Türk kanunları
na değişiklik
getiren her türlü andlaşmaları
n yapı
lması
nda birinci fı
kra hükmünün
uygulanacağı
, son fı
krada da usulüne göre yürürlüğe konulmuş
milletlerarası andlaşmaları
n kanun hükmünde olduğu, bunlar
hakkı
nda Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiasıile Anayasa Mahkemesi’ne
başvurulamayacağıhükme bağlanmı
ş
tı
r.
Bu maddeye göre, TBMM’nin yabancı devletlerle ve
milletlerarası kuruluş
larla yapı
lacak andlaşmalar konusundaki
yetkisinin, bu andlaş
maları
n onaylanması
nı
n bir kanunla uygun
bulunması
yla sı
nı
rlıolduğu, söz konusu yetkinin sözleş
melerin
içeriğine müdahale olanağı vermediği açı
ktı
r. Ancak, yabancı
devletler veya milletlerarasıkuruluşlarla yapı
lacak andlaşmaları
n
metinleri kimi çekincelere izin veriyorsa, bu konuda TBMM’nin yetkili
olmadı
ğıdüşünülemez. Bu yetkinin ise görüşme açı
lmasıve önerge
verilmesi ile kullanı
labileceği açı
ktı
r. Belirtilen
çekincelerin yer
alacağımadde de, kuş
kusuz andlaş
manı
n, onaylanması
nı
n uygun
bulunduğuna ilişkin ilk maddesidir.
Öte yandan, andlaş
malarla üstlenilecek yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin baş
langı
cı aksi kararlaş
tı
rı
lmamı
şsa onay yasası
nı
n
yürürlük tarihi olduğundan, önemli görülen durumlarda, bu tarihin
tartı
şı
lmasıgerekebilir. Bunun onay yasaları
na ilişkin tasarı
ları
n
maddeleri üzerinde
görüş
me açı
lması ve önerge verilmesi
yasaklanarak engellenmesi ise demokratik hukuk devleti
çerçevesinde yasama yetkisinin amacı
na uygun olarak gerektiği
biçimde kullanı
lamamasısonucunu doğurur.
Açı
klanan nedenlerle, dava konusu (d) bendi Anayasa’nı
n 2. ve
87. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n Anayasa’nı
n 2. ve 87. maddelere aykı
rı
lı
ğı
saptandı
ğı
ndan dilekçede belirtilen 6., 88. ve 90. maddeleri yönünden
incelenmesine gerek görülmemiştir.
3- 81. Maddenin Dördüncü Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
İ
çtüzüğün 81. maddesinin dördüncü fı
krası
nda, “Maddeler
üzerinde siyasî parti grupları
, hükümet ve komisyona beşer dakika
süre ile söz verilir” denilerek bunlarla ilgili daha önce on dakika olan
konuş
ma süresi beşdakikaya indirilmiş, ayrı
ca üyeler hakkı
nda bir
düzenleme getirilmeyerek üyelerin daha önce beş dakika olan
maddelere ilişkin söz haklarıtümüyle ortadan kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
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İ
çtüzük değişikliğine ilişkin teklifin gerekçesinden, bu
düzenlemenin de Genel Kurul çalı
şma süresinin rasyonel kullanı
larak
daha çok kanunun daha kı
sa sürede sonuçlandı
rı
lması
, bu yolla
TBMM’nin çalı
ş
maları
ndaki verimliliğinin artı
rı
lmasıamacı
yla yapı
ldı
ğı
anlaş
ı
lmaktadı
r.
Dava dilekçesinde, siyasî parti grupları
na maddeler üzerinde
beş dakikalı
k görüş
me süresi tanı
nması
nı
n partilerin yasamaya
katı
lı
mı
nı aş
ı
rı biçimde sı
nı
rlandı
rdı
ğı
,
kişisel söz hakkı
nı
n
tanı
nmaması
nı
n
ise
milletvekillerinin
yasama
sürecinden
dı
şlanması
na yol açtı
ğı
, ayrı
ca bağı
msı
z milletvekillerinin katı
lı
mı
nıda
engellediği, bu nedenle kuralı
n Anayasa’nı
n 2. ve 87. maddelerine
aykı
rıolduğu ileri sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 7. maddesinde, yasama yetkisinin Türk Milleti
adı
na Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olduğu, bu yetkinin
devredilemeyeceği; 80. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün
milleti temsil ettikleri belirtilmiş, 87. maddesinde kanun koymak,
değiş
tirmek ve kaldı
rmak TBMM’nin görev ve yetkileri arası
nda
sayı
lmı
ş
, 88. maddesinde, kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekillerinin yetkili olduğu, kanun tasarıve tekliflerinin Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde görüş
ülme usul ve esasları
nı
n içtüzükle
düzenleneceği, 95. maddesinde de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
çalı
şmaları
nıkendi 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 yolda
düzenleneceği, siyasî parti grupları
nı
n en az yirmi üyeden meydana
geleceği öngörülmüştür.
Devlet örgütü dı
şı
nda tüzelkişiliğe sahip olmakla birlikte siyasî
partilerin, devlet iradesinin yasama ve yürütme organlarıaracı
lı
ğı
yla
yansı
tı
lması
nda belirleyici bir rol üstlendikleri yadsı
namaz. Siyasî
partilerin yer almadı
ğıdemokratik bir rejim düşünülemeyeceğinden,
Anayasa’nı
n 68. maddesinde siyasî partiler demokratik siyasî hayatı
n
vazgeçilmez unsurlarıolarak nitelendirilmişlerdir. Bu nedenle siyasî
partilerin yasama faaliyetlerine en genişve etkili biçimde katı
lı
mları
nı
n
sağlanmasızorunludur.
Öte yandan, yasama alanı
ndaki gereksinimlerin belirlenerek
TBMM’ne getirilmesinde hükümetlerin sorumluluğu, yasaları
n
oluş
ması
ndaki katkıve çabalarınedeniyle de komisyonları
n konumu
gözetildiğinde, bunları
n da yasama etkinliklerine katı
lı
mları
nı
n
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gerektiğinde duraksanamaz. Ancak, kanun tasarı ve teklifleri
görüşülürken iktidar muhalefet diyaloğu içinde, yasama faaliyetlerine
siyasî partilerin hükümetin, komisyonları
n ve üyelerin katı
lı
mları
nı
n
sağlanmasıiçin yapı
lan konuş
maları
n, yasanı
n konusu, kapsamı
,
madde sayı
sı
, maddelerin içeriği, fı
kra ve bent gibi yapı
sal özellikleri
gözetilerek Meclis iradesinin sağlı
klıoluş
umuna olanak verecek bir
süre içinde yapı
lmasıgerekir.
81. maddenin üçüncü fı
krası
yla kanun tasarıve tekliflerinin
tümü hakkı
nda yapı
lan konuş
malar için tanı
nan sürenin kı
salı
ğıda
gözetildiğinde maddeler üzerinde siyasî parti gruplarıhükümet ve
komisyona dava konusu dördüncü fı
kra ile tanı
nan 5 dakikalı
k sürenin
bunları
n yasama faaliyetlerine katı
lı
mı
nı ve iş
levlerini yerine
getirmelerini sağlayacak yeterlikte olmadı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
Dava konusu dördüncü f ı
krada, üyelerle ilgili bir düzenleme
getirilmeyerek, bunları
n daha önce beşdakika olan konuş
ma süreleri
kaldı
rı
lmı
şböylece maddeler üzerinde söz almalarıengellenmiştir.
Bu durumun, yalnı
z seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri
değil, bütün milleti temsil eden milletvekillerinden, bağı
msı
zlar ile
TBMM’nde grubu bulunmayan siyasî partilerin, yasama etkinliklerinin
bir bölümüne katı
lamamaları
, bu bağlamda, Meclis iradesinin eksiksiz
olarak yansı
tı
lamamasısonucunu doğuracağıaçı
ktı
r.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 88. maddesinin tanı
dı
ğıyetkiye
dayanarak kanun teklifi veren milletvekillerinin bu tekliflerin maddeleri
görüşülürken söz alarak düş
üncelerini açı
klayamamaları
nı
n, yasama
etkinliklerinin amacı
na uygun biçimde yerine getirilmesini
engelleyeceği açı
ktı
r. Bu sonuca yol açan düzenlemenin, insan
hakları
na dayanan, bu hakları koruyup güçlendirmek, hukukun
üstünlüğünü sağlamak ve devletin temel yapı
sı
nıoluşturan Anayasa
kuralları
nıyaş
ama geçirmekle yükümlü hukuk devleti ilkesiyle de
bağdaş
tı
ğıileri sürülemez.
Açı
klanan nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2. ve 87. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
C- Kararı
n 4. Maddesiyle Değiştirilen TBMM İ
çtüzüğü’nün 87.
Maddesinin Birinci Fı
krası
nı
n Son Tümcesinin İ
ncelenmesi
İ
çtüzüğün 87. maddesinin birinci fı
krası
nı
n dava konusu değiş
ik
son tümcesinde, fı
krada belirtilen esaslar dairesinde her madde için
komisyon ve Hükümetçe birer, milletvekillerince, Anayasa’ya ayk ı
rı
lı
k
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önergeleri dahil,
bağlanmaktadı
r.

en

fazla

üç

önerge

verilebileceği hükme

İ
çtüzüğün 87. maddesinin son tümcesinin değiştirilmeden
önceki birinci fı
krası
nda, “Kanunlarda veya İ
çtüzükte aksine bir
hüküm yoksa, kanun tasarı
sıveya teklifinde bir maddenin reddi,
tümünün veya bir maddenin komisyona iadesi, bir maddenin
değiş
tirilmesi, metne ek veya geçici madde eklenmesi hakkı
nda,
milletvekilleri, esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri
verebilir. Bu esaslar dairesinde milletvekilleri tarafı
ndan maddelerin
her fı
krasıiçin
dörtten fazla önerge verilemez” denilmektedir.
Böylece, önceki düzenlemeyle esas komisyon ve Hükümetçe
verilecek değişiklik
önergelerinin sayı
sı sı
nı
rlandı
rı
lmadı
ğı
,
milletvekillerinin ise maddelerin her fı
krasıiçin en fazla dört önerge
verebilecekleri kabul edildiği halde yapı
lan değiş
iklikle her madde için
komisyon ve hükümetçe verilecek önerge sayı
sıbir, milletvekillerince
verilecek önerge sayı
sıise Anayasa’ya aykı
rı
lı
k önergeleri dahil en
fazla üçle sı
nı
rlandı
rı
lı
rken maddelerin fı
kralarıhakkı
nda önerge
verilmesine de olanak tanı
nmamı
ştı
r.
İ
çtüzük değiş
ikliğine ilişkin teklifin gerekçesinde, 87. maddenin
birinci fı
krası
nı
n son cümlesinin mevcut halinde sı
nı
rlamanı
n sadece
milletvekillerince verilecek önergeler
için getirildiği belirtilerek
komisyon veya hükümetçe verilebilecek önergeler için de ayrı
ca
sı
nı
rlama getirilmesi ve bu imkanı
n birer önerge ile sı
nı
rlandı
rı
lması
,
ayrı
ca maddeler üzerinde verilebilecek Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
önergelerinin de bu cümlede öngörülen sı
nı
rlamaya dahil edilerek
milletvekillerince her madde için Anayasa’ya aykı
rı
lı
k önergeleri dahil
üçten fazla
verilememesi
böylece bir tasarı veya teklifin
maddeleri üzerinde işleme konulabilecek önerge adedinin ihtilafa
mahal bı
rakmayacak biçimde düzenlenmesi amacı
yla dava konusu
değiş
ikliğin yapı
ldı
ğıifade edilmektedir.
Dava dilekçesinde, önergenin tasarıve tekliflerin maddelerini
olgunlaş
tı
racak vası
taları
n
başı
nda geldiği, bu nedenle aşı
rı
sı
nı
rlandı
rı
lması
nı
n bu temel vası
tayı işlemez hale getireceği;
önergede fı
kra düzeninden vazgeçilmesinin her biri bağı
msı
z madde
niteliğinde olan hükümlerin fı
kra haline getirilerek bir kaç sahife
uzunluğunda maddeler oluşturulması
na yol açtı
ğı
, ayrı
ca yasama
hilelerini artı
racak ve katı
lı
mıkı
sacak sonuçlar doğuracağıbelirtilerek
kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 68. ve 87. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmektedir.
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İ
çtüzüğün 87. maddesinin birinci fı
krası
nı
n dava konusu son
tümcesine göre, her madde için komisyon ve hükümetçe birer,
milletvekillerince, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k önergeleri dahil en fazla üç
önerge verilebilecektir. İ
çtüzüğün 84. maddesi uyarı
nca bir tasarı
veya teklifin belli bir maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıgerekçesiyle
reddine ilişkin olarak verilen ve diğer önergelerden önce oylanan
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k önergelerinin bu özelliği nedeniyle diğerlerinden
farklıolduğu gözetildiğinde, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k önergeleri dı
şı
nda
maddeler üzerinde verilebilecek en fazla önerge sayı
sı ikiye
inmektedir.
Çağdaşanlamda demokratik siyasî yaş
am, sorunları
n, bunlara
ilişkin görüş ve önerilerin iktidar-muhalefet diyaloğu içinde
tartı
şı
lması
nıuzlaşma arayı
şıiçinde sonuca ulaş
ı
lması
nızorunlu
kı
lar. Çoğunluğa karş
ıazı
nlı
ğı
n iktidara karşımuhalefetin hakları
nı
n
korunmadı
ğıbir rejim demokratik sayı
lamaz. Bunlar arası
nda bir
denge kurulması
, uzlaş
ma sağlanmasıdemokrasinin gereğidir.
Yasama etkinliklerinde ası
l olan, kamusal
yararı
gerçekleş
tirmek amacı
yla yapı
lan görüş
meler sonucunda Meclis’in
gerçek iradesinin oluşması
dı
r. Bu iradenin oluşması
nda, yap ı
lan
görüşmeler kadar verilen önergelerin de büyük katkı
sıolduğu bir
gerçektir. Ancak, milletvekillerine sı
nı
rsı
z sayı
da önerge verme
olanağı
nı
n tanı
nması
nı
n da yasama çalı
şmaları
nıolumsuz yönde
etkileyerek gereksinim duyulan yasaları
n çı
karı
lması
nıengelleyeceği
açı
ktı
r.
Dava konusu düzenleme uyarı
nca, önerge sayı
sı
nı
n komisyon
ve hükümet için birer, milletvekilleri için Anayasa’ya ayk ı
rı
lı
k
önergeleri dahil en fazla üçle sı
nı
rlanması
nı
n, milletvekillerinin kimi
konuları
n maddede yer almasıveya maddeden çı
karı
lması
, maddenin
komisyona iadesi veya reddi, metne ek veya geçici madde eklenmesi
gibi yasama etkinliklerinden ayrıdüş
ünülemeyecek olan konularda
önerge verme hakları
nıönemli ölçüde zorlaştı
racağıkuş
kusuzdur.
Yasama Meclisi üyelerinin görev ve yetkilerinin amacı
na uygun
biçimde kullanı
lması
nı
n aşı
rı derecede
zorlaştı
rı
lması veya
ortadan
kaldı
rı
lmasıdurumunda ise Anayasa’nı
n 87. maddesi
çerçevesinde yasama işlevinin tam olarak yerine getirildiğinden söz
edilemez. Bu ölçüsüz sı
nı
rlamaları
n Anayasa’nı
n 2. maddesinde
belirtilen hukuk devleti anlayı
şı
yla da bağdaşmasıolanaksı
zdı
r.
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Açı
klanan nedenlerle dava konusu kural, Anayasa’nı
n 2. ve 87.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n Anayasa’nı
n 68. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
D- Kararı
n 5. Maddesiyle Değiş
tirilen TBMM İ
çtüzüğü’nün 91.
Maddesinin İ
ncelenmesi
İ
çtüzüğün dava konusu değişik 91. maddesinde, “Temel
kanunları
, İ
çtüzüğü ve ülkenin ekonomik ve teknolojik geliş
imi ile
doğrudan ilgili yeniden yapı
lanma kanunları
nıbütünü ile veya
kapsamlıolarak değiştiren veya yürürlüğe koyan tasarıveya tekliflerin
Genel Kurulda
görüş
ülmesinde uygulanacak özel görüşme ve
oylama usulü ile maddeler üzerinde önerge verilip verilemeyeceğinin
tespitine, Hükümetin, esas komisyonun veya grupları
n teklifi,
Danı
şma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebileceği
gibi Danı
ş
ma Kurulunda oybirliği sağlanamamasıhalinde siyasî parti
grupları
nı
n önerisi üzerine Genel Kurulca üye tamsayı
sı
nı
n beş
te üç
çoğunluğunun oyu ile de karar verilebilir.” denilmektedir.
Önceki düzenlemeyle yaln ı
z “temel kanunlar” ve “İ
çtüzük” için
özel görüşme ve oylama yöntemi belirlendiği halde, yeni
düzenlemeyle bunlara “ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimi ile
doğrudan ilgili yeniden yapı
lanma kanunlarıda eklenmiş
, ayrı
ca bu
özel görüşme ve oylama yönteminin yanı
sı
ra maddeler üzerinde
önerge verilip verilemeyeceğinin tespitinin de Genel Kurul’ca karara
bağlanacağıkabul edilmiştir.
Bu düzenleme hakkı
ndaki İ
çtüzük değişiklik teklifinin
gerekçesinde, maddeyle, özel görüş
me ve oylama usulü tespit
edilebilecek iş
ler arası
na ülkenin ekonomik ve teknolojik geliş
imi ile
doğrudan ilgili yeniden yapı
lanma kanunları
na iliş
kin tasarıve
tekliflerin de dahil edildiği, Danı
şma Kurulu’nda oybirliği (mutabakat)
sağlanamamasıhalinde siyasî parti grupları
na da öneri götürebilme
imkânıtanı
ndı
ğıve grup önerileri üzerine Genel Kurul’un üye
tamsayı
sı
nı
n beş
te üç çoğunluğu ile karar verilebilme olanağı
sağlandı
ğıbelirtilmektedir.
Dava dilekçesinde, değişikliğin özel
yasama usulünü
sı
nı
rlanamaz biçimde genişletip keyfilik alanıyarattı
ğıuzlaş
maya
önem vermeyerek inisiyatifi iktidar çoğunluğunun oyları
na terk ettiği;
hukuk kuralı
nı
n “genellik”, “soyutluk” ve “süreklilik” içermesi gerektiği;
bunun hukuk güvenliğinin kurucu öğelerinden olan öngörülebilirlik ve
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belirlilik açı
ları
ndan da önemli olduğu; dava konusu kuralı
n ise usul
ve esas kuralları
nıbelirlemeyi iktidar çoğunluğunun tekeline verdiği;
her olay için ayrıusul üretilmesine olanak sağladı
ğı
ndan anayasal
hukuk düzeniyle de çatı
ştı
ğı
; hangi özel usuller benimsenecekse
bunları
n tanı
mlanarak tüzükteki özel yerine konulması
yla sorunun
çözümlenebileceği; maddedeki “Temel yasa”, “yeniden yapı
lanma”,
“kapsamlı değiş
iklik” kavramları
nı
n bir ölçüye bağlanamaması
nedeniyle devamlıtartı
ş
ma yaratacağı
; uygulanacak yeni usullerle
öngörülemez çeşitlilikte aykı
rı
lı
klar oluş
acağı
; kuraldaki “önerge verilip
verilemeyeceği” kaydı
nı
n önerge verme yasağı
na yol açması
nı
n,
önergenin Genel Kurul’un tasarıve teklifler üzerinde tasarrufta
bulunması
nısağlayan en temel araç olması nedeniyle Meclis
iradesinin oluşması
nı engelleyeceği; özel yöntemin, Danı
şma
Kurulu’nda oybirliği sağlanamamasıdurumunda üye tamsayı
sı
nı
n 3/5
çoğunluğu ile belirlenebilmesinin Anayasa’nı
n 96. maddesine göre
toplantı
ya katı
lanları
n salt çoğunluğu olarak öngörülen karar nisapları
ile bağdaşmadı
ğı
; Genel Kurul’un Anayasa’da gösterilen karar
nisapları
nıİ
çtüzükle değiştiremeyeceği; kuralı
n, büyük koalisyonlar
dı
şı
nda kalan iktidarları yararlandı
rmayarak iktidar-muhalefet
dengesini de bozacağı
; bu nedenlerle kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 7.,
87., 88., 96. ve 148. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmektedir.
Dava konusu 91. maddeyle temel kanunları
, İ
çtüzüğü ve
ülkenin ekonomik ve teknolojik geliş
imi ile doğrudan ilgili yeniden
yapı
lanma kanunları
nıbütünüyle veya kapsamlıolarak değiştiren
veya yürürlüğe koyan tasarı ve tekliflerin Genel Kurul’da
görüşülmesinde uygulanacak özel görüş
me ve oylama usulünün
çerçevesi çizilip esaslarıbelirlenmemiş
, bunun, tasarıve tekliflerin her
biri için özel olarak Genel Kurul’ca saptanmasıöngörülmüş
tür.
Böylece, sözü edilen tasarıve tekliflerin tümü veya maddeleri
hakkı
nda görüş
me yapı
lı
p yapı
lmayacağı
, soru-cevap iş
lemine olanak
sağlanı
p sağlanmayacağı
, ne kadar süre ile konuş
ma yapı
lacağı
,
önerge verilip verilmeyeceği, tasarı veya tekliflerin tümünün
oylanması
ndan önce, maddelerinin oylanı
p oylanmayacağı gibi
hususlar Genel Kurul’ca karara bağlanacak ve bu hususlar sadece
belirli bir tasarıveya teklifin görüş
me ve oylama usulü için geçerli
olacaktı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, siyasal
iktidarısı
nı
rlamak ve devlet faaliyetlerini kurallara bağlamakla
istikrara da hizmet eder. Bu istikrarı
n özü ise hukuki güvenlik ve
öngörülebilirliktir. Bunu gerçekleş
tirmenin başlı
ca yolu ise kural
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konulması
nıgerektiren durumlarda bunları
n genel, soyut, anlaş
ı
labilir
ve sı
nı
rları
nı
n belirli olması
nısağlamaktı
r.
Öte yandan, milletvekillerinin Anayasa’nı
n 87. maddesinde
belirtilen
görevlerini
yerine
getirebilmeleri
ve
yetkilerini
kullanabilmeleri yasama faaliyetlerine etkili biçimde katı
lmalarıile
olanaklı
dı
r. Bunu sağlamanı
n ön koşulu ise Meclis çalı
ş
maları
nı
düzenleyen İ
çtüzük kuralları
nı
n “belirlilik”, “genellik”, “soyutluk” ve
“öngörülebilirlik” özelliklerine sahip olması
dı
r.
Dava konusu 91. maddede belirtilen “temel kanun” ve “ülkenin
ekonomik ve teknolojik gelişimi ile doğrudan ilgili yeniden yapı
lanma
kanunları
”nı
n kapsamı
na açı
klı
k getirilmemesi, pek çok yasanı
n bu
kapsam içinde düş
ünülmesine neden olabilecektir. Ayrı
ca, maddede
öngörülen her tasarıveya teklife özgü biçimde uygulanacak görüş
me
ve oylama usulü önceden bilinemeyeceğinden objektiflik
sağlanamayacaktı
r.
Bu durumda, dava konusu kural, belirlilik, genellik, soyutluk ve
öngörülebilirlik özellikleri, taşı
mamasınedeniyle yasama yetkisinin
amacı
na uygun biçimde kullanı
lması
na elveriş
li olmadı
ğıgibi hukuk
devleti ilkesiyle de bağdaşmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2. ve 87. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., ve 87. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
saptanmı
şolduğundan 7., 88., 96. ve 148. maddeleri yönünden
incelenmesine gerek görülmemiştir.
V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
7.2.2001 günlü, 713 sayı
lı“Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğünün BazıMaddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Karar”ı
n 5.
maddesiyle değiş
tirilen 5.3.1973 günlü, 584 Karar numaralıTürkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü'nün 91. maddesinin YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N REDDİ
NE, 31.1.2002 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
VI- SONUÇ
7.2.2001 günlü, 713 sayı
lı“Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğünün BazıMaddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Karar”ı
n:
558

A- 1. maddesiyle 5.3.1973 günlü, 584 Karar numaralıTürkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün 60. maddesinin altı
ncıfı
krası
nı
n
sonuna eklenen cümlenin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
Fulya KANTARCIOĞLU, Rüş
tü SÖNMEZ ile Enis TUNGA’nı
n
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
B- 3. maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün
kenar başlı
ğıile birlikte değiş
tirilen 81. maddesinin;
1- Birinci fı
krası
nı
n, (b) bendinin ikinci tümcesi ile (d) bendinin,
2- Dördüncü fı
krası
nı
n,
Anayasa’ya ayk ı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- 4. maddesiyle değiş
tirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü’nün 87. maddesinin birinci fı
krası
nı
n son cümlesinin
Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
D- 5. maddesiyle değiş
tirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü’nün 91. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı olduğuna ve
İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
E- İ
ptal edilen kuralları
nı
n doğuracağıhukuksal
boş
luk
kamu
düzenini
tehdit ve 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 beşinci
fı
kralarıgereğince bu kurallara ilişkin İ
PTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN
RESMİGAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY
SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
31.1.2002 gününde karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Tülay TUĞCU
Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı

: 2001/129
: 2002/24

Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün BazıMaddelerinin
Değiş
tirilmesine Dair Karar’ı
n 1. maddesiyle 5.3.1973 günlü, 584
Karar sayı
lıTürkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün 60. maddesinin,
görüşme sı
rası
nda Hükümetten veya komisyondan soru sormak
isteyenlerin, soruları
nıyerlerinden sorabileceklerine iliş
kin altı
ncı
fı
krası
na eklenen dava konusu tümceyle soru ve cevap süresi on
dakika ile sı
nı
rlandı
rı
lmı
ş
tı
r. Bu kuralı
n araları
ndaki bağlantınedeniyle
81. maddenin (b) bendindeki, maddeler üzerinde ayrı
ca soru
sorulamayacağı
na
ilişkin
kuralla
birlikte
değerlendirilmesi
gerekmektedir.
TBMM İ
çtüzüğünün 81. maddesinin (b) bendinde, tasarıve
teklifin tümünün görüş
ülmesinden sonra soru-cevap işlemi yapı
lacağı
;
maddeler
üzerinde
ayrı
ca
soru
sorulamayacağı kurala
bağlandı
ğı
ndan 60. maddedeki soru ve cevap süresini on dakika ile
sı
nı
rlayan kuralı
n tasarıve tekliflerin tümünün görüşülmesinden
sonraki evrede uygulama alanıbulabileceği açı
ktı
r.
Tasarıve tekliflerin tümü üzerindeki görüş
meler, genellikle
ayrı
ntı
ya girilmeden konular daha genişbir açı
dan değerlendirilerek
yapı
ldı
ğı
ndan bu evrede yoğun olarak soru sorulması
nıgerektirecek
bir ortamı
n oluşmasısı
klı
kla rastlanabilecek bir durum değildir. Kaldı
ki böyle bir durum söz konusu olduğunda da sorular ve cevaplar için
onar dakika, toplam yirmi dakikalı
k süre tanı
nmasıüyelerin soru
sorarak aydı
nlanma hakları
nıkullanı
lamayacak hale getiren bu
bağlamda öze dokunan bir sı
nı
rlandı
rma kabul edilemeyeceğinden
Anayasa’ya aykı
rıdeğildir.
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Öte yandan, soru ve cevap süresini on dakika ile sı
nı
rlayan
kuralı
n iptali yerine, yalnı
z, maddeler üzerinde soru sorulması
nı
yasaklayan kuralı
n iptali halinde maddeler için de onar dakikalı
k soru
ve cevap süresi geçerli hale geleceğinden ve her madde için tanı
nan
bu süre ölçülülük ilkesini de zedelemeyeceğinden Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k sorunu bir boşluk doğmadan çözümlenebilecekken bu husus
gözardıedilerek verilen kararda isabet görülmemiş
tir.
Açı
klanan nedenlerle, TBMM İ
çtüzüğünün 60. maddesinin
altı
ncıfı
krası
na eklenen tümcenin iptali yolundaki çoğunluk görüş
üne
katı
lmı
yoruz.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/293
: 2002/28
: 13.2.2002

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM
Grubu Adı
na Parti Genel BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı
“Elektrik PiyasasıKanunu”nun Geçici 4. maddesinin birinci fı
krası
nı
n
ve Geçici 8. maddesinin birinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2., 10., 35., 48.
ve 125. maddelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesinin
gerekçe bölümü ş
öyledir:
“II- YAPILMIŞSÖZLEŞMELERE YASA İ
LE SON VERMEK, ÇOK
ESKİVE Bİ
Lİ
NÇALTINA YERLEŞMİ
Şİ
KİTEMEL DEVLET YANLIŞINDAN
Bİ
Rİ
Dİ
R Kİ
OSMANLI, DEVLETİ
’Nİ
N ÇÖKÜŞÜNE NEDEN OLMUŞTUR.
OsmanlıDevleti’nde (Müslim ve gayrimüslim) ahalinin mülkiyet
hakkıyoktu. Arazinin hemen tamamımiri arazi denilen Sultan’a ait
(Devlete ait) kamu arazisi telakki olunurdu. OsmanlıDevleti’ndeki bu
yanlı
şhukuki durum, OsmanlıDevleti’ni de rahatsı
z etmiş
, sonunda
1839 Tanzimat, 1856 Islahat Fermanları
nı
n çı
karı
lması
na sebep
olmuştu. Sonunda ve dı
şbaskıile OsmanlıDevleti “mal emniyeti”ni
tanı
mak zorunda kalmı
ştı
r. Osmanlı“mal emniyeti”ni neden sonra
tanı
mı
ş
tı
r amma Türkiye Cumhuriyeti’nin bilinçaltı
na sanki yurttaş
ı
n mal
emniyetini tanı
mama yerleş
mişgibidir.
Cumhuriyet yasaları içinde mal emniyetini tanı
mayanlar
hayatiyetini Cumhuriyetin 78, demokrasinin 56. yı
lı
nda sürdürmektedir.
Kamulaş
tı
rma Kanunu ile, İ
mar Kanunu’nun 18. maddesi ile,
Tabiat Yarlı
kları
nıdüzenleyen mevzuat ile, Kı
yıtesbitindeki keyfilikler
ile, imar planları
nı
n keyfiliği ile, geriye etkili fütursuz vergiler ile, vergi
cezaları
nı
n salı
nması
ndaki usulsüzlükler ve keyfilikler ile “mal
emniyeti”nin, “mülkiyet güvencesi”nin sağlanamadı
ğı
görülmektedir.
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Türkiye Cumhuriyeti’nde “mülkiyet güvensizli ği” o derece
meşhur olmuş
tur ki, sonunda ve günümüzde IMF “kamulaş
tı
rma yasanı
zı
düzeltin” demek zorunda kalmı
ştı
r.
Bu satı
rlar yazı
lı
rken KAMULAŞTIRMA YASASI mülkiyeti
emniyetsizleş
tiren dikenlerinden ayı
klanmak üzere TBMM tarafı
ndan kabul
edilmişbulunuyordu.
Mülkiyet emniyetsizliğinin OsmanlıDevleti’ne neye mal olduğu
hakkı
nda Türk Tarihçi Halil inalcı
k ile AmerikalıTarihçi Bernard Lewis’in
kitapları
nda çok anlamlı
örnekler vardı
r.
III- “MENAFİ
İ HAZİ
NE LEHİ
NE DÜŞÜNMEK VE KARAR
VERMEK”DE YURTTAŞIN İ
Ş, ÇALIŞMA VE MÜLKİ
YET HAKLARINI
Hİ
ÇE İ
NDİ
RMEĞE DEVAM ETMEKTEDİ
R.
“Menafii Hazine” düş
ünmek, Osmanlı
’daki ahalinin mülkiyet hakkı
olmaması
nı
n bir yan sonucudur. Giderek Cumhuriyet döneminde
“Devletçi” düş
üncenin parçasıolmuş
, “Devlet yaparsa bir bildiği vardı
r” gibi
“HUKUK DEVLETİ
” ilkesini zedeleyen mantı
k devletin, yurttaş
ı
n akçalı
çı
karları
nıhiçe sayması
sonucunu doğurmuş
tur.
İ
ncelemekte olduğumuz GEÇİ
Cİ
4. VE GEÇİ
Cİ
8. MADDELER yararı
kendinden menkul bir “MENAFİ
İ
HAZİ
NE” düş
ünce tarzı
nı
n ürünüdür.
Bir hukuk devletinin tek çı
karı
, “HUKUK DEVLETİ
’ne yaraş
ı
r ve
yakı
şı
r davranmak ve yasal düzenlemeler yapmak, bunlara uymak
iken, kimin tarafı
ndan ortaya atı
ldı
ğıbelli olmayan, “hurafeyi andı
ran”
MENAFİ
İHAZİ
NE davranı
ş
, yasal düzenleme ve uygulama ANAYASAL
REJİ
M VE HUKUKLA bağ
daş
maz.
IV- MÜLKİ
YETE SAYGI BEKLEMEK Bİ
R “İ
NSAN HAKKI”
MERTEBESİ
NE YÜKSELDİ
ĞİHALDE, TÜRK YASAKOYUCU BU
GELİ
ŞMEYİGÖRMEZDEN GELMEKTEDİ
R, GEÇİ
Cİ4. VE GEÇİ
Cİ8.
MADDELER DE BUNA Bİ
RER ÖRNEK OLUŞTURMAKTADIR.
a) Mülkiyet hakkı
, Avrupa İ
nsan HaklarıAntlaş
masıyapı
lı
rken
“mülkiyet güvencesi”, II. PROTOKOLDE ise “insan hakkı
, insanlı
k hakkı
”
olarak nitelenmiş, böylece mülkiyeti korumak devlete ödev olarak
yüklenmiş
, işkence yasağıile mülkiyete saygıgöstermemek arası
nda fark
kalmamı
ş
tı
r.
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b) Dikkat edilirse II. PROTOKOL’de insanlı
k hakkısayı
lan ş
ey,
MÜLKİ
YET GARANTİ
Sİ
değil, daha duyarlıolarak MÜLKİ
YETİ
NE SAYGI
GÖSTERİ
LMESİ
Nİ
İ
STEMEK HAKKI’dı
r.
Mülkiyet garantisine göre yapı
lacak müdahalelere bile müsaade
edilmektedir Literatürde mesela hava alanıcivarı
nda yüksek bina
yapı
lması
nıengellemek kabul ediliyor.
Ancak havalanacak uçaklarıengellemeyen yüksekliğ
e müsaade
edilmemesi ya da havaalanıtesisleri kadar yüksek bina yap ı
lması
nı
engellemek ‘‘MÜLKİ
YET HAKKINA SAYGI EKSİ
KLİ
Ğİ
” sayı
lmaktadı
r.
c) Mülkiyete saygı
bilinci yerleşmemiştoplumda ş
u düşünce
egemendir:
Devlet veya kamu kurumu, örneğin, “hastahane” yapmak için, birey
A’nı
n arsası
nıkamulaş
tı
rı
r ise, bedelini tam vermese de olur, çünkü
nihayet park değil ya, eğlenme yeri değil ya... diye akı
l yürütülür.
Hastahane yapı
lacaksa, arsanı
n malikine tam bir karş
ı
lı
k bedel
verilmese de olur... Bu bir mülkiyet ihlalidir. Yurttaşdirenirse, dava
açarsa, iptali için başvurursa, tezyidi bedel davasıaçarsa ona karş
ı
başka yaptı
rı
mlar (işyerinin kapatı
lması
, suyunun, elektriğinin
kesilmesi, medya aracı
lı
ğıile küçük düş
ürülmesi... bunlar Türkiye’de
yaşanmı
şolaylardı
r) uygulanı
r İ
nsan hakkıihlalleri önce bedensel
değil, mal ile ilgili baskı
lar ile baş
lar. GEÇİ
Cİ4. ve GEÇİ
Cİ8.
MADDELER, hissettirmeden devir sözleş
melerine müdahale amacı
taşı
maktadı
r.
Devir sözleşmelerinin yapı
lanları
nı
n yürürlüğe girmesini
engelleme bir mülkiyet, malvarlı
ğımüdahalesidir, bu müdahalenin
önlenmesi idari dava ile değil, anayasal baş
vuru ile mümkündür.
V- TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ
, MÜLKİ
YET İ
HLALİ
SONUCUNU DOĞURAN YASAL DÜZENLEMENİ
N DEVLETİ
N
“CUMHURİ
YET’ Nİ
TELİ
Ğİ
NE AYKIRI OLDUĞU SONUCUNA VARMIŞTIR.
a) Anayasa Mahkemesi kamulaş
tı
rma bedellerini “vergi değ
eri” ile
sı
nı
rlayan yasal düzenlemeyi Devletin değ
iş
mez niteliği olan
CUMHURİ
YET İ
LKESİ
’ne aykı
r ıbulmuş
tur.
b) Anayasa Mahkemesi’nin bu görüş
ü, Anayasa hukukumuzun
modernleş
mesinin ilk temel taş
ı
dı
r.
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c)
Anayasa Mahkemesi’nin duyarlı
lı
ğıülkemizi “muası
r
medeniyet seviyesine çı
karacak” bir davranı
ş
tı
r.
Yurttaş
ı
n malı
nda, sözleşmesinde gözü olan, onun mülkiyet ve
sözleş
me hakları
nıyasa ile ihlalden çekinmeyen bir devlet “çağdaş
devlet’’ olamaz.
Sözleşme ve mülkiyet alanı
na yasal olmayan, anayasal
olmayan yollardan müdahaleyi göze alan Devlet ‘“demokrat” olamaz,
hukuk devleti olamaz.
d) Daha vahimi; sözleşme ve mülkiyete saygı
lıolmayan devlet
bu noktada duramaz, giderek başka alanlara, kiş
ilerin hak ve
özgürlükler sistemine de yasal olmayan, anayasal olmayan yollardan
müdahalede etmeye baş
lar.
Mülkiyet güvencesi, baş
ka özgürlüklerin sigortası gibidir,
GEÇİ
Cİ 4. ve GEÇİ
Cİ 8. MADDELER bu sigortayı ortadan
kaldı
rmaktadı
r.
IV- YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERİ TAMAMLAMA İ
DARENİ
N
ELİ
NDE VE TAKDİ
Rİ
NDE İ
KEN BU İ
ŞİZAMANLA SINIRLAMA İ
ŞVE
ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMADIR
Çalı
ş
ma ve sözleş
me hürriyeti Anayasa’nı
n 48. maddesi ile
güvence altı
na alı
nmı
ş
tı
r. Yapı
lmı
şsözleş
melere yasa ile müdahale bu
özgürlüğün ihlali, özüne müdahale niteliğindedir.
Bilindiği gibi Anayasa’nı
n 48/1. maddesine göre;
“Herkes .... sözleş
me hürriyetine sahiptir.”
Anayasa’nı
n bu açı
k hükmüne güvenerek, kişilerin, Devletin
yürütme organıile yaptı
ğısözleş
meler, süreleri dolmadan, ş
imdi
Devletin diğer bir organı tarafı
ndan. Yasama Organı
nca
feshedilmektedir (Geçici md. 4).
Öte yandan Devlet’in bi r organı
nı
n. Yürütme Organı
nı
n ki şilere
verdiği güvenceler. Hazine garantileri, yine süreleri dolmadan, aynı
Devletin baş
ka bir organı
. Yasama organıtarafı
ndan geçersiz
kı
lı
nmaktadı
r (Geçici md. 8).
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Böyle bir uygulamanı
n “Devlete güven” ilkesine aykı
rıdüş
eceği
gayet açı
ktı
r. Halbuki “Hukuk devletinin en önemli niteliklerinden biri
“güvenilir” olması
dı
r”
(Any. Mah.Kararı
. T. 12.11.1991. E.1091/7. K.1991/43. AMKD.
S.27. C.2. s.652)
Bilindi ği gibi enerji sektörü pahalıbir sektör. Bu sektörde
yatı
rı
m yapabilmek için büyük sermaye şirketlerine, uluslararasıfinans
kurumları
na dayanmak mecburiyeti vardı
r.
Büyük sermaye ş
irketleri ve uluslararasıfinans kurumları
, ulusal
şirketlere ancak Devlet güvencesi, Hazine garantisi üzerine kredi
açarlar. Uygulama hep böyle olmuş
tur.
Birçok ulusal ş
irket, enerji sektörüne yatı
rı
m yapabilmek için
Hazine garantisi ile uluslararasıfinans kurumları
na baş
vurmuş
, bir
takı
m bağlantı
lar kurmuş, yükümlülükler altı
na girmiş
tir.
Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin henüz vadesi gelmemiş
Hazine garantilerini Yasama Organıvası
tası
yla (Geçici m. 8 ile) iptal
etmesi üzerine, finans kurumlarıda Türk ulusal şirketleri ile yaptı
kları
kredi sözleşmelerini -haklıolarak- iptal edecekler, kredi vermeyi
durduracaklar, hatta verdikleri kredileri geri talep edeceklerdir.
Böyle bir uygulamanı
n ise Anayasa’nı
n 48/2. maddesine;
“Devlet, özel teşebbüslerin ...
çalı
şması
nısağlayacak tedbirleri alı
r”

güvenlik ve kararlı
lı
k içinde

hükmüne açı
kça aykı
rı
dı
r.
Sonuç olarak, enerji sektöründe iflaslar -ve belki de intiharlarbirbirini takip edecektir.
VII- GEÇİ
Cİ4. VE GEÇİ
Cİ8. MADDELER, SÖZLEŞMEYE “KAMU
DÜZENİ
” MÜLAHAZASI İ
LE MÜDAHALE ANLAMIM TAŞIMAMAKTADIR.
Hem özel hukukta hem de kamu hukukunda sözle ş
melere
ancak hak im (mahkeme) eliyle müdahale edilebilir. Bu müdahale
hakkı
n özü ile ilgili olmayı
p, o sözleşmenin ya boş
luğu sebebiyle ya
da kamu düzeni mülahazası
ile olabilir.
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Sözleş
menin boş
luk taş
ı
masısebebiyle müdahale örneğ
i, kira
parası
nı
n tespiti davaları
dı
r, uyarlama davaları
dı
r.
Sözleş
meye kamu düzeni için de müdahale edilebilir. Bu ise
Medeni Kanun’un 2. maddesi ve Borçlar Kanunu’nün 19/20 maddeleri
ile açı
klanabilir.
GEÇİ
Cİ4. ve GEÇİ
Cİ8. MADDELER ise, hakkı
n özünü ortadan
kaldı
rmağa, yapı
lmı
ş sözleşmeleri akim bı
rakmağa matuf yasama
organı müdahalesidir ki hak sahibi hakkı
nı aramaktan yoksun
bı
rakı
lmaktadı
r.
Bu yasal düzenleme sonucunda sözleşmenin birey olan tarafı
sözleş
menin ortadan yasa ile kalkmasısebebiyle tazminat hakları
ndan
da yoksun kalacaktı
r.
Böyle bir uygulama, niteleme biraz sert olsa da, yasakoyucunun
“HUKUKA KARŞI Hİ
LESİ
’dir.
Ayrı
ca birey, sözleşmenin ortadan kalkması
ndan dolayıidarenin
işleminin iptalini talep hakkı
ndan yoksun kalmaktadı
r.
VIII- GEÇİ
Cİ 4. VE GEÇİ
Cİ 8. MADDELER “MÜKTESEP
HAKKI” ORTADAN KALDIRAN Bİ
R DÜZENLEMEDİ
R.
Müktesep hak, işletme sözleşmesinden doğacak hakları
n
muhtevasıolduğu kadar, sözleş
melerin tarafları
nı
n sözleş
menin idare
tarafı
ndan ihlali halinde yasal yollara baş
vurma hakları
nıda ifade
eder.
Yasama organı
, nası
l kira sözleşmelerini feshedilmişsayı
yorum
diyemezse, ş
u veya bu alanda kurulmuş sözleşmeleri de akim
bı
rakamaz.
Yurttaş
ı
n sözleşmenin tarafıolarak bu sözleş
meye uyulması
nı
talep hakları
nı ortadan aldı
rmak, Anayasa ile güvence altı
na
alı
nmı
şolan “SÖZLEŞME KURMA HAKKI’nı
ortadan kaldı
rı
r.
Sözleş
me kurma hakkı
nı
n ortadan kaldı
rı
lmasıbizim hukuk
tarihimizde bulunmayan bir örnektir. Ancak 2000 yı
l önce Roma
İ
mparatorluğu’nda kölelerin sözleş
me kurma hakkı
yoktu.
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Yasama Organı
nı
n böyle bir kası
tla hareket etmiş olduğunu
kabul etmek kolay olmasa da doğan sonuç böyle bir amaçla
örtüşmektedir.
Müktesep hakları
n ihlali, “HUKUK DEVLETİİ
LKESİ
’nden sapmanı
n
en tehlikeli yoludur, yöntemidir. Her halde Türkiye’de en yaygı
n hukuk
deyişlerinden biri “Biz yapalı
m, ya da idare yapsı
n, hakkıihlal edilen
mahkemeye gitsin!..”
Hukuk Devleti bu tür uygulamalarla tamamen inkar edilmişolur.
Hukuk Devletine göre “İ
dare hiçbir ş
ekil ve şart altı
nda HUKUKA
AYKIRI davranamaz. Hukuk Devleti, HUKUKA AYKIRI davranma
alı
ş
kanlı
k ve eğilimlerini önlemekle yükümlüdür”.
GEÇİ
Cİ4. ve GEÇİ
Cİ8. MADDELER Yasama yolu ile idarenin
ajanları
na kurulmuşsözleş
meleri bekletmek ve tamamlamamak iş
areti
vermek anlamı
ndadı
r.
IX- EŞİ
TLİ
K KURALINA AYKIRILIK
GEÇİ
Cİ4. ve GEÇİ
Cİ8. MADDELER düzenlemesi, sadece
enerji sözleşmeleri için getirilmişdar ve istisnai bir sı
nı
rlama olup,
sözleş
meler alanı
nı
n bir kesimini ilgilendirmektedir.
Böylece yasakoyucu muhtemeldir ki yanlı
şlı
kla, bir alanı
sı
nı
rlamak gereksinimini kendince düzenlemiş
tir.
Anayasa Mahkemesi böyle bir uygulamaya geçit verecek
olursa, yarı
nı
n yasama organları baş
ka alanlarda kurulmuş
sözleşmeleri ş
u ya da bu gerekçe ile s ı
nı
rlamak yetkisini almı
ş
olacaklardı
r.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralları
4628 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 4 ve Geçici 8. maddelerinin iptali
istenen birinci fı
kralarışöyledir :
1- “GEÇİ
CİMADDE 4.- Kamuya ait elektrik enerjisi üretim ve
dağı
tı
m tesislerinden işletme haklarıdevri öngörülenlerden devir
işlemlerini 20 Haziran 2001 tarihine kadar tamamlayamayan
şirketlerin mevcut sözleşmeleri hükümsüzdür.”
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2- “GEÇİ
Cİ MADDE 8.- 3996 sayı
lı Kanun hükümleri
çerçevesindeki Hazine garantileri, bu Kanunun yayı
mıtarihinden
önce kararlaş
tı
rı
lmı
şbulunan projeler için 2002 yı
lısonu itibarı
yla
işletmeye geçmeleri kaydı
yla verilebilir. Bu projelerden Hazine
garantisi verilmiş olanları
n 2002 yı
lı sonu itibarı
yla işletmeye
alı
namamasıhalinde Hazine garantileri geçersiz olur.”
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 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 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.”
4- “MADDE 48.- Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlayacak tedbirleri alı
r.”
5- “MADDE 125.- İ
darenin her türlü eylem ve işlemlerine karş
ı
yargıyolu açı
ktı
r. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
sözleş
melerinde bunlardan doğan uyuş
mazlı
kları
n millî veya
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milletlerarasıtahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası
tahkime ancak yabancı
lı
k unsuru taş
ı
yan uyuşmazlı
klar için gidilebilir.
Cumhurbaş
kanı
nı
n tek başı
na yapacağıiş
lemler ile Yüksek
Askerî Şûranı
n kararlarıyargıdenetimi dı
ş
ı
ndadı
r.
İ
darî iş
lemlere karş
ıaçı
lacak davalarda süre, yazı
lıbildirim
tarihinden baş
lar.
Yargıyetkisi, idarî eylem ve iş
lemlerin hukuka uygunluğunun
denetimi ile sı
nı
rlı
dı
r. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil
ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kı
sı
tlayacak, idarî eylem
ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldı
racak biçimde yargı
kararıverilemez.
İ
darî iş
lemin uygulanmasıhalinde telafisi güç veya imkânsı
z
zararları
n doğmasıve idarî iş
lemin açı
kça hukuka aykı
rıolması
şartları
nı
n birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek
yürütmenin durdurulması
na karar verilebilir.
Kanun, olağanüstü hallerde, sı
kı
yönetim, seferberlik ve savaş
halinde ayrı
ca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlı
k nedenleri ile
yürütmenin durdurulmasıkararıverilmesini sı
nı
rlayabilir.
İ
dare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararıödemekle
yükümlüdür.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Samia AKBULUT, Sacit ADALI, 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 17.5.2001 günü yapı
lan toplantı
da, dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine, yürürlüğü durdurma
isteminin bu konudaki rapor geldikten sonra karara bağlanması
na
oybirliği ile karar verilmiştir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI KARARI
27.6.2001 gününde Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Samia
AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya
KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU
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ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n katı
lmaları
yla yapı
lan toplantı
da 20.2.2001
günlü, 4628 sayı
lıElektrik PiyasasıKanunu’nun Geçici 4. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n yürürlüğünün durdurulması
na, Geçici 8. maddesinin
birinci fı
krası
na ilişkin yürürlüğün durdurulmasıisteminin reddine
karar verilmiş, 27.6.2001 günlü ve 2001/7 sayı
lıbu karar 30.6.2001
günlü, 24448 sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanmı
ş
tı
r.
V- SÖZLÜ AÇIKLAMA
Anayasa’nı
n 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda 2949 sayı
lıYasa’nı
n 30. maddesi
gereğince 24-25.1.2002 günlerinde Hazine’nin bağlı bulunduğu
Devlet Bakanlı
ğıve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğıtemsilcileri ile
Elektrik Sanayicileri ve İ
şadamlarıDerneği vekili ve Elektrik Dağı
tı
m
Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
nı
n sözlü açı
klamaları
dinlenilmiş
tir.
VI- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleriyle
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
A- Geçici 4. Maddede Yapı
lan Değişikliğin İ
ncelenmesi
27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesi ile 4628 say ı
lı
Yasa’nı
n Geçici 4. maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan “30 Haziran
2001” ibaresi “31 Ekim 2001” olarak değiştirilmiş
tir. Bu ibareye yönelik
istem hakkı
nda konusu kalmamasınedeniyle karar verilmesine gerek
bulunmamaktadı
r.
B- Geçici 4. Maddenin Birinci Fı
krası
nı
n “30 Haziran 2001”
İ
baresi Dı
şı
nda Kalan Bölümünün İ
ncelenmesi
1- Anlam ve Kapsam
Dava konusu 4628 sayı
lıElektrik PiyasasıKanunu’nun Geçici
4. maddesinin birinci fı
krasıile kamuya ait elektrik enerjisi üretim ve
dağı
tı
m tesislerinden iş
letme hakkıdevri öngörülenlerden devir
işlemlerini 30 Haziran 2001 tarihine kadar tamamlayamayan
şirketlerin mevcut sözleşmeleri hükümsüz kı
lı
nmaktadı
r.
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“Mevcut sözleş
meler” terimi Yasa’nı
n 1. maddesinin üçüncü
fı
krası
nı
n 8. bendinde, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,
4/12/1994 tarihli ve 3096 sayı
lıKanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayı
lı
Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayı
lıKanun, 21/1/2000 tarihli ve
4501 sayı
lıKanun hükümleri ile ilgili yönetmeliklere göre imzalanan
sözleş
meleri ve uygulama sözleş
melerini, ... ifade eder.” biçiminde
tanı
mlanmı
ştı
r.
İ
ş
letme haklarıdevri öngörülen tesislerin devir iş
lemleri ile ilgili
olarak düzenlenmişolan “mevcut sözleş
meler”; 3996 sayı
lıYasa’nı
n
Geçici 1. maddesinin 4501 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesi ile değişik ikinci
fı
krasıhükümleri uygulanmak suretiyle özel hukuk hükümlerine tabi
hale getirilmişolan sözleşmeler ile imtiyaz sözleşmesi olarak devam
eden sözleş
meleri kapsamaktadı
r. Böylece dava konusu Yasa kuralı
ile bu iki tür sözleşme geçersiz kı
lı
nmaktadı
r.
İ
ş
letme hakkı
nı
n devri modeli ile özel kişi ya da şirketlerin
kurulu olan tesisleri belli bir bedel karş
ı
lı
ğı
nda devir alması
, kâr elde
etmek için işletmesi ve sözleşmelerde belirlenen süre sonunda
idareye geri vermesi sağlanmaktadı
r. 3096 sayı
lıTürkiye Elektrik
Kurumu Dı
şı
ndaki Kuruluşları
n Elektrik Üretimi, İ
letimi, Dağı
tı
mıve
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkı
nda Kanun’un 5. maddesine göre,
görev bölgesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları
nca (Kamu
İ
ktisadi Teşekkülleri dahil) yapı
lmı
şveya yapı
lacak üretim, iletim ve
dağı
tı
m tesislerinin iş
letme hakları
nı
n görevli şirketlere devrine
Bakanlar Kurulu tarafı
ndan karar verilebilmektedir. İ
şletme hakkı
nı
n
devri sisteminde kamuya ait olan tesisler kamuya ait olmaya devam
etmekte, ancak tesislerin bakı
m ve onarı
m iş
leri işletme hakkı
nı
devralan ş
irkete ait olmakta ve bu işlerin belirlenen esaslara göre
yerine getirilmesi gerekmektedir.
Dava konusu yasa kuralı
yla işletme hakkıdevri öngörülen
tesislerin devir işlemlerinin 30 Haziran 2001 tarihine kadar
tamamlanamaması durumunda mevcut sözleşmeler hükümsüz
sayı
lmakta iken bu tarih 27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lıYasa’nı
n 1.
maddesi ile “31 Ekim 2001” olarak değiş
tirilerek süre dört ay daha
uzatı
lmı
ştı
r.
2- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, yapı
lmı
ş sözleş
melerin tamamlanması
idarenin elinde ve takdirinde iken bu konunun yasayla süreye
bağlanması
nı
n iş ve çalı
ş
ma özgürlüğünü sı
nı
rladı
ğı
, sözleşme
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özgürlüğüne güvenen kiş
ilerin idare ile yaptı
klarısözleş
melerin
yasama organı
nca feshedildiği; böyle bir uygulamanı
n hukuk
devletinin en önemli niteliklerinden biri olan güvenilirliği sarstı
ğıözel
hukukta ve kamu hukukunda sözleşmelere ancak mahkeme kararıile
müdahale edilebileceği; bu nedenle de söz konusu geçici maddenin
Anayasa’nı
n 2., 10., 35., 48. ve 125. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmektedir.
Anayasa’nı
n “Çalı
ş
ma ve sözleş
me hürriyeti” başlı
klı 48.
maddesi, “Herkes dilediği alanda çalı
ş
ma ve sözleş
me hürriyetine
sahiptir” kuralı
nıiçermektedir. Buna göre taraflar, özgür iradeleriyle
ilişkilerini
sözleş
melerle
düzenleyip
biçimlendirebilirler.
Bir
sözleş
menin ne zaman ve ne şekilde sona ereceğine ancak
sözleş
menin tarafları
nca karar verilebilir. Anayasanı
n 48. maddesinde
koruma altı
na alı
nan bu özgürlük, sözleşme yapma serbestisi yanı
nda
yapı
lan sözleşmelere dı
ş
arı
dan müdahale yasağı
nıda içerir.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 2. maddesinde Cumhuriyetin temel
nitelikleri arası
nda sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na saygı
gösteren ve bu haklarıkoruyucu adaletli bir hukuk düzeni kurup
sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, bütün etkinliklerinde hukuka ve
Anayasa’ya uyan, işlem ve eylemleri yargıdenetimine bağlıolan
devlettir. Böyle bir düzenin kurulması
, yasama, yürütme ve yargı
alanı
na giren tüm iş
lem ve eylemlerin hukuk kurallarıiçerisinde
kalması
, temel hak ve özgürlüklerin, anayasal güvenceye
bağlanması
yla olanaklı
dı
r.
Dava konusu kural ile daha önce düzenlenmişve tarafları
n
özgür iradeleri sonucunda belli koş
ullara bağlanmı
şolan sözleş
meler
yasayla hükümsüz kı
lı
nmaktadı
r. Oysa, sözleşmelerin sona
erdirilmesi veya diğer koş
ullarla ilgili uyuş
mazlı
kları
n çözümü
sözleş
melerde belirtilen usul ve esaslara ya da bu konuda hüküm
bulunmayan hallerde genel hukuk kuralları
na bağlı
dı
r.
Öte yandan, bir hukuk devletinde hukuk güvenliğinin sonucu
olan ahde vefa ilkesi de sözleş
me özgürlüğünün korunması
nızorunlu
kı
lar.
Açı
klanan nedenlerle, mevcut sözleşmelerin yasa ile sona
erdirilerek sözleşme özgürlüğüne müdahale edilmesi Anayasa’nı
n 2.
ve 48. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
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Kural, Anayasa’nı
n 2. ve 48. maddelerine aykı
rıgörülerek iptal
edildiğinden Anayasa’nı
n 10., 35. ve 125. maddeleri yönünden
incelenmesine gerek görülmemiştir.
C- Geçici 8. Maddenin Birinci Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Elektrik PiyasasıKanunu’nun Geçici 8. maddesinin birinci
fı
krası
na göre, 3996 sayı
lıKanun hükümleri çerçevesindeki Hazine
garantileri, bu Kanun’un yayı
mıtarihinden önce kararlaş
tı
rı
lmı
ş
bulunan projeler için 2002 yı
lısonu itibarı
yla işletmeye geçmeleri
kaydı
yla verilebilecek ve bu projelerden Hazine garantisi verilmiş
olanları
n 2002 yı
lısonu itibarı
yla işletmeye alı
namamasıhalinde
Hazine garantileri geçersiz olacaktı
r.
Dava dilekçesinde, Elektrik PiyasasıKanunu’nun Geçici 8.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2., 10., 35., 48. ve 125.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmektedirler.
Geçici 8. maddenin birinci f ı
krası
nda öngörülen 3996 sayı
lı
Yasa kapsamı
ndaki Hazine garantileri, daha önce kararlaş
tı
rı
lmı
ş
bulunan projelerde sözleşmenin ayrı
lmaz bir bölümüdür. İ
darenin
bütünlüğü nedeniyle, sözleş
menin bir tarafı
nı
n Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlı
ğıya da başka bir kamu kuruluşu olmasıve Hazine
garantilerinin ise Hazine Müsteş
arlı
ğı
’nı
n bağlıolduğu Bakan
tarafı
ndan verilmesi bu durumu değiş
tirmez. Çünkü bu sözleş
melerin
tarafıdurumundaki yüklenici şirketler yatı
rı
m ve hizmetleri bunları
n
Hazine garantisi içerisinde yürütüleceğini bilerek üstlenmektedirler.
Açı
klanan nedenlerle, sözleş
meden ayrıdüş
ünülemeyecek
olan Hazine garantilerine ilişkin dava konusu düzeleme ile sözleşme
özgürlüğüne müdahale edildiğinden Geçici 4. maddenin birinci
fı
krası
nı
n iptaline ilişkin gerekçelerle kural Anayasa’ya aykı
rı
dı
r. İ
ptali
gerekir.
VII- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI KARARI
20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanunu”nun
Geçici 4. maddesinin birinci fı
krası
nı
n “... 30 Haziran 2001...” ibaresi
dı
şı
nda kalan bölümü ile Geçici 8. maddesinin birinci fı
krası
,
13.2.2002 günlü, E. 2001/293, K. 2002/28 sayı
lıkararla iptal
edildiğinden bu fı
kraları
n, uygulanması
ndan doğacak sonradan
giderilmesi güç veya olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal
kararı
nı
n sonuçsuz kalmaması için kararı
n Resmi Gazete’de
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yayı
mlanacağıgüne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,
13.2.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
VIII- SONUÇ
20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanunu”nun:
A- Geçici 4. maddesinin;
1- Birinci fı
krası
nda yer alan “... 30 Haziran 2001...” ibaresi,
27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle değiştirildiğinden
konusu kalmayan bu istem hakkı
nda KARAR VERİ
LMESİ
NE YER
OLMADIĞINA,
2- Birinci fı
krası
nı
n kalan bölümünün Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- Geçici 8. maddesinin birinci fı
krası
nı
n, Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE,
13.2.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/389
: 2002/29
: 13.2.2002

İ
PTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet (Doğru Yol) Partisi
TBMM Grubu Adı
na Parti Genel Baş
kanıTansu Çİ
LLER
İ
PTAL DAVASININ KONUSU: 27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lı
“Elektrik PiyasasıKanununda Değişiklik Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun”un
1. maddesinin Anayasa’nı
n 2. ve 48. maddelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle
iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesinin
gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Yasanı
n l inci maddesi, Anayasanı
n 2 inci ve 48 inci
maddelerine aykı
rı
dı
r.
Bu madde, 20.2.2001 t, 4628 sayı
lıYasanı
n 2/d-l hükmünde
düzenlenen “30.6.2001 tarihi” ile yine aynıYasanı
n geçici 4 üncü
maddesindeki
“30.6.2001”
tarihini
“31.10.2001”
olarak
değiş
tirmektedir. Bu maddenin kapsam ı
, değiştirilen 2 ve geçici
maddenin bölünmez bir parçasıolmasıhasebiyle, değiş
tiren ve
değiş
tirilen metin, yeni yürürlük yapı
sı
yla davanı
n zorunlu konusudur
(Any. Mad. 148, 87).
a) 4 üncü maddedeki 31.10.2001 (eski 30.6.2001) tarihi, iş
letme
hakkıdevir sözleşmeleri ve enerji alı
m anlaşmalarıbaz olarak
öngörülmüştür.
Yasama organı
, gerek iltihakısözleş
meler ve gerekse diğer
sözleş
meler için, somut sözleş
me ş
artları
yla çözülecek sorunlarıyasa
konusu kı
lamaz. Hukuk devletinde, taraflardan biri kamu tüzelkiş
isi de
olsa-serbest irade alanı
nda, kamu düzenini ilgilendirmeyen kayı
tlar,
yasalarla konamaz. Aksine durum, yasama organı
nıaynen bu olayda
olduğu gibi günübirlik oldubittiler (değişiklikler) ile karşıkarş
ı
ya getirir
(Any. Mad. 2, 87).
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Değiştirilen alt fı
kra hükmü ve değişiklikle yürürlüğe giren tarih
hükmü, sözleş
me mekanizmaları
yla çözülebilecek ve genel çerçeve
oluş
turmayan hükümler niteliğindedir. Bu gibi hükümler, özel alana
Anayasaya aykı
rıelatma olarak değerlendirilir.
Yasama (devlet),
yükseltir (Any. Mad. 48).

özel

alandan

çekildiği ölçüde, etkinliğini

b) Değiş
tirilen geçici 4 üncü madde, Yasanı
n yürürlüğünden
önce gerçekleştirilmişve fakat devirleri tamamlanmamı
ş iliş
kilerle
ilgilidir. 31.10.2001 tarihine kadar devir iş
lemleri tamamlanmayan
sözleş
meler, geçersiz olacaktı
r. Yasama organı
, akdedilen
sözleş
melerle ilgili -özellikle, sözleş
me bağı
tlandı
ktan sonra- hiçbir
şart öngöremez. İ
nikada, vadeye, infisaha, hükümsüzlüğe ilişkin
şartlar, sözleş
me tarihinde yürürlükte olan hukuka ve taraf iradelerine
göre kararlaştı
rı
lı
r (Any. Mad. 48). Yasama organı
, yasa ile bir
sözleş
meyi geçersiz sayamaz. Sözleş
me serbestisi, taraf iradelerinin
egemenliğine ve akit tarihindeki hukuka (devlete/ yasamaya) güven
prensibine dayanı
r.
c) Geçici 4 üncü madde, Yüksek Mahkemede iptal davası
na
konu kı
lı
nmı
ştı
r ve yürürlüğü durdurulmuş
tur (Anayasa Mahkemesi
27.6.2001 t, 293/7-E/K). Yürürlüğü durdurulan hüküm alanı
nda bu
karar döneminde yasama organı
nca düzenleme yapı
lması
na
anayasal bir engel yoktur (Any. Mad. 7). Ne varki en azı
ndan
yürürlüğü durdurma kapsamı
ndaki alan açı
sı
ndan düzenleme
yapı
lması
nda, esas hakkı
ndaki hükmün beklenmesi, bir yasama
özenidir (Any. Mad. 153, baş
langı
ç hükmü, 9, 138). Negatif yasama
organıolan Anayasa Mahkemesinin somut sorunla ilgili norm-denetim
kararları
, Anayasaya uygun düzenleme amacı
na yardı
mcıolur.
Yürürlüğü Durdurma Gerekçesi
Madde, sözleşme özgürlüğüne, anayasal bir nedene
dayanmadan (Any. Mad. 13, 48) keyfi şekilde müdahale etmektedir.
Anayasaya aykı
rı
lı
k, ağı
rdı
r. Somut ve sözleş
menin içeriğine ilişkin,
taraf iradelerinin birleş
mesiyle ancak değiştirilebilecek şartlar, yasama
organı
nca dayatı
lmaktadı
r. Hizmet gerekleriyle bağdaş
sa dahi, hukuk
devletinin herhangi bir organı
nı
n bu tür müdahaleleri, yasa kı
lı
fı
na
büründürülemez. Sorun, sözleşme yoluyla çözülebilir. Devlet, akdin
bağı
tlanmasıdöneminde özenle davranmak ve ona göre sözleşme
yapı
sıoluşturmak zorundadı
r.
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Hükmün yürürlüğünün durdurulması
nıtalep etmenin içtihadı
koş
ullarıoluş
muş
tur.
Talep-Sonuç
1- Yasanı
n 1. maddesinin belirtilen ve Yüksek Mahkemeci
belirlenen nedenlerle iptaline,
2- Yasanı
n 1. maddesinin yürürlüğünün durdurulması
na,
karar verilmesi hususu arz ve talep olunur.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralı
4694 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenilen kuralış
öyledir:
“30 Haziran 2001 tarihinden geçerli olmak üzere; 20.2.2001
tarihli ve 4628 sayı
lıElektrik PiyasasıKanununun 2 nci maddesinin 4
üncü fı
krası
nı
n (d) bendinin (1) numaralıalt bendi ile geçici 4 üncü
maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan “30 Haziran 2001” ibaresi “31
Ekim 2001” olarak değiş
tirilmiş
tir.”
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 48.- Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlayacak tedbirleri alı
r.”
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III - İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ,
Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n
katı
lmaları
yla 13.9.2001 günü yapı
lan toplantı
da, dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine, yürürlüğü durdurma
isteminin bu konudaki rapor geldikten sonra karara bağlanması
na
oybirliği ile karar verilmiştir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA KARARI
27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
liş
kin Kanun”un 1. maddesinin ESAS
HAKKINDA KARAR VERİ
Lİ
NCEYE KADAR YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASINA OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş 25.10.2001
günlü, E. 2001/389, K.2001/9 sayı
lıbu karar 27.10.2001 günlü ve
24566 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanmı
ştı
r.
V - SÖZLÜ AÇIKLAMA
Anayasa’nı
n 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda 2949 sayı
lıYasa’nı
n 30. maddesi
gereğince 24-25.1.2002 günlerinde Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Devlet Bakanlı
ğı
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
temsilcileri, Elektrik Sanayicileri ve İ
şadamlarıDerneği vekili ve
Elektrik Dağı
tı
m Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
nı
n sözlü
açı
klamalarıdinlenilmiştir.
VI - ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralı
yla dayanı
lan Anayasa kurallarıbunları
n gerekçeleri ve
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
Dava dilekçesinde, sözleşmelerin inikada, vadeye, infisaha ve
hükümsüzlüğe ilişkin ş
artları
nı
n sözleşme tarihinde yürürlükte olan
hukuka ve taraf iradelerine göre kararlaş
tı
rı
labileceği, yasama
organı
nı
n yasa ile sözleşmeleri geçersiz sayamayacağı
, hukuk
güvenliğini ihlâl edemeyeceği, bu nedenle dava konusu kuralı
n
Anayasa’nı
n 2. ve 48. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüş
tür
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4694 sayı
lıYasa’nı
n dava konusu 1. maddesiyle 20.2.2001
günlü, 4628 sayı
lıElektrik PiyasasıKanunu’nun 2. maddesinin
dördüncü fı
krası
nı
n (d) bendinin (1) numaralıalt bendi ile geçici 4
üncü maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan “30 Haziran 2001” ibaresi
“31. Ekim 2001” olarak değiş
tirilmiş
tir.
4628 sayı
lıElektrik PiyasasıKanunu’nun 2. maddesinin,
dördüncü fı
krası
nı
n (d) bendinin 4694 sayı
lıYasa’yla değişik (1)
numaralıalt bendinde, “Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim
Şirketi, mevcut sözleşmeler kapsamı
nda imzalanmı
şolan enerji alı
ş
ve satı
şanlaş
maları
nıTEAŞ’dan ve TEDAŞ’dan devralı
r. Geçici 4.
madde ve Geçici 8. madde kapsamı
nda enerji alı
m ve enerji satı
ş
anlaş
malarıimzalayabilir, devraldı
ğıve/veya imzaladı
ğıanlaşmaları
yürütür ve sona erdirir. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim
Şirketinin mevcut sözleş
melerden 31 Ekim 2001 tarihine kadar
gerçekleş
en devir sözleş
meleri çerçevesinde dağı
tı
m şirketlerine ve
TEDAŞ’a karşıüstlendiği enerji satı
ştaahhütleri ile sı
nı
rlıkalmak
üzere, daha ekonomik bir tedarik kaynağıbulunamadı
ğıtakdirde
öncelikle Elektrik Üretim Anonim Şirketinden alı
nmak ve bu halde
dahi açı
k kalmasıhalinde bir yı
lıaş
mamak ve Kurul tarafı
ndan
onaylanmak kaydı
yla enerji alı
m anlaşmaları imzalayabilir.”
denilmektedir.
Böylece, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi
sadece 31 Ekim 2001 tarihine kadar gerçekleş
ecek olan devir
sözleş
melerindeki enerji alı
m-satı
m taahhütlerini karşı
lamak üzere
enerji alı
m sözleş
meleri imzalayabilecektir.
4628 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 4. maddesinin 4694 sayı
lıYasa’yla
değiş
ik birinci f ı
krası
nda ise Kamuya ait elektrik enerjisi üretim ve
dağı
tı
m tesislerinden iş
letme hakkıdevri öngörülenlerden devir
işlemlerini 31 Ekim 2001 tarihine kadar tamamlayamayan şirketlerin
mevcut sözleşmelerinin hükümsüz olacağıbelirtilmektedir.
Anayasa’nı
n “Çalı
ş
ma ve sözleş
me hürriyeti” başlı
klı 48.
maddesi, “Herkes dilediği alanda çalı
ş
ma ve sözleş
me hürriyetine
sahiptir” kuralı
nıiçermektedir. Buna göre taraflar, özgür iradeleriyle
ilişkilerini
sözleş
melerle
düzenleyip
biçimlendirebilirler.
Bir
sözleş
menin ne zaman ve ne şekilde sona ereceğine ancak
sözleş
menin tarafları
nca karar verilebilir. Anayasanı
n 48. maddesinde
koruma altı
na alı
nan bu özgürlük, sözleşme yapma serbestisi yanı
nda
yapı
lan sözleşmelere dı
ş
arı
dan müdahale yasağı
nıda içerir.
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Ayrı
ca, Anayasa’nı
n 2. maddesinde Cumhuriyetin temel
nitelikleri arası
nda sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na saygı
gösteren ve bu haklarıkoruyucu adaletli bir hukuk düzeni kurup
sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, bütün etkinliklerinde hukuka ve
Anayasa’ya uyan, işlem ve eylemleri yargıdenetimine bağlıolan
devlettir. Böyle bir düzenin kurulması
, yasama, yürütme ve yargı
alanı
na giren tüm iş
lem ve eylemlerin hukuk kurallarıiçerisinde
kalması
, temel hak ve özgürlüklerin, anayasal güvenceye
bağlanması
yla olanaklı
dı
r.
Dava konusu kuralla daha önce düzenlenmişve tarafları
n özgür
iradeleri sonucunda belli ş
artlara bağlanmı
şolan sözleş
meler, kimi
aşamalarda yeni koşullar öngörülerek değiş
tirilmekte ya da tümüyle
sona erdirilmektedir.
Öte yandan, bir hukuk devletinde hukuk güvenliğinin sonucu
olan ahde vefa ilkesi de sözleş
me özgürlüğünün korunması
nızorunlu
kı
lar.
Açı
klanan nedenlerle, mevcut sözleşmelerin yasa ile sona
erdirilerek sözleşme özgürlüğüne müdahale edilmesi Anayasa’nı
n 2.
ve 48. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
VII- İ
PTALİ
N Dİ
ĞER KURALLARA ETKİ
Sİ
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda, yasanı
n
belirli kuralları
nı
n iptali, diğer kuralları
nı
n veya tümünün
uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, bunları
n da Anayasa
Mahkemesi’nce iptaline karar verilebileceği öngörülmektedir.
4694 sayı
lı Yasa’nı
n iptal edilen 1. maddesi nedeniyle
uygulanma olanağıkalmayan 2. ve 3. maddelerinin de iptali gerekir.
VIII- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI KARARI
27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
liş
kin Kanun”un 1. maddesi, 13.2.2002 günlü,
E. 2001/389, K. 2002/29 sayı
lıkararla iptal edildiğinden bu maddenin,
uygulanması
ndan doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksı
z
durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmaması
için kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlanacağı güne kadar
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YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

13.2.2002

gününde

IX - SONUÇ
27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
liş
kin Kanun”un;
A- 1. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- 1. maddesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan
2. ve 3. maddelerinin de 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u
ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci
fı
krasıgereğince İ
PTALİ
NE,
13.2.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/78
: 2002/31
: 19.2.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 4. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 23.1.1953 günlü, 6023 sayı
lıTürk
Tabipleri Birliği Kanunu’nun 60. maddesinin 7.6.1985 günlü, 3224
sayı
lıYasa ile değiştirilen birinci fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 135.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
İ
stanbul Tabip Odası
, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Baş
kanlı
ğı
na baş
vurarak; Odaları
nı
n 14000 civarı
nda üyesi olması
na
karşı
n Türk Tabipler Birliği (TTB) Büyük Kongresinde 7 delege ile
temsil edildiğini, 500 üyesi olan bir Odanı
n da 7 delege gönderdiğini,
bunun eşitsizliğe yol açtı
ğı
nıbelirterek, Haziran 2000 tarihinde
yapı
lacak Büyük Kongreye, Odaları
nı
n üye sayı
sı
na uygun bir delege
sayı
sıile katı
lı
mı
nı
n sağlanması
nıistemiştir.
Bu baş
vurunun reddine ilişkin iş
lemin iptali istemiyle açı
lan
davada, 6023 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesinin birinci fı
krası
nı
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı ciddî bulan Mahkeme iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“İ
stanbul Tabip Odasıvekili Av. Meryem Turan tarafı
ndan TTB
Büyük kongresinde üye sayı
sı
na uygun bir çoğunlukla temsilinin
sağlanmasıistemiyle yapı
lan başvurunun reddi hakkı
ndaki işlemin
iptali istemiyle Türk Tabipler Birliğine karşıMahkememizin 2000/373
esası
na kayden açı
lan iş
bu davada, dava konusu işlemin dayanağı
nı
oluş
turan 6023 sayı
lıTürk Tabipler Birliği Kanununun 60. maddesinin
1. fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı olduğu ileri sürüldüğünden,
uyuş
mazlı
ğı
n esası
nı
n incelenmesine geçilmeden önce; 2949 sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Kanun’un 28.
maddesinin 2. bendi gereğince bu iddia değerlendirilerek işin gereği
görüşüldü.
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6023 sayı
lıTürk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 60/1. maddesinde;
Büyük Kongre Tabip OdalarıUmumi Heyetince gizli reyle seçilen
temsilcilerden teş
ekkül eder ... (200)’e kadar olanlar (3), (500)’e kadar
olanlar (5) ve (500)’den yukarıolanlar (7) temsilci ve aynısayı
da
yedek seçerler, hükmü yer almaktadı
r.
Davacıtarafı
ndan, sözü geçen hükmün Anayasa’nı
n 135.
maddesine aykı
rı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne
başvurulması
, davalıidare tarafı
ndan da, davacıisteminin reddi
hakkı
ndaki iş
lemin dayanağı
nıoluşturan 6023 sayı
lıYasanı
n 60/1.
maddesinin Anayasa’nı
n 135. maddesine ve demokratik katı
lı
m ile
ilgili ilkelere aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n
kabulüne karar verilmesi talep edilmiştir.
Anayasa’nı
n 135. maddesinde; Kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluş
larıve üst kuruluşları
; belli bir mesleğe mensup
olanları
n müş
terek ihtiyaçları
nıkarş
ı
lamak, mesleki faaliyetlerini
kolaylaştı
rmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini
sağlamak, meslek mensupları
nı
n birbirleri ile ve halk ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kı
lmak üzere meslek disiplini
ve ahlakı
nıkorumak maksadıile kanunla kurulan ve organlarıkendi
üyeleri tarafı
ndan kanunda gösterilen usullere göre yargıgözetimi
altı
nda, gizli oyla seçilen kamu tüzelkiş
ilikleridir. Hükmüne yer
verilmiş
tir.
Anı
lan maddede öngörülen seçimin demokratik ilkelere uygun
bir seçim olduğu kuş
kusuzdur.
Buna göre, davacı
nı
n 6023 sayı
lı Yasanı
n sözkonusu
hükmünün, Anayasa’nı
n 135. maddesine karşı
n antidemokratik,
adaletsiz ve eşitliğe aykı
rıbir düzenleme ile Birliğin temel organları
nı
n
oluş
umunda ve işleyişinde demokrasiyi olanaksı
z kı
ldı
ğıiddiasıve
davalıidarenin aynıyöndeki iddialarıciddi bulunarak Anayasa
Mahkemesi’ne başvurulmasıgerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesinin 2.
bendi gereğince, 6023 sayı
lıYasa’nı
n 60/1. maddesi hakkı
nda karar
verilmek üzere dosyada bulunan bilgi-belgelerin onaylıbirer örneğinin
Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’na gönderilmesine, 17.10.2000
gününde oybirliği ile karar verildi.”
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III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
23.1.1953 günlü, 6023 sayı
lı“Türk Tabipleri Birliği Kanunu”nun
3224 sayı
lıyasa ile değişik 60. maddesinin itiraz konusu birinci fı
krası
şöyledir :
“Büyük Kongre Tabip OdalarıUmumi Heyetince gizli reyle
seçilen temsilcilerden teşekkül eder. Azası(200)’e kadar olanlar (3),
(500)’e kadar olanlar (5) ve (500)’den yukarıolanlar (7) temsilci ve
aynısayı
da yedek seçerler.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kuralışöyledir :
“MADDE 135.- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
ve üst kuruluşları
; belli bir mesleğe mensup olanları
n müşterek
ihtiyaçları
nı karş
ı
lamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştı
rmak,
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliş
mesini sağlamak,
meslek mensupları
nı
n birbirleri ile ve halk ile olan iliş
kilerinde
dürüstlüğü ve güveni hâkim kı
lmak üzere meslek disiplini ve ahlâkı
nı
korumak maksadıile kanunla kurulan ve organlarıkendi üyeleri
tarafı
ndan kanunda gösterilen usullere göre yargıgözetimi altı
nda,
gizli oyla seçilen kamu tüzelkiş
ilikleridir.
Kamu kurum ve kuruluş
larıile kamu iktisadî teş
ebbüslerinde
aslî ve sürekli görevlerde çalı
ş
anları
n meslek kuruluşları
na girme
mecburiyeti aranmaz.
Bu meslek kuruluşları
, kuruluş amaçlarıdı
şı
nda faaliyette
bulunamazlar.
Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organları
nı
n
seçimlerinde siyasî partiler aday gösteremezler.
Bu meslek kuruluş
ları üzerinde Devletin idarî ve malî
denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.
Amaçları dı
ş
ı
nda faaliyet gösteren meslek kuruluşları
nı
n
sorumlu organları
nı
n görevine, kanunun belirlediği merciin veya
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Cumhuriyet Savcı
sı
nı
n istemi üzerine mahkeme kararı
yla son verilir
ve yerlerine yenileri seçtirilir.
Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya
suçun devamı
nıönlemenin yahut yakalamanı
n gerektirdiği hallerde
gecikmede sakı
nca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşları
nı
veya üst kuruluş
ları
nıfaaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin
kararı
, yirmidört saat içerisinde görevli hâkimin onayı
na sunulur.
Hâkim, kararı
nıkı
rksekiz saat içinde açı
klar; aksi halde, bu idarî karar
kendiliğinden yürürlükten kalkar.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen Anayasa kuralış
öyledir:
“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.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca,
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 29.11.2000 günü yapı
lan toplantı
da, dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kurallarıile bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları
, 1961 ve 1982
Anayasaları
nı
n yürütme bölümünde idare başlı
ğıaltı
nda özel olarak
düzenlenmiştir. Üyelerinin çokluğu, ürettikleri iş ve hizmetlerin
toplumun temel ihtiyaçları
na yönelik olmasıve ülke genelinde
yaygı
nlı
ğı
; çoğulcu demokratik geliş
im ortamı
nda etkili bir sivil toplum
örgütü rolünde bulunmaları
; örgütlülüğün üyelere getirdiği yararlar ile
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toplum çı
karları
nı
n uygun düzeylerde dengelenebilmesi ve
demokratik toplum kültürünün, kamu düzeninde olumsuzluk
yaratmadan derinleş
tirilebilmesi nedenleriyle bu kuruluş
lara kamusal
nitelik kazandı
rı
larak Anayasa’da yer verilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 135. maddesinde, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarıve üst kuruluş
ları
nı
n amaçlarıgösterilerek temel
esaslar belirlenmişkuruluş
, iş
leyişve denetimlerine ilişkin konuları
n
kanunla düzenlenmesi öngörülmüş
tür.
6023 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesinin itiraz konusu birinci
fı
krası
nda “Büyük Kongre Tabip OdalarıUmumi Heyetince gizli reyle
seçilen temsilcilerden teşekkül eder. Azası(200)’e kadar olanlar (3),
(500)’e kadar olanlar (5) ve (500)’den yukarıolanlar (7) temsilci ve
aynısayı
da yedek seçerler” denilmektedir.
Baş
vuru kararı
nda, Anayasa’nı
n 135. maddesinde kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larıorganları
nı
n kendi üyeleri
arası
nda yapı
lan seçimle oluş
acağı
nı
n öngörüldüğü, böyle bir seçimin
de demokratik ilkelere uygun olmasıgerektiğinde kuşku bulunmadı
ğı
,
bu durumda dava konusu kuralla antidemokratik, adaletsiz ve eş
itliğe
aykı
rıdüzenleme getirilerek Birliğin temel organları
nı
n oluşumunda ve
işleyişinde demokrasinin olanaksı
z kı
lı
ndı
ğı
, bunun da Anayasa’nı
n
135. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri sürülmektedir.
A- Maddenin Birinci Fı
krası
nı
nİ
lk Tümcesinin İ
ncelenmesi
Maddenin birinci fı
krası
nı
n ilk tümcesinde, Tabipler Birliği Büyük
Kongresinin, Tabip Odalarıgenel kurulları
nca gizli oyla seçilen
temsilcilerden oluşacağıbelirtilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 135. maddesinin ilk fı
krası
nda “Kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluş
larıve üst kuruluşları
; ... organlarıkendi
üyeleri tarafı
ndan kanunda gösterilen usullere göre yargıgözetimi
altı
nda, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir” denilmektedir. İ
tiraz
konusu ilk tümce bu kurala koşut düzenleme içerdiğinden Anayasa’ya
aykı
rıgörülmemiştir. İ
tirazı
n reddi gerekir.
B- Maddenin Birinci Fı
krası
nı
nİ
kinci Tümcesinin İ
ncelenmesi
6023 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesinin 3224 sayı
lıYasa ile
değiş
ik birinci fı
krası
nı
n itiraz konusu ikinci tümcesinde, “Azası
(200)’e kadar olanlar (3), (500)’e kadar olanlar (5), ve (500)’den
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yukarı olanlar
denilmektedir.

(7)

temsilci

ve

aynı sayı
da

yedek

seçerler”

Baş
vuru kararı
nda itiraz konusu kuralı
n, yalnı
zca Anayasa’nı
n
135. maddesine aykı
rı
lı
ğıileri sürülmekte ise de, 2949 sayı
lı
“Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda
Kanun”un 29. maddesi uyarı
nca Anayasa Mahkemesi ileri sürülen
gerekçelerle bağlı olmadı
ğı
ndan, ilgili görülen Anayasa’nı
n 2.
maddesi yönünden de inceleme yapı
lmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n
2.
maddesinde
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu belirtilmektedir.
Demokrasinin en belirgin özelliği, adil bir katı
lı
mı
gerçekleş
tirmeye yönelik serbest, eş
it, genel oy ilkesine dayanan ve
temsilde adaleti de gözeten seçimlerdir.
Anayasa’nı
n 135. maddesinde, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluş
larıve üst kuruluşları
nı
n “kanunla kurulan ve organları
kendi üyeleri tarafı
ndan kanunda gösterilen usullere göre yargı
gözetimi altı
nda, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişileri” oldukları
belirtilerek kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
n kuruluşve
işleyişlerinin demokratik esaslara uygun olmasıamaçlanmı
ştı
r.
İ
tiraz konusu kuralla sayı
sıkaç olursa olsun üyesi (500)’den
yukarıolan Tabip Odaları
nı
n Büyük Kongreye katı
lı
mı
nı
n yedi üyeyle
sı
nı
rlandı
rı
larak odaları
n, Birlik Genel Kurulu’nda adil bir denge
kurulması
na elveriş
li sayı
yla temsil edilmelerinin engellenmesi kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
nı
n oluş
umunda demokratik
ilkeleri esas alan Anayasa’nı
n 135. maddesi ile bağdaş
mamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2. ve 135. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Haşim KILIÇ, Tülay TUĞCU ve Enis TUNGA bu görüş
e
katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- İ
PTAL HÜKMÜNÜN YÜRÜRLÜĞE Gİ
RECEĞİ 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
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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
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
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 uygulayacağıbelirtilmektedir.
6023 sayı
lıTürk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 60. maddesinin
3224 sayı
lıYasa ile değiştirilen birinci fı
krası
nı
n ikinci tümcesinin iptali
nedeniyle doğacak hukuksal boş
luk, kamu düzeni ve kamu yararı
nı
bozucu nitelikte olduğundan gerekli düzenlemelerin yapı
lması
amacı
yla iptal kararı
nı
n Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan
başlayarak altıay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VII- SONUÇ
23.1.1953 günlü, 6023 sayı
lı“Türk Tabipleri Birliği Kanunu”nun
60. maddesinin 3224 sayı
lıYasa ile değiştirilen birinci fı
krası
nı
n;
A- Birinci tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- İ
kinci tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
Haşim KILIÇ, Tülay TUĞCU ile Enis TUNGA’nı
n karşı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA,
C- İ
ptal edilen tümcesinin doğuracağıhukuksal boş
luk 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
kraları gereğince İ
PTAL HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ
GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN
BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
19.2.2002 gününde karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/78
: 2002/31

6023 sayı
lıTürk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 60. maddesinde;
Türk Tabipleri Birliği büyük kongresine odalar adı
na katı
lacak
temsilcilerin sayı
ları
nı
n saptanması
nda demokratik usullere
uyulmadı
ğıbunun da Anayasa’nı
n 135. maddesine ayk ı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
Anayasa’nı
n 135. maddesinin birinci fı
krası
nda, “Kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarıve üst kuruluş
ları
; belli bir mesleğe
mensup olanları
n müşterek ihtiyaçları
nı karş
ı
lamak, meslekî
faaliyetlerini kolaylaş
tı
rmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensupları
nı
n birbirleri ile ve halk ile
olan iliş
kilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kı
lmak üzere meslek
disiplini ve ahlâkı
nıkorumak maksadıile kanunla kurulan ve organları
kendi üyeleri tarafı
ndan kanunda gösterilen usullere göre yargı
gözetimi altı
nda, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.”
denilmektedir.
Bu amaçla kurulan meslek birliklerinin kuruluşve iş
leyiş
ine
ilişkin yasalar incelendiğinde; hepsinin mesleğin müş
terek menfaatini
ve
meslekî dayanı
şmayı gerçekleş
tirmeyi
görev
edindiği
anlaş
ı
lmaktadı
r. Böylece üyelerinin sayı
sal çokluğunun yarattı
ğı
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sorunlarla yerel sorunlar Oda’lara özgü olduğundan ağı
rlı
klıolarak
odaları
n giriş
im ve faaliyetleri ile çözümlenecek ancak sorun ülke
çapı
nda genişlik kazanmı
şsa o zaman müşterek mesleki menfaate
dönüş
tüğünden birliklerce ilgilenilerek
çözüme ulaş
tı
rı
lması
gerekecektir. Bu açı
dan birliklerin farklımenfaatleri ve sorunlarıtemsil
ve takip etmesi sözkonusu değildir. Dolayı
sı
yla büyük kongrede oda
temsilcilerinin sayı
sı
nı
n azlı
ğıveya çokluğu önem kazanamaz.
Önemli olan bu temsilcilerin mensubu olduklarıodalarca seçilerek
büyük kongreye gönderilmesi ve böylece her odanı
n büyük kongrede
kendisini gereği gibi temsil edebilmesidir.
Demokratik düzenin en belirgin niteliği, adaletli katı
lı
m ilkesini
gerçekleş
tirebilecek serbest ve eş
it oy kuralları
nı
n uygulanması
dı
r.
Demokratik olmak, çoğunluğun azı
nlı
k üzerinde hakimiyet kurması
değil her düşünce ve menfaatin adil ve dengeli bir şekilde yönetimde
söz sahibi olması
nıtemin etmektir. Bu açı
dan bakı
ldı
ğı
nda da, her biri
eşit haklara sahip olan odaları
n, üye sayı
sıoranı
nda büyük kongreye
temsilci göndermesi halinde, üye sayı
sıçok olan, dolayı
sı
yla fazla
temsilci gönderen birkaç ilin odaları
nı
n kongreye hakim olması
, kendi
istek ve çı
karlarıdoğrultusunda yönlendirmesi olanağıfazladı
r. Ası
l
bu durum, üye sayı
sıaz olan odalar yönünden antidemokratik
sonuçlar doğurur.
Belirtilen nedenlerle, adil ve makul bir katı
lı
mısağlayan dava
konusu kural Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
ndan davanı
n reddi gerektiği
görüşü ile çoğunluk kararı
na katı
lmı
yoruz.
Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Tülay TUĞCU
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/78
: 2002/31

Somut itiraz başvurusu yönünden, Anayasa Mahkemesi’nin
görevi: Yasa’nı
n Anayasa’ya uygunluğunun denetimi ile sı
nı
rlı
dı
r.
Yorum yoluyla yeni kriterler yaratı
lmasıveya varolan genel ilkeleri
daha da geniş
leterek yeni uygunsuzluk ölçütleri belirlemesi, hukuk
güvenliğini sarsarak hukuk devleti ilkesini zedeleyecek, böylece,
Anayasa Mahkemesi’nin hukukilik yerine yerindelik denetimine
girmesine neden olacaktı
r.

591

Anayasa’da denetime esas açı
k bir kural aranmaksı
zı
n genel
ilkeler doğrultusunda uygunluk denetimine girilmesi, Mahkeme’nin
Anayasa ile açı
kça verilmemişbir yetkiyi kullanmasıanlamı
na gelir ki
bu da, tanı
mı
nıAnayasa’mı
zı
n 2. maddesinde bulunan hukuk devleti
ilkesinin, korumakla yükümlü Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan
doğrudan ihlâli anlam ve sonucunu doğurur.
Anayasa Mahkemesi, öncelikle Anayasa’mı
zı
n pozitif kuralları
ı
şı
ğı
nda, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k olup olmadı
ğı
nıaraş
tı
rmakla yükümlü
olup, adeta yasakoyucu yerine geçerek yerindeliği araş
tı
rmak veya
tartı
ş
mak gibi hukuksal ve kurumsal bir fonksiyon üstlenemez.
Sadece, ayrıve özel tüzelkiş
iliklere sahip meslek odaları
nı
n
değil, odalara bağlıbireylerinde oranlıbir temsilinin sağlanması
na,
âdil ve demokratik katı
lı
mcıtemsile, tam olanaklıbulunmayan bu
kuralla getirilen sistemin, demokrasi, seçim ve temsil üçgeninde
yeterlilik, elveriş
lilik ve uygunluğu tartı
ş
ı
labilir ise de; Anayasa
Mahkemesi’nin böyle bir anayasal yetkisi yoktur. Çünkü Anayasa
Mahkemesi, araştı
rması
na konu normun haklı
lı
ğı
nı
, doğruluğunu ve
yeterliliğini, özetle yerindeliğini irdeleyemez. Görevi, Anayasa’ya
uygunluğunun araştı
rı
lmasıile sı
nı
rlıolup, adeta olumsuz yasama
işlevi yaparak kendi yargı
sı
nı
, yasama organıyargı
sıyerine koyamaz.
Denetiminde, Anayasa Mahkemesi genişve zorlayı
cıyorumlara
girmeden, somut anayasal normları ölçüt almalı
dı
r. Ancak bu
anayasal işlevini yerine getirirken, anayasal kuralları
n ve ilkelerin
dondurulması
nı önleyerek, hı
zla değişen toplumsal gerçeklerle
gereksinimlere uydurmak, yorum yoluyla Anayasa’nı
n gelişmesi
görevini hassas bir dengede sürdürmek ve fakat sübjektif ve genel
yorumlarla Anayasa’nı
n özünde, zorlamalarla değiş
ikliğe neden
olmamak yükümlülüğündedir.
Pozitif hukuk kurallarıarası
ndaki hiyerarşi gereği, üst norm
nitelik ve gücündeki anayasal kurallarla açı
kça çeliş
ip çatı
ş
mayan bu
Yasa’nı
n genişletici yorum yoluyla demokratik temsile en elveriş
li ve
en uygun olmadı
ğıgörüşve kabulüyle, üstün, bağlayı
cı
, temel ve
pozitif hukuk kurallarıyerine, tabii hukuk ilkelerine dayanan ve
sonuçta Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nıkabul eden çoğunluk görüşüne
karşı
yı
m.
Üye
Enis TUNGA
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/39
: 2002/35
: 20.3.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Kı
nı
k Sulh Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza
Kanunu”nun 421. maddesinde yer alan “...genç...” sözcüğünün,
Anayasa’nı
n 2., 10. ve 12. maddelerine ayk ı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Sanı
k hakkı
nda sarkı
ntı
lı
k suçundan Türk Ceza Kanunu’nun
421. maddesinde yer alan “genç” sözcüğünün Anayasa’ya aykı
rı
olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Kı
nı
k
Cumhuriyet
Başsavcı
lı
ğı
nı
n
21.03.2000
tarihli
iddianamesiyle evli, 2 çocuklu olan sanı
ğı
n müştekiyi 1999 yı
lı
Temmuz ayı
ndan itibaren mektup ve telefonla bir çok kez rahatsı
z
ederek kendisiyle ilişki kurmak istediği, hareketlerinin sı
rnaşı
k bir hal
aldı
ğı
, müş
tekinin ş
ikayetçi olduğu, sanı
ğı
n atı
lıbulunan sarkı
ntı
lı
k
suçunu işlediği, TCK 421 madde gereğince cezalandı
rı
lmasıistemi ile
açı
lan davanı
n yapı
lan açı
k yargı
lamasısonunda ;
765 sayı
lıTürk Ceza Kanununun 421. maddesinde düzenlenen
sarkı
ntı
lı
k ve söz atma suçunun metninde yer alan “genç erkek”
tabirinin anayasaya aykı
rıolduğuna re’sen karar verildi.
Madde metninde yer alan “genç” tabirinin Anayasaya ayk ı
rı
lı
ğı
savı
na geçmeden önce suçun hukuki niteliği üzerinde durmakta yarar
vardı
r. Anayasaya aykı
rı
lı
k savısuçun hukuki niteliğinin ardı
ndan ele
alı
nmalı
dı
r.
Suçun hukuki nitelemesi
Madde, kı
smen 1858 tarihli eski ceza kanunundan alı
nmı
ş
tı
r.
Kı
smen diyoruz çünkü maddenin aslı
nda sarkı
ntı
lı
k suçuna dair bir
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düzenleme yoktur. Sarkı
ntı
lı
k fiilini işleyenlerin cezalandı
rı
lmamaları
yada 419. maddeye göre cezalandı
rı
lmalarınedeniyle 1933 tarihli
2257 sayı
lıKanun ile sarkı
ntı
lı
k, maddeye dahil edilmiş
tir
CGK’nun kararları
nda sarkı
ntı
lı
k, “ş
ehvet hissi ile belirli bir
kimseye karşıiş
lenen ve o kişinin edep ve iffetine dokunan ani,
hareketler yönünden süreklilik ve kesiklik gösteren, rahatsı
z edici
edepsizce davranı
şlar” olarak tanı
mlanmı
ştı
r.
Kadı
nlara ve genç erkeklere söz atmak ve sarkı
ntı
lı
k etmek,
suçun maddi unsurudur. Maddede düzenlenen her iki suçta da failin
erkek yada kadı
n olacağıkonusunda tartı
ş
ma vardı
r. Madde, kaleme
alı
nı
ş tarzıitibariyle hem erkekler hem de kadı
nlar açı
sı
ndan
düzenleme yapmı
şolsa da failin kim olacağı
nıaçı
kça yazmamı
ş
tı
r.
Gözübüyük ve Bakı
cı
’ya göre fail hem erkek hem de kadı
n olabilir.
Dönmezer ve Önder’e göre ise maddede belirtilen suçları
n faili ancak
erkek olabilir. Uygulamada genellikle sarkı
ntı
lı
ğı
n faili erkek mağduru
kadı
ndı
r. Genç erkeklere söz atmak ise pek karş
ı
laşı
lan bir durum
olmasa bile doktrine göre erkek de fail olabilir.
Maddede yer alan “genç erkek” tabiri açı
k değildir. 5. CD
15.02.1983 gün ve 5076/474, sayı
lıkararı
nda suç tarihi itibariyle 36
yaş
ı
nda olan mağduru “genç erkek” olarak kabul etmemiştir. Malkoç
Güler’e göre mağdur erkek 30 yaşı
n altı
ndaysa genç erkek olarak
kabul edilebilir; 30 yaşı
n üstündekiler genç erkek olarak kabul
edilemez
Maddede yer atan genç erkek tabiri, Gözübüyük’e göre
isabetsiz bir tabirdir. Çünkü genç olmayan bir erkeğe de pek ala söz
atı
labilir. Yine aynıyazara göre genç erkek sarkı
ntı
lı
k suçunun da
mağduru olabilir.
Çağdaş ceza hukuku anlayı
şı
, korunan hukuki değerlerde
mağdurun yaş
ı
na göre bir ayrı
m yapmamaktadı
r. Şehvet hissi ile
belirli bir kimseye karş
ıiş
lenen ve o kiş
inin edep ve iffetine dokunan
ani, hareketler yönünden süreklilik ve kesiklik gösteren, rahatsı
z edici
edepsizce davranı
şlara maruz kalan bir kişinin bu eylemlerden dolayı
,
namus, iffet ve edep hislerinin rencide olacağıaşikardı
r. Buna
rağmen, kanunda açı
kça da belli olmayan bir yaşgrubuna mensup
olduğu için, kendisini rencide eden eylemlerde bulunan failin cezası
z
kalmasımümkün olmamalı
dı
r. Bu nedenle Türk Ceza Kanununun
1997 tasarı
sı da aynı suçu düzenleyen 317. maddesinin
gerekçesinde suçun mağdurunun “genç” olması
na gerek
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bulunmadı
ğı
, genç olmayan erkeklerin de sarkı
ntı
lı
k suçunun
mağduru olabileceğini belirtmektedir.
Anayasaya aykı
rı
lı
k savı
765 sayı
lıTürk Ceza Kanununun 421. maddesinde geçen
“genç” tabiri Anayasanı
n 2, 10 ve 12 maddelerine aykı
rı
dı
r.
2. maddeye aykı
rı
lı
k : Anayasanı
n 2. maddesi “Türkiye
Cumhuriyetinin adalet anlayı
ş
ıiçinde insan hakları
na saygı
lı... hukuk
devleti” olduğundan bahsetmektedir. TCK’nun 421. maddesinde yer
alan “genç” tabiri, mağdurun yaş
ı
nıaçı
kça belli etmemekle birlikte
etmişolsa dahi, bu düzenleme ile adalet gerçekleş
mişolmayacak,
mağdur sarkı
ntı
lı
k eylemi ile, toplumsal bazda ve kendi kişilik
alanı
nda yaptı
rı
mıolmayan bir saldı
rı
ya uğramı
şolacaktı
r.
10. maddeye aykı
rı
lı
k : Eşitlik ilkesini düzenleyen Anayasa’nı
n
10. maddesi “herkesin dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin
kanun önünde eş
it olacağı
nı
” ifade etmektedir. TCK’nun 421.
maddesinde geçen “genç” tabiri, erkek mağdurlarıkendi arası
nda
ayı
rı
ma tabi tutmaktadı
r. Sarkı
ntı
lı
k eylemi, kiş
inin cinsel özgürlük
alanı
na müdahale eden bir suçtur. Genç yada yaş
lıher kadı
n gibi her
erkeğin de kendine has, dokunulmaz bir cinsel özgürlük alanıvardı
r.
Belirli bir mağduru hedef alarak ş
ehvet hissi ile yapı
lan cinsel içerikli
edep dı
şıdavranı
ş
lardan, genç olmayan bir erkek de rahatsı
z olabilir.
Erkeğin genç olmaması
, suçun mağduru olmaması
nıgerektirmez.
Madde mevcut haliyle eş
itlik ilkesine aykı
rı
dı
r.
12. maddeye aykı
rı
lı
k : Anayasanı
n bu maddesi “herkesin
kişiliğine bağlı
, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere
sahip olduğunu” belirtmektedir. Cinsel özgürlük de maddede an ı
lan
temel haklardandı
r. Cinsel özgürlük alanı
na saldı
rısayı
lan sarkı
ntı
lı
k
eyleminde mağdurun “genç” olmamasısanı
ğı
n eyleminin cezası
z
kalması
nıtemin etmemelidir.
TCK 421. maddede düzenlenen suç, belirtilen vası
flarıile kadı
n
erkek ve yaşayı
rı
mıyapmadan herkesi rencide edecek niteliktedir.
TCK 421 maddede geçen “genç” kelimesi, suçun niteliği ve anı
lan
gerekçelerle Anayasanı
n belirtilen maddelerine aykı
rı
dı
r.
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HÜKÜM
1- Somut olayı
mı
zda Kı
nı
k Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
nı
n
21.03.2000 tarihli 2000/60 Esas sayı
lıiddianamesiyle sanı
k hakkı
nda
TCK 421 maddesiyle cezalandı
rı
lmasıistemiyle dava açı
lmı
ş
tı
r. TCK
421. maddede geçen “genç” kelimesinin Anayasaya aykı
rı
lı
ğı
na
re’sen karar verilmekle anı
lan maddede geçen “genç” kelimesinin
iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması
na,
2- 44 sayı
lıKanunun 27. maddesi gereğince dosyada bulunan
esasa etkili evrakları
n onaylı suretlerinin çı
kartı
larak Anayasa
Mahkemesine gönderilmesine,
3- Her ne kadar 44 sayı
lıYasanı
n 27. maddesinde Anayasa
Mahkemesine baş
vurulduktan sonra Anayasa Mahkemesinin bu
konuda vereceği karar resmen vakı
f oluncaya kadar davanı
n geri
bı
rakı
lması
na karar verilir denilmişolsa bile, CMUK’da davanı
n geri
bı
rakı
lmasıdiye bir karar olmadı
ğıiçin, Anayasa Mahkemesinin
vereceği karara resmen vakı
f oluncaya kadar CMUK 253. maddesi
gereğince yargı
lamanı
n durdurulması
na,
4- Verilen karar CMUK 305 ve 307. maddeleri gereğince hüküm
olmadı
ğı
ndan temyiz yolu kapalıolarak 1 nolu ara kararıgereğince
Anayasa Mahkemesine iptal kararıiçin başvurulması
na bu sebeplerle
yargı
lamanı
n 20.10.2000 günü saat 9.30’a bı
rakı
lması
na karar verildi.
9.6.2000”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu sözcüğü de
içeren 421. maddesi şöyledir:
“Madde 421- Kadı
nlara ve genç erkeklere söz atanlar üç aydan
bir seneye ve sarkı
ntı
lı
k edenler altıaydan iki seneye kadar
hapsolunur.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Mahkemenin itiraz başvurusunda dayandı
ğıkurallarışunlardı
r:
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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 düş
ünce,
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
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.”
3- “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 uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüş
tü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 27.6.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıile bunları
n gerekçeleri ve
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
İ
tiraz konusu “genç” sözcüğünün yer aldı
ğı Türk Ceza
Kanunu’nun 421. maddesinde “kadı
nlara ve genç erkeklere söz
atanlar üç aydan bir seneye ve sarkı
ntı
lı
k edenler altıaydan iki
seneye kadar hapsolunur” denilmektedir.
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Maddede belirtilen her iki suçun mağduru kadı
nlar ve genç
erkeklerdir. Söz konusu suçlar erkeklere karş
ıiş
lenildiğinde, suçun
oluş
masıiçin mağdurun “genç” olmasıkoş
ulu aranmakta, kadı
nlara
karşıişlenmesi durumunda ise bu koş
ul aranmamaktadı
r.
Baş
vuru kararı
nda, şehvet hissi ile ahlâk dı
şıdavranı
şlara
maruz kalan kiş
ilerin, iffet ve edep hislerinin rencide olacağı
nı
n açı
k
olduğu; belirli bir mağduru hedef alarak yapı
lan bu tür davranı
şlardan,
genç olmayan bir erkeğin de rahatsı
z olabileceği belirtilerek itiraz
konusu “genç” sözcüğü ile yapı
lan ayı
rı
mı
n Anayasa’nı
n 2., 10. ve 12.
maddelerine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri sürülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 10. maddesinin ilk fı
krası
nda, “Herkes, dil, ı
rk,
renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” denilmekte,
ikinci fı
krası
nda da hiçbir
kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa
imtiyaz tanı
namayacağıbelirtilmektedir.
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
lmasıengellenmektedir. Yasa önünde eş
itlik,
herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez.
Durum ve konumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için
değiş
ik kurallarıve değiş
ik uygulamalarıgerektirebilir. Aynıhukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
Bu nedenle, yasalar önünde aynıhukuksal konumda bulunan
yaş
lıile gencin kadı
n ile erkeğin cinsiyet farkıgözetilmeksizin eşit
haklara sahip olmasıve yasalar tarafı
ndan eşit olarak korunmaları
gerekir.
Kişilerin manevî varlı
ğı
nıbu bağlamda ahlâk duyguları
nı
olumsuz yönde etkileyen söz atma ve sarkı
ntı
lı
k suçları
nı
n konusu,
edep ve iffetin korunması
dı
r. Genç olmayan erkek mağdurlara
sarkı
ntı
lı
ğı
n suç oluş
turmamasıbu eylemlerin onlar ı
n namus, iffet ve
edep duyguları
nı
n zedelemeyeceğinin kabulü anlamı
na gelir.
İ
tiraz konusu sözcüğün yer aldı
ğı421. maddede belirtilen
eylemlerin suç sayı
lması
yla korunan hukuki değerler bakı
mı
ndan
genç olmayan erkeklerle kadı
nlar ve erkeklerin de gençleriyle yaş
lı
ları
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arası
nda bir fark bulunmamaktadı
r. Bu durumda, bunlar arası
nda bir
ayı
rı
m yapı
lmaksı
zı
n aynıkurallara bağlıtutulmalarıeşitlik ilkesinin
gereğidir.
Eş
itlik ilkesi temelinde adil bir hukuk düzeni kurup bunu
sürdürmekle kendini yükümlü sayan bir hukuk devletinde de aynı
hukuksal konumda bulunanlar arası
nda genç yaş
lı
, kadı
n erkek
ayı
rı
mı
na yer verilemez.
Açı
klanan nedenlerle, Türk Ceza Kanunu’nun 421. maddesinde
yer alan “genç” sözcüğü Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rı
dı
r,
iptali gerekir.
Konunun Anayasa’nı
n 12. maddesi ile ilgisi görülmemiştir.
VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 421.
maddesinde yer alan “... genç ...” sözcüğünün, Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, 20.3.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar
verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı : 2000/48
Karar Sayası : 2002/36
Karar Günü
: 20.3.2002
İ
Tİ
RAZ
Mahkemesi

YOLUNA

BAŞVURAN

:

Bolvadin

Sulh

Ceza

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 4.4.1929 günlü ve 1412 sayı
lıCeza
Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 3206 sayı
lıYasa’yla değiştirilen
163. maddesinin dördüncü fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 13. ve 36.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
k hakkı
nda, müessir fiil ve tehdit suçları
nı iş
lediği
belirtilerek Türk Ceza Kanunu’nun 456. maddesinin dördüncü fı
krası
ile 191. maddesinin birinci fı
krası
na göre cezalandı
rı
lmasıiçin açı
lan
davada, iddianamede isnat olunan suçu oluşturan eylemin neden
ibaret olduğunun belirtilmemesi karş
ı
sı
nda Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu’nun 163. maddesinin dördüncü fı
krası
nıAnayasa’ya aykı
rı
bulan Mahkeme iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Savunma hakkı
, Anayasa’nı
n “Kiş
inin Haklarıve Ödevleri”ni
belirleyen ikinci bölümde yer alan, temel haklardandı
r. Hukuk öğretisinde
olduğu kadar uygulamada da önemi ve erdemi tartı
şı
lmaz yüceliktedir.
Evrensel konumu nedeniyle, insanlı
ğı
n ortak değerlerinden sayı
lmaktadı
r.
Felsefi ve hukuksal nitelikleri ve içerikleriyle adalet kavramıve yargı
lama
iş
levi, birbirini tamamlayan, birbirinden ayrı
lmaz iddia, savunma, karar
üçlüsünden oluş
an yargı
ile yaş
ama geçmektedir.
Yargı
lama süresince, savunma hakkı
nı
n sanı
k için yararıve gereği
tartı
ş
ma götürmez. Ceza usulü hukuku öğretisinde de sı
k sı
k
vurgulandı
ğıüzere, her sanı
k mutlaka suçlu değildir. Suçlu olmayanlar
da sanı
k durumuna düş
ebilirler. Sanı
k, suçlu olduğu henüz bilinmeyen,
fakat suçlu olduğu “sanı
lan”, yoğun kuş
ku altı
nda bulunan kimsedir. Bu
kuş
kunun giderilmesi ve sanı
ğı
n suçlu da olsa, yasada gösterilenden fazla
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cezalandı
rı
lmamasıgerekir. Bu nedenle de savunma, hak arama
özgürlüğünün ve adil yargı
lamanı
n vazgeçilmez bir koş
uludur.
Savunmanı
n tam olarak yapı
lması
nda kamu yararıda vardı
r.
Gerçekten savunma, sonuçta kararı
n doğru olarak verilmesini sağlar.
Bu da ceza adaletinin hakkı
yla gerçekleşmesine yardı
mcıolur. Adaletin
devletin temeli olduğunu bir kez daha doğrular.
Avrupa İ
nsan Hakları
nıve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleş
me’nin, savunma hakkı
nı
n önemini ve gereğini vurgulayan 6.
maddesinin üçüncü bendinde:
Her sanı
k ezcümle:
a) Şahsı
na tevcih edilen isnadı
n mahiyet ve sebebinden en kı
sa
zamanda, anladı
ğıbir dille ve etraflı
surette haberdar edilmek,
b) Müdafaası
nı
hazı
rlamak için gerekli zamana ve kolaylı
klara malik
olmak,
c) Kendi kendini müdafaa etmek veya kendi seçeceği bir müdafii
veya eğer bir müdafii tayin için mali imkanlardan mahrum bulunuyor ve
adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkeme tarafı
ndan tayin edilecek bir
avukatı
n meccani yardı
mı
ndan istifade etmek,
d) İ
ddia şahitlerini sorguya çekmek veya çektirmek, müdafaa
şahitlerinin de iddia ş
ahitleriyle aynış
artlar altı
nda davet edilmesini ve
dinlenmesinin sağ
lanması
nı
istemek,
e) Duruş
mada kullanı
lan dili anlamadı
ğıveya konuşamadı
ğı
takdirde bir tercümanı
n yardı
mı
ndan meccanen faydalanmak,
hakları
na sahiptir” denilmektedir. Buna göre, her sanı
k kendisine
yönelik isnadı
n nedeni ve niteliğinden en kı
sa zamanda, anladı
ğıbir dille ve
ayrı
ntı
lıolarak haberdar edilmek hakkı
na sahiptir. Olayı
, isnadı
n nedenini,
olayı ve hukuki niteliğini bilmeyen sanı
ğ
ı
n kendisini yeterince
savunamayacağı
açı
ktı
r. Bu husus, savunma hakkı
nı
n temelini oluş
turur.
Yargı
lama hukukunda amaç, gerçeğin araş
tı
rı
lması
, insanlı
k
onuruna saygı gösterilmesi ve masumları
n cezalandı
rı
lması
nı
n
önlenmesidir.
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Sav ve savunma hakkı
nı
n her türlü etkiden uzak kullanı
lması
ası
ldı
r. Buna göre yargıyerlerinde, tarafları
n sav ve savunmaları
nı
özgürce yapmaları
nı
n sağlanmasıgerekir. Anayasa’nı
n öngördüğü
“meş
ru vası
ta ve yollardan faydalanmak” ancak böylece gerçekleş
ebilir.
Öte yandan; Anayasa’nı
n 36. maddesinde özel sı
nı
rlama
nedenleri öngörülmemiş olmasısavunma hakkı
na hiçbir sı
nı
rlama
konulamayacağıanlamı
na gelmez. Kişinin temel hakları
ndan olan bu
hak da diğer hak ve özgürlükler gibi ancak Anayasa’nı
n 13. maddesinde
yazı
lınedenlerle sı
nı
rlanabilir.
Anayasa’nı
n 13. maddesinde, “Temel hak ve hürriyetler, Devletin
ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin,
Cumhuriyetin, milli güvenliğin kamu düzeninin, genel asayişin, kamu
yararı
nı
n, genel ahlakı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca
Anayasa’nı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasa’nı
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
rıolamaz ve öngörüldükleri
amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir,” denilmektedir.
Kimi suçluları
n yargı
lanması
nda, iddianamede olaya ve isnadı
n
nedenine yer verilmeksizin dava açı
lması
na olanak tanı
manı
n
savunma hakkı
nı
n sı
nı
rlanmasıanlamı
na geldiği açı
ktı
r. Ancak, bu
sı
nı
rlamanı
n Anayasaya uygun olduğunun kabul edilebilmesi için 13.
maddenin birinci fı
krası
nda sayı
lan nedenlerle yapı
lmasıgerekir. İ
tirazı
n
konusu kuralla getirilen sı
nı
rlamanı
n ise bu nedenlerle yapı
lmadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ştı
r.
Bu nedenle kural, Anayasa’nı
n 13. ve 36. maddelerine aykı
rı
dı
r.
İ
ptali gerekir.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
İ
tiraz konusu kuralıda içeren 1412 sayı
lıCeza Muhakemeleri
Usulü Kanunu’nun 163. maddesi şöyledir:
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“MADDE 163- (3206 S.K. ile değişik) Yapı
lan hazı
rlı
k tahkikatı
sonunda, toplanan deliller kamu davası
nı
n açı
lması
na yeterli ise
Cumhuriyet savcı
sımahkemeye bir iddianame vermek suretiyle kamu
davası
nıaçar.
İ
ddianamede sanı
ğı
n açı
k kimliği, isnat olunan suçun neden
ibaret olduğu, suçun kanuni unsurları
yla uygulanmasıgereken kanun
maddeleri, deliller ve duruşmanı
n yapı
lacağımahkeme gösterilir.
Asliye ve ağı
r ceza mahkemelerine ait iş
lerde, hazı
rlı
k
tahkikatı
nı
n verdiği esaslıneticeler dahi iddianameye yazı
lı
r.
Cumhuriyet savcı
sı
nı
n sulh ceza mahkemesinin görevine giren
işler için düzenleneceği iddianamede, sanı
ğı
n açı
k kimliğini,
uygulanmasıgereken kanun maddesini ve esaslıdelilleri göstermesi
yeterlidir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasanı
n ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlıolarak ve ancak kanunla sı
nı
rlanabilir. Bu sı
nı
rlamalar, Anayasanı
n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykı
rı
olamaz.”
2- “MADDE 36.- Herkes, meş
rû vası
ta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıveya davalı
olarak iddia ve savunma ile adil yargı
lanma hakkı
na sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçı
namaz.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca,
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
lı
mları
yla 8.9.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
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dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
yasa kuralı
yla aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
1412 sayı
lıCeza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun itiraz
konusu 163. maddesinin dördüncü fı
krası
nda, sulh ceza
mahkemesinin görevine giren suçlar için düzenlenen iddianamelerde
sanı
ğı
n açı
k kimliğinin, uygulanmasıgereken yasa maddesinin ve
esaslıkanı
tları
n gösterilmesinin yeterli olduğu belirtilmiştir.
Asliye ve ağı
r ceza mahkemelerinin görevine giren iş
lerde, isnat
olunan suçun kanuni unsurları
nı
n neden ibaret olduğu ve hazı
rlı
k
tahkikatısonucu ulaş
ı
lan esaslıneticelerin iddianameye yazı
lması
öngörüldüğü halde sulh ceza mahkemesinin görevine giren iş
ler için
düzenlenen iddianamelerde böyle bir zorunluluk getirilmemiştir.
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, savunma hak ve
özgürlüğünün adil yargı
lamanı
n vazgeçilmez bir koşulu olduğunu,
savunmanı
n sonuçta kararı
n doğru olarak verilmesini sağlayacağı
nı
,
kimi suçları
n yargı
lanması
nda, iddianamede olaya ve isnadı
n
nedenine yer verilmeksizin dava açı
lması
na olanak tanı
manı
n
savunma hakkı
nı
n sı
nı
rlanmasıanlamı
na geleceğini, bunun ise
Anayasa’nı
n 13. ve 36. maddelerine aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri
sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n “Hak arama hürriyeti” başlı
klı36. maddesinde,
herkesin meş
ru vası
ta ve yollardan yararlanarak yargıorganları
önünde davacıya da davalıolarak iddia ve savunma ile adil
yargı
lanma hakkı
na sahip olduğu hükme bağlanmı
ş
tı
r.
Savunma hakkı
, Anayasa’nı
n “Kiş
inin Haklarıve Ödevleri”ni
belirleyen ikinci bölümünde yer alan, temel haklardandı
r. Adalet
kavramı ve yargı
lama işlevi, birbirini tamamlayan, birbirinden
ayrı
lamaz sav, savunma, karar üçlüsünden oluş
an yargı
yla yaşama
geçmektedir. Yargı
lama süresince, savunma hakkı
nı
n sanı
k için
yararıve gereği tartı
şma götürmez. Sanı
k suçlu olduğu henüz
bilinmeyen fakat suçlu olduğu sanı
lan, yoğun kuşku altı
nda bulunan
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kimsedir. Bu kuş
kunun giderilebilmesi için savunma hakkı
nı
n tam ve
eksiksiz olarak kullanı
lması gerekir. Masumiyet karinesinden
hareketle savunma, hak arama özgürlüğünün ve adil yargı
lamanı
n
vazgeçilmez bir koş
uludur.
Her sanı
k, kendisine yöneltilen bir suçlamaya karş
ıisnadı
n
nedeni ve hukuki niteliğini, hangi suçu iş
lediğini, suçu oluşturan hangi
eylemden sorumlu tutulduğunu bilmek hakkı
na sahiptir. Bunları
bilmeyen sanı
ğı
n kendisini yeterince savunamayacağıaçı
ktı
r.
Kaldıki, “İ
nsan Hakları
na ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleşme”nin (Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesi) 6. maddesinin
üçüncü bendinde de, sanı
ğı
n, kendine yönelik isnadı
n mahiyet ve
sebebinden en kı
sa zamanda anladı
ğıbir dille ve ayrı
ntı
lıolarak
haberdar edilmesi gerektiği belirtilmiş
tir.
Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye bağlanması
nı
n
yanı
sı
ra bunları
n etkin ve amacı
na uygun olarak kullanı
lması
nı
sağlayacak olanakları
n getirilmesi hukuk devleti olmanı
n bir gereğidir.
Anayasa’nı
n 13. maddesinde, “Temel hak ve hürriyetler,
özlerine dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasanı
n ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere bağlıolarak ve ancak kanunla sı
nı
rlanabilir. Bu sı
nı
rlamalar, Anayasanı
n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykı
rı
olamaz.” denilmektedir.
İ
tiraz konusu kuralla, sulh ceza mahkemesine gönderilen
iddianamelerde, asliye ve ağı
r ceza mahkemelerine gönderilen
iddianamelerden farklıolarak sanı
ğa yüklenen eylemin ve bunun
hukuksal niteliğinin belirtilmesi zorunluluğu aranmayarak bir sı
nı
r
getirilmiş, savunma hakkı
nı
n gerektiği ş
ekilde, etkin ve amacı
na
uygun olarak kullanı
lmasızorlaştı
rı
lmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklerin
sı
nı
rlandı
rı
lmasıancak ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı
olup, Anayasa’nı
n 36. maddesinde böyle bir sı
nı
rlandı
rma
öngörülmemiş
tir.
Niteliği ne olursa olsun kiş
iye yöneltilen bir suçlamaya karş
ı
savunma hakkı
nı
n sağlanmasıbakı
mı
ndan suçları
n hafif ya da ağı
r
veya sulh, asliye ve ağı
r cezalı
k olmasıgibi bir ölçüye göre farklı
lı
k
oluş
turulması
kabul edilemez.
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Bu nedenlerle kural Anayasa’nı
n 36. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali
gerekir.
VI- SONUÇ
4.4.1929 günlü, 1412 sayı
lı “Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu”nun 3206 sayı
lıYasa ile değiştirilen 163. maddesinin
dördüncü fı
krası
nı
n, Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
20.3.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/385
: 2002/40
: 27.3.2002

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Doğru Yol) Partisi
TBMM Grubu Adı
na Grup Baş
kanıProf. Dr. Tansu Çİ
LLER
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 14.6.2001 günlü, 4682 sayı
lı
“2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu ile BağlıCetvellerinde Değişiklik
Yapı
lması
na Dair Kanun”un 3. maddesiyle 20.12.2000 günlü, 4611
sayı
lı2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 33. maddesinin (a) fı
krası
nı
n
4 numaralıbendinin sonuna eklenen paragrafı
n, Anayasa’nı
n 163.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- İ
PTAL İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir :
“Dava konusu
değiş
tirmektedir.

yasa,

2001

yı
lı Mali

Bütçe

Kanununu

Ek bütçe, ş
artları
n gerekli kı
lmasıhalinde baş
vurulan bir
çaredir.
Ne var ki bütçenin her çeş
idinin, Ekonomik
Hukukunun prensipleri içinde gerçekleşmesi gerekir.

Anayasa

Yasanı
n 3 üncü maddesi, Anayasanı
n 163 üncü maddesine
aykı
rı
dı
r.
Madde aynen ş
öyledir: “4611 sayı
lı Kanunun 33 üncü
maddesinin (a) fı
krası
nı
n 4 numaralıbendinin sonuna aşağı
daki
hüküm eklenmiştir.
Dı
şproje kredisi kullanı
mları
ndan kaynaklanan Katma Değer
Vergilerinin karş
ı
lanması
nda; dı
ş kredi gerçekleş
tiği halde KDV
karşı
lı
ğıiç kaynağı
n bulunamamasıdurumunda, yatı
rı
m programıile
ilişkilendirmek suretiyle ilgili kuruluşları
n bütçelerinin mevcut ya da
yeni açı
lacak tertiplerine söz konusu miktarlarda ödenek eklemeye
Maliye Bakanıyetkilidir.”
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Sözü geçen hüküm, “Maliye Bakanı
na ödenek ekleme” yetkisini
vermektedir.
Anayasanı
n 163 üncü maddesi, “...ödenek artı
ş
ı
nıöngören
tasarı
...” ibaresi ile, “ödenek artı
ş
ları
nı
n yasa ile yapı
lması
” gerektiğini
dolaylı olarak düzenlemiştir. Ödeneğin kaynağı
nı
n gösterilmesi
yetmez. Eklenecek ödeneğin miktar olarak yasada yer alması
gerekir. Nitekim aynıyasanı
n 1 ve 2 inci maddelerinde miktarlar
gösterilmiştir. Maliye bakanı
na tanı
nan bu yetki, yalnı
zca bütçe
prensiplerine değil, aynı zamanda Anayasamı
za aykı
rı
dı
r.
Gerçekleşmesi melhüz KDV, muayyen bir miktarıanlatmamaktadı
r.
Böyle bir yöntemin bütçe yasaları
nda yer alması
, giderek
gelenekselleşmesi, bütçeyi, bütçe olmaktan çı
karı
r.
Yasanı
n 3 üncü maddesinin belirtilen ve Yüksek Mahkemece
belirlenen nedenlerle iptaline,
Karar verilmesi hususu arz ve talep olunur”.
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralı
14.6.2001 günlü, 4682 sayı
lı“2001 Mali Yı
lıBütçe Kanunu ile
BağlıCetvellerinde Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un iptali
istenilen 3. maddesi ş
öyledir:
“MADDE 3.- 4611 sayı
lıKanunun 33 üncü maddesinin (a)
fı
krası
nı
n 4 numaralıbendinin sonuna aşağı
daki hüküm eklenmiştir.
Dı
şproje kredisi kullanı
mları
ndan kaynaklanan Katma Değer
Vergilerinin karş
ı
lanması
nda; dı
ş kredi gerçekleş
tiği halde, KDV
karşı
lı
ğıiç kaynağı
n bulunamamasıdurumunda Yatı
rı
m Programıile
ilişkilendirmek suretiyle ilgili kuruluş
ları
n bütçelerinin mevcut ya da
yeni açı
lacak tertiplerine söz konusu miktarlarda ödenek eklemeye
Maliye Bakanıyetkilidir”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
ptal gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kuralışöyledir:
“MADDE 163.- Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek,
harcanabilecek miktarı
n sı
nı
rı
nı gösterir. Harcanabilecek miktar
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sı
nı
rı
nı
n Bakanlar Kurulu kararı
yla aşı
labileceğine dair bütçelere
hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. Carî yı
l bütçesindeki
ödenek artı
ş
ı
nıöngören değiş
iklik tasarı
ları
nda ve carî ve ileriki yı
l
bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarıve tekliflerinde,
belirtilen giderleri karşı
layabilecek malî kaynak gösterilmesi
zorunludur.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N,
Haş
im KILIÇ,
Samia AKBULUT, Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’ı
n
katı
lmaları
yla 12.9.2001 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
“dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na iliş
kin rapor, iptali istenilen
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralıve bunları
n gerekçeleriyle
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü.
4611 sayı
lı2001 Malî Yı
lıBütçe Kanununun 33. maddesinin (a)
fı
krası
nda, yabancıülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası
kuruluşlarla yapı
lmı
şve yapı
lacak anlaşmalara göre genel ve katma
bütçeli kuruluş
lara dı
şproje kredisi olarak kullandı
rı
lan imkanları
n
kayı
t ve takibine iliş
kin usul ve esaslar gösterilmiş
, bu fı
kranı
n 4
numaralıbendinin sonuna eklenen dava konusu kuralla da, dı
şproje
kredisi kullanı
mları
ndan kaynaklanan Katma Değer Vergilerinin
karşı
lanması
nda, dı
şkredi gerçekleştiği halde, Katma Değer Vergisi
karşı
lı
ğıiç kaynağı
n bulunamamasıdurumunda Yatı
rı
m Programıile
ilişkilendirmek suretiyle ilgili kuruluşları
n bütçelerinin mevcut ya da
yeni açı
lacak tertiplerine söz konusu KDV miktarıkadar ödenek
eklemeye Maliye Bakanıyetkili kı
lı
nmı
ştı
r.
Dava dilekçesinde, Yasa’nı
n 1. ve 2. maddelerinde eklenen
ödenek miktarlarıaçı
kça belirlendiği halde, iptali istenilen kuralla
Maliye Bakanı
’na miktarıbelli olmayan ödenek ekleme yetkisi
tanı
nması
nı
n
Anayasa’nı
n 163. maddesine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
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Devletin ve diğer kamu kuruluşları
nı
n bir yı
llı
k gelir ve gider
tahminleri ile bunları
n uygulanması(gelirlerin toplanması
-giderlerin
yapı
lması
) konusunda Hükümete Bütçe Kanunları
yla
izin
verilmektedir. Devlet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları
n bütçedeki
karşı
lı
kları
nıifade eden ödeneklerin miktarı
, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin onayı
ndan geçen bütçe kanunları
nda gösterilir. Öngörülen
bu ödeneklerin bütçe yı
lı
ndaki tüm ihtiyaçlarıkarşı
layacak şekilde
belirtilmesi gerekir. Ancak, söz konusu ödenekler tahmine dayalı
olduğundan bunun çeşitli nedenlerle yı
l içinde yetersiz kalmasısöz
konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda ortaya çı
kacak ödenek
ihtiyacı
nı
n 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu ile yı
lıbütçesi
kanunları
nda yer alan usullere uygun olarak bütçenin kendi içinde
gerçekleş
tirilecek ödenek aktarmasıyoluyla karşı
lanmakta, bu şekilde
ödeneğin karş
ı
lanamamasıdurumunda ise çı
karı
lacak bir ek ödenek
kanunuyla yapı
lmasıgerekmektedir.
Anayasa’nı
n bütçelerde değişiklik yapı
labilmesi esasları
nı
düzenleyen 163. maddesinde, genel ve katma bütçelerle verilen
ödeneğin, harcanabilecek miktarı
n sı
nı
rı
nıgöstereceği belirtilmiş
, bu
sı
nı
rı
n Bakanlar Kurulu kararı
yla aşı
labileceğine dair bütçelere hüküm
konulamayacağıve Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname
ile bütçede değiş
iklik yapma yetkisinin verilemeyeceği açı
klanmı
ş
,
yı
lıiçin tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması durumunda ise
gereken ek ödeneğin öngörülen giderleri karşı
layacak kaynağı
n
gösterilmesi koş
uluyla kanunla verilmesi esası benimsenmiştir.
Böylece, bütçenin uygulanmasısı
rası
nda ortaya çı
kan ek ödenek
ihtiyacı
nı
n karş
ı
lanmasıkonusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden
izin alı
nmasızorunluluğu getirilmiştir.
2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun iptali istenen kuralı
yla Maliye
Bakanı
’na verilen yetki, bütçe içi ödenek aktarma yetkisi değildir.
Ayrı
ca, eklenecek ödeneğin miktarıda dı
şkredi gerçekleş
melerine
bağlıolarak her an değiş
ebilecek Katma Değer Vergisi karşı
lı
ğı
olmasınedeniyle belirsizdir. Bakanlar Kurulu’na bile verilmeyen ve
kullanı
lmasıdurumunda bütçelerle verilen ödenek sı
nı
rı
nı
n aşı
lması
sonucunu doğuracak Maliye Bakanı
’na verilen bu yetkinin dayanağı
olan kural Anayasa’nı
n 163. maddesine aykı
rı
dı
r.
İ
ptali gerekir.
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V- SONUÇ
14.6.2001 günlü, 4682 sayı
lı“2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu ile
Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un 3.
maddesiyle 20.12.2000 günlü, 4611 sayı
lı2001 Malî Yı
lıBütçe
Kanunu’nun 33. maddesinin (a) fı
krası
nı
n 4 numaralıbendinin sonuna
eklenen paragrafı
n Anayasa’ya aykı
rı olduğuna ve İ
PTALİ
NE,
27.3.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/343
: 2002/41
: 27.3.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bayramiç Asliye Hukuk
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 2.9.1971 günlü, 1479 sayı
lı“Esnaf ve
Sanatkârlar ve Diğer Bağı
msı
z Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanunu”nun 63. maddesinin 3396 sayı
lıYasa’yla değiş
ik ikinci
fı
krası
nda yer alan “...araç sahiplerine...” ibaresinin Anayasa’nı
n 2., 5.
ve 10. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Trafik kazasısonucu yaralanan Bağ-Kur sigortalı
sıiçin Kurum
tarafı
ndan yapı
lan sağlı
k yardı
mınedeniyle 1479 sayı
lıYasa’nı
n 63.
maddesi uyarı
nca açı
lan rücuan alacak davası
nda anı
lan maddenin
ikinci fı
krası
nda yer alan “...araç sahiplerine...” ibaresini Anayasa’ya
aykı
rıbulan Mahkeme iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“Davacıvekili mahkememize verdiği 10.2.2000 tarihli dilekçe ile
545797580 Bağ-Kur numaralıİ
brahim SAĞDIÇ’ı
n babasıİ
smail
SAĞDIÇ’ı
n ehliyetsiz olarak dava dı
şıMehmet Emin KARAGÖZ’e ait
17 AH 158 plakalı motosikletle giderken Erdoğan DOĞU’nun
kullandı
ğıve Bayram AKTEN’e ait 17 SC 181 plakalıaracı
n çarpması
sonucunda yaralandı
ğı
nıve kurumca İ
smail SAĞDIÇ’a toplam
513.990.000.- TL sağlı
k yardı
mı
nda bulunulduğunu Bayramiç
ACM’nin 1997/138 esas 1998/69 karar sayı
lıdosyası
nda Erdoğan’ı
n
6/8, İ
smail’in ise 2/8 oranı
nda kusurluluğuna ilişkin mahkumiyet
hükmünün kesinleş
tiğini ehliyetsiz kişiye araç kullandı
ran davalı
Mehmet Emin’in araç maliki sı
fatıile sorumlu olduğunu, aynış
ekilde
davalıBayram’ı
n kullandı
ğıaraç sahibi Erdoğan’ı
n da yine iş
leten
sı
fatıile sorumlu olduğunu belirterek İ
smail için yapı
lan yardı
mları
n
ödeme tarihlerinden itibaren işleyeceği yasal faizleri ile birlikte
davalı
lardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
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Yargı
lamaya katı
lan davalı
lar Bayram ve Erdoğan ile davalı
Mehmet Emin vekili davanı
n reddini istemiş
lerdir.
Davalıidarece ödemelere iliş
kin fatura ve belgeler ibraz
edilmiş
tir. ACM’nin 97/138 esas, 98/69 karar sayı
lıdosyası
nı
n
tetkikinden motorsiklet ile seyreden mağdur İ
smail’in aracı
na çarpan
kamyonet sürücüsü Erdoğan’ı
n 6/8 oranı
nda kusurluluğuna ve TCK
459/2- son maddesi ile 647 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesi uyarı
nca 3 ay
22 gün hapis ve 1.161.000.- TL apc. ile tecziyesine ilişkin hükmün
Yargı
tay denetiminden geçmek sureti ile kesinleştiği, 17 AH 158
plakalıaracı
n davalıMehmet Ali’ye, kamyonetin ise davalıBayram’a
ait olduğu trafik kayı
tları
ndan anlaş
ı
lmı
ş
tı
r. İ
nceleme konusu yapı
lan
Bayramiç ACM’nin 1997/138 sayı
lıdosyası
nda mağdur İ
smail’in
6.11.1997 tarihli hastane ifadesinde motorsikletin kendisine ait
olduğunu iddia ettiği anlaşı
ldı
ğı
ndan 2918 sayı
lı Yasa’nı
n 3.
maddesinde yer alan işleten kavramı
nı
n son cümlesi ile HGK’nun
25.3.1953 tarih 4/147-30/55 sayı
lıkararıdikkate alı
ndı
ğı
nda HMUK
187 maddesinde yer alan ilk itirazlardan olmayan ve re’sen ele
alı
nması gereken taraf sı
fatı (husumet) açı
sı
ndan ifadesine
başvurulan İ
smail Sağdı
ç yeminli anlatı
mı
nda 17 AH 158 plakalı
motorsiklete kaza tarihi olan 5.11.1997 tarihinden yaklaş
ı
k 2 yı
l önce
Ezine ilçesinden olan davalıMehmet Ali Karagöz’den satı
n aldı
ğı
nı
noterden ve trafikten iş
lem yapmadı
kları
nı
, söz konusu motorsikleti
kendi hesabı
na va tehlikesi yine kendisine ait olmak üzere 2 yı
l
boyunca kullandı
ğı
nı
, satı
n aldı
ktan sonra araç üzerindeki fiili tasarruf
yetkisinin kendisinde olduğunu hatta bir kaza anı
nda sorumluluğun
kendisine ait olacağı
nıkabul ettiğini o tarihten beri aracıkendisinin
kullandı
ğı
nı
, davalı Mehmet’in kullanmadı
ğı
nı ifade etmiş
tir.
Belirlenen durum karş
ı
sı
nda davacı idare vekili harici satı
ş
ı
bilmelerinin mümkün olmamasısebebi ile; mahkememizce davalı
Mehmet’in sı
fatı
nı
n bulunmadı
ğı
nı
n kabulü halinde aleyhlerine vekalet
ücreti tahmilinin mümkün bulunmadı
ğı
nıvurgulamı
ş
tı
r.
Dava davacıkurumun dava dı
şısigortalı
ya yapmı
ş olduğu
yardı
mlarırücuen tazminine ilişkindir. Kaza ve yaralanma olayıile
bundan dolayıidare vekilinin sigortalı
ya yaptı
ğıyardı
m miktarları
çekiş
mesizdir. Hatta kaza sebebi ile ilgililere atfıkabil kusur
oranları
da sabittir. Sorun meydana gelen zarardan kim yada kimlerin
ne şekilde sorumlu olacağı
na ilişkindir. Burada değerlendirilmesi
gereken husus davalıMehmet Emin’in iş
leten sı
fatıile sorumlu olup
olmayacağı
na ilişkindir. 2918 sayı
lıYasa’nı
n tanı
mlar baş
lı
klı3.
maddesinde araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydı
yla
satı
ş
ta alı
cısı
fatıile sicilde kayı
tlıgörülen veya aracı
n uzun süreli
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kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı
, ariyet veya rehin alan
kişinin iş
leten olduğu ancak ilgilisi tarafı
ndan baş
ka bir kişinin aracı
kendi hesabı
na ve tehlikenin kendisine ait olmak üzere i ş
lettiği ve
araç üzerinde fiili tasarrufu olduğu ispat edilirse bu kişinin iş
leten
sayı
lacağıhükme bağlanmı
ştı
r. İ
şleten kavramı
nı
n son cümlesi
ülkemizin devam eden sosyal gerçeklerine göre düzenlenmiştir. Zira
gerek kent gerekse kı
rsal yaş
amda motorlu araçları
n haricen satı
şı
nı
n
yapı
ldı
ğı bir vakı
adı
r. İ
şte böylesi harici satı
şlarda satanı
n
sorumluluktan tamamen kurtulabilmesine yardı
mcıolacak ş
ekilde
alanı
n kendi hesabı
na ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere aracı
işlettiği ispatlandı
ğı taktirde bu kişinin işleten sayı
lması ülke
gerçeklerine uygundur. Somut olayda dava dı
şıİ
smail’in davalı
Mehmet Emin’den motorsikleti kazadan uzun süre önce satı
n aldı
ğı
ve kendi hesabı
na tehlikesi kendisine ait olmak üzere iş
lettiği gerek
ceza dosyası
ndaki gerekse mahkememiz huzurundaki anlatı
mlarıile
sabittir. O halde konu olayda davalı
nı
n pasif husumeti yoktur. Ancak
ne var ki bu harici satı
şı
n davalıidare tarafı
ndan bilinmesi mümkün
olmayı
p, davalıMehmet’e trafik kayı
tları
na göre açı
ldı
ğıve idarenin
harici satı
şıyönünden araştı
rma yapmasıgibi bir görevinin olmadı
ğı
dikkate alı
ndı
ğı
nda bu davalıyönünden idare aleyhine vekalet ücreti
takdiri mümkün değildir. Bu düşüncelerle Mehmet Emin hakkı
nda
açı
lan davanı
n husumet yokluğundan reddine, diğer davalar
yönünden açı
lan davanı
n ise kusur oranlarıdikkate alı
narak kı
smen
kabulüne dair hüküm; davacıidarenin temyizi sonucunda Yargı
tay 10.
HD’nin 2000/7020-7149 EK s. ve 13.10.2000 tarihli kararıile ;
(...Davalı
lardan M. Emin Karaöz motorsiklet malikidir. Zira trafik kaydı
kendi üzerine olup haricen satı
şınoter senedine dayanmamaktadı
r.
Bağ-Kur Kanunu’nun 63. maddesine göre kusursuz olsa bile araç
maliki, sürücünün kusurundan ötürü sorumludur. Hal böyle olunca bu
davalıhakkı
nda da davanı
n kabulüne karar verilmesi gerekirken
reddine hükmolunması usul ve yasaya aykı
rı
dı
r.) noktası
ndan
bozulmuşyargı
lama sı
rası
nda bozma ilamı
na uyulmuştur. Ancak
Yargı
tay ilamı
nda zikrolunan Bağ-Kur Yasası
’nı
n 63. maddesindeki
üçüncü kiş
ilerin sorumluluğunu düzenleyen fı
kradaki araç sahipleri
ibaresinin 2918 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinin son cümlesi karş
ı
sı
nda
Anayasa’ya
aykı
rı olduğu
sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
Davada
çözümlenmesi gereken sorun iş
letenin hukukî niteliğini belirlemekte
toplanmaktadı
r. 2918 sayı
lıYasada iş
leten bir terim olarak Yasaya
girmiş
tir. 232 sayı
lıYasa ile değiş
ikliğe uğramadan önce yasa
kullanan deyimini 232 sayı
lı Yasa ile araç sahibi kavramı
nı
içermektedir. Ne var ki bu deyimler kesin ve yeterli sonucun
sağlanması
na elveriş
li olmadı
ğı
ndan şekli ölçü ile birlikte maddi ölçü
kı
stası
nı
n da olaylara uygulanması
nızorunlu kı
lmı
ştı
r. Şekli ölçüye
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göre iş
leten satı
şa esas olan tescil belgesinde (m:19) aracı
n fenni
muayene ve trafiğe çı
kması
nı
n temelini oluşturan trafik belgesinde
(m:21) sigorta poliçesi ile vergi kaydı
nda adıyazı
lıkiş
idir. (Ahmet
KILIÇOĞLU 2918 sayı
lıYasa’ya göre araç, işletenin sorumluluğu,
batider cilt 12, sayfa 2-3; Bolat BOLATOĞLU KarayollarıTrafik
Kanununa göre motorlu araç iş
letenin hukukî sorumluluğu Ankara
1988 sayfa:55) Maddi ölçü ise araçtan yararlanmayıve araç
üzerindeki eylemli egemenliği temel alı
r. Hemen belirtelim ki, yeni
Yasa bu temel olgu üzerine oturtulmuş
, fakat çeşitlemelere yer
verilmiş
tir. O nedenle konunun aydı
nlı
ğa kavuş
masıiçin iş
leten
çeş
itleri durulmasıkaçı
nı
lmazdı
r. Kimlerin iş
leten olabileceği Yasada
sayı
lmı
ş
tı
r. Öncelikle vurgulayalı
m ki kimin araç sahibi olduğu
konusunda trafiğe tescil ve tescil belgesi ile sahiplik ve satı
şbelgesi
birer delil işlevi niteliğidir. (Bkz. Bolatoğlu op.cilt 65 ve devamı
)
Yasa’nı
n 3. maddesinde; “araç sahibine araç için adı
na yetkili idarece
tescil belgesi verilmişveya sahiplik veya satı
şbelgesi düzenlenmiş
kişidir.” şeklinde tanı
mlanmı
ş
tı
r. Tescilli araç ancak noter sözleşmesi
ile devredilir. Ve noter ertesi günü tescilin sağlanmasıiçin durumu
bildirir. (m:20/d ve m:20/e) iş
te bu arada bir kaza olduğunda o zaman
aracı
n kim yararı
na kullanı
ldı
ğı
na bakı
larak sorumlu kiş
i tespit ve
tayin edilecektir. Trafik sicilinde adı
na kayı
tlıbulunan kiş
i aracıkendi
hesabı
na ve kendisine ait olmak üzere kullanı
yor ve araçtan çı
kar
sağlı
yor ise kişiliğinde hem ş
eklî hem maddî anlamda iş
letenlik sı
fatı
birleş
mişolur. Noterlerin düzenleme yolu ile yaptı
ğısatı
şve devir
işlemi arkası
ndan yapı
lacak tescil mülkiyete karine oluşturması
bakı
mı
ndan önem taşı
r. O nedenle kuş
kulu durumlarda aracı
n
malikine iş
leten gözüyle bakmak ve buna ağı
rlı
k vermek yerinde
olur.(Bkz. Ergün Özsunay trafik hukukunda zarar giderimi sorumlusu
olarak işleten kavramı
na ilişkin bazısorunlar Batider Temmuz 1971
cilt 6, sayfa 1, 83-110) motorlu aracı
n bir teşebbüsün ünvanıveya
işletme adıaltı
nda veya bu teşebbüs tarafı
ndan kesilen biletle
işletilmesi durumunda bu teşebbüste sorumluluğa katlanı
r ki buna
teşebbüs sahibinin sorumluluğu denir. Teş
ebbüs sahibi iş
leten
değildir. Fakat motorlu araç sahibi ve araç işleticisi ile birlikte
müteselsilen zarar görene karşı sorumludur. Yani teş
ebbüsün
sorumlu olduğu hallerde iş
letenin sorumluluğu kalkmı
şolmaz. Yine
mülkiyeti muhafaza kaydıile satı
ş
ta alı
cısı
fatıile sicilde kayı
tlı
görülen veya aracı
n uzun süre kiralama ariyet veya rehni gibi
durumlarda kiracı
, ariyet veya rehin alan kişiler öteki işleten sı
fatı
na
sahiptirler. Bunları
n yanı
nda bir de varsayı
mlı işletenlik söz
konusudur. Yasa zarar görenlere muvazalıişlemlere karşıkoruma
bakı
mı
ndan varsayı
mlıiş
letenlik öngörmüş
tür. (m.3) Kişiler 3. kişilere
karşıdanı
şı
klıiş
lemlere girişebilirler. Örneğin; mal varlı
ğıaz ya da
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yok olanlar üzerlerine aracıkaydettirebilirler. Rehin vermişveya
kiralamı
şgözükebilirler. İ
ş
te yasa bu durumda “ilgili tarafı
ndan başka
bir kişinin aracıkendi hesabı
na ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere
işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse bu
kimse iş
leten sayı
lı
r” demektedir. Kanı
tlama yolu ile kişi ya da kiş
ileri
belirleme ona ya da onlara teknik anlamda işletenlik niteliği vermez.
İ
şleten gibi sorumlu olmalarısonucunu doğurur. Öyle ise öncelikle
görünür iş
letenlere başvurulduğu ve kuşkulu bir durum söz konusu
olmadı
ğısürece sorumluluk yoluna gidilmelidir.
Açı
klamalar ı
ş
ı
ğıaltı
nda bakı
ldı
ğı
nda davacıidare tarafı
ndan
işbu tazminat davasıaçı
lmadan çok önce ceza dosyası
ndaki, kaza
tarihinden 2 yı
l önce motorsikletin davalıMehmet Emin’den dava dı
ş
ı
İ
smail’e satı
ldı
ğıyolundaki beyan irdelenmelidir. Yani 2918 sayı
lı
Yasa’nı
n 3. maddesinin son cümle burada tezahür etmekte davalı
Mehmet üzerine kayı
tlımotorsiklet uzun zamandan beri İ
smail
tarafı
ndan harici satı
ş
a dayalıolarak kullanı
lmaktadı
r. İ
smail’in gerek
ceza dosyası
ndaki gerekse mahkememiz huzurundaki bu yöndeki
anlatı
mları Mehmet Emin’i sorumluluktan kurtarmaya yönelik
muvaazalıbir ifade olarak değerlendirilemez. Zira İ
smail oldukça ağı
r
bir ş
ekilde yaralandı
ğıkazadan hemen sonra hastane polisine vermiş
olduğu ifadede harici satı
ş
ıdile getirmişolup böylesi bir durumda
ileride açı
lacak muhtemel bir tazminat davası
nıdüş
ünerek Mehmet
Emin lehine beyanda bulunduğu kabul edilemez. Kı
sacasıharici
satı
şve buna dayalıİ
smail’in kullanı
mı
, dolayı
sı
yla maddî anlamda
bu kişi yönünden işletenlik kavramı
nı
n gerçekleş
tiğinin kabulü
zorunludur. Eğer davacıBağ-Kur olmayı
p özel bir ş
ahı
s olsaydı
Mehmet Emin kendisi lehine yasada getirilen bu kurtuluş
beyyinesinden faydalanabilecekti. Oysa davacıBağ-Kur olduğu için
ve dava 1479 sayı
lıYasa’nı
n 63. maddesine göre ikame edildiğinden
Mehmet Emin sadece madde metninde yer alan “araç sahiplerine”
ibaresi nedeni ile sorumlu tutulmaktadı
r. Burada iki ayrıözel yasa
olan 2918 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinin son cümle ile 1479 sayı
lı
Yasa’nı
n 63. maddesi içeriği birbiriyle çelişmekte olup bu husus
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k teş
kil etmektedir. Zira Mehmet Emin’in üzerine
kayı
tlıaraç herhangi bir özel ş
ahsa zarar vermişolsaydıkendisi
harici satı
şa dayalıolarak sorumluluktan kurtulabilecekti. Ancak sı
rf
yasal düzenleme nedeni ile ve davacıBağ-Kur olduğu için Mehmet
Emin’in
bu
yöndeki
sorumluluktan
kurtulabilme
imkanı
engellenmektedir. Mevcut yasal düzenlemeden kaynaklanan bu
olgular ise Anayasa’nı
n 2., 5. ve 10. maddesinde yer alan
Cumhuriyetin nitelikleri, Devletin temel amaç ve görevlerinde
zikrolunan sosyal hukuk devleti ilkesi ile kanun önünde eşitlik ilkesine
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aykı
rı
dı
r. 1479 sayı
lıYasa’nı
n 63. maddesindeki araç sahiplerine
ibaresi davacıidare lehine bir eşitsizliğe neden olmaktadı
r. Oysa
Anayasa’nı
n yukarı
da belirtilen ve Genel Esaslar bölümünde yeralan
maddelerde özetle;
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri
çerçevesinde ayı
rı
m gözetmeksizin herkesin eşit olduğu ve hiçbir
kişiye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namayacağı
vurgulanmı
ştı
r. Bütün bu açı
klamalar ı
şı
ğıaltı
nda dosyanı
n anı
lan
kavramı
n iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesinin gerektiği
sonuç ve kanaati ile aş
ağı
daki hüküm kurulmalı
dı
r.
Hüküm: Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 1479 sayı
lıBağ-Kur
Yasası
’nı
n 63. maddesindeki ikinci fı
krası
nda yeralan “araç
sahiplerine” ibaresinin iptali için dava dosyası
ndaki bu konu ile
belgelerin
tastikli
örneklerinin
Anayasa
Mahkemesi’ne
gönderilmesine, davanı
n Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karara
kadar geri bı
rakı
lması
na dair davacıvekili ile davalıMehmet Emin
vekili ve diğer davalı
ları
n yüzlerine karşıalenen ve yasa yolu açı
k
olmak üzere verilen karar açı
kça okunup usulen anlatı
ldı
.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
2.9.1971 günlü, 1479 sayı
lıEsnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağı
msı
z Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun itiraz
konusu “Araç sahiplerine” ibaresini de içeren 63. maddesi şöyledir:
“Madde 63- Üçüncü bir kimsenin suç sayı
lı
r hareketi ile bu
Kanunda sayı
lan yardı
mları
n yapı
lması
nı gerektiren bir halin
doğması
nda, Kurum, sigortalıveya hak sahiplerine gerekli bütün
yardı
mlarıyapar.
Ancak, Kurum, yapı
lan bu yardı
mları
n ilk peş
in değeri için
üçüncü kiş
ilere, istihdam edenlere, araç sahiplerine ve diğer
sorumlulara rücu eder. Bu kimselerin hak sahiplerine yaptı
kları
ödemeler dolayı
sı
yla Kurumun zarara uğraması halinde, hak
sahiplerine rücu hakkısaklı
dı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
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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 5.- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin
bağı
msı
zlı
ğı
nıve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi korumak, kiş
ilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddî ve
manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi için gerekli ş
artları hazı
rlamaya
çalı
şmaktı
r.”
3- “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 36. maddesi şöyledir:
“MADDE 36.- Herkes, meşrû vası
ta ve yollardan faydalanmak
suretiyle yargımercileri önünde davacıveya davalıolarak iddia ve
savunma ile adil yargı
lanma hakkı
na sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçı
namaz.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
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 12.6.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
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dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kurallarıile bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme başvuru kararı
nda, iki ayrı
özel yasa olan 2918 sayı
lıKarayollarıTrafik Yasası
’nı
n 3. maddesinin
son cümlesi ile 1479 sayı
lıYasa’nı
n 63. maddesi içeriğinin birbiriyle
çeliş
tiğini, Anayasa’nı
n 2., 5. ve 10. maddelerinde yer alan
Cumhuriyetin nitelikleri ile Devletin temel amaç ve görevleri arası
nda
belirtilen sosyal hukuk devleti ile Kanun önünde eşitlik ilkesine aykı
rı
olduğunu, itiraz konusu kuralda bulunan “araç sahiplerine” ibaresinin
davacıidare lehine eş
itsizliğe yol açtı
ğı
nı
, oysa Anayasa’da sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleri çerçevesinde ayı
rı
m gözetmeksizin
herkesin eşit olduğu ve hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa
imtiyaz tanı
namayacağı
nı
n vurgulandı
ğı
nıileri 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
ğı hususunda
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
konusu kural ilgisi nedeniyle Anayasa’nı
n 36. maddesi yönünden de
incelenmiş
tir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun
huzuru, millî dayanı
şma ve adalet anlayı
ş
ıiçinde, insan hakları
na
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine bağlı
, baş
langı
çta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir”
denilmektedir. Madde de belirtilen “hukuk devleti”, insan hakları
na
saygı
lı
, bu haklarıkoruyan, toplum yaşamı
nda adalete ve eş
itliğe
uygun bir hukuk düzeni kurmak ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü
sayan, bütün davranı
ş
ları
nda Anayasa’ya ve hukuk kuralları
na uyan,
işlem ve eylemleri yargıdenetimine bağlıolan devlettir.
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Anayasa’nı
n 5. maddesinde ise kiş
ilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak, kiş
inin temel hak ve hürriyetlerini,
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n
maddî ve manevî varlı
ğı
nı
n geliş
mesi için gerekli şartlarıhazı
rlamaya
çalı
şmak, devletin temel amaç ve görevleri arası
nda sayı
lmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n “Hak arama hürriyeti” başlı
klı36. maddesinde de,
herkesin meş
rû vası
ta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı
mercileri önünde davacıve davalıkimliğiyle sav ve savunma hakkı
na
sahip olduğu belirtilmiştir. Sav ve savunma hakkıbirbirini tamamlayan
ve birbirinden ayrı
lmasıolanaksı
z niteliğiyle hak arama özgürlüğünün
temelini oluşturur. Önemi nedeniyle hak arama özgürlüğü, yalnı
z
toplumsal barı
şıgüçlendiren dayanaklardan biri değil aynızamanda
bireyin adaleti bulma, hakkıolanıelde etme, haksı
zlı
ğıönleme
uğraşı
nı
n da aracı
dı
r. Bu hakkı
n kullanı
lması
, yerine getirilmesi
olabildiğince kolaylaştı
rı
lmalı
, olumlu ya da olumsuz sonuç almayı
geciktiren, güçleş
tiren engeller kaldı
rı
lmalı
dı
r.
1479 sayı
lı Yasa’nı
n 63. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n ilk
cümlesine göre, kurumun sigortalı
ya veya hak sahiplerine yaptı
ğı
Yasa’da sayı
lan yardı
mları
n tutarıiçin, üçüncü kiş
ilere, istihdam
edenlere, araç sahiplerine ve diğer sorumlulara rücû etme hakkı
vardı
r.
Kurumun rücû hakkıve sı
nı
rı1479 sayı
lıYasa’nı
n “Üçüncü
kişinin sorumluluğu” baş
lı
klı63. maddesinde düzenlenerek, rücû
edilecek kişilerin sorumlulukları
, üçüncü kiş
inin suç sayı
lan hareketi
ile Yasa’da belirtilen yardı
mları
n yapı
lması
nıgerektiren bir halin
doğmasıve sigortalı
, ya da hak sahiplerine yardı
m yapı
lması
koş
uluna bağlanmı
ştı
r.
Üçüncü kişilerin, istihdam edenlerin, araç sahiplerinin ve diğer
kişilerin sorumlukları
nı
n belirtildiği itiraz konusu düzenleme ile araç
sahiplerinin adları
na kayı
tlıaraçları
n başkaları
nca kullanı
lmalarıve
BAĞ-KUR sigortalı
sı
na zarar vermeleri halinde araç sahiplerinin
kusurlu bir hareketi bulunmasa bile sigortalı
ya veya hak sahiplerine
yapı
lan ödemelerden rücuan sorumlu tutulmalarıöngörülmektedir.
Böylece, kişinin kusurlu olmadı
ğı
nı kanı
tlayı
p sorumluluktan
kurtulması
na olanak tanı
nmamı
ştı
r. Bu durumun Anayasa’nı
n 36.
maddesinde öngörülen kiş
inin hak arama özgürlüğünü sı
nı
rlandı
rdı
ğı
açı
ktı
r.
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Öte yandan, kişilerin üzerlerine kayı
tlıaracıtasarruf edip
etmedikleri araştı
rı
lmaksı
zı
n sadece kayı
t işleminin objektif
sorumluluğa esas alı
nmasıadaletli bir hukuk düzeni kurup bunu
sürdürmekle yükümlü olan hukuk devleti anlayı
şıile de bağdaş
maz.

Açı
klanan nedenlerle, kural Anayasa’nı
n 2., 5. ve 36.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
İ
tiraz konusu kural Anayasa’nı
n 2., 5. ve 36. maddelerine aykı
rı
görülerek iptal edildiğinden, 10. maddesi yönünden incelenmesine
gerek görülmemiştir.
VI- SONUÇ
2.9.1971 günlü, 1479 sayı
lı “Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağı
msı
z Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu”nun
63.
maddesinin 3396 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen ikinci fı
krası
nda yer alan
“... araç sahiplerine ...” ibaresinin, Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE, 27.3.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

621

Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/5
: 2002/42
: 28.3.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Dokuzuncu Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 26.5.1981 günlü, 2464 sayı
lı“Belediye
Gelirleri Kanunu”nun 89. maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nı
n,
Anayasa’nı
n 36. ve 125. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Kiracı
sıolduğu taşı
nmaz nedeniyle hakkı
nda yol harcamaları
na
katı
lma payıtahakkuk ettirilen davacı
nı
n açtı
ğıdavayıtemyizen
inceleyen Danı
ş
tay Dokuzuncu Dairesi, 2464 sayı
lıBelediye Gelirleri
Kanunu’nun 89. maddesinin
(a) bendinin son paragrafı
nı
Anayasa’ya aykı
rıbularak iptali istemiyle baş
vurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Başvuru kararı
nı
n gerekçe bölümü şöyledir:
“Diyarbak ı
r Büyükşehir Belediye Baş
kanlı
ğıvekili Av. Nesip
Yı
ldı
rı
m taraf ı
ndan Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne karş
ı
Diyarbakı
r Vergi Mahkemesinin 1 3 . 4. 19 99 tarih ve K:1999/80
sayı
lıkararı
nı
n temyizen incelenerek bozulmasıistemiyle verilen
dilekçe üzerine açı
lan dosya incelenerek işin gereği görüş
üldü:
Dosyanı
n incelenmesinden, yükümlünün kiracı
sıbulunduğu
taşı
nmaz
nedeniyle
tahakkuk
ettirilen yol ve kaldı
rı
m
harcamaları
na katı
lma payı
nı
n ödenmesi gerektiği yönünde
Diyarbakı
r Büyükş
ehir Belediye Başkanlı
ğı
nca tesis edilen
23.7.1998 tarih ve 155/01643 sayı
lıişlemin iptali ile tahakkuk
ettirilen katı
lma payı
nı
n terkini istemiyle açı
lan davanı
n, mahkemece,
davacı
nı
n anı
lan taşı
nmazı
n kiracı
sıolduğu bu nedenle sözkonusu
katı
lma payı
nı
n yükümlüden istenmesinin yerinde olmadı
ğı
gerekçesiyle kabul edildiği, davalıidare tarafı
ndan da harcamalara
katı
lma payı
nı
n yarı
sıödenmeden açı
lan davanı
n bu nedenle reddi
gerektiği ileri sürülerek anı
lan mahkeme kararı
nı
n bozulmasıistemiyle
temyiz isteminde bulunulduğu anlaşı
lmı
ştı
r.
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2464 sayı
lıBelediye Gelirleri Kanunu’nun 89. maddesinin (a)
fı
krası
nı
n 4. bendinde katı
lma payları
na karşıdava açı
labilmesi için
katı
lma payları
nı
n yarı
sı
nı
n önceden belediyelere ödenmesi gerektiği
öngörülmüştür.
Açı
klanan madde hükmüne göre katı
lma payları
na karş
ıdava
açı
labilmesi ve davanı
n esasıhakkı
nda inceleme yapı
labilmesi için
tahakkuk ettirilen kat ı
lma payları
nı
n yarı
sı
nı
n önceden belediyelere
yatı
rı
lması
nı
n dava şartıolarak öngörülmesi bu ödemeyi yapacak
mali gücü bulunmayan veya olayı
mı
zda olduğu gibi katı
lma payı
nı
n
mükellefi olmadı
ğıhalde bu miktarı ödemek zorunda olanlar
bakı
mı
ndan hak arama hürriyetini kı
sı
tlayan bir özellik
arzetmektedir.
Dairemizce, 2464 sayı
lı Kanunun 89. maddesinin ( a )
fı
krası
nı
n 4. bendi hükmünün Anayasaya uygunluğunun incelenmesi
gerekli görülmüştür.
Anayasanı
n 36. maddesinde, Herkesin meş
ru vas ı
ta ve
yollardan faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacı
veya davalıolarak iddia ve savunma hakkı
na sahip olduğu
belirtilmiş, 125. maddesinde de, idarenin her türlü eylem ve
işlemlerine karşıyargıyolunun açı
k olduğu hükme bağlanmı
ştı
r.
Belediye Gelirleri Kanunuyla dava açı
labilmesi için katı
lma
payı
nı
n yarı
sı
nı
n önceden ödenmesi şartı
nı
n getirilmesi hak arama
hürriyeti ve idarenin iş
lemine karş
ıdava açma hakkı
nıbüyük ölçüde
sı
nı
rlamaktadı
r. Böyle bir sı
nı
rlama Anayasanı
n 36 ve 125.
maddelerine aykı
rı
lı
k teş
kil etmektedir.
Diğer yandan 2577 sayı
lıİ
dari Yargı
lama Usulü Kanununun
27.
maddesinde
yer
alan
vergi
mahkemelerinde
vergi
uyuş
mazlı
kları
ndan doğan davaları
n açı
lmas ıtarh edilen vergi,
resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunları
n zam ve
cezaları
nı
n dava konusu edilen bölümünün tahsil iş
lemini durdurur
hükmü, uyuş
mazlı
k halinde önceden belediyeye yatı
rı
lmasıgereken
yarı nispetindeki
katı
lma payı yönünden uygulanamaz hale
gelmektedir.
Bu durumda sözkonusu katı
lma payı
nı
n mükellefi olmadı
ğı
halde adı
na Katı
lma payıtahakkuk ettirilen davacıile ödeme gücüne
sahip olmayan mükelleflerin anı
lan payı
n yarı
sı
nıödemek zorunda
kalmalarıhali Anayasanı
n temel haklar ve ödevlerden saydı
ğıhak
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arama hürriyetinin bir gereği olan iddia ve savunma hakları
nı
kı
sı
tlamakta ve bu hakları
n eksiksiz kullanı
lması
nıengellemektedir.
Bu nedenle Anayasada yer alan hak arama h ürriyetinin
eksiksiz kullanı
lması
nıengelleyecek nitelikteki 2464 sayı
lıKanunun
89. maddesinin (a) fı
krası
nı
n 4. bendinde yer alan düzenlemenin
Anayasa hükümlerine özellikle Anayasanı
n 36. maddesinin açı
k
hükmüne aykı
rıolduğu düş
ünülmektedir.
Açı
klanan nedenlerle, 2464 sayı
lıKanunun 89. maddesinin ( a)
fı
krası
nı
n 4. bendi hükmünün Anayasanı
n 36. ve 125. maddelerine
aykı
rıolduğu kanı
sı
na varı
ldı
ğı
ndan anı
lan hükmün iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesine başvurulması
na, dava dosyası
nı
n Anayasa
Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar” bekletilmesine
26.10.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
26.5.1981 günlü, 2464 sayı
lı“Belediye Gelirleri Kanunu”nun 89.
maddesinin (a) bendinin iptali istenilen son paragrafışöyledir:
“Katı
lma payları
na karş
ı dava açı
labilmesi için, katı
lma
payları
nı
n yarı
sı
nı
n önceden belediyelere ödenmesi gerekir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 36.- Herkes, meş
rû vası
ta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıveya davalı
olarak iddia ve savunma ile adil yargı
lanma hakkı
na sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçı
namaz.”
2- “MADDE 125.- İ
darenin her türlü eylem ve işlemlerine karş
ı
yargıyolu açı
ktı
r. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
sözleş
melerinde bunlardan doğan uyuş
mazlı
kları
n millî veya
milletlerarasıtahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası
tahkime ancak yabancı
lı
k unsuru taş
ı
yan uyuş
mazlı
klar için gidilebilir.
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Cumhurbaş
kanı
nı
n tek başı
na yapacağıiş
lemler ile Yüksek
Askerî Şûranı
n kararlarıyargıdenetimi dı
ş
ı
ndadı
r.
İ
darî işlemlere karş
ıaçı
lacak davalarda süre, yazı
lıbildirim
tarihinden baş
lar.
Yargıyetkisi, idarî eylem ve iş
lemlerin hukuka uygunluğunun
denetimi ile sı
nı
rlı
dı
r. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil
ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kı
sı
tlayacak, idarî eylem
ve iş
lem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldı
racak biçimde yargı
kararıverilemez.
İ
darî iş
lemin uygulanmasıhalinde telafisi güç veya imkânsı
z
zararları
n doğmasıve idarî işlemin açı
kça hukuka aykı
rıolması
şartları
nı
n birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek
yürütmenin durdurulması
na karar verilebilir.
Kanun, olağanüstü hallerde, sı
kı
yönetim, seferberlik ve savaş
halinde ayrı
ca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlı
k nedenleri ile
yürütmenin durdurulmasıkararıverilmesini sı
nı
rlayabilir.
İ
dare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararıödemekle
yükümlüdür.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N,
Haş
im KILIÇ,
Samia AKBULUT, Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir
Can ILICAK, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve
Ahmet
AKYALÇIN’ı
n katı
lmaları
yla 15.1.2001 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine 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
, bunları
n gerekçeleriyle
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü :
Belediye Gelirleri Kanunu’nun 89. maddesinin (a) bendinin son
paragrafı
nda “Katı
lma payları
na karşıdava açı
labilmesi için, katı
lma
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payları
nı
n yarı
sı
nı
n önceden
denilmektedir.

belediyelere

ödenmesi

gerekir.”

Yol, kanalizasyon ve su hizmetlerinden yararlanan taş
ı
nmaz
sahiplerinden alı
nan harcamalara katı
lma payı
, borçlularıbakı
mı
ndan
resim benzeri mali bir yükümlülük niteliği taşı
maktadı
r. 2464 sayı
lı
Belediye Gelirleri Kanunu’nun itiraz konusu 89. maddesinin (a)
bendinin son paragrafı
yla, harcamalara katı
lma payları
na karş
ıdava
açabilmek için, tahakkuk ettirilen payı
n yarı
sı
nı
n önceden ilgili
belediyelere ödenmesi şartıgetirilmiş
tir.
Baş
vuru kararı
nda, itiraz konusu kuralla harcamalara katı
lma
payları
na karş
ıdava açabilmek için getirilen dava ş
artı
nı
n, mali gücü
yetersiz olanlar veya katı
lma payımükellefi olmadı
ğıhalde bu payı
ödemek zorunda bı
rakı
lanlar bakı
mı
ndan hak arama özgürlüğünü
kı
sı
tladı
ğı
, iddia ve savunma hakkı
na sı
nı
rlama getiren bu hükmün
Anayasa’nı
n 36. ve 125. maddelerine aykı
rı olduğu
ileri
sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 36. maddesinde; “Herkes, meşru vası
ta ve
yollardan faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davalıveya
davalıolarak iddia ve savunma ile adil yargı
lanma hakkı
na sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçı
namaz”, denilmektedir. Maddeyle güvence altı
na alı
nan dava
yoluyla
hak arama özgürlüğü, kendisi bir temel hak niteliği
taşı
ması
nı
n ötesinde diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken
şekilde yararlanı
lması
nıve bunları
n korunması
nısağlayan en etkili
güvencelerden birisini oluş
turmaktadı
r. Gerçekten, karşı
laştı
ğıbir
suçlamaya karş
ıkişinin, kendisini savunabilmesinin ya da maruz
kaldı
ğıhaksı
z bir uygulama veya işleme karş
ıhaklı
lı
ğı
nıileri sürüp
kanı
tlayabilmesinin en etkili ve güvenceli yolu yargımercileri önünde
dava hakkı
nıkullanı
labilmesidir. Kişilere yargımercileri önünde dava
hakkıtanı
nması
, adil bir yargı
lamanı
n ön koşulunu oluşturur.
Avrupa İ
nsan HaklarıSözleş
mesi’nin adil yargı
lanma hakkı
nı
n
düzenlendiği 6. maddesine ilişkin Avrupa İ
nsan HaklarıMahkemesi
kararları
nda da, dava yoksa, adil, aleni ve gecikmesiz bir
yargı
lamadan söz edilemeyeceği (Golder/İ
ngiltere, 21.2.1975, A 18,
s.12, paragraf 37 (b)); mahkeme önünde hak arama yolunun fiilen
yahut hukuken geçici de olsa kapatı
lması
nı
n veya kullanı
mı
nı
imkansı
z kı
lan koşullara bağlayarak sı
nı
rlanması
nı
n adil yargı
lanma
hakkı
nı
n ihlali anlamı
na geleceği (Airey/İ
rlanda, 9.10.1979, A 32,
s.12) belirtilmiştir.
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İ
tiraz konusu kuralla, kendisine 2464 sayı
lıBelediye Gelirleri
Kanunu uyarı
nca harcamalara katı
lma payıtahakkuk ettirilen bir
mükellefin buna karş
ıdava açabilmesi, söz konusu payı
n yarı
sı
nı
n
önceden ilgili belediyeye ödemesi ş
artı
na bağlanmı
ş
tı
r. Harcamalara
katı
lma payları
na karşıdava açı
labilmesinin
böyle bir ş
arta
bağlanarak sı
nı
rlandı
rı
lması
nı
n, ilgili belediyelerin söz konusu gelirleri
öncelikle tahsil ederek projelerini kı
sa sürede tamamlamalarıve bu
konudaki dava sayı
sı
nı
n azaltı
larak mahkemelerin iş yükünün
hafifletilmesi gibi kamu yararı
na yönelik nedenlere dayandı
rı
ldı
ğı
anlaş
ı
lmaktadı
r. Ancak Anayasa’nı
n 13. maddesinde temel hak ve
özgürlüklerin sı
nı
rlandı
rı
lması
, Anayasa’nı
n ilgili maddelerinde özel
sı
nı
rlandı
rma nedeni bulunması
na bağlıtutulmuş
tur. Anayasa’nı
n
dava hakkı
nı
n düzenlendiği 36. maddesinde bu hakkı
n
sı
nı
rlandı
rı
lması konusunda özel bir sı
nı
rlama nedenine yer
verilmemiştir. Bu nedenlerle, dava hakkı
nı
n sı
nı
rlandı
rı
lması
Anayasa’nı
n 36. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Anayasa’nı
n 125. maddesinin ilk fı
krası
nda; “İ
darenin her türlü
eylem ve iş
lemlerine karş
ıyargıyolu açı
ktı
r...”, denilmektedir. İ
tiraz
konusu kuralla harcamalara katı
lma payları
na karş
ıdava yolu
kapatı
lmamakta, dava açı
lmasıbelli bir koş
ula bağlanmaktadı
r. Bu
durumda, dava hakkı
nıortadan kaldı
rmayan itiraz konusu kuralı
n
Anayasa’nı
n 125. maddesine aykı
rıolmadı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
VI- SONUÇ
26.5.1981 günlü, 2464 sayı
lı“Belediye Gelirleri Kanunu”nun
3239 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 89. maddesinin (a) bendinin son
paragrafı
nı
n, Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, Ertuğrul
ERSOY’un karşı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 28.3.2002 gününde karar
verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/5
: 2002/42

26.5.1981 günlü ve 2464 sayı
lıBelediye Gelirleri Kanunu’nun
4.12.1985 günlü ve 3239 sayı
lıKanun’un 121. maddesiyle değişik 89.
maddesinin (a) bendinin dördüncü fı
krası
nda “katı
lma payları
na karş
ı
dava açı
labilmesi için, katı
lma payları
nı
n yarı
sı
nı
n önceden
belediyelere ödenmesi gerekir” hükmünün iptaline iliş
kin çoğunluk
görüşüne aşağı
da açı
klanan gerekçelerle katı
lmı
yorum.
I- 5237 sayı
lıeski Belediye Gelirleri Yasası
’nda bulunan yol, su
ve kanalizasyon masrafları
na iştirak payı
, 2464 sayı
lıBelediye
Gelirleri Yasası
’nda da yeniden düzenlenerek korunmuştur.
Ülkemizde, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmenin doğal
sonucu olarak; artan nüfusun hı
zla kı
rsal kesimden kentlere
yönelmesi, kentlerin çağı
n gereklerine göre yeniden düzenlenmesini
ve imar hareketlerinin daha plânlıolarak organize edilmelerini
gerektirmiştir. Bu durum doğal olarak yerel yönetim finans
sistemlerinin kaynak ihtiyacı
nıart ı
rmı
ştı
r. 2464 sayı
lı Belediye
Gelirleri Yasası
’nı
n 86, 87 ve 88. maddelerinde yer alan,
“Harcamalara katı
lma payları
” olarak nitelendirilen gelirlerin
oluş
ması
nı
n ana nedeni budur.
Harcamalara katı
lma payları
, bir program dahilinde veya istek
üzerine gerçekleştirilen iş
lerde, bu hizmetler nedeniyle yapı
lan
giderlerin tamamı
dı
r. Bu paylar, Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skân Bakanlı
ğıile İ
ller
Bankasıtarafı
ndan saptanan ve yayı
nlanan rayiç ve birim fiyatlara
göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydı ile yapı
lan gerçek
harcamalardı
r. Ödeme yükümlülüğü, hizmetten yararlanan arsa ya da
bina sahibine aittir. 89. Madde incelendiğinde; yasakoyucunun
mükellefe katı
lma payıborcunun tahakkukunda ve ödenmesinde
önemli kolaylı
klar sağladı
ğıda anlaşı
lmaktadı
r.
a- Harcamalara katı
lma paylarıpeş
in ödendiği takdirde payları
n
ilgililerden % 25 noksan olarak alı
nması
,
b- Hizmetin değerlendirilmesinde, özel devlet yardı
mları
,
karşı
lı
ksı
z fon tahsisleri, bu iş
ler için yapı
lmı
şbağı
şve yardı
mlar ve
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kamulaş
tı
rma bedellerinin giderler tutarı
ndan indirilmesi ve ayrı
ca
katı
lma payları
nı
n mükellefin bina veya arsası
nı
n vergi değerinin % 2
sini geçmemesi,
c- Kamu alacağıniteliğindeki katı
lma payları
nı
n mükellefe tebliğ
edildiği yı
lıizleyen yı
ldan itibaren dört eş
it taksitle ödenebilmesi,
d- 3030 sayı
lı“Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda
Kanun”un uygulandı
ğışehirlerde, hizmeti veren belediyelerin görüş
ü
alı
nmak suretiyle harcamalara katı
lma payları
nı
n yarı
sı
na, peşin
ödeme halinde, üçte birine kadar indirmeye Bakanlar Kurulunun
yetkili kı
lı
nması
,
Bu duruma örnektir.
2464 sayı
lıKanun’un 89. maddesinin (a) fı
krası
na göre
kendisinden harcamalara katı
lma payıistenilen gayrimenkul sahibinin
dava açabilmek için katı
lma payları
nı
n yarı
sı
nıönceden belediyelere
ödemesi gerekir. Bu koşul, usul hukuku yönünden davanı
n esası
hakkı
nda inceleme yapı
labilmesi için, yerine getirilmesi zorunlu
bulunan olumlu bir dava ş
artıgörünümündedir.
İ
ptali istenen madde bendi, yukarı
da açı
klanan ödeme
kolaylı
klarıda gözetilecek olursa iddia ve savunma özgürlüğünü
ortadan kaldı
rmamakta, sadece bu özgürlüğün kullanı
labilmesi için
“katı
lma payları
nı
n yarı
sı
nı
n önceden belediyelere ödenmesi”ni bir ön
şart olarak belirlemektedir. Böyle bir sı
nı
rlama ihtiyacı
, “kamu
yararı
”nıkorumak isteğinden kaynaklanmı
ş
tı
r. Hiç bir sı
nı
rlama
olmadan, katı
lma paylarıaleyhine açı
lacak davaları
n sayı
sı
nı
n hı
zla
artması
, mükellefler tarafı
ndan yapı
lacak ödemeleri davalar
sonuçlanı
ncaya kadar geciktireceği için, yerel yönetimlerimiz de
görevli -Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri- olarak toplam (3228)
Belediye Baş
kanlı
ğı
nı
n planlıyatı
rı
mları
nıfinansman güçlüğü içine
sokarak, başlatı
lan projelerin tamamlanması
nı engelleyecektir.
Ülkemizin geliş
me sürecinde, hı
zla kentleşmesinin sonucu olarak
yerleş
im merkezlerinin yeniden düzenlenmesini de aksatarak, yerel
yönetimlerin etkili hizmet fonksiyonunu azaltacaktı
r.
Bir yasa ile getirilen ve benzer durumdaki bütün gayrimenkul
sahiplerine eş
it ş
ekilde uygulanacak, genel nitelikli bu sı
nı
rlama;
makul, adil, anlaşı
labilir ve ölçülü olup, Anayasa’nı
n 36. maddesine
aykı
rıdeğildir. Hak arama özgürlüğünü ortadan kaldı
rmamaktadı
r.
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Aynışekilde, itiraz konusu madde bendi, “İ
darenin her türlü
eylem ve işlemlerine karş
ıyargıyolu açı
ktı
r” hükmünü taşı
yan
Anayasa’nı
n 125. maddesine de aykı
rıdeğildir. İ
tiraz konusu kuralla
harcamalara katı
lma payları
na karşıdava yolu kapatı
lmamakta, dava
açı
lmasıbelli bir koş
ula bağlanmaktadı
r.
II- Anayasa’nı
n 13. maddesinde (3.10.2001-4709/2 md.) yapı
lan
değiş
iklikle temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel
sı
nı
rlamaları
n ortadan kaldı
rı
ldı
ğı
, bu nedenle, “kamu yararı
” amacı
yla
da olsa her türlü yasada herhangi bir sı
nı
rlamanı
n yapı
lması
nı
n doğru
olmayacağı ş
eklinde bir yorumu kabul etmek olanaksı
zdı
r.
Anayasa’nı
n 13. maddesinin yeni düzenlenişş
ekliyle temel hak ve
özgürlükleri hiç bir kayı
t ve şarta bağlıolmayan sı
nı
rsı
z “özgürlük
alanları
” olarak görmemek gerekir. Bu hak ve özgürlükler
düzenlendikleri temel hak normunun alanları
yla sı
nı
rlı
dı
r. 13.
Maddenin son ş
ekline göre; yasakoyucunun Belediye Gelirleri gibi
özel nitelikli yasalarda dahi herhangi bir sı
nı
rlama yapamayacağı
nı
benimsemek doğru değildir. Yasakoyucunun sı
nı
rlamaya yer verdiği
bir yasal düzenlemede:
a- Hak ve özgürlüğün özüne dokunulmaması
,
b- Anayasa’nı
n sözüne ve ruhuna aykı
rıdavranı
lmaması
,
c- Demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine
uyulması
,
d- Ölçülülük ilkesine uygun düzenleme yapı
lması
,
şeklinde belirlenen ilkelere uyulması durumunda Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ktan bahsedilemez. Nitekim baş
tan beri açı
klandı
ğıüzere
yasakoyucu 89. maddenin düzenlenmesinde bu kurallara uymuş
tur.
Açı
klanan nedenlerle, dava konusu kuralı
n iptali isteminin reddi
gerekeceği kanı
sı
yla aksi yönde oluşan çoğunluk görüş
üne
katı
lmı
yorum.

Üye
Ertuğrul ERSOY
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/61
: 2002/43
: 17.4.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN :
Mahkemesi

Bakı
rköy 2. Asliye Ceza

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı23 Nisan
1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye,
Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanunun 1. maddesinin 5.
bendinin (a) alt bendinin, “Türk Ceza Kanunu”nun 192. maddesi
yönünden, Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Sanı
k hakkı
nda, Türk Ceza Kanunu’nun 192. maddesinin birinci
ve ikinci fı
krasıile 80. maddesi gereğince cezalandı
rı
lmasıiçin Asliye
Ceza Mahkemesi’ne açı
lan kamu davası
nda, 4616 sayı
lı“23 Nisan
1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye,
Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5.
bendinin (a) alt bendini, “... Türk Ceza Kanunu”nun 192. maddesi
yönünden Anayasa’ya aykı
rı gören Mahkeme, iptali istemiyle
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Her ne kadar sanı
k hakkı
nda müş
teki Cemalettin KOÇAK’a
şantaj yaptı
ğı
ndan bahisle TCK’nun 192. maddesi gereğince
cezalandı
rı
lmasıiçin kamu davasıaçı
lmı
şise de 22.12.2000 günlü
Resmî Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe giren 4616 sayı
lıYasa’nı
n
23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen Suçlardan DolayıŞartla
Salı
verilmeyle İ
lgili Dava Ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanunun
¼ maddesi gereğince benzeri bir çok maddeyi ve aynıfası
ldaki diğer
maddeleri kapsayan Yasa ile davanı
n kesin hükme bağlanması
nı
n
ertelenmesi gerektiği halde TCK’nun 192. maddesinin aynıKanunun
1/5 maddesi gereğince ayrı
k tutulması
nı
n Anayasamı
zı
n 10.
maddesinde yerini bulan eş
itlik ilkesi ile ve 2. maddesindeki hukuk
devleti ilkesi ile bağdaş
madı
ğıTCK’nun 192. maddesinin de bu
nedenle 4616 sayı
lıYasa kapsamı
na alı
nmasıgerektiği, sanı
k
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vekilinin itirazı
nı
n bu nedenle ciddî görüldüğü anlaş
ı
ldı
ğı
ndan
Anayasa Mahkemesi’ne bu hususta İ
Tİ
RAZ BAŞVURUSUNDA
BULUNULMASINA”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan
DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair
Kanun”un 1. maddesinin kapsam dı
ş
ıbı
rakı
lan suçlarıbelirleyen 5.
bendinin itiraz konusu bölümü de içeren (a) alt bendi şöyledir:
“Ancak;
a) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 157, 161, 162, 168, 171, 188,
191, 192, 202, 205, 208, 209, 211 ilâ 219, 240, 243, 264, 298, 301 ilâ
303, 305 inci maddelerinde, 312 nci maddenin ikinci fı
krası
nda, 313
üncü maddesinde, 314 üncü maddesinin birinci fı
krası
nda, 339 ilâ
349, 366, 367, 383, 394, 403 ilâ 408, 414 ilâ 418 ve 503 ilâ 506 ncı
maddelerinde,
....
yer alan suçlarıişleyenler hakkı
nda bu madde hükümleri
uygulanmaz.”
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 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce,
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
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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 uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’ı
n katı
lmaları
yla
17.4.2002 günüde 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, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıile bunları
n gerekçeleri ve
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde,
bu bentte belirtilen ve araları
nda Türk Ceza Kanunu’nun 192.
maddesinin de bulunduğu suçları iş
leyenlerin Yasa’nı
n 1.
maddesinde öngörülen hükümlü ve tutukluları
n lehine olan
düzenlemeden istifade edemeyecekleri hüküm altı
na alı
nmı
ştı
r.
Türk Ceza Kanunu’nun “Hürriyet Aleyhinde İ
ş
lenen Cürümler”
başlı
klıikinci babı
n “Şahı
s Hürriyeti Aleyhinde Cürümler” isimli
üçüncü faslı
nda yer alan 192. maddesi, tehditte bulunmak suretiyle
kendisine veya başkası
na para verilmesi ya da bir yarar sağlanması
maksadıile hareket eden kiş
i hakkı
nda uygulanacak cezai yaptı
rı
mı
düzenlemektedir.
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, benzeri kimi suçlar ile aynı
fası
lda yer alan diğer suçlar 4616 sayı
lıYasa kapsamı
na alı
ndı
ğı
halde, 192. maddede yaptı
rı
ma bağlanan suçun istisna tutulduğunu,
bunun ise Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rıolduğunu ileri
sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde tanı
mıyapı
lan Hukuk Devleti, insan
hakları
na saygı
lıve bu haklarıkoruyan toplum yaşamı
nda adalete ve
eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve bu düzeni sürdürmekle
kendini yükümlü sayan, bütün davranı
şları
nda hukuk kuralları
na ve
633

Anayasa’ya uyan, işlem ve eylemleri yargıdenetimine bağlıolan
devlettir,
Türk Ceza Yasası
’nı
n 192. maddesiyle aynıfası
lda yer alan ve
benzer unsurlarıiçerip daha ağı
r cezayıgerektiren Türk Ceza
Kanunu’nun “kişi hürriyetinden mahrumiyet” suçuna ilişkin 179.
maddesi ile tehdit suçunun unsur olarak içerisinde bulunduğu diğer
fası
llardaki “gasp” suçunu düzenleyen 495. maddesi, “zorla kadı
n
kaçı
rma” suçuna ilişkin 429. maddesi, “reş
it olmayan bir kimseyi
kaçı
rma veya bir yerde alı
koyma” suçuna ilişkin 430. maddesi,
“Hükümete müracaata muktedir olduğu ahvalde iddia eylediği bir
hakkıistihsal maksadı
yla eşya üzerinde kuvvet sarfiyle veya ş
ahı
slara
karşıtehdit, ş
iddet istimal ederek hak alma” suçuna ilişkin 308.
maddesi, “cebir ve şiddet yahut tehdit ile sanat veya ticaret
serbestisini tahdit veya menetme” suçuna ilişkin 201. maddesinde
belirtilen suçlar Yasa kapsamı
na alı
ndı
ğıhalde, 192. maddesi ayrı
k
tutulmuştur.
Böylece, benzer nitelikteki daha ağı
r suçlarıişleyenler için
getirilmişolanaklar anı
lan suçu işleyenlere tanı
nmamı
ş
, 192. madde
kapsamı
na giren suçlar yönünden adaletsiz bir sonuç yaratı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, kural Türk Ceza Kanunu’nun 192.
maddesi yönünden Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Mustafa
BUMİ
N
katı
lmamı
ş
lardı
r.

ve

Ertuğrul

ERSOY

bu

görüş
e

Kuralı
n Anayasa’nı
n 10. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
VI- SONUÇ
21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt
bendinin, Türk Ceza Kanunu’nun 192. maddesi yönünden
Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, Mustafa BUMİ
N ile
Ertuğrul ERSOY’un karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 17.4.2002
gününde karar verildi.

634

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2002/61
: 2002/43

21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 4. bendi dı
şı
nda kalan
kimi kuralları
nı
n iptali yolundaki çokluk oyuna esastan; retle
sonuçlanan bölümlerine ise aşağı
da açı
klanan nedenlerle gerekçe
yönünden katı
lmı
yoruz.
4616 sayı
lıKanunun adı
nda her ne kadar “... işlenen suçlardan
dolayışartla salı
verilmeye, dava ve cezalar ı
n ertelenmesine dair
Kanun” denilmişise de, taşı
dı
ğıkuralları
n içeriği itibariyle bozucu
(infisahı
) koşula bağlıtoplu özel af niteliği ağı
r basan kendine özgü bir
düzenleme olduğu Mahkememiz kararı
nı
n bir çok yerinde
vurgulanmaktadı
r. Bu nedenle, değerlendirmelerin bu çerçeve içinde
yapı
lmasıgerekir.
4616 sayı
lıKanunun kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan
Anayasa’nı
n 87. maddesinde, 14. maddedeki eylemlerden dolayı
hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanı
na karar
vermenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri içinde
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olduğu belirtilmiş
, kimi maddelerinde de genel ve özel af
çı
kartı
lamayacak durumlar gösterilmiş
tir. Baş
ka bir anlatı
mla Anayasa
ile yasaklanan alanlar dı
şı
nda genel ve özel af çı
kartmak
yasakoyucunun takdir alanıiçinde bı
rakı
lmı
ştı
r.
Mahkemelerce, yargı
lanarak suçluluğu sabit görülüp hüküm
giyenlerin, aldı
klarıhapis cezası
nıçekmeleri ve böylece topluma
yeniden kazandı
rı
lmalarıceza hukukunun temel kuralları
ndandı
r.
Yasaları
n yasakladı
ğıher eylem için, bu eylemin iş
lendiği sı
rada
yürürlükte olan Yasa’da gösterilen ceza verilir ve bu cezanı
n nerede
ve ne tarzda infaz edileceği de önceden belirlenir. Aslolan
mahkemelerce tayin edilen hürriyeti bağlayı
cıcezaları
n tamamen
infaz edilmesidir. Çok istisnai hallerde, çı
kartı
lmasıgereken af
yasaları
ndan, hangi suçluları
n ne kadar yararlanacakları
nı
n takdiri ise
yasakoyucuya aittir. Toplu af suçlu için temel hak ve hürriyetlerden
olmadı
ğı
na göre, suçlarıveya suçlularıbirbiriyle mukayese ederek
yasakoyucunun bu alandaki geniştakdir hakkı
na müdahale edilemez.
Yasakoyucu, Anayasa ile yasaklanan alanlara girmedikçe af
yasası
nı
n kapsamı
nı
n tayininde herhangi bir kı
sı
tlayı
cıkurala tabi
değildir.
Anayasa Mahkemesi’nce verilen kimi kararlarda belirtildiği gibi,
Anayasa’nı
n 38. maddesinde, ceza hukuku alanı
nda suç ve cezalara
ilişkin düzenlemelerde uyulmasıgereken temel ilkeler belirlenmiş
olup, bu ilkelerin gözetilmesi koş
uluyla ne tür eylemlerin suç
sayı
lacağıve suç sayı
lan eylemlere ne kadar ve ne türde ceza
verileceği, nelerin cezayıağı
rlaştı
rı
cıya da hafifletici neden sayı
lacağı
yasakoyucunun takdir alanı içine girmektedir. Kuş
kusuz ki,
yasakoyucunun af konusundaki takdir hakkıcezaları
n tayinindekinden
daha geniştir.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykı
rıbulduğu
yasalarıiptal ederek yürürlükten kalkması
nısağlar. Yasakoyucu gibi
davranarak yeni bir uygulamaya yol açacak hüküm kuramaz.
Anayasa’nı
n öngördüğü ve mutlak düzenlenmesini istediği hususlara
yer vermeme durumu dı
şı
ndaki, yasakoyucunun isterse getirebileceği
bir kuralıgetirmemesi iptal nedeni olamaz. İ
sterse yer verilip isterse
yer verilmeyecek bu tür noksanlı
klar, yasakoyucunun takdir yetkisi
içindedir. Yasa maddesine içindeki kimi sözcükleri ayı
klayarak yeni
bir kural niteliği vermek Anayasa’ya uygunluk denetimiyle
bağdaş
maz. Bir kuralı
n, uygulama alanı
nı
n genişletilmesi amacı
yla
değiş
tirilmesini sağlamak için de iptali istenemez. Yasakoyucunun
dilediği zaman giderebileceği noksan düzenleme, anayasal zorunluluk
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dı
şı
nda; Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmaz. Yasakoyucunun takdir alanı
içine giren bir konuda getirilen bir kuralı
n denetimi yerindelik denetimi
olur. Oysa Anayasa yargı
sı
nda yerindelik denetime yer yoktur.
Ayrı
ca, 4616 sayı
lıYasa kapsamıdı
ş
ı
nda bı
rakı
lan kuralları
n,
kapsama alı
nan kurallarla karşı
laş
tı
rı
larak iptaline kadar vermek,
kendini yasakoyucu yerine koymaktan farksı
zdı
r. Kabul edilmelidir ki
Anayasamı
zda gösterilen temel hak ve özgürlükler arası
nda aftan
yararlanma diye bir hakka yer verilmemiştir. Bu nedenledir ki,
yargı
lanarak suçluluğu sabit görülenler, affedilmelerini bir hak olarak
isteyemezler. Yasak alana girmediği sürece affa yetkili olan
yasakoyucu, çı
karacağıaffı
n kapsamı
nıda belirlemeye yetkilidir.
Açı
klanan nedenlerle, 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 5.
bendinin (a) alt bendinin, Türk Ceza Kanunu’nun 192. maddesi
yönünden iptaline iliş
kin çokluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.

Başkan
Mustafa BUMİ
N
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Üye
Ertuğrul ERSOY

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/68
: 2002/44
: 17.4.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : İ
zmir 4. 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 “...bu babı
n ikinci
faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini iş
lemişolursa cezayıtenkise mahal
yoktur.” bölümünün, Anayasa’nı
n 2., 10. ve İ
nsan HaklarıEvrensel
Beyannamesinin 7. maddesine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptali istemidir.
I- OLAY
Birlikte hareket eden üç sanı
ğı
n, yağma ve yağmaya eksik
kalkı
ş
ma suçları
nıişledikleri ileri sürülerek cezalandı
rı
lmalarıiçin
açı
lan kamu davası
nda, TCK’nun 522. maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n
“...bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini iş
lemişolursa
cezayıtenkise mahal yoktur” bölümünün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
savları
nı
n ciddî olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme, iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL
765 Sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun, itiraz konusu kuralı
da içeren
522. maddesi şöyledir:
“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 ş
eyin yahut vaki zararı
n
cürüm iş
lendiği zamandaki kı
ymeti nazarıdikkate alı
nı
r. Yoksa failin
istihsal eylediği menfaat hesap edilmez.
Eğer fail aynınev’iden olan cürümlerden dolayımükerrer
bulunur veya bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini iş
lemiş
olursa cezayıtenkise mahal yoktur.”
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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,itiraz konusu yasa kuralıve ilgili Anayasa kurallarıile bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri incelendikten sonra gereği
görüşülüp düş
ünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak baş
vurular, itiraz
yoluna baş
vuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kuralıile sı
nı
rlı
dı
r.
Türk Ceza Kanunu’nun Mal Aleyhine Cürümler baş
lı
klıOnuncu
Babı
’nı
n ikinci faslı
nda yer alan 495. madde ile yağma suçu
düzenlenmekte, aynıfaslı
n 497. maddesinde ise bu suçun belirli
şekillerde işlenmiş olması halinde daha ağı
r ceza verileceği
öngörülmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 497. maddesinin birinci
fı
krası
nda yağmanı
n geceleyin veya silah ile tehdit edilerek iş
lenmesi
hali ağı
rlaş
tı
rı
cıneden olarak kabul edilmiş
tir
Mahkemenin bakmakta
olduğu davada, suçun geceleyin
işlenmesi nedeniyle sanı
klar hakkı
nda TCK’nun 495. maddesinin
birinci fı
krasıyoluyla 497. maddesinin birinci fı
krası
na göre ceza
uygulanması istenmektedir. 497. maddenin birinci fı
krası
nı
n
uygulanmasıise suçun “geceleyin” veya mağdurun “silah ile tehdit
edilerek” işlenmesine bağlı
dı
r. Olayda, suç gece işlenmişancak, silah
tehdidi ile işlenmemiştir.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu “...bu babı
n ikinci faslı
nda
yazı
lıcürümlerden birini işlemişolursa cezayıtenkise mahal yoktur.”
ibaresinin Türk Ceza Yasası
’nı
n 497. maddesinin birinci fı
krası
ndaki
“...geceleyin...” sözcüğüyle sı
nı
rlıolarak incelenmesine oybirliğiyle
karar verilmiş
tir.
B- On Yı
llı
k Süre Sorunu
İ
ptali istenen 765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun 522. maddesinin
son fı
krası
nı
n “...bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini
işlemişolursa cezayıtenkise mahal yoktur.” bölümü için daha önce
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yapı
lan başvuru 6.7.1993 günlü, Esas 1993/16, Karar 1993/24 sayı
lı
kararla “geceleyin” sözcüğü ile sı
nı
rlıolarak esastan incelenerek
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğıgerekçesi ile reddedilmiş ve karar
21.8.1993 günlü, 21675 sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine 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
yasa hükmünün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla tekrar başvuruda
bulunulamaz.
Anayasa Mahkemesi’nce işin esası
na girilerek reddedilen itiraz
konusu kural hakkı
nda yeni bir başvurunun yapı
labilmesi için, önceki
kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlandı
ğı 21.8.1993 gününden
başlayarak geçmesi gereken on yı
llı
k süre henüz geçmemiş
tir.
Bu nedenle, baş
vurunun Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 28. maddesi uyarı
nca reddi gerekir.
IV- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 497.
maddesinin birinci fı
krası
ndaki “...geceleyin...” sözcüğü ile sı
nı
rlı
olarak incelenen aynıYasa’nı
n 522. maddesinin son fı
krası
nı
n “... bu
babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini işlemişolursa cezayı
tenkise mahal yoktur” bölümüne iliş
kin itiraz başvurusunun,
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddelerinin son
fı
kralarıgereğince REDDİ
NE, 17.4.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/99
: 2002/51
: 28.5.2002

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : CumhurbaşkanıAhmet Necdet
SEZER
İ
PTAL DAVASININ KONUSU: 21.05.2002 günlü, 4758 sayı
lı
“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen Suçlardan DolayıŞartla
Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanunda
Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
liş
kin Kanun”un 1. maddesiyle yeniden
düzenlenen 4616 sayı
lı Yasa’nı
n 1. maddesinin 2. bendinin,
Anayasa’nı
n 87. maddesine ayk ı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesinin
gerekçe bölümü ş
öyledir:
“21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 2. bendinde;
“Müebbet ağı
r hapis cezası
na hükümlü olanları
n çekmeleri
gereken toplam cezaları
ndan; ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cıcezaya
mahkum edilenler ile aldı
klarıceza herhangi bir nedenle şahsi
hürriyeti bağlayı
cı cezaya dönüş
türülenlerin toplam hükümlülük
süresinden on yı
l indirilir. İ
ndirim, verilen her bir ceza için ayrıayrı
değil, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus yapı
lı
r. Ancak bir
kişinin muhtelif suçları
ndan dolayıcezalarıayrıayrıtarihlerde verilmiş
olsa bile, bu cezaları
nı
n toplamıüzerinden yapı
lacak indirim on yı
lı
geçemez.
Tabi olduklarıinfaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam
cezaları
ndan veya toplam hükümlülük sürelerinden on yı
llı
k indirim
yapı
ldı
ktan sonra ceza süresi veya hükümlülük süresi dolmuşolanlar,
iyi halli olup olmadı
kları
na bakı
lmaksı
zı
n ve istemleri olmaksı
zı
n
derhal; toplam cezalarıon yı
ldan fazla olanlar ise tabi olduklarıinfaz
hükümlerine göre fazla olan cezaları
nı çektikten sonra şartla
salı
verilirler.”
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düzenlemesi bulunmaktadı
r.
Bu bendin birinci paragrafı
ndaki, “.....ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cı
cezaya mahkum edilenler ile aldı
klarıceza herhangi bir nedenle ş
ahsi
hürriyeti bağlayı
cı cezaya dönüş
türülenlerin toplam hükümlülük
süresinden on yı
l indirilir.....” kuralıile ikinci paragrafı
ndaki, “.....veya
toplam
hükümlülük
sürelerinden....”
sözcükleri,
Anayasa
Mahkemesi’nin 18.07.2001 günlü, E.2001/4, K.2001/332 sayı
lıkararı
ile iptal edilmiş ve bu iptalin doğuracağıhukuksal boş
luk kamu
düzenini tehdit ve kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden,
iptal hükmünün, kararı
n Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan
başlayarak altıay sonra yürürlüğe girmesi kabul edilmiş
tir.
Söz konusu hukuksal boş
luğu doldurmak için çı
karı
lan
21.05.2002 günlü, 4758 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen
Suçlardan Dolayı Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanunda Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun”un
1. maddesiyle, 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 2. bendi, Anayasa
Mahkemesi kararı
ndaki iptal gerekçesine uygun olarak yeniden
düzenlenmiştir.
Yeniden düzenlenen 2. bentte,
“Müebbet ağı
r hapis cezası
na hükümlü olanları
n veya şahsi
hürriyeti bağlayı
cıcezaya mahkum edilenlerin ya da aldı
klarıceza
herhangi
bir
nedenle
şahsi
hürriyeti
bağlayı
cı cezaya
dönüş
türülenlerin tabi olduklarıinfaz hükümlerine göre çekmeleri
gereken toplam cezaları
ndan on yı
l indirilir. İ
ndirim, verilen her bir
ceza için ayrıayrıdeğil, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus
yapı
lı
r. Ancak bir kişinin muhtelif suçları
ndan dolayıcezalarıayrıayrı
tarihlerde verilmişolsa bile, bu cezaları
n toplamıüzerinden yapı
lacak
indirim on yı
lıgeçemez.
Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam
cezaları
ndan on yı
llı
k indirim yapı
ldı
ktan sonra ceza süresi dolmuş
olanlar, iyi halli olup olmadı
kları
na bakı
lmaksı
zı
n ve istemleri
olmaksı
zı
n derhal; toplam cezalarıon yı
ldan fazla olanlar kalan
cezaları
nıçektikten sonra ş
artla salı
verilirler.”
kuralı
na yer verilmiş
tir.
Anayasa Mahkemesi’nin 4616 sayı
lıYasa’ya ilişkin kararı
ndan
sonra, Anayasa’nı
n 87. maddesinde, 03.10.2001 günlü, 4709 sayı
lı
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Yasa’yla yapı
lan değişiklikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin genel ve
özel af ilanı
na üye tamsayı
sı
nı
n beşte üç çoğunluğu ile karar vermesi
öngörülerek af, nitelikli çoğunluğun kabulüne bağlanmı
ştı
r.
Bu durumda, 4758 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle yeniden
düzenlenen 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 2. bent kuralı
nı
n “af”
niteliğinde olup olmadı
ğı
nı
n saptanmasıgerekmektedir.
4616 ve 4758 sayı
lıyasaları
n adı
nda “af” sözcüğüne yer
verilmemiştir.
Ancak,
hukuksal
metinlerin
niteliklerinin
belirlenmesinde,
adları
na
değil
içeriklerine
bakı
lması ve
değerlendirmenin buna göre yapı
lmasıgerekmektedir.
Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin yukarı
da belirtilen kararı
nda
da, 4616 sayı
lıYasa’nı
n adıdeğil, içeriği üzerinde durulmuş ve
kararı
n, Yasa’nı
n 1. maddesinin 2. bendi ile ilgili bölümünde;
“2. bent ile Yasa kapsamı
na giren cezalarda indirim yapı
lmakta
10 yı
ldan az cezaya mahkum kimi hükümlülerin diğer koş
ulları
nda
varlı
ğıhalinde hiç cezaevine girmeksizin cezaları
nı
n infazı
na olanak
tanı
nmakta ise de, bu olanak genel affı
n tanı
mı
nda belirtildiği gibi
ceza mahkumiyetini bütün neticeleri ile kaldı
rmamaktadı
r.
Düzenlemenin hükümlülere getirdiği yarar cezaevinde kalma süresini
belirli koşullarla kı
saltmasıveya hiç cezaevine girmeden cezanı
n
infazı
nısağlaması
dı
r.
Şartla salı
verilmenin en önemli unsurları
, cezanı
n belirli bir
süresinin cezaevinde çekilmiş olmasıve hükümlünün bu süre
içerisinde iyi hal göstermesidir. Oysa 2. bent ile 10 yı
la kadar hürriyeti
bağlayı
cı cezaya mahkum olan hükümlülerin iyi halli olup
olmadı
kları
na bakı
lmaksı
zı
n salı
verilmelerinin sağlanması bu
düzenlemenin şartlısalı
verilme olmayı
p kendine özgü bir müessese
olduğunu göstermektedir.
Türk Ceza Yasası
’nı
n 98. maddesine göre cezayıortadan
kaldı
ran veya azaltan ya da değiştiren bir düzenleme olarak
adlandı
rı
lan özel affı
n, toplu ve ş
artlıolarak getirilmesinin de olanaklı
bulunduğu dikkate alı
ndı
ğı
nda, 2. bentte yer alan kuralı
n, müebbet ve
10 yı
ldan fazla süreli hükümlülükler bakı
mı
ndan cezadan indirim
öngören, tabi olduklarıinfaz hükümlerine göre çekmeleri gereken
toplam cezaları
ndan veya toplam hükümlülük sürelerinden on yı
llı
k
indirim yapı
ldı
ktan sonra ceza süresi veya hükümlülük süresi dolmuş
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olanlar bakı
mı
ndan ise, belirli bir süreyle suç iş
lememe bozucu
(infisahi) koşuluna bağlanmı
ş, toplu özel af niteliğindedir.
Her ne kadar, 4616 sayı
lıYasa’nı
n 8. bendi ile Yasa’nı
n yayı
mı
tarihinden sonra cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı
disiplin cezasıalmı
şolanları
n tüzük hükümlerine göre disiplin cezaları
kaldı
rı
lmadı
ğı
sürece
1.
madde
hükümlerinden
yararlanamayacakları
nı
n öngörüldüğü ve bu hükümlülerin cezaları
nı
n
bir kı
smı
nıcezaevinde geçirmiş olduklarıileri sürülebilirse de,
uygulanma koşulu olarak kabul edilmesi gereken bu durum, 2. bentle
getirilen düzenlemenin özel af niteliğinde olduğu yolundaki düş
ünceyi
değiş
tirmemektedir.”
değerlendirmesi yapı
larak, 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin
2. bendindeki düzenlemenin, bağlıolduklarıinfaz kuralları
na göre
çekmeleri gereken toplam cezaları
ndan ya da toplam hükümlülük
sürelerinden on yı
llı
k indirim yapı
ldı
ktan sonra ceza süresi ya da
hükümlülük süresi dolmuşolanlar yönünden “toplu özel af” niteliğinde
olduğu açı
kça vurgulanmı
ştı
r.

4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 2. bendi ile bu bendin 4758
sayı
lıYasa ile yeniden düzenlenen metni arası
nda öz yönünden bir
fark bulunmamaktadı
r. Gerçekten, her iki düzenlemede de ceza ya da
cezalardan on yı
llı
k indirim söz konusudur. Düzenlemeler arası
ndaki
fark, on yı
llı
k indirimin “toplam cezadan ya da hükümlülük süresinden”
mi, yoksa “infaz kuralları
na göre çekilmesi gereken süreden” mi
yapı
lacağı
na ilişkindir. Bu durum, her iki düzenlemenin, içeriğinin
nitelenmesi yönünden farklıolmadı
ğı
nıgöstermektedir.
Sonuç olarak, 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 4758 sayı
lı
Yasa’yla yeniden düzenlenen 2. bendi uyarı
nca, infaz hükümlerine
göre çekilmesi gereken toplam cezadan yapı
lan on yı
llı
k indirim “toplu
özel af” niteliğindedir.
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda, Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme ve yargıorganları
nı
,
yönetim makamları
nı
, gerçek ve tüzel kiş
ileri bağlayacağıbelirtilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin çeş
itli kararları
nda vurgulandı
ğı gibi,
kararları
n bağlayı
cı
lı
ğıyalnı
z hüküm fı
krası
nıdeğil, aynızamanda
gerekçelerini de kapsamaktadı
r.
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Bu nedenle, daha önce Anayasa Mahkemesi kararı
nda “toplu
özel af” olarak nitelenen düzenleme ile öz yönünden aynıiçerikte
bulunan 2. bent kuralı
nı
n, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulu’nda Anayasa’nı
n değişik 87. maddesi uyarı
nca üye
tamsayı
sı
nı
n beş
te üç çoğunluğunun oyu ile kabul edilmesi, yasama
yönünden anayasal zorunluluktur.
Oysa, Türkiye Büyük Millet Meclisi görüş
me tutanakları
nı
n
incelenmesinden, söz konusu 2. bendin yasalaşması için,
Anayasa’nı
n değiş
ik 87. maddesindeki nitelikli çoğunluğun
gözetilmediği, 96. maddesindeki karar yetersayı
sı
nı
n yeterli
görüldüğü anlaşı
lmaktadı
r. Gerçekten, son oylamaya 206 milletvekili
katı
lmı
şve anı
lan bent 174 oyla kabul edilmiş
tir.
Bu nedenle, 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 4758 sayı
lı
Yasa ile yeniden düzenlenen 2. bendi, yeterli oy sayı
sıile kabul
edilmediği için Anayasa’nı
n değişik 87. maddesine aykı
rı
düşmektedir.
Yukarı
da açı
klanan gerekçelerle;
- 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin, 21.05.2002 günlü, 4758
sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle yeniden düzenlenen 2. bendinin,
Anayasa’nı
n değiş
ik 87. maddesine aykı
rıolmasınedeniyle iptaline,
- Anayasa’ya açı
k aykı
rı
lı
ğı ve uygulanmasıdurumunda
doğacak giderilmesi güç ya da olanaksı
z hukuksal sonuçlar ve
kamusal zararlar gözönünde bulundurularak söz konusu bent
kuralı
nı
n yürürlüğünün durdurulması
na,
karar verilmesini arzederim.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralı
4758 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan
DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair
Kanunda Değiş
iklik Yapı
lması
na İ
liş
kin Kanun”un 1. maddesiyle
yeniden düzenlenen 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin dava konusu
2. bendi şöyledir:
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“2. Müebbet ağı
r hapis cezası
na hükümlü olanları
n veya ş
ahsî
hürriyeti bağlayı
cıcezaya mahkûm edilenlerin ya da aldı
klarıceza
herhangi
bir
nedenle
şahsî
hürriyeti
bağlayı
cı cezaya
dönüş
türülenlerin tâbi olduklarıinfaz hükümlerine göre çekmeleri
gereken toplam cezaları
ndan on yı
l indirilir. İ
ndirim, verilen her bir
ceza için ayrıayrıdeğil, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus
yapı
lı
r. Ancak bir kişinin muhtelif suçları
ndan dolayıcezalarıayrıayrı
tarihlerde verilmişolsa bile, bu cezaları
n toplamıüzerinden yapı
lacak
indirim on yı
lıgeçemez.
Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam
cezaları
ndan on yı
llı
k indirim yapı
ldı
ktan sonra ceza süresi dolmuş
olanlar, iyi halli olup olmadı
kları
na bakı
lmaksı
zı
n ve istemleri
olmaksı
zı
n derhal; toplam cezalarıon yı
ldan fazla olanlar kalan
cezaları
nıçektikten sonra ş
artla salı
verilirler.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
ptal isteminde dayanı
lan Anayasa kuralış
öyledir:
“MADDE 87.- (Değişiklik : 03.10.2001 – 4709/28 md.) Türkiye
Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiş
tirmek
ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanlarıdenetlemek; Bakanlar
Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi
vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarı
ları
nıgörüşmek ve kabul
etmek; para bası
lması
na ve savaşilânı
na karar vermek; milletlerarası
andlaş
maları
n onaylanması
nıuygun bulmak,Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayı
sı
nı
n beş
te üç çoğunluğunun kararıile 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.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul
ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n
katı
lı
mları
yla 28.5.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan, iş
in esası
nı
n incelenmesine,
oybirliğiyle karar verilmiştir.
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IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na iliş
kin rapor, iptali istenilen
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralıve bunları
n gerekçeleriyle diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
Dava dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan kimi
kurallarıiptal edilen 4616 sayı
lıYasa ile dava konusu 4758 sayı
lı
Yasa’nı
n isimlerinde “af” sözcüğüne yer verilmediği, ancak hukuksal
metinlerin niteliklerinin belirlenmesinde adları
na değil içeriklerine
bakı
larak değerlendirme yapı
lması gerektiği, nitekim Anayasa
Mahkemesi’nin 4616 sayı
lıYasa’yla ilgili kararı
nda da yasanı
n adı
değil içeriği üzerinde durularak, 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 2.
bendindeki düzenlemenin, bağlıolduklarıinfaz kuralları
na göre
çekmeleri gereken toplam cezaları
ndan ya da toplam hükümlülük
sürelerinden on yı
llı
k indirim yapı
ldı
ktan sonra ceza süresi ya da
hükümlülük süresi dolmuşolanlar yönünden “toplu özel af” niteliğinde
bulunduğunun açı
kça vurgulandı
ğı
, 4616 sayı
lı Yasa’nı
n 1.
maddesinin 2. bendi ile bu bendin 4758 sayı
lıYasa ile yeniden
düzenlenen metni arası
nda öz yönünden bir fark olmadı
ğı
, her iki
düzenlemede de ceza ya da cezalardan on yı
llı
k indirim öngörüldüğü,
araları
ndaki farkı
n on yı
llı
k indirimin “toplam cezadan ya da
hükümlülük süresinden “ mi,yoksa “infaz kuralları
na göre çekilmesi
gereken süreden” mi yapı
lacağı
na ilişkin olduğu, bu durum, her iki
düzenlemenin nitelikleri yönünden araları
nda fark bulunmadı
ğı
nı
gösterdiğinden, infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam
cezadan on yı
llı
k indirim yapı
lması
nı
n “toplu özel af” olarak
nitelendirilmesi gerektiği, Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda
belirtilen Anayasa Mahkemesi kararları
nı
n bağlayı
cı
lı
ğıilkesinin,
Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
nda vurgulandı
ğıgibi, yalnı
z
hüküm fı
krası
nıdeğil, gerekçesini de kapsadı
ğı
, “toplu özel af”
niteliğindeki bir düzenlemenin Anayasa’nı
n değiş
ik 87. maddesi
uyarı
nca üye tam sayı
sı
nı
n beşte üç çoğunluğunun oyu ile kabul
edilmesinin zorunlu bulunduğu, bu nedenle, 174 oyla kabul edilen
dava konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 87. maddesine aykı
rıolduğu ileri
sürülmektedir.
Anayasa’da, yasalaşma süreci özel usullere bağlanmı
şolan
yasama iş
lemlerinin başka isimler altı
nda ve farklı yöntemler
uygulanarak oluş
turulması durumunda, Anayasa koyucunun
iradesinin tam anlamı
yla etkili ve egemen kı
lı
nabilmesi için bu
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işlemlerin anayasal denetimlerinin
gözetilerek yapı
lmasıgerekir.

gerçek

nitelik

ve

içerikleri

4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan
DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair
Kanun”un 1. maddesinin bir bölümünün Mahkememizin 18.7.2001
günlü, Esas 2001/4, Karar 2001/332 sayı
lıkararı
yla iptal edilmesi
üzerine bu maddenin yeniden düzenlenen dava konusu 2. bendine
göre, tâbi olduklarıinfaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam
cezalarıesas alı
nmak suretiyle, müebbet ağı
r hapis cezası
na
hükümlü olanları
n veya şahsî hürriyeti bağlayı
cıcezaya mahkûm
edilenlerin ya da aldı
klarıceza herhangi bir nedenle ş
ahsî hürriyeti
bağlayı
cı cezaya dönüş
türülenlerin bu cezaları
ndan on yı
l
indirilecektir. İ
ndirim, verilen her bir ceza için ayrıayrıdeğil, toplam
ceza üzerinden bir defaya mahsus yapı
lacak, bir kişinin muhtelif
suçları
ndan dolayıcezalarıayrıayrıtarihlerde verilmişolsa bile, bu
cezaları
n toplamıüzerinden yapı
lacak indirim on yı
lıgeçemeyecektir.
Çekmeleri gereken toplam cezaları
ndan on yı
llı
k indirim yapı
ldı
ktan
sonra ceza süresi dolmuş olanlar, iyi halli olup olmadı
kları
na
bakı
lmaksı
zı
n ve istemleri olmaksı
zı
n derhal, toplam cezalarıon
yı
ldan fazla olanlar ise kalan cezaları
nıçektikten sonra şartla
salı
verileceklerdir.
Dava konusu kuralla Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı
doğrultusunda düzenleme yapı
lı
rken, esas alı
nacak cezanı
n hangi
ceza olduğu belirtilmiş, kimi ifade değiş
iklikleri dı
şı
nda iptal
kararı
ndan önceki bent ile öz yönünden bir farklı
lı
k yaratı
lmamı
ş
tı
r.
Şartla salı
vermenin en önemli unsurları
, cezanı
n belirli bir
süresinin cezaevinde çekilmiş olmasıve hükümlünün bu süre
içerisinde iyi hal göstermesidir. Dava konusu 2. bent ile 10 yı
la kadar
hürriyeti bağlayı
cıcezaya mahkum olan hükümlülerin iyi halli olup
olmadı
kları
na bakı
lmaksı
zı
n salı
verilmelerine olanak tanı
nmasıise,
bu düzenlemenin ş
artla salı
verilme olarak kabulünü engellemektedir.
Türk Ceza Kanunu’nun 98. maddesine göre, cezayıortadan
kaldı
rma veya azaltma ya da değiş
tirme özellikleri bulunan “özel af”,
toplu ve ş
artlıda olabilmektedir.
2. bendin ilk paragrafı
nda, müebbet ağı
r hapis cezası
na veya
şahsi hürriyeti bağlayı
cıcezaya mahkum edilenlerin ya da aldı
kları
ceza herhangi bir nedenle ş
ahsi hürriyeti bağlayı
cı cezaya
dönüş
türülenlerin tabi olduklarıinfaz hükümlerine göre çekmeleri
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gereken toplam cezaları
ndan on yı
llı
k indirim öngörülmesi, ikinci
paragrafı
nda da, birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken
toplam cezaları
ndan on yı
llı
k indirim yapı
ldı
ktan sonra ceza süresi
dolmuş olanları
n belirli bir süre suç işlememe (bozucu infisahi)
koş
uluna bağlanması
, getirilen düzenlemenin toplu ve ş
artlıözel af
niteliğinde olduğunu göstermektedir.
4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 8. bendinde, Yasa’nı
n
yayı
mıtarihinden sonra cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden
dolayıdisiplin cezasıalmı
şolanları
n, tüzük hükümlerine göre disiplin
cezaları kaldı
rı
lmadı
ğı sürece
1.
madde
hükümlerinden
yararlanamayacakları
nı
n belirtilmesi nedeniyle bu hükümlülerin
cezaları
nı
n bir bölümünü cezaevinde geçirmeleri ise uygulama koşulu
olduğundan 2. bendin içerdiği düzenlemenin “özel af” niteliğini
etkilememektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin 18.7.2001 günlü E: 2001/4, K:
2001/332 sayı
lıkararı
yla 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin dava
konusu kuralla öz yönünden farklı
lı
k içermeyen 2. bendindeki
düzenlemenin de toplu ve ş
artlıözel af olduğu kabul edilmiştir.
Anayasa’nı
n 3.10.2001 günlü 4709 sayı
lıYasa ile değiştirilen
87. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayı
sı
nı
n
beşte üç çoğunluğunun kararıile genel ve özel af ilanı
na karar
vermek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri arası
nda
sayı
lmı
ş
tı
r. Buna göre, “af” niteliğindeki yasama işlemlerinin TBMM
üye tam sayı
sı
nı
n beş
te üç çoğunluğunun kararıile yasalaş
ması
gerektiği açı
ktı
r. Dava konusu kural ise bu oran gözetilmeyerek 174
oyla yasalaşmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 4758
sayı
lıYasa ile yeniden düzenlenen 2. bendi Anayasa’nı
n 87.
maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 21.5.2002 günlü, 4758
sayı
lıYasa ile yeniden düzenlenen 2. bendinin YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N REDDİ
NE, Fulya KANTARCIOĞLU ile
Enis TUNGA’nı
n karşı
oyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
28.5.2002
gününde karar verildi.
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VI- SONUÇ
21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 21.5.2002 günlü, 4758
sayı
lıYasa ile yeniden düzenlenen 2. bendinin Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, 28.5.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar
verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2002/99
: 2002/51

Hukukun üstünlüğü esası
na dayanan hukuk devletinde, yargı
kararı
yla Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısaptanarak iptal edilen bir kuralı
n
yürürlüğünü sürdürmesi düşünülemeyeceğinden iptal kararı
nı
n doğal
olarak, verildiği tarihte yürürlüğe girmesi gerekir. Ancak, Anayasa’nı
n
153. maddesine göre, kanun, kanun hükmünde kararname veya
Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal
kararları
nı
n Resmî Gazete’de yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar.
Kararlar
gerekçeleri
yazı
ldı
ktan
sonra
Resmî
Gazete’de
yayı
mlandı
kları
ndan, kararı
n verilmesiyle Resmî Gazete’de
yayı
mlanmasıfarklıtarihlere rastlamaktadı
r.
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İ
ptal kararıile bunun gerekçesinin yazı
larak Resmî Gazete’de
yayı
mlanmasıarası
nda geçen zaman içinde, kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlâl edici nitelikte boş
luk doğması
na yol açarak,
süre verilmesini zorunlu kı
lan durumlar dı
şı
nda, iptal edilen bir kuralı
n
yürürlükte kalması
nı
n, çerçevesi Anayasa ile belirlenmiş hukuk
düzenine giderilmesi olanaksı
z zararlar vereceği açı
ktı
r.
Anayasal düzenin en kı
sa sürede hukuka aykı
rıkurallardan
arı
ndı
rı
lması
, hukuk devleti sayı
lmanı
n gereği olduğundan,
giderilmesi olanaksı
z durum ve zarar doğduğunun kabulü için, verilen
iptal kararı
nı
n somut olarak hak ve özgürlükleri etkilemesi zorunlu
değildir. Çünkü, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
n sürdürülmesinin, bir hukuk
devletinde subjektif yararları
n üstünde, özenle korunmasıgereken
hukukun üstünlüğü ilkesini zedeleyeceği kuş
kusuzdur. Hukukun
üstünlüğü ilkesinin sağlanamadı
ğı bir düzende, kiş
i hak ve
özgürlükleri güvence altı
nda sayı
lamayacağı
ndan bu ilkenin
zedelenmesinin hukuk devleti yönünden giderilmesi olanaksı
z durum
ve zararlara yol açacağı
nda duraksanamaz.
Açı
klanan nedenlerle, sanı
ğı
n veya hükümlünün yararı
na olan
kuralı
n geriye yürümesi, bu bağlamda iptal edilse de uygulanması
na
devam olunmasıgibi ceza hukukunun kendine özgü, genel kurallara
istisna oluşturan uygulamaları
, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıve bunun
neden olduğu giderilmesi olanaksı
z durum ve zararlarıortadan
kaldı
rmayacağı
ndan yürürlüğün durdurulması isteminin reddi
yolundaki çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yorum.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2002/99
: 2002/51

T.C.K.nun 2. maddesi ı
şı
ğı
nda, lehe kanun olarak, 4758 sayı
lı
Yasa’nı
n 23 Nisan 1999 tarihinden önce iş
lenmiş ve yasa
kapsamı
nda bulunan suçlara uygulanabilirliği hukuken mümkün olsa
da, iptaline karar verilmesi nedeniyle yürürlüğünün durdurulmayı
p,
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kararı
n yazı
lı
p Resmî Gazete’de yayı
mlanı
ncaya kadar, hukuksal
yaş
amı
nısürdürmesine izin verilmesi anlamı
na gelen, yürürlüğün
durdurulması
na ilişkin istemin reddi kararı
, iptal kararı
nı
n nitelik ve
içeriğiyle bağdaş
mamaktadı
r.
Erteleme, cezanı
n ferdileştirilmesi ve ş
artlısalı
verilme ise
cezanı
n infazıaşaması
nda uygulanacak hukuksal kurumlar olduğuna
göre, bu aşamaya gelmemiş yargı
lama süreci içinde henüz
hükmolunmamı
ş veya infazı
na geçilmemiş ceza yaptı
rı
mları
nı
n,
yerine getirilmesini engelleyen tasarruflar, adıne olursa olsun koş
ullu
özel af niteliğindedir.
Yargı
sal denetime açı
k ertelemede, kiş
i lehine olumlu koş
ulları
n
varlı
ğı
, şartlısalı
verilmede ise, hükmolunan cezanı
n öngörülen
oranda yerine getirilmesi, koş
ulu aranı
rken “iyi halli olup olmadı
ğı
na”
dahi bakı
lmaksı
zı
n bu yasanı
n uygulanabilirliği bu kabulü
doğrulamakta ve pekiş
tirmektedir.
Hukuken ve fiilen af sonucunu doğurmaya elverişli yasaları
n
çı
karı
lması
nda uyulması zorunlu 3/5 kuralı
na uyulmaması
, bu
tasarrufun kanun gücünde ve etkisinde olmadı
ğı
nı
n, yasalaştı
ğı
andan itibaren uygulama ve yaptı
rı
m gücünün sakatlı
ğı
nı
n kabulünü
zorunlu kı
lar.
Soyut norm denetiminde, Anayasa’ya açı
k aykı
rı
lı
ğısaptanan
ve iptaline karar verilen bir kural işlemin hükümle birlikte yürürlüğünün
durdurulması
na karar verilmemesi, belli bir süre için de olsa,
hukuken sakat bir kuralı
n yaşamı
na izin verilmesi anlam ve sonucunu
doğurur.
Baskı
n özelliği tedbir olan, yürürlüğün durdurulması
kararları
nı
n, hukuksal yönden bir boşluk doğurmayacak ve bu
boşluğun doldurulmasıiçin yasama organı
na süre verilmesinin
zorunlu olmadı
ğı durumlarda, iptalle birlikte alı
nması gerekir
düşüncesindeyim.
Giderilmesi güç ya da olanaksı
z durum ya da zararları
n
doğmasıveya iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmasıkoşullarıoluş
masa
bile, bu önleme başvurulmasıiçin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri sürülen
kuralı
n iptal olası
lı
ğı
nı
n güçlüğünün bile yeterli sayı
ldı
ğıyolundaki
baskı
n görüşı
şı
ğı
nda iptalin gerçekleşmesi realitesinden hareketle,
yürürlüğünün durdurulması
na karar verilmesi kaçı
nı
lmazdı
r.
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Olayı
mı
zda, adıne olursa olsun, gerçekte şartlıözel af
niteliğindeki 4758 sayı
lıKanun’un, Anayasamı
zı
n 87. maddesinde
açı
klanan koş
ullara uyulmaksı
zı
n kabulü, bu Yasa’nı
n adeta yok
hükmünde değerlendirilmesini hukuken zorunlu kı
ldı
ğı
ndan, iptal
kararıalı
nması
na karş
ı
n, yeni bir yapı
lanmayıve bu amaçla Yasama
Organı
na süre verilmesini de gerektirmeyen, bu kural işlemin
yürürlüğünün durdurulması
na ilişkin istemin reddi yolundaki çoğunluk
görüşüne karşı
yı
m.

Üye
Enis TUNGA
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/103
: 2002/54
: 6.6.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN

: Ankara 4. İ
dare Mahkemesi

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 8.6.1949 günlü ve 5434 sayı
lı“Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanunu”nun 74. maddesinin,
Anayasa’nı
n 2., 10. ve 60. maddelerine aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Yetim aylı
ğıbağlanmasıiçin T.C. Emekli Sandı
ğı
’na yapı
lan
başvurunun reddine ilişkin iş
lemin iptali istemiyle açı
lan davada, T.C.
Emekli Sandı
ğıKanunu’nun 74. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu
kanı
sı
na varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL
5434 sayı
lıEmekli Sandı
ğıKanunu’nun 74. maddesi ş
öyledir:
“Madde 74.- ( Değişik : 7/ 5/ 1986- 3284/11 md.)
Ölüm tarihinde (18) yaş
ı
nı
, ortaöğrenim yapmakta ise (20) ve
yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşı
nı doldurmamı
ş erkek
çocuklara aylı
k bağlanı
r.
Ölüm tarihinde (18) yaş
ı
nıdoldurmuşve öğrenci olmamaları
nedeniyle aylı
k bağlanmamı
şerkek çocuklara, öğrenim durumları
na
göre yukarı
daki bentte belirtilen yaşlarıgeçmemek ş
artı
yla aylı
k
bağlanı
r.
Yetim aylı
ğı
nıalmakta iken öğrenim durumları
na göre yukarı
da
belirtilen yaş
larıdoldurmalarıveya öğrencilik durumları
nı
n sona
ermesi nedeniyle aylı
klarıkesilen veyahut ortaöğrenimde (20) yaş
ı
nı
doldurmuşolmalarınedeniyle aylı
k bağlanmamı
şerkek çocuklardan,
yukarı
da belirtilen yaşlarıgeçmemek şartı
yla yeniden veya ilk defa
öğrenci olanlara öğrenci olduklarıtarihi takip eden aybaşı
ndan
itibaren aylı
k bağlanı
r.
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Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve (20) yaşı
nıdoldurmadan önce
ilk ders yı
lı
nda yükseköğrenime baş
layan erkek çocukları
n aylı
kları
aralı
ksı
z ödenir.
Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam
edebilmek için yurt dı
şı
nda yabancıdil öğreniminde geçen sürenin en
çok bir yı
lıile master ve lisans üstü uzmanlı
k öğrenimlerinde geçen
sürelerin tamamıyükseköğrenimden sayı
lı
r.
Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir
yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapı
lan
master veyahut lisans üstü uzmanlı
k öğreniminde geçen sürelerde
aylı
k ödenmez.
Ölüm tarihinde iyileş
mesi olanaksı
z hastalı
kları
nı
n veya
sakatlı
kları
nı
n
çalı
şmaları
na engel olduğu sağlı
k kurulunca
onaylanacak raporlarla tespit edilenlere muhtaç olmalarış
artı
yla,
ölüm tarihindeki yaşlarıne olursa olsun ölüm tarihini izleyen
aybaş
ı
ndan, sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri
anlaş
ı
lanlara kendileri veya veli veyahut vasileri tarafı
ndan Sandı
ğa
müracaat tarihlerini takip eden aybaşı
ndan itibaren aylı
k bağlanı
r.
Aylı
k almakta iken yukarı
daki bent kapsamı
na girdikleri aynı
şekilde anlaş
ı
lanları
n aylı
kları
, yaşları dolayı
sı
yla aylı
kları
nı
n
kesilmesi gereken tarihte kesilmeyerek ödenmeye devam edilir.
5 yı
l ve daha fazla fiilî hizmeti bulunanları
n aylı
k bağlanan kı
z
ve erkek çocuklarıhakkı
nda da (malûllük ş
artlarıhariç) bu madde
hükümleri uygulanı
r.”
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, itiraz konusu yasa kuralıve ilgili Anayasa kurallarıile bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri incelendikten sonra gereği
görüşülüp düş
ünüldü:
A- Davada Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak baş
vurular, itiraz
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yoluna baş
vuran Mahkeme’nin bakmakta
uygulayacağıyasa kuralıile sı
nı
rlı
dı
r.

olduğu

davada

İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme, 5434 sayı
lıEmekli Sandı
ğı
Kanunu’nun 74. maddesinin tümüyle iptalini istemiş
tir. Madde, yetim
aylı
ğı alı
nabilmesi ile ilgili çeşitli durumları düzenlemektedir.
Davacı
nı
nİ
dare Mahkemesi’nde dava konusu yaptı
ğıidarî iş
lem ise,
maddenin yedinci fı
krasıile ilgili olduğundan bu fı
kra dı
ş
ı
nda kalan
diğer fı
kralar, itiraz yoluna baş
vuran Mahkemenin bakmakta olduğu
davada uygulanacak kurallar değildir.
Bu nedenle, sözü edilen kurallara yönelik itirazı
n başvuran
Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine oybirliği ile karar
verilmiş
tir.
B- On Yı
llı
k Süre Sorunu
İ
ptali istenilen 5434 sayı
lıEmekli Sandı
ğıKanunu’nun 74.
maddesi için daha önce yapı
lan başvuru üzerine, bu maddenin
davada uygulanacak yasa kuralıolan yedinci fı
krası
na yönelik bölümü
22.10.1996 günlü ve E:1996/10, K:1996/40 sayı
lıkararla esastan
incelenerek Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğıgerekçesi ile reddedilmişve
karar 21.10.1997 günlü, 23147 sayı
lı Resmî Gazete’de
yayı
mlanmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıKanun’un 28. maddesine 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.
Anayasa Mahkemesi’nce işin esası
na girilerek reddedilen itiraz
konusu kural hakkı
nda yeni bir başvurunun yapı
labilmesi için, önceki
kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlandı
ğı 21.10.1997 gününden
başlayarak geçmesi gereken on yı
llı
k süre henüz geçmemiş
tir.
Bu nedenle, baş
vurunun Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lı
Kanun’un 28. maddesi uyarı
nca reddi gerekir.
IV- SONUÇ
8.6.1949 günlü, 5434 sayı
lı“Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanunu”nun 3284 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 74. maddesinin
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yedinci fı
krası
na ilişkin itiraz başvurusunun, Anayasa’nı
n 152. ve
2949 sayı
lı Yasa’nı
n 28. maddesinin son fı
kraları gereğince
REDDİ
NE, 6.6.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Doğru Yol) Partisi
TBMM Grubu Adı
na Grup Baş
kanıProf. Dr. Tansu Çİ
LLER
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 29.6.2001 günlü, 4708 sayı
lı
“YapıDenetimi Hakkı
nda Kanun”un 2., 4., 5., 6., 11. maddeleri ile 13.
maddesinin (a) fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 7., 9., 10., 11., 87., 127., 128.,
138. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve 2., 4., 5., 6. ve
11. maddelerinin yürürlüğün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

İ
ptal ve yürürlüğün durdurulmasıistemlerini içeren 26.7.2001
günlü dava dilekçesinin gerekçesi ile 19 Eylül 2001 tarihli dilekçenin
açı
klama bölümü şöyledir:
“I- GENEL OLARAK
Yasa, özellikle deprem riski temelinde yapıdenetimi alanı
nı
düzenlemektedir.
Yasanı
n çı
karı
lması
nda etken olan kamu yararıve toplumsal
ihtiyaç ne kadar önemli ve ivedi olursa olsun, yasama organı
,
Anayasa hükümlerine bağlıkalmak zorundadı
r.
II-YASANIN TÜMÜNÜN (Bİ
R BÜTÜN OLARAK) ANAYASAYA
AYKIRILIĞI SORUNU
AynıYasa, Anayasanı
n 91 inci maddesi yoluyla 3.2.2000 t, 595
s.lıKHK biçiminde yürürlüğe konmuştu (Bkz.Rgz. 10.4.2000 t, 24016
s.).
KHK, soyut norm denetimine götürülmüş
, Anayasa
Mahkemesinin 24.5.2001 t, 35/90-E/K sayı
lıkararıile iptal edilmiştir.
Karar henüz yayı
mlanmadı
ğı
ndan, KHK.nin yürürlüğü, kararı
n yayı
mı
tarihine kadar durdurulmuş
tur (An.Mahk.nin 24.5.2001 t, 35/5
YD.Kararı
).
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İ
ptal kararı
, yasanı
n gerekçesinde belirtildiği üzere tasarı
sahibinin (yürütmenin) ve yasamanı
n bilgisindedir.
İ
htiyacı
n ivediliği gerekçesi ile tasarıüretilmişve yasalaşma
sağlanmı
ş
tı
r.
Gerekçeye temel oluşturan her iki elim depremlerin tarihleri,
17.8.1999; 12.11.1999'dur. KHK tarihi 3.2.2000, yayı
mıtarihi ise,
10.4.2000'dir. KHK.nin yürürlüğe konma tarihi ile deprem tarihi
arası
ndaki uzun süre, yürütme organı
nı
n ivedilik konumunu
netleş
tirmektedir.
Şimdi sorun, KHK.nin Yüksek Mahkemece iptal edilmesi ve
fakat kararı
n yayı
nlanmamı
şolmasıkarş
ı
sı
nda yasama organı
nı
n
vaki talep (tasarı
) karş
ı
sı
ndaki anayasal tavrı
nı
n ne olacağısorusuna,
doğru cevap aranmasısorunudur (Any.Mad.88):
a) Yasama organı
, iptal edildiğini resmen öğrendiği KHK.yi
müstakil bir tasarıyoluyla da olsa -karar yayı
nlanı
p bağlayı
cınoktaları
belirlemedikçe- görüşemez ve yasalaştı
ramaz. Bu, soyut norm
denetimini mantı
ğı
nı
n, Anayasa Yargı
sıkararları
nı
n bağlayı
cı
lı
ğı
nı
n
kaçı
nı
lmaz bir gereğidir (Any.Mad. 140-153).
b) Güçler ayı
rı
mı
nı
n sı
nı
r noktası
nda geziniyoruz. Yarı
n karar
yayı
nlandı
ğı
nda, yasadaki hüküm benzerlerinin iptal gerçekleri açı
ğa
çı
ktı
ğı
nda, yasama organı
nı
n anayasa karş
ı
tıtasarrufunun meş
ruiyeti
olmasa bile saygı
nlı
ğınerede kalı
r? (Any.Mad.7, Any. Üçüncü Kı
sı
m,
Cumhuriyetin Temel Organları
, Birinci Bölüm, Yasama)
c) Yürürlüğü durdurma ve kararı
n resmi gazetede
yayı
nlanmamasıolguları
, aksi bir sonuç doğurmaz. Yasama organı
iptal gerçeğini hukuki sağlamlı
kta öğrendiği andan itibaren iptal
kararı
nıbeklemek zorundadı
r.
Bu bölümde ulaşı
lan sonuç odurki, iptal edilen bir yasa veya
KHK, muhteva korunarak, aynen tekrar yasalaştı
rı
lamaz. Ancak karar
sonucunu bekleyerek ve Yüksek Mahkeme Kararı
nıdeğerlendirerek
yasama tasarrufu kurulabilir.
Bu tür bir sakatlı
ğıtaş
ı
yan dava konusu yasa, bir bütün olarak
Anayasaya aykı
rı
dı
r (Any.Mad.153, 9, 138, 7, 11 ). Yasama organı
,
Yüksek Mahkeme kararı
nıgörmezlikten gelemez. Bu sebeple iptal ve
yürürlüğünün durdurulmasıgerekir.
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III- ANAYASAYA AYKIRI MADDELER/GEREKÇELER
1- Yasanı
n 2, 4, 5, 6 maddeleri, Anayasanı
n
inci madde hükümlerine aykı
rı
dı
r.

127 ve

128

Bu maddelerde sayı
lan görevlerin hemen tamamı
, yerel
yönetimlere aittir. Anayasanı
n 127 nci maddesi değiştirilmeden
yasada öngörülen çeşitte yapı
lanmaya (denetim kuruluş
ları
,
komisyonlar) ve görev tariflerine gidilemez. Yine bu hizmetler, birer
kamu hizmeti olmaları sebebiyle ancak kamu görevlilerince
yürütülebilir (Any.Mad.128/1). 21.11.1988 tarihinde katı
ldı
ğı
mı
z
Avrupa Mahalli idarelerin Muhtariyeti Sözleş
mesi hükümleri, Anayasa
Mahkemesi için bir referansa norm oluş
turur (Any.Mad.90). Bu
sözleş
me,Belediye
yetkilerinin
daratı
lması
nı
,
kaldı
rı
lması
nı
sı
nı
rlandı
rmaktadı
r. Hası
lı
, alı
nacak önlemlerin, oluşturulacak
yapı
ları
n mevcut yerel idareler (özellikle Belediyeler) düzeninde
gerçekleş
tirilmesi, -bittabi vesayet denetiminin de getirilmesi- bir
anayasa buyruğudur. Yasa, bu buyruğu dinlememiş
tir.
2- Yasanı
n 11 inci maddesi, Anayasanı
n 10 uncu maddesine
aykı
rı
dı
r.
Deprem gibi önemli/hayati risk için alı
ndı
ğısöylenen önlemin
ülke çapı
nda uygulamaya konamaması
, bir “acz”dı
r. Devlete bu
nakise yakı
ş
maz. Bu önlemlere müstahak mümtaz bölgeler; bu
önlemlere gayri müstahak mahrum bölgeler; bir yasama
ayı
rı
mcı
lı
ğı
dı
r (Any.Mad.10). Eş
itlik, ortak vatanı
mı
zdı
r. Kabul
edilebilir sebeplerin yokluğunda bu vatan, hiç kimseye esirgenemez.
3- Yasanı
n 13/a
aykı
rı
dı
r.
Hüküm,
3.2.2000
kaldı
rmaktadı
r.

hükmü, Anayasanı
n 87, 153 hükümlerine

t,

595

sayı
lıKHK.nin yürürlükten

Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir norm veya normlar
bütünü, yürürlük dünyası
ndan ayrı
lmı
ş
tı
r (Any.Mad. 153). Kararı
n
yürürlüğe girmemesi, geriye etki doğuramaması
, durdurma kararı
yoluyla askı
da olma, bu sonucu ortadan kaldı
rmaz. Yasama organı
,
iptal olunduğu malumu olan kural üzerinde etki doğuracak iş
lemde
bulunamaz. Anayasanı
n 87 inci maddesindeki “yürürlükten kaldı
rma
yetkisi”, hukuken mevcut olan tasarruflar için sözkonusu olabilir.
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IV- TALEP - SONUÇ
1) Bu layihanı
n “II” nolu bölümünde belirtilen ve Yüksek
Mahkemece belirlenecek nedenlerle yasanı
n bir bütün olarak iptaline,
2) l nolu talebimizin kabule şayan olmamasıhalinde, yasanı
n 2,
4, 5, 6, 11, 13/a maddelerinin belirtilen ve Yüksek Mahkemece
belirlenecek nedenlerle iptaline;
3) Mevcut ağı
r aykı
rı
lı
k ve içtihattaki şartları
n gerçekleşmesi
karşı
sı
nda öncelikle yasanı
n tamamı
nı
n, -uygun görülmemesi
halinde- dava konusu 2, 4, 5, 6, 11 inci maddelerin yürürlüklerinin
durdurulması
na,
karar verilmesi hususu arz ve talep olunur.”
“AÇIKLAMA
1- Dava dilekçemiz, 29.6.2001 tarih, 4708 sayı
lıYasa’nı
n 2, 4,
5, 6, 11 ve 13/a maddelerinin iptalini içermektedir. Bu maddelerin
dı
şı
nda kalan öbür madde veya hükümlerle ilgili bir davamı
z
(iddiamı
z) yoktur.
2- Dava dilekçemizin “Talep-Sonuç” bölümünün 1 nolu
maddesi, yine aynı dilekçenin “II” nolu bölümündeki düş
ünceler
(shf.2) kapsamı
nda değerlendirilmelidir. Yasa’nı
n taknin tarzıitibariyle
bir bütün olarak Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısorunu, pozitif hukukumuzda
düzenlenmemiş
tir. (Any. 148, 150) İ
çtihat yoluyla pozitif hukukumuza
giren yürürlüğü durdurma kurumunda olduğu gibi, bu sorun da
içtihatla çözülebilir. Yürürlüğü durdurulan K.H.K., Yasa ve İ
çtüzükler,
iptal kararıyayı
nlanmadı
kça, aynılafı
z ve anlam içeriğiyle yasama
organı
nda görüşülememelidir. Aksine durum yasayıbir bütün olarak
sakatlar. Böyle bir
çözüm, Anayasa Mahkemesi Kararları
nı
n
TBMM’ni bağlamasıkuralı
nı
n doğal türevidir. Hukukun üstünlüğü ve
erkler ayrı
lı
ğı ilkeleri de aynısonuçlarıgetirir. Talebin bu bölümü,
Anayasa Yargı
sı
nı
n ve yasama sanatı
nı
n geliş
imine bir katkı
çabası
dı
r. Takdir Yüce Mahkemenindir.
Davamı
zı
n 2, 4, 5, 6, 11 ve 13/a maddelerini kapsadı
ğı
nı
,
yasama yöntemi dı
şı
nda diğer maddelerle ilgili bir davamı
zı
n
bulunmadı
ğı
nıvurguluyoruz.”
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II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
29.6.2001 günlü, 4708 sayı
lı “Yapı Denetimi Hakkı
nda
Kanun”un iptali istenilen 2., 4., 5., 6., 11. maddeleri ile 13. maddesinin
(a) fı
krasış
öyledir:
1- “Madde 2 - Bu Kanun kapsamı
na giren her türlü yapı
;
Bakanlı
ktan aldı
ğıizin belgesi ile çalı
şan ve münhası
ran yapı
denetimi ile uğraş
an tüzel kişiliğe sahip yapıdenetim kuruluşları
nı
n
denetimine tabidir. Yapıdenetim hizmeti; yapıdenetim kuruluş
u ile
yapısahibi veya vekili arası
nda akdedilen hizmet sözleşmesi
hükümlerine göre yürütülür. Yapısahibi, yapı
m işi için anlaşma
yaptı
ğıyapımüteahhidini vekil tayin edemez.
Yapı denetim
kuruluş
ları
nı
n
nama
yazı
lı ödenmiş
sermayelerinin tamamı
nı
n, mimar veya mühendislere ait olması
zorunludur. Yapıdenetim kuruluş
ları
; denetçi mimar ve mühendisler
ile yardı
mcıkontrol elemanlarıistihdam eder.
Yapıdenetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve
mühendisler ile yardı
mcı kontrol elemanları
nda ve laboratuar
görevlilerinde aranacak nitelik ve deneyim ile bu kiş
ilere belge
verilmesi, yapıdenetim kuruluş
unun ve laboratuarları
n çalı
ş
ma usul
ve esaslarıBakanlı
kça hazı
rlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Yapıdenetim kuruluş
larıaş
ağı
da belirtilen görevleri yerine
getirmekle yükümlüdür:
a) Proje müelliflerince hazı
rlanan, yapı
nı
n inşa edileceği arsa
veya arazinin zemin ve temel raporlarıile uygulama projelerini ilgili
mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazı
rlanarak doğrudan
kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesapları
nıkontrol
ederek, ilgili idareler dı
ş
ı
nda başka bir kurum veya kuruluşun vize
veya onayı
na tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü
bildirmek.
b) Yapıdenetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname
vermek, yapıruhsatı
nı
n ilgili bölümünü imzalamak, bu yapı
ya iliş
kin
bilgileri yapıruhsatıdüzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde
Bakanlı
ğa bildirmek.
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c) Yapı
nı
n, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak
yapı
lması
nıdenetlemek.
d) Yapı
m işlerinde kullanı
lan malzemeler ile imalatı
n proje,
teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve
sonuçları
nıbelgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri
yaptı
rmak.
e) Yapı
lan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir
nüshası
nı ilgili idareye vermek, denetimleri sı
rası
nda yapı
da
kullanı
lan malzeme ve imalatı
n teknik ş
artname ve standartlara aykı
rı
oldukları
nıbelirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il
sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.
f) İ
şyerinde, işgüvenliği ve işçi sağlı
ğıkonusunda gerekli
tedbirlerin alı
nmasıiçin yapımüteahhidini yazı
lıolarak uyarmak,
uyarı
ya uyulmadı
ğıtakdirde durumu ilgili bölge çalı
şma müdürlüğüne
bildirmek.
g) Ruhsat ve eklerine aykı
rıuygulama yapı
lmasıhalinde
durumu üç işgünü içinde ilgili idareye bildirmek.
h) Yapı
nı
n ruhsat eki projelerine uygun olarak kı
smen veya
tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek.
ı
) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, ş
artname ve
standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptı
rmak.”
2- “Madde 4 - Yapı denetim komisyonu; Bakanlı
kça
görevlendirilecek, konu ile ilgili en az genel müdür yardı
mcı
sı
seviyesinde bir baş
kan ile en az ş
ube müdürü seviyesinde dört
üyeden oluş
ur ve Bakanlı
kça uygun görülen birimin bünyesinde
faaliyetlerini yürütür.
Yapıdenetimi komisyonu, yapıdenetim kuruluş
ları
na izin
belgesi verir, faaliyetlerini denetler ve sicillerini tutar. Bu Kanunun
uygulanması
ndan doğan uyuşmazlı
klarıinceler ve görüşünü bildirir.
Yapıdenetim komisyonu bu Kanun hükümlerine ayk ı
rıhareket
eden yapıdenetim kuruluşu hakkı
nda 8 inci maddeye göre işlem
yapı
lmak üzere Bakanlı
ğa teklifte bulunur.
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Yapı denetim komisyonunun; çalı
şma usul
Bakanlı
kça hazı
rlanacak yönetmelikle düzenlenir.”

ve

esasları

3- “Madde 5 - Yapıdenetimi hizmet sözleşmeleri yapısahibi ile
yapıdenetim kuruluş
u arası
nda akdedilir. Bu sözleşmenin bir sureti
taahhütname ekinde ilgili idareye verilir.
Bu sözleşmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat
alanı
, süresi, varsa yapısahibi ile yapımüteahhidi arası
nda akdedilen
sözleş
mede yer alan yapı
nı
n fizikî özellikleri, yapıdenetimi hizmet
bedeli, yapıdenetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer
yükümlülükler yer alı
r.
İ
lgili idare; yapıdenetimi hizmet sözleşmesinde yer alan
hükümlere, yapısahibinin uymamasıhalinde yapıtatil tutanağı
düzenleyerek inş
aatıdurdurur, yapıdenetim kuruluş
unun uymaması
halinde ise yapıdenetimi komisyonuna bildirimde bulunur.
Yapı denetimi hizmetleri için yapı denetim kuruluşları
na
ödenecek hizmet bedelleri, asgarî hizmet bedelinden az olmamak
kaydı
yla, projenin özellikleri ile yapı
nı
n bulunduğu bölgenin fizikî,
ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alı
narak bu sözleşmede
belirtilir.
Asgarî hizmet bedeli, yapıyaklaşı
k maliyetinin % 3'üdür. Yapı
m
süresi, iki yı
lıaşan yapı
larda, bu oran, her altıay için % 10 artı
rı
lı
r, iki
yı
ldan kı
sa süren yapı
larda ise her altıay için % 5 azaltı
lı
r.
Yapıdenetim kuruluşu, katma değer vergisi hariç yaptı
ğı
hizmetlerden dolayıyapısahibinden başka ad altı
nda ayrı
ca hiçbir
bedel talebinde bulunamaz.
Yapı denetimi hizmet sözleş
mesi ve hizmet bedellerinin
ödenme esaslarıBakanlı
kça hazı
rlanacak yönetmelikle düzenlenir.”
4- “Madde 6 - Yapıdenetim kuruluşunun görevden ayrı
lması
veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple
yapıile iliş
kisinin kesilmesi halinde yapıdenetim kuruluşu durumu;
gerekçeleri ile birlikte en geç üç işgünü içinde yazı
lıolarak Bakanlı
ğa
ve ilgili idareye bildirir. Aksi takdirde kanunî sorumluluktan
kurtulamaz.
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Bu durumda; yapısahibince, yeniden yapıdenetim kuruluş
u
görevlendirilmedikçe veya yapıdenetim kuruluş
unca, ayrı
lan mimar
ve/veya mühendislerin yerine yenisi iş
e baş
latı
lmadı
kça ilgili idarece
yapı
nı
n devamı
na izin verilmez.”
5- “Madde 11- Bu Kanunun uygulanması
na pilot iller olarak;
Adana, Ankara, Antalya, Aydı
n, Balı
kesir, Bolu, Bursa, Çanakkale,
Denizli, Düzce, Eskiş
ehir, Gaziantep, Hatay, İ
stanbul, İ
zmir, Kocaeli,
Sakarya, Tekirdağve Yalova illerinde başlanı
r.
Pilot illerin geniş
letilmesi ve daraltı
lması
na, Bakanlı
ğı
n teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
6- “Madde 13- a) 3.2.2000 tarihli ve 595 sayı
lıYapıDenetimi
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 7.- Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
2- “MADDE 9.- Yargıyetkisi, Türk Milleti adı
na bağı
msı
z
mahkemelerce kullanı
lı
r.”
3- “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.”
4- “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.”
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5- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiş
tirmek 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 andlaşmaları
n
onaylanması
nıuygun bulmak,Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayı
sı
nı
n beş
te üç çoğunluğunun kararıile 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 127.- Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkı
nı
n
mahallî müşterek ihtiyaçları
nıkarşı
lamak üzere kuruluş esasları
kanunla belirtilen ve karar organları
, gene kanunda gösterilen,
seçmenler tarafı
ndan seçilerek oluş
turulan kamu tüzelkiş
ileridir.
Mahallî idarelerin kuruluşve görevleri ile yetkileri, yerinden
yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Mahallî idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre
beşyı
lda bir yapı
lı
r. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden
önceki veya sonraki bir yı
l içinde yapı
lmasıgereken mahallî idareler
organları
na veya bu organları
n üyelerine ilişkin genel veya ara
seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapı
lı
r. Kanun,
büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.
Mahallî idarelerin seçilmiş organları
nı
n, organlı
k sı
fatı
nı
kazanmaları
na iliş
kin itirazları
n çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki
denetim yargıyolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile
hakkı
nda soruşturma veya kovuşturma açı
lan mahallî idare organları
veya bu organları
n üyelerini, İ
çiş
leri Bakanı
, geçici bir tedbir olarak,
kesin hükme kadar uzaklaştı
rabilir.
Merkezi idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun ş
ekilde yürütülmesi, kamu
görevlerinde birliğin sağlanması
, toplum yararı
nı
n korunmasıve
mahallî ihtiyaçları
n gereği gibi karşı
lanmasıamacı
yla, kanunda
belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.
Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amac ıile,
kendi araları
nda Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları
, görevleri,
yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşı
lı
klıbağve
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ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantı
lıgelir
kaynaklarısağlanı
r.”
7- “MADDE 128.- Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer
kamu tüzelkiş
ilerinin genel idare esasları
na göre yürütmekle yükümlü
olduklarıkamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler,
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurları
n ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları
,
görev ve yetkileri, haklarıve yükümlülükleri, aylı
k ve ödenekleri ve
diğer özlük iş
leri kanunla düzenlenir.
Üst kademe yöneticilerinin yetiş
tirilme usul ve esasları
, kanunla
özel olarak düzenlenir.”
8- “MADDE 138.- Hâkimler, görevlerinde bağı
msı
zdı
rlar;
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine
göre hüküm verirler.
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.”
9- “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
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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 boşluğu
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 Haşim
KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Nurettin
TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Rüştü SÖNMEZ,
Ahmet AKYALÇIN, Mustafa Y. AYGÜN ve Enis TUNGA’nı
n
katı
lmaları
yla 26.9.2001 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
“Dosyadaki eksiklik giderildiğinden işin esası
nı
n incelenmesine,
yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki raporun hazı
rlanması
ndan
sonra karara bağlanması
na” oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dosyasıve ekleri, işin esası
na iliş
kin rapor, iptali istenilen
yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
A- Yasa’nı
n 2., 4., 5. ve 6. Maddelerinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilen
595 sayı
lıKHK’nin, iptal kararı
nı
n yürürlüğe girmesinden önce, içeriği
aynen korunarak yasalaştı
rı
lması
nı
n Anayasa’nı
n 7., 9., 11., 138. ve
153. maddelerine, ayrı
ca Yasa’nı
n 2., 4., 5. ve 6. maddeleriyle yapı
denetim kuruluş
ları
na verilmiş olan görevlerin tamamı
nı
n yerel
yönetimlere ait kamu hizmeti niteliğinde olmalarısebebiyle ancak
kamu görevlilerince
yürütülebileceği ve alı
nacak önlemler ile
oluş
turulacak yapı
lanmaları
n mevcut yerel idareler (özellikle
belediyeler) düzeyinde gerçekleştirilmesinin Anayasa buyruğu olduğu
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nedeniyle, Anayasa’nı
n 127.
oluş
turduğu ileri sürülmüş
tür.

ve

128.

maddelerine

ayk ı
rı
lı
k

Yasa’nı
n ikinci maddesinde, yasa kapsamı
na giren her türlü
yapı
nı
n, Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skân Bakanlı
ğı
’ndan aldı
ğıizin belgesi ile
çalı
şan münhası
ran yapıdenetimi görevi yapan, ortakları
nı
n tamamı
mimar ve mühendislerden oluşan tüzelkişiliği haiz yapıdenetim
kuruluşları
nı
n
denetimine
tabi
olduğu,
bu
denetimin
gerçekleş
tirilebilmesi için yapısahibi veya vekili ile hizmet sözleşmesi
yapı
lmasıgerektiği ve bu kuruluş
un görevleri;
-Dördüncü maddesinde,
yapı denetim
komisyonunun
Bakanlı
kça görevlendirilecek konu ile ilgili en az genel müdür
yardı
mcı
sıseviyesinde bir baş
kan ile en az şube müdürü seviyesinde
dört üyeden oluşacağıve Bakanlı
kça uygun görülen birimin
bünyesinde faaliyetlerini yürüteceği, bu komisyonun, yapıdenetim
kuruluşları
na izin belgesi vereceği faaliyetlerini denetleyip sicillerini
tutacağı
, Yasa’nı
n uygulanması
ndan doğan uyuş
mazlı
klarıinceleyip
görüşünü bildireceği, yasa hükümlerine aykı
rıhareket eden yapı
denetim kuruluşu hakkı
nda denetim faaliyetlerinin durdurulması ve
izin belgesinin iptali için Bakanlı
ğa teklifte bulunacağı
, bu komisyonun
çalı
şma usul ve esasları
nı
n Bakanlı
kça hazı
rlanacak yönetmelikle
düzenleneceği;
-Beş
inci maddesinde, yapı denetimi hizmet sözleş
melerinin
yapısahibi ile yapıdenetim kuruluş
u arası
nda akdedileceği ve
sözleş
menin bir suretinin taahhütname ekinde ilgili idareye verileceği,
sözleş
mede taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inş
aat alanı
, süresi,
varsa yapısahibi ile yapımüteahhidi arası
nda akdedilen sözleşmede
yer alan yapı
nı
n fiziki özellikleri, yapıdenetimi hizmet bedeli, yapı
denetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer
yükümlülüklerin yer alacağı
, ilgili idarenin, sözleşmede yer alan
hükümlere yapısahibinin uymamasıhalinde yapıtatil tutanağı
düzenleyerek inş
aatı durduracağı
, yapı denetimi kuruluşunun
uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde
bulunacağı
, yapıdenetimi hizmetleri için yapıdenetim kuruluşları
na
ödenecek hizmet bedellerinin, asgari hizmet bedelinden az olmamak
kaydı
yla projenin özellikleri ile yapı
nı
n bulunduğu bölgenin fiziki,
ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alı
narak yapıdenetimi hizmet
sözleş
mesinde belirtileceği, asgari hizmet bedelinin yapıyaklaşı
k
maliyet bedelinin % 3’ü olduğu, yapı
nı
n süresi iki yı
lıaş
an yapı
larda
bu oranı
n her altıay için % 10 artı
rı
lacağı
, iki yı
ldan kı
sa süren
yapı
larda ise her altıay için % 5 azaltı
lacağı
, yapıdenetim
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kuruluşunun, katma değer vergisi hariç yaptı
ğıhizmetlerden dolayı
yapısahibinden başka ad altı
nda ayrı
ca hiçbir bedel talebinde
bulunulamayacağı
, yapıdenetimi hizmet sözleşmesi ve hizmet
bedellerinin
ödenme esasları
nı
n Bakanlı
kça hazı
rlanacak
yönetmelikle düzenleneceği;
-Altı
ncımaddesinde, yapı denetim kuruluş
unun görevden
ayrı
lmasıveya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir
sebeple yapı ile iliş
kisinin kesilmesi halinde
yapı denetim
kuruluşunun durumu gerekçeleri ile birlikte en geç üç işgünü içinde
yazı
lıolarak Bakanlı
ğa ve ilgili idareye bildireceği, aksi takdirde
kanuni sorumluluktan kurtulamayacağı
, bu durumda yapısahibince
yeniden yapıdenetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı
denetim kuruluş
unca, ayrı
lan mimar ve/veya mühendislerin yerine
yenisi işe başlatı
lmadı
kça ilgili idarece yapı
nı
n devamı
na izin
verilmeyeceği,
belirtilmiş
tir.
Yasa’nı
n Genel Gerekçesinde;
“Yeryüzünün en aktif deprem kuş
akları
ndan birisinin içerisinde
bulunan toprakları
n % 96’sıfarklıoranlarda deprem tehlikesine sahip
olan ve nüfusunun % 98’i bu bölgelerde yaşayan ülkemizde, uzun
yı
llardı
r yürürlükte olan imar ve afetler mevzuatı
ndaki çeşitli
hükümlere rağmen uygulamada etkili bir yapı denetiminin
sağlanamadı
ğıaçı
k bir gerçektir. Ülkemizde son 20 yı
l içerisinde
meydana gelen depremlerden sonra bu durumun olumsuz sonuçları
açı
klı
kla görülmüşolması
na karşı
n, bu güne kadar yapıdenetimi
konusunda olumlu bir geliş
me sağlanamamı
ş
, aksine hı
zlınüfus
artı
şıve göçler, denetimsiz şehirleşme ve sanayileş
me, yoğun kaçak
yapı
laşma ve sı
k sı
k baş
vurulan imar aflarıülkemizdeki deprem ve
diğer afet risklerini her geçen gün daha da artı
rmı
ş
tı
r.
17 Ağustos ve 12 Kası
m 1999 tarihlerinde yaşanan depremler
sonrası
nda meydana gelen can ve mal kayı
pları
, denetimsiz yerleşme
ve yapı
laşmaları
n yol açabilecekleri zararlarıbütün açı
klı
ğıile
yeniden gözler önüne sermiştir.
Ülkemizde yerleşme ve yapı
laşmalara,
3194 sayı
lıİ
mar
Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ile getirilen denetime ilgili
idarelerce uyulmadı
ğı
, yapı
lan araş
tı
rmalarda proje
denetimi
aşaması
nda dahi projelerin % 91’inde tasarı
m, hesap ve çizim
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hatalarıolduğu, uygulamanı
n ise hiç denetlenmediği ve ş
antiyelerin %
90’ı
nda yönetmelik ve standartlara aykı
rıbeton döküldüğü ve beton
mukavemet değerlerinin projesinde öngörülenden ortalama olarak %
40 daha az olduğu tesbit edilmiş
tir.
Bu araştı
rmalar ve yaşanan son depremler, 3194 sayı
lı
Kanunda yapı
m işlerinde rol alan teknik uygulama sorumlusunun
(fenni mesul); yapı projelerini ve uygulamaları
nı denetlemekle
sorumlu olan belediyeler ve valiliklerin; uygulamayı hiç
denetleyemediklerini bütün çı
plaklı
ğıile ortaya koymuş
tur.
Ülkemizdeki yapıdenetim sistemi ve yapı
m aş
aması
nda görev
alan fenni mesullerin sorumlulukları
nıyeniden düzenlemek ve kağı
t
üzerinde denetlenmiş gibi görülen, ancak hemen
hemen hiç
denetlenmeyen yapı
ları
n
teknik uygulama sorumlusu fenni
mesullere verilecek cezalar ile ilgili yeni bir kanuni düzenleme
getirmek zorunda olmuş
tur. Bu amaçla; 3.2.2000 tarihli ve 595 sayı
lı
YapıDenetimi Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe
konulmuş
, ancak, mezkûr Kanun Hükmünde Kararname Anayasa
Mahkemesi’nce 24.5.2001 tarihli ve E. 2001/35, K:2001/90 sayı
lı
kararı
yla iptal edilerek yürürlüğü durdurulmuş ve yapıdenetimi
konusunda mevzuatı
mı
zda bir boşluk meydana gelmiştir.
Bu boşluğu doldurmak amacı
yla, sağlam yapı
lar yaparak
muhtemel afetlerde can ve mal güvenliğini sağlamak, yapı
ları
n; imar
planı
na, fen, sanat ve sağlı
k kuralları
na ve standartlara uygun, kaliteli
yapı
lmasıiçin denetimine iliş
kin usul ve esaslarıdüzenlemek üzere
bu kanun tasarı
sıhazı
rlanmı
ş
tı
r.” denilmektedir.
Anayasa’nı
n 127. maddesinin birinci fı
krası
nda, mahalli
idarelerin mahalli müş
terek ihtiyaçlarıkarş
ı
lamak üzere oluşturulan
kamu tüzelkişileri olduğu, ikinci fı
krası
nda, kuruluşve görevleri ile
yetkilerinin, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenleneceği; beş
inci fı
krası
nda ise, merkezi idarenin, mahalli
idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine
uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması
,
toplum yararı
nı
n korunmasıve mahalli ihtiyaçları
n gereği gibi
karşı
lanmasıamacı
yla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde
idari vesayet yetkisine sahip olduğu belirtilmiş
tir.
Maddede belirtilen yerinden yönetim ilkesi yerel yönetimlerin
özerkliğini vurgulamakta, mahalli müşterek ihtiyaç kavramı da
herhangi bir yerel yönetim biriminin sı
nı
rlarıiçinde yaş
ayan kişi, aile,
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zümre ya da sı
nı
fı
n özel çı
karları
nıdeğil, aynıyörede birlikte
yaş
amaktan doğan eylemli durumları
n yarattı
ğı
, yoğunlaş
tı
rdı
ğıve
güncelleştirdiği, özünde yerel ve kamusal hizmet karakterinin ağı
r
bastı
ğıortak ihtiyaç ve beklentileri ifade etmektedir.
İ
mar kolluğu 3194 sayı
lıİ
mar Yasasıile yerel yönetimlerin
görev ve yetki alanı
nda kabul edilerek özel idari kolluk ş
eklinde
düzenlenmiştir.
Dava konusu kurallarla, 3194 sayı
lıİ
mar Kanunu’nda yer alan
fenni mesul müessesesinin yerine tüzelkiş
iliğe sahip “yapıdenetim
kuruluşları
” ikame edilmektedir. Bu kuruluş
lar merkezi yönetimden
aldı
klarıizin belgesi ile faaliyet gösterecekler, faaliyetleri merkezi
yönetim tarafı
ndan denetlenecektir. Kamu güvenliği ve kamu yararı
amacı
yla yapı
lan bu düzenleme ile yapıdenetim kuruluşları
na yerel
yönetimlerin yerine geçme ve karar alma yetkisi verilmemiş
, mahalli
nitelikteki müşterek ihtiyaçları
n karşı
lanmasıiçin teknik destek
sağlanmı
ş
, 3194 sayı
lıİ
mar Kanunu’nda var olan yapıdenetim
yetkileri de kaldı
rı
lmamı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 128. maddesinin birinci fı
krası
nda, Devletin, kamu
iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare
esasları
na göre yürütmekle yükümlü olduklarıkamu hizmetlerinin
gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu
görevlileri tarafı
ndan yerine getirileceği belirtilmiş
tir.
İ
mar kolluğu faaliyetleri içinde yer alan ve yapıruhsatıverme,
vermeme ya da yapı
yıdurdurma, yı
kma iş
lemleri yerel yönetimlerin
yetkisinde olup, dava konusu düzenlemeyle
yapı denetim
kuruluşları
na idari iş
lem yapma yetkisi verilmişdeğildir. Baş
ka bir
anlatı
mla, yapıdenetim kuruluş
ları
, kamu gücü kullanmadan teknik
inceleme yapmak ve bu konuda ilgili yerlere rapor, görüşve bilgi
vermekle görevlendirilmiş
lerdir.
Buna göre, yapıdenetim kuruluşları
nı
n hizmetleri Devletin
genel idare esasları
na göre yürütmekle yükümlü olduğu asli ve sürekli
görevler arası
nda bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa’nı
n 127.
ve 128. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Nurettin TURAN ile Fulya
KANTARCIOĞLU bu görüşe katı
lmamı
ş
lardı
r.
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B- Yasanı
n 11. Maddesinin İ
ncelenmesi
Maddede, yasanı
n uygulanması
na hangi illerden başlanacağı
,
bu illerin geniş
letilmesi ve daraltı
lması
na Bakanlı
ğı
n teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiş
tir.
Maddenin gerekçesinde, “Madde ile, bu Kanunun öngördüğü
idari düzenlemelerin ülke düzeyinde kı
sa sürede gerçekleş
tirilmesinin
zorluğu nedeniyle, doğal afet riski yüksek ve hı
zlışehirleşmenin etkisi
altı
ndaki illerden başlayarak, uygulamanı
n yaygı
nlaş
tı
rı
lması
amaçlanmaktadı
r” denilmektedir.
Dava dilekçesinde, deprem gibi hayati önem taş
ı
yan bir konuda
yasayla
öngörülen
önlemlerin
ülke
çapı
nda
uygulamaya
konmaması
nı
n Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
ğı
ileri sürülmüştür.
Hukukun temel ilkeleri arası
nda yer alan “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 kişilerin yasalar karşı
sı
nda aynıişleme bağlı
tutulmaları
nısağlamak, ayrı
m yapı
lması
nıve 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. Durumları
ndaki özellikler,
kimi kiş
iler ya da topluluklar için değişik kurallarıve uygulamaları
gerektirebilir. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar
farklıkurallara bağlıtutularsa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi
zedelenmez.
4708 sayı
lıYasa ülke genelinde uygulanmak üzere çı
karı
lmakla
birlikte uygulamanı
n yüksek deprem riski ve hı
zlı ş
ehirleşme
gözetilerek
19 pilot il’den baş
latı
lması
nda Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rı
lı
ğı
ndan söz edilemez. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Nurettin TURAN ile Fulya
KANTARCIOĞLU bu görüşe katı
lmamı
ş
lardı
r.
C- Yasa’nı
n 13. Maddesinin (a) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
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Maddede “3.2.2000 tarihli ve 595 sayı
lıYapıDenetim Hakkı
nda
Kanun
Hükmünde
Kararname
yürürlükten
kaldı
rı
lmı
ştı
r.”
denilmektedir.
Dava dilekçesinde, 595 sayı
lıKHK’nin Anayasa Mahkemesi’nce
iptal edildiği, yasama organı
nı
n iptal edildiğini bildiği kural üzerine etki
doğuracak işlemde bulunamayacağı
, iptal kararı
nı
n yürürlüğe
girmemesinin bu sonucu ortadan kaldı
rmayacağı
, Anayasa’nı
n 87.
maddesindeki yürürlükten kaldı
rma yetkisinin hukuken mevcut olan
tasarruflar için sözkonusu olabileceği, bu nedenle kuralı
n Anayasa’nı
n
87. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüştür.
595 sayı
lı Yapı Denetimi Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname’nin yürürlüğünün durdurulması
na iliş
kin karar 26.5.2001
günlü 24413 sayı
lı
, gerekçeli iptal kararıise, 17.1.2002 gün ve 24643
sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanmı
ş, böylece 29.6.2001 günlü 4708
sayı
lıYasa ile gerekçeli iptal kararıyayı
nlanmadan söz konusu KHK
yürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 153. maddesine göre, iptal edilen yasa kuralları
nı
n
Resmi Gazete’de yayı
mlandı
ğıya da iptal kararlarıyürürlüklerinin
ertelendiği durumlarda bu tarihte yürürlükten kalkacağıkuşkusuzdur.
İ
ptal kararı
nı
n Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan önce duyulması
ya da öğrenilmesi bu sonucu değiştirmez.
Bu nedenle, iptal kararıyayı
mlanmadan KHK’nin yürürlükten
kaldı
rı
lması Anayasa’nı
n 87. ve 153. maddelerine ayk ı
rı
lı
k
oluş
turmaz. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
V- YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEMİ
29.6.2001 günlü, 4708 sayı
lı “Yapı Denetimi Hakkı
nda
Kanun”nun 2., 4., 5., 6. ve 11. maddelerinin YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N REDDİ
NE, 26.6.2002 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
VI- SONUÇ
29.6.2001 günlü,
Kanun”un;

4708 sayı
lı “Yapı Denetimi Hakkı
nda

A- 2., 4., 5., 6. ve 11. maddelerinin Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, Mustafa BUMİ
N, Sacit
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ADALI, Nurettin TURAN ile Fulya KANTARCIOĞLU’nun karş
ı
oyları
ve OYÇOKLUĞUYLA,
B- 13. maddesinin (a) fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na
ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
26.6.2002 gününde karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/377
: 2002/59

29.6.2001 günlü, 4708 sayı
lıYapıDenetimi Hakkı
nda Kanun’un
dava konusu 2. maddesiyle “yapıdenetim kuruluşları
” ve “görevleri”
düzenlenmekte, bu kanun kapsamı
na giren her türlü yapı
, tüzel
kişiliğe sahip yapı denetim kuruluş
ları
nı
n denetimine bağlı
tutulmaktadı
r. Yapı
nı
n inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve
temel raporlarıile uygulama projelerini ve hesapları
nıkontrol ederek
ilgili idareye uygunluk görüş
ü bildirmek; yapı
nı
n, ruhsat ve ekleri ile
mevzuata uygun olarak yapı
lması
nıdenetlemek; yapı
m iş
lerinde
kullanı
lan malzemeler ile imalâtı
n proje, teknik şartname ve
standartlara uygunluğunu kontrol etmek; malzemeler ve imalâtla ilgili
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deneyleri yaptı
rmak; yapı
nı
n ruhsat eki projelerine uygun olarak
kı
smen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek;
zemin, malzeme ve imalâta iliş
kin deneyleri şartname ve standartlara
uygun olarak laboratuarlarda yaptı
rmak yapıdenetim kuruluşları
nı
n
görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r.
Yapıdenetimi, idarenin yaptı
rı
m gücüne dayanarak yürüttüğü
kolluk faaliyetleri içinde yer almaktadı
r. Ruhsat ise yapı
lan denetimin,
mevzuata uygun olduğunu gösteren bir izin belgesidir. Bu nedenle
ruhsatı
n denetimden ayrıdüşünülmesine olanak yoktur.
Anayasa’nı
n 128. maddesi uyarı
nca, devletin, kamu iktisadi
teşebbüsleri ile diğer kamu tüzel kiş
ilerinin genel idare esasları
na
göre yürütmekle yükümlü olduklarıkamu hizmetlerinin gerektirdiği asli
ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
görülmesi gerekmektedir.
İ
dare, kolluk faaliyetleri arası
nda yer almasınedeniyle yapı
denetimi ve bunun sonucu olan ruhsat verme yetkisini özel kiş
ilere
devredemeyeceğinden devletin genel idare esasları
na göre
yürütmekle yükümlü olduğu bu kamu hizmetini, ancak memurlar ve
diğer kamu hizmetlileri eliyle görebilir.
Dava konusu düzenlemeyle İ
dare’nin 3194 sayı
lı İ
mar
Yasası
’na göre kullandı
ğıyapıdenetim yetkisi kaldı
rı
lmamı
şise de
yalnı
z memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülebilecek bir
hizmetin özel kiş
ilerce de görülmesine olanak tanı
nması
, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğı
nıkabulü için yeterlidir. Kaldıki, yapıdenetimine ilişkin özel
kurallar getiren dava konusu düzenlemeden sonra, imar konusunda
genel hükümler içeren İ
mar Yasası
nı
n ilgili kuralları
nı
n zı
mnen
yürürlükten kaldı
rı
lı
p kaldı
rı
lmadı
klarıda tartı
şmaya açı
ktı
r.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 47. maddesine göre bir hizmetin
“özelleştirme”ye konu olabilmesi için 128. maddesi kapsamı
ndan
çı
karı
lmı
şolmasıgerekir. İ
darenin yapı
nı
n inşaasıve kullanı
mı
yla ilgili
“ruhsat” adıaltı
nda kullandı
ğıizin yetkisini elinde bulundururken bu
iznin dayanağı
nıoluşturan denetim yetkisini tümüyle özel kişilere
devretmesi veya onlarla paylaş
masıolanaklıdeğildir.
Yapıdenetim kuruluş
larıve görevleriyle ilgili kurallarıbir
bütünlük oluş
turduğundan Yasa’nı
n 2. maddesiyle getirilen
düzenlemeye iliş
kin yukarı
daki değerlendirmenin, onun devamı
niteliğinde olan yapıdenetim komisyonunu ve görevlerini belirleyen 4.
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maddesi, yapıdenetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapıile
ilişkisinin kesilmesine ilişkin 6. maddesi ve kanunun uygulanacağı
illeri gösteren 11. maddesi için de geçerli olacağı kuşkusuzdur.
Yasa’nı
n 5. maddesi de yapı denetimiyle ilgili yeni
düzenlemenin bir parçasıolarak incelenen diğer maddeler gibi
Anayasa’nı
n 128. maddesi ile bağdaş
mamaktadı
r. Ancak bu
maddenin yapıdenetimi hizmet sözleşmeleriyle ilgili olmasıve bu
konuda sı
nı
rlama getirmesi Anayasa’nı
n sözleşme özgürlüğünü
düzenleyen 48. maddesiyle temel hak ve özgürlüklerin sı
nı
rlanması
na
ilişkin 13. maddesi yönünden de incelenmesini zorunlu kı
lmaktadı
r.
Yasa’nı
n 5. maddesinde, yapısahibi ile yapıdenetim kuruluş
u
arası
nda yapı
lacağı belirtilen yapı hizmet sözleşmelerinde,
gösterilmesi gereken yapıdenetimi asgari hizmet bedelinin, yapı
yaklaş
ı
k maliyetinin % 3’ü olmasıöngörülmüş
, böylece sözleşme
özgürlüğüne bir sı
nı
r getirilmiştir.
Anayasa’nı
n 13. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin
özlerine dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasa’nı
n ilgili maddelerinde,
belirtilen sebeplere bağlıolarak ve ancak kanunla sı
nı
rlanabileceği
belirtilmektedir. Bu durumda temel hak ve özgürlüklerin sı
nı
rlanması
bunları
n ilgili maddelerinde bir sı
nı
rlama nedeni gösterilmesine
bağlı
dı
r. Anayasa’nı
n sözleşme özgürlüğünü düzenleyen 48.
maddesinde ise herhangi bir sı
nı
rlama nedeni yer almadı
ğı
ndan
sözleş
me özgürlüğüne tarafları
n serbest iradeleri dı
şı
nda yasayla
müdahale edilmesi Anayasa’nı
n 13. ve 48. maddelerine aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n 2., 4., 5., 6. ve 11. maddelerinin
Anayasa’ya aykı
rı olduğu kanı
sı
yla çoğunluk gerekçesine
katı
lmı
yoruz.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/121
: 2002/62
: 9.7.2002

İ
PTAL YOLUNA BAŞVURAN : Siyasi Parti Kapatma Davası
na
Bakan Mahkeme Sı
fatı
yla Anayasa Mahkemesi
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 10.11.1983 günlü, 2949 Sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda
Kanun’un 25. maddesinin, Anayasa’nı
n 2. ve 148. maddelerine
aykı
rı
lı
ğı
nı
n incelenmesidir.
I - OLAY
Halkı
n Demokrasi Partisi’nin kapatı
lmasıhakkı
ndaki davaya
bakmakta olan Anayasa
Mahkemesi’nin, 9.7.2002 günlü
toplantı
sı
nda, 2949 Sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 25. maddesi Anayasa’ya
aykı
rı görüldüğünden Anayasa’nı
n 152., 2949 Sayı
lı Anayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
28. maddeleri uyarı
nca iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
10.11.1983 günlü, 2949 Sayı
lı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 25. maddesi
şöyledir:
“Madde 25.- 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu
toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlı
k Divanı
oluş
turuluncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme
yetkilerini Türk milleti adı
na kullanan, 2356 sayı
lıKanunla kurulu Milli
Güvenlik Konseyinin yönetim dönemi 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
ğı
iddia edilemez.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışöyledir :
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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 148.- Anayasa Mahkemesi, kanunları
n, kanun
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunu
denetler. Anayasa değiş
ikliklerini ise sadece şekil bakı
mı
ndan inceler
ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sı
kı
yönetim ve savaş
hallerinde çı
karı
lan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas
bakı
mı
ndan Anayasaya aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla, Anayasa Mahkemesinde
dava açı
lamaz.
Kanunları
n şekil bakı
mı
ndan denetlenmesi, son oylamanı
n,
öngörülen çoğunlukla yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
; Anayasa değiş
ikliklerinde
ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüş
ülemeyeceği
şartı
na uyulup uyulmadı
ğıhususlarıile sı
nı
rlı
dı
r. Şekil bakı
mı
ndan
denetleme, Cumhurbaş
kanı
nca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin beş
te biri tarafı
ndan istenebilir. Kanunun yayı
mlandı
ğı
tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalıiptal
davasıaçı
lamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez.
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaş
kanı
nı
, Bakanlar Kurulu
üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargı
tay, Danı
ş
tay, Askerî Yargı
tay,
Askerî Yüksek İ
dare Mahkemesi Baş
kan ve üyelerini, Başsavcı
ları
nı
,
Cumhuriyet BaşsavcıVekilini, Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu ve
Sayı
ş
tay Baş
kan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayıYüce
Divan sı
fatı
yla yargı
lar.
Yüce Divanda, savcı
lı
k görevini Cumhuriyet Başsavcı
sıveya
Cumhuriyet Baş
savcıVekili yapar.
Yüce Divan kararlarıkesindir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de
yerine getirir.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY,
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Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, iş
in esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na iliş
kin rapor, itiraz konusu
yasa kuralı
yla dayanı
lan Anayasa kuralı
, bunları
n gerekçeleri ve öteki
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
Halkı
n Demokrasi Partisi’nin kapatı
lmasıhakkı
ndaki davanı
n
görülmesi sı
rası
nda DavalıParti Genel Baş
kanıve Parti vekilleri
tarafı
ndan Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 78, 79, 80, 81 ve 82.
maddelerinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüştür.
2949 Sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 25. maddesinde; “12 Eylül 1980
tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Başkanlı
k Divanıoluş
turuluncaya kadar geçecek süre
içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adı
na kullanan,
2356 sayı
lıKanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyinin yönetim dönemi
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 kuralı
n dayanağı
nıoluşturan 1982 Anayasası
’nı
n Geçici 15.
maddesinin, 12 Eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler sonucu
toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baş
kanlı
k Divanı
nı
oluş
turuncaya (6.12.1983) kadar geçecek süre içinde çı
karı
lan
kanunları
n, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayı
lıAnayasa
Düzeni Hakkı
nda Kanun uyarı
nca alı
nan karar ve tasarrufları
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
n iddia edilemeyeceğine ilişkin son fı
krası
3.10.2001 günlü, 4709 sayı
lıYasa ile yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Anayasanı
n Geçici 15. maddesinin son fı
krası
nıyürürlükten
kaldı
ran 4709 sayı
lıYasa’nı
n gerekçesinde, “12 Eylül 1980 – 6 Aralı
k
1983 döneminde 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
ğı
nı
n iddia edilmesinin
sağlanması
”nı
n amaçlandı
ğı açı
kça belirtilmiş
tir. Böylece Siyasî
Partiler Yasası
’nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri sürülen kuralları
nı
n
yasalaş
tı
ğı22.4.1983 tarihini de kapsayan 12 Eylül 1980 tarihi ile
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6.12.1983 tarihleri arası
nda kalan dönemde çı
karı
lan yasaları
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
n ileri sürülebilmesi için anayasal engel
ortadan kaldı
rı
ldı
ğıhalde, 2949 sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesindeki
1982 Anayasası
’nı
n Geçici 15. maddesinin son fı
krası
na koş
ut kural,
yürürlükte kalmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 148. maddesinde, kanunları
n, kanun hükmünde
kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün Anayasa’ya
şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunu denetlemek Anayasa
Mahkemesi’nin görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r. 2949 sayı
lıAnayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
25. maddesi ise Anayasa Mahkemesi’nin bu görevlerini Anayasa’ya
uygun olarak yerine getirmesini engellediği gibi, Anayasa’nı
n Geçici
15. maddesinde yapı
lan değiş
ikliğe koşut olarak anayasal dayanağı
nı
da yitirmiştir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde sözü geçen hukuk devleti, eylem
ve işlemleri hukuka uygun, insan hakları
na saygıgösteren, 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, hukuku tüm devlet organları
na egemen kı
lan,
Anayasa ve hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayı
p iş
lem ve
eylemleri yargı denetimine açı
k olan, yasaları
n üstünde
yasakoyucunun da bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri bulunduğunun
bilincinde olan devlettir.
Hukuk devleti ilkesinin gerçekleş
miş sayı
labilmesi için,
yasaları
n
Anayasa’ya
uygunluğunun
yetkili
organlarca
denetlenebilmesi gerekir. Bu denetim engellenmişise, temel hak ve
özgürlüklerin tam anlamı
yla güvence altı
na alı
nmı
şolduğundan söz
edilemez.
Bu durum karşı
sı
nda, 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n
belirtilen dönemde çı
karı
lmı
ş kuralları
nı
n, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
n
ileri sürülmesini engelleyen 2949 sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesi,
Anayasa’nı
n 2. ve 148. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
V- SONUÇ
2949 Sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 25. maddesinin re’sen Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE, 9.7.2002 gününde karar
verildi.
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/115
: 2002/66
: 15.7.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Genelkurmay Başkanlı
ğı
Askeri Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan
1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye,
Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5.
bendinin (b) alt bendinin “...Askeri Ceza Kanununun... 76, ...”
bölümünün, Askerî Ceza Kanunu’nun 27.6.1932 günlü, 2034 sayı
lı
Yasa’yla değiş
tirilen 76. maddesinin “Bu suretle kaçan mevkuflar da
altıaya kadar hapisle cezalandı
rı
lı
r” tümcesi yönünden Anayasa’nı
n
2. ve 10. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Askeri Ceza ve Tutukevinden kaçmak suçundan açı
lan davada,
itiraz konusu kuralı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan
Mahkeme, iptali için baş
vurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“...
Sanı
ğı
n hakkı
nda Askeri Savcı
lı
kça erteleme kararıverilen bir
suçu ile ilgili olarak 23 Mayı
s 1998 tarihinde birliğine teslim edildiği
(dizi 35) ve kaçması
nı
n engellenmesi maksadı
yla Disiplin Cezaevine
konulduğu, muvakkaten tutuklandı
ğı(dizi 68), 4 Haziran 1998
tarihinde Disiplin Ceza ve Tutukevinden götürüldüğü ecza
deposundan kaçtı
ğı(dizi 5), 19 Mart 2002 tarihinde Jandarmaya
teslim olduğu (dizi 7) anlaşı
lmı
ş maddi olay bu şekilde kabul
edilmiş
tir.
T.C. Anayasa’nı
n 152 nci maddesi; “Bir davaya bakmakta olan
mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin hükümlerini 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
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bı
rakı
r.” 2949 Sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un “İ
tiraz yoluyla mahkemelerce gönderilen
işler “ baş
lı
klı28 inci maddesi de; “bir davaya bakmakta olan
mahkeme:
...
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
;
Dosya muhtevası
nımahkemece bu konu ile ilgili görülen
belgelerin tasdikli örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
na gönderir.” Hükümlerini içermektedir.
İ
nceleme konusu olayda mahkememizce 4616 sayı
lıKanun’un
As.C.K’nun 76 ncımaddesi ile ilgili olarak Anayasa’ya aykı
rıolduğu
kanı
sı
na varı
lmı
ş
tı
r.
Yukarı
da yargı
lama aş
amalarıve savcı
lı
k iddia ve görüşleri
özetlenen olayda başlangı
çta incelenmesi gereken ön sorun
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğa konu olan As.C.K’nun 4551 sayı
lıKanun ile
değiş
tirilmeden öncesindeki 76 ncımaddesinde vücut bulan mahpus
ve mevkuf iken kaçmak suçunun ani suç mu yoksa mütemadi bir suç
mu olduğudur.
Mahkememiz bu suçun ani suç olduğu kanaatindedir. Esasen
suçun mütemadi suç olduğunun kabul edilmesi durumunda sanı
ğı
n
23 Nisan 1999 tarihinden sonra 19 Mart 2002 tarihinde teslim olduğu
gözetildiğinde, bir Anayasa’ya aykı
rı
lı
k sonucunun da oluşmayacağı
bir gerçektir.
4551 sayı
lıKanun ile As. C. K.nun 76 ncımaddesinde köklü
değiş
iklikler yapı
lmı
ştı
r. Cezanı
n alt ve üst sı
nı
rı
nda değişiklik
yapı
lmı
ş; alt sı
nı
r 7 günden TCK.nun 298 inci maddesine atı
f suretiyle
2 aya, üst sı
nı
r ise 8 yı
la (280/3) çı
karı
lmı
ştı
r. Yine kaçma eyleminin 6
günden fazla olmasıdurumunda cezanı
n alt sı
nı
rı
nı
n 1 yı
ldan aşağı
olmayacağı öngörülmüştür. (Bu bağlamda sanı
ğı
n lehine olan
düzenlemenin eski düzenleme olduğu da kabul edilmiş
tir.)
İ
nceleme konusu As. C. K.nun 76 ncımaddesinin yeni halinin
As. C. K.nun 66 ncımaddesinde belirlenen firar suçlarıile paralellik
kapsamı
nda, ceza adaletinin de sağlanmasıgerekçesi ile mütemadi
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suç olan firar suçuna yaklaştı
rı
ldı
ğı
, benzer düzenleme getirildiği,
mütemadi bir suç gibi düzenleme yapı
ldı
ğıda ilk bakı
şta göze
çarpmaktadı
r.
Uygulamada Askeri Yargı
tay’ı
n yerleş
ik içtihatları
nda firar
suçunun mütemadi bir suç olduğu, suçun bitiştarihinin firarı
n sona
erdiği tarih olarak kabul edildiği kesinlik kazanmı
ş
tı
r. Ancak
Yargı
tay’ı
n uygulaması
nda firar suçunun özellikle infaz hükümlerinin
uygulaması bağlamı
nda mütemadi bir suç olmadı
ğı
, suçun
tamamlandı
ğıkanunda belirtilen 7 günlük sürenin geçtiği tarih olarak
kabul edildiği kararlarda mevcuttur (4. C.D. 2.4.92 92/2117 E, 2475 K)
Firar suçu kanı
mı
zca mütemadi bir suç olmakla beraber,
mevkuf iken kaçmak suçu tutukevinden kaçmak ile tüm neticeleri ile
gerçekleş
tiğinden ani bir suçtur. Tutukevinden kaçı
ldı
ğıanda suç
tamamlanmı
ş
tı
r. Bu bağlamda sanı
k Murat AKTAŞ’ı
n eylemi 4
Haziran 1988 tarihinde tamamlanmı
ş
tı
r. Sanı
k hakkı
nda uygulanacak
kanun hükümleri, lehine olan As. C. K.nun 76 ncımaddesinin 4551
sayı
lıKanun ile değiş
tirilmeden önceki halidir.
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k sorununa dönüldüğünde; 4616 sayı
lı“23
Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı Şartla
Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun” ile; As.
C. K.nun 76 ncı ve benzer bir düzenleme olan TCK.nun 298 inci
maddesinde belirtilen suçlar bu Kanun kapsamıdı
ş
ı
nda tutulmuş
tur.
Ancak; 27 Ekim 2001 tarihli ve Resmî Gazete’de yayı
mlanan
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıile TCK.nun 298 inci maddesinin
4616 sayı
lı Kanun kapsamı
nda tutulmasıgerektiği belirtilmiş
TCK.nun 298 inci maddesi 4616 sayı
lıKanun kapsamıiçine girmiş
tir.
As. C. K.nun 4551 sayı
lıKanun ile değişik yeni ve eski düzenlemeleri
konusunda herhangi bir düzenleme yapı
lmamı
ş
, Anayasa
Mahkemesi’nce karar verilmemiş
tir.
Firar suçunun 4616 sayı
lıKanun’un kapsamı
nda olması
, As. C.
K.nun 76 ncımaddesinde belirtilen suçun sı
rf askeri suçlardan
olmaması
, 4551 sayı
lıKanun ile değiş
ik yeni düzenlemesinde
TCK.nun 298 inci maddesine atı
fta bulunmasıve TCK.nun 298 inci
maddesi yönünden Anayasa Mahkemesi’nce 4616 sayı
lıKanun’un
iptaline karar verilmiş olmasıtopluca değerlendirildiğinde, benzer
durumda bulunan ş
ahı
sları
n birbirine tamamen zı
t sonuçlarla karş
ı
karşı
ya gelme ihtimalleri söz konusudur. Örneğin birliğinden kaçan
bir ş
ahı
sla, birliğinde birlik komutanı
nca disiplinin tesisi maksadı
yla
As. C. K.nun 169 uncu maddesi uyarı
nca tutuklanan bir ş
ahsı
n
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kaçmasıdurumunda; ikinci şahı
s hakkı
nda 4616 sayı
lıKanun
hükümleri uygulanmayacak, Askeri Mahkemece tutuklanan ve kaçan
bir ş
ahı
s 4616 sayı
lıKanun hükümlerinden faydalanamayacağıhalde
sivil bir mahkemece tutuklanan ve kaçan bir ş
ahı
s 4616 sayı
lıKanun
hükümlerinden faydalanacaktı
r.
Yukarı
daki açı
klamalar ı
ş
ı
ğı
nda; 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999
Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava
ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun”un 1 inci maddesi 5 inci
bendinin (b) alt bendinde yer alan As. C. K.nun 76 ncımaddesinin
TCK.nun 298 inci maddesi yönünden eşit uygulamaya engel
oluş
turduğu ve bununda Anayasa’nı
n 10 uncu maddesindeki eş
itlik
ve 2 nci maddesindeki hukuk devleti ilkelerine aykı
rıolduğu sonucuna
varı
lmı
ş
, Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurulmasıgerekmiştir.
...”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan
DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair
Kanun”un 1. maddesinin kapsam dı
ş
ıbı
rakı
lan suçlarıbelirleyen 5.
bendinin itiraz konusu bölümü de içeren (b) alt bendi şöyledir:
“Ancak;
b) Askeri Ceza Kanununun 54 ilâ 62,69,76,78,79 ilâ 82, 85, 87
ilâ 102, 118, 121 ilâ 129, 131, 134, 135, 140, 148, 153, 159 ve 160
ı
ncımaddelerinde.
....
yer alan suçlarıişleyenler hakkı
nda bu madde hükümleri
uygulanmaz.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı
Askerî Ceza Kanunu’nun ilgili görülen 76. maddesi şöyledir:
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“MADDE 76 – (Değişik : 2034 – 27.6.1932) Mahpuslardan
nöbetçiyi veya muhafazası
na memur olanları kandı
rarak veya
dalgı
nlı
ğı
ndan yahut yerinde bulunmaması
ndan istifade ederek
kaçanlara, geri kalan mahkumiyetlerinin yarı
sınispetinde ceza verilir.
Her halde bu ceza, bir aydan aş
ağıolamaz.
Bu suretle kaçan mevkuflar da altı aya kadar hapisle
cezalandı
rı
lı
r.”
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.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’ı
n katı
lı
mları
yla
15.7.2002 gününde 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
yla, aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan

687

Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 298.
maddesini 4616 sayı
lıYasa kapsamıdı
şı
nda tutan kuralı
n, Anayasa
Mahkemesi’nce iptali ve ayrı
ca Askerî Ceza Kanunu’nda yer alan
benzer nitelikteki suçları
n kapsama alı
nması
na rağmen, Askerî Ceza
Kanunu’nun 27.6.1932 günlü, 2034 sayı
lıYasa ile değiştirilen 76.
maddesinin kapsam dı
şı
nda bı
rakı
lması
nı
n, Anayasa’nı
n 10.
maddesindeki “Eş
itlik” ve 2. maddesindeki “Hukuk Devleti” ilkelerine
aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri sürmüş
tür.
Askerî Ceza Yasası
’nı
n 76. maddesi 27.6.1932 günlü, 2034
sayı
lıve 22.3.2000 günlü, 4551 sayı
lıYasalarla iki kez değiştirilmiş
tir.
4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı
Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair
Kanun”un 23 Nisan 1999 tarihine kadar iş
lenen suçlarıkapsaması
nedeniyle baş
vuruda bulunan Mahkeme, Anayasa’nı
n 38. maddesine
koş
ut düzenleme getiren TCK’nun 2. maddesi uyar ı
nca suçun
işlendiği zamanı
n kanunu ile sonradan çı
karı
lan kanun hükümlerinin
farklıolmasıhalinde failin lehinde olan kanunu uygulayacağı
ndan, ve
tutuklu iken firar suçunun tutukevinden kaçmakla oluşan ani suç
niteliğinde olması
nıgözeterek suç tarihi olarak kaçma eyleminin
gerçekleş
tiği tarihi uygulamaya esas alacağı
ndan, itiraz konusu
kuralı
n, failin lehinde olan 27.6.1932 günlü 2034 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen hali yönünden iptalini istemiştir. Bu durumda, itiraz
konusu kuralı
n Askerî Ceza Yasası
’nı
n 27.6.1932 günlü, 2034 sayı
lı
Yasa ile değiş
tirilen haliyle 4616 sayı
lıYasa kapsamı
na alı
nmaması
yönünden inceleneceği açı
ktı
r.
Askerî Ceza Yasası
’nı
n itiraz konusu 76. maddesinin, 4616
sayı
lıYasa’nı
n kapsamıdı
şı
nda tutulması
na karş
ı
n aynıfası
lda yer
alan “Firar ve Cezası
” başlı
klı daha ağı
r yaptı
rı
m öngören 66.
maddesinin kapsama alı
nması
nı
n, ayrı
ca TCK’nun hükümlülerin firar
suçları
na ilişkin 299. maddesinin kapsam içinde tutularak askeri
suçlardan tutuklu olanları
n ise bunun dı
şı
nda bı
rakı
lması
nı
n adil
olmadı
ğı ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaş
madı
ğı sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r. Nitekim benzer bir durumda Anayasa Mahkemesi;
18.7.2001 günlü, E.2001/4, K.2001/332 sayı
lıkararı
yla TCK’nun daha
ağı
r cezayı öngören hükümlülerin firar suçları
na iliş
kin 299.
maddesinin kapsama alı
nması
nı
n daha hafif yaptı
rı
ma bağlanan
tutukluları
n firar suçunu düzenleyen 298. maddesinin ise kapsama
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alı
nmaması
nı
n hukuk devleti ilkesiyle bağdaş
madı
ğıgerekçesiyle
iptaline karar vermiştir.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural
Askerî Ceza
Kanunu’nun 27.6.1932 günlü, 2034 sayı
lıYasa’yla değiştirilen 76.
maddesinin “bu süretle kaçan mevkuflarda altıaya kadar hapisle
cezalandı
rı
lı
r” tümcesi yönünden Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r.
İ
ptali gerekir.
Bu görüş
lere
katı
lmamı
ş
lardı
r.

Mustafa

BUMİ
N

ve

Ertuğrul

ERSOY

İ
tiraz konusu kural Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rıgörülerek
iptal edildiğinden 10. maddesi yönünden incelenme yapı
lması
na
gerek görülmemiştir.
VI- SONUÇ
21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (b) alt
bendinin “...Askerî Ceza Kanunu’nun... 76,...” bölümünün, Askerî
Ceza Kanunu’nun 27.6.1932 günlü, 2034 sayı
lıYasayla değiştirilen
76. maddesinin “Bu suretle kaçan mevkuflar da altıaya kadar hapisle
cezalandı
rı
lı
r” tümcesi yönünden Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE, Mustafa BUMİ
N ile Ertuğrul ERSOY’un karşı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA, 15.7.2002 gününde karar verildi.
Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2002/115
: 2002/66

21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (b) alt
bendinde yer alan “...Askerî Ceza Kanununun...76...” kuralı
nı
n
iptaline iliş
kin çokluk oyuna aşağı
da açı
klanan gerekçelerle
katı
lmı
yoruz.
4616 sayı
lıKanun’un adı
nda her ne kadar “... iş
lenen suçlardan
dolayışartla salı
verilmeye, dava ve cezalar ı
n ertelenmesine dair
Kanun” denilmişise de, taşı
dı
ğıkuralları
n içeriği itibariyle bozucu
(infisahi) koş
ula bağlıtoplu özel af niteliği ağı
r basan kendine özgü bir
düzenleme olduğu Mahkememiz kararı
nı
n bir çok yerinde
vurgulanmaktadı
r. Bu nedenle, değerlendirmelerin bu çerçeve içinde
yapı
lmasıgerekir.
Anayasa’nı
n 87. maddesinde, 14. maddedeki eylemlerden
dolayıhüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanı
na
karar vermenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri
içinde olduğu belirtilmiş, kimi maddelerinde de genel ve özel af
çı
kartı
lamayacak durumlar gösterilmiş
tir. Baş
ka bir anlatı
mla Anayasa
ile yasaklanan alanlar dı
şı
nda genel ve özel af çı
kartmak
yasakoyucunun takdir alanıiçinde bı
rakı
lmı
ştı
r.
Mahkemelerce, yargı
lanarak suçluluğu sabit görülüp hüküm
giyenlerin, aldı
klarıhapis cezası
nıçekmeleri ve böylece topluma
yeniden kazandı
rı
lmalarıceza hukukunun temel kuralları
ndandı
r.
Yasaları
n yasakladı
ğıher eylem için, bu eylemin iş
lendiği sı
rada
yürürlükte olan Yasa’da gösterilen ceza verilir ve bu cezanı
n nerede
ve ne tarzda infaz edileceği de önceden belirlenir. Aslolan
mahkemelerce tayin edilen hürriyeti bağlayı
cıcezaları
n tamamen
infaz edilmesidir. Çok istisnai hallerde, çı
kartı
lmasıgereken af
yasaları
ndan, hangi suçluları
n ne kadar yararlanacakları
nı
n takdiri ise
yasakoyucuya aittir. Toplu af suçlu için temel hak ve hürriyetlerden
olmadı
ğı
na göre, suçlarıveya suçlularıbirbiriyle mukayese ederek
yasakoyucunun bu alandaki geniştakdir hakkı
na müdahale edilemez.
Yasakoyucu, Anayasa ile yasaklanan alanlara girmedikçe af
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yasası
nı
n kapsamı
nı
n tayininde herhangi bir kı
sı
tlayı
cıkurala tabi
değildir.
Anayasa Mahkemesi’nce verilen kimi kararlarda belirtildiği gibi,
Anayasa’nı
n 38. maddesinde, ceza hukuku alanı
nda suç ve cezalara
ilişkin düzenlemelerde uyulmasıgereken temel ilkeler belirlenmiş
olup, bu ilkelerin gözetilmesi koş
uluyla ne tür eylemlerin suç
sayı
lacağıve suç sayı
lan eylemlere ne kadar ve ne türde ceza
verileceği, nelerin cezayıağı
rlaştı
rı
cıya da hafifletici neden sayı
lacağı
yasakoyucunun takdir alanı içine girmektedir. Kuş
kusuz ki,
yasakoyucunun af konusundaki takdir hakkıcezaları
n tayinindekinden
daha geniştir.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykı
rıbulduğu
yasalarıiptal ederek yürürlükten kalkması
nısağlar. Yasakoyucu gibi
davranarak yeni bir uygulamaya yol açacak hüküm kuramaz.
Anayasa’nı
n öngördüğü ve mutlak düzenlenmesini istediği hususlara
yer vermeme durumu dı
şı
ndaki, yasakoyucunun isterse getirebileceği
bir kuralıgetirmemesi iptal nedeni olamaz. İ
sterse yer verilip isterse
yer verilmeyecek bu tür noksanlı
klar, yasakoyucunun takdir yetkisi
içindedir. Yasa maddesine içindeki kimi sözcükleri ayı
klayarak yeni
bir kural niteliği vermek Anayasa’ya uygunluk denetimiyle
bağdaş
maz. Bir kuralı
n, uygulama alanı
nı
n genişletilmesi amacı
yla
değiş
tirilmesini sağlamak için de iptali istenemez. Yasakoyucunun
dilediği zaman giderebileceği noksan düzenleme, anayasal zorunluluk
dı
şı
nda; Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmaz. Yasakoyucunun takdir alanı
içine giren bir konuda getirilen bir kuralı
n denetimi yerindelik denetimi
olur. Oysa Anayasa yargı
sı
nda yerindelik denetime yer yoktur.
Ayrı
ca, 4616 sayı
lıYasa kapsamıdı
ş
ı
nda bı
rakı
lan kuralları
n,
kapsama alı
nan kurallarla karşı
laş
tı
rı
larak iptaline kadar vermek,
kendini yasakoyucu yerine koymaktan farksı
zdı
r. Kabul edilmelidir ki
Anayasamı
zda gösterilen temel hak ve özgürlükler arası
nda aftan
yararlanma diye bir hakka yer verilmemiştir. Bu nedenledir ki,
yargı
lanarak suçluluğu sabit görülenler, affedilmelerini bir hak olarak
isteyemezler. Yasak alana girmediği sürece affa yetkili olan
yasakoyucu, çı
karacağıaffı
n kapsamı
nıda belirlemeye yetkilidir.
Açı
klanan
görüşündeyiz.

nedenlerle

Başkan
Mustafa BUMİ
N
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baş
vurunun

reddi

gerekeceği

Üye
Ertuğrul ERSOY

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/116
: 2002/67
: 15.7.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Onuncu Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 10.8.1993 günlü, 491 sayı
lı“Denizcilik
Müsteş
arlı
ğı
nı
n Kuruluşve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname”nin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
27.12.2001 tarih ve 24623 sayı
lı Resmî Gazete’de
yayı
mlanarak yürürlüğe giren “Kı
lavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkı
nda
Yönetmeliğin BazıMaddelerinin Değiştirilmesine İ
lişkin Yönetmelik”in
iptali istemi ile açı
lan davada, Yönetmeliğin dayanağı
nıoluş
turan 491
sayı
lıKanun Hükmünde Kararname hükümlerini Anayasa’ya aykı
rı
bulan Danı
ştay Onuncu Dairesi, iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“... Değişikliği dava konusu edilen Kı
lavuz Kaptan Yeterlikleri
Hakkı
nda Yönetmelik, 10.8.1993 tarihli ve 491 sayı
lıDenizcilik
Müsteş
arlı
ğı
nı
n Kuruluşve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine dayanı
larak hazı
rlanmı
ş
tı
r.
491 sayı
lıDenizcilik Müsteşarlı
ğı
nı
n Kuruluş ve Görevleri
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname ise, 3911 sayı
lı‘Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlileri Hakkı
ndaki Bazı Kanunlar İ
le Teşkilat
Kanunları
nda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Yetki Kanunu’na
dayanı
larak çı
karı
lmı
ştı
r.
3911 sayı
lı‘Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkı
ndaki
BazıKanunlar İ
le Teşkilat Kanunları
nda Değişiklik Yapı
lması
na Dair
Yetki Kanunu’ Anayasa Mahkemesinin 16.9.1993 tarih ve E:1993/26,
K:1993/28 sayı
lıkararı
yla iptal edilmiştir.
Öte yandan, Dairemizin 10.10.2001 tarih ve E:2001/2335 sayı
lı
kararı
yla, 491 sayı
lıDenizcilik Müsteşarlı
ğı
nı
n Kuruluşve Görevleri
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Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (f) ve (g) bentlerinin itiraz yoluyla iptali için Anayasa
Mahkemesine başvurulmasıüzerine, Mahkemenin 13.11.2001 tarih
ve E:2001/413, K:2001/351 sayı
lıkararı
yla 491 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (f) ve (g)
bentlerinin iptaline karar verilerek, iptal hükmünün, kararı
n Resmi
Gazetede yayı
mlanması
ndan baş
layarak bir yı
l sonra yürürlüğe
girmesi kararlaştı
rı
lmı
ştı
r.
Kurulumuzca; 491 sayı
lıDenizcilik Müsteşarlı
ğı
nı
n Kuruluşve
Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya
uygunluğunun incelenmesi gerekli görülmüş
tür.
Anayasanı
n Başlangı
ç’ı
nda ‘hiçbir kişi ve kuruluş
un, bu
Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icapları
yla
belirlenmişhukuk düzeni dı
şı
na çı
kamayacağı
’, 6. maddesinde ‘Hiçbir
kimse ve organ kaynağı
nıAnayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz.’ hükmü yeralmı
ştı
r.
Yine Anayasanı
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.’
kuralıgetirilmiştir.
Anayasa Mahkemesi kararları
nda belirtildiği üzere, kanun
hükmünde kararnamelerin Anayasaya 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. Kanun hükmünde kararnameler 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
şı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
kanun hükmünde kararnamelerin anayasal konumlarıbirbirlerinden
farksı
zdı
r. Böyle durumlarda, kanun hükmünde kararnameler
anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan içerikleri Anayasa’ya
aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri gerekir.
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Diğer yandan, değiş
iklikleri dava konusu edilen Kı
lavuz Kaptan
Yeterlikleri Hakkı
nda yönetmeliğin 491 sayı
lıKanun Hükmünde
Kararname hükümlerine dayanı
larak hazı
rlandı
ğı belirtildiğinden,
Anayasaya
aykı
rı
lı
k
sorununun,
daha önceden
Anayasa
Mahkemesince iptal edilen 491 sayı
lı Kanun hükmünde
Kararnamenin 2. maddesinin (f) ve (g) bentleri dı
ş
ı
ndaki diğer
maddelerinin tümü yönünden incelenmesi gerektiği sonuç ve
kanaatine varı
lmı
ş
tı
r.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
kartı
lan kanun hükmünde kararnamelerin, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ı
ndaki ‘hiç bir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen
hürriyetçi demokrasi ve bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni
dı
şı
na çı
kamayacağı
,’ 2. maddesindeki ‘Hukuk Devleti’ ilkeleriyle 6.
maddesindeki ‘Hiç kimse veya organ kaynağı
nıAnayasadan almayan
bir devlet yetkisi kullanamaz.’ kuralıve Kanun Hükmünde Kararname
çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle bağdaş
tı
rı
lmaları
olanaksı
zdı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 491 sayı
lıDenizcilik Müsteş
arlı
ğı
nı
n
Kuruluşve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.
maddesinin (f) ve (g) bentleri dı
şı
ndaki tüm maddelerinin, Anayasanı
n
Baş
langı
ç’ıile 6 ve 91’inci maddelerine aykı
rıolduğu 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
9.5.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Kural
İ
tiraz konusu 491 sayı
lı19.8.1993 günlü Resmî Gazete’de
yayı
mlanan 10.8.1993 tarihli Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali
istenilmiş
tir.
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışöyledir :
1- Baş
langı
ç
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Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
nı
n itiraz baş
vurusunda dayan ı
lan
bölümü :
“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
;”
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 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.
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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 uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
15.7.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda uygulanacak
kural sorunu görüş
üldü:
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular,
itiraz yoluna başvuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlıtutulmuş
tur.
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 yahut tarafları
n istek
ve savunmalarıçerçevesinde karara varmakta gözönünde tutulması
gereken kurallardı
r.
Bakı
lmakta olan davada, iptali istenen Yönetmelik, Denizcilik
Müsteş
arlı
ğı
’na denizlerde can ve mal güvenliğini sağlayacak
tedbirleri alma ve deniz araçları
nıkullananları
n yeterlik şartları
nı
n
belirtilmesi konuları
nda temel politikayıtespit ve koordinasyonu
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sağlama yetkisi veren 491 sayı
lıKHK’nin 2. maddesinin (c) ve (d)
bentlerine dayanı
larak çı
karı
ldı
ğı
ndan bu bentler dı
ş
ı
nda kalan
kuralları
n davada uygulanma olanağıbulunmadı
ğı
ndan bunlara ilişkin
başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine; (c) ve (d)
bentlerinin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
Kanun Hükmünde Kararname kuralları
yla, dayanı
lan Anayasa
kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Anayasaya 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, Resmi Gazetede yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunlarıve bunlara dayanan kanun
hükmünde 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 ba ğlanması
istenilmiş
tir.
Anayasa’da, KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüş
tür. KHK’ler, işlevsel yönden yasama işlemi
niteliğinde oldukları
ndan bunları
n yargı
sal denetimlerinin yapı
lması
görev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir. 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 denetlenmesinden 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
rıduruma getirir. Böylece, KHK’nin
yetki yasası
na aykı
rıolmasıile özdeşleşir.
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Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan doğruya
Anayasa’dan alı
rlar. Bu tür KHK’lerin bir yetki yasası
na dayanması
gerekli değildir. Buna karş
ı
lı
k olağan dönemlerdeki KHK’lerin bir yetki
yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle, KHK’ler ile dayandı
kları
yetki 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 KHK’nin kuralları
, içerikleri yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
oluş
turmasalar bile bunları
n Anayasa’ya uygunluğundan söz
edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
n
denetimlerinden farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar
Anayasa’ya 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
şı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen
KHK’lerin anayasal konumları birbirinden 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, dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen KHK’lerin,
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir kiş
i ve kuruluşun, bu
Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icapları
yla
belirlenmiş hukuk düzeni dı
ş
ı
na çı
kamayacağı
,” 2. maddesindeki
“Hukuk devleti” ilkeleriyle, 6. maddesindeki “Hiç kimse veya organ
kaynağı
nıAnayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” kuralı
ve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle bağdaş
tı
rı
lmaları
olanaksı
zdı
r.
2- 491 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin
(c) ve (d) Bentlerinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğıSorunu
2. maddenin (c) ve (d) bentleri şöyledir:
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“c) Denizlerde can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirleri
almak,
d) Deniz araçları
nı
n teknik nitelik ve yeterlilikleriyle bunlarda
çalı
şanları
n yeterlilik şartları
nı
n belirtilmesi hususları
nda temel
prensip ve politikayıtespit etmek, koordine etmek”
Baş
vuru kararı
nda, 491 sayı
lı “Denizcilik Müsteş
arlı
ğı
nı
n
Kuruluşve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin”
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İ
nceleme konusu 2. maddesinin (c) ve (d) bentlerini içeren 491
sayı
lıKanun Hükmünde Kararname 24.6.1993 günlü, 3911 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
kartı
lmı
ş
tı
r. Söz konusu KHK’nin
dayandı
ğı 3911 sayı
lıYetki Yasası
,
Anayasa Mahkemesi’nin
16.9.1993 günlü E: 1993/26, K: 1993/28 sayı
lıkararıile iptal
edilmiş
tir. Böylece, 491 sayı
lıKHK’nin 2. maddesinin (c) ve (d)
bentleri 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 koşulu, bunları
n
geçerli bir yetki yasası
na dayandı
rı
lmaları olduğundan Yetki
Yasası
’nı
n iptali bu Yasa’ya göre çı
karı
lan KHK’leri Anayasa’ya aykı
rı
duruma getirir.
Bu nedenle, dayandı
ğı yetki yasası Anayasa’ya aykı
rı
görülerek iptal edilen 491 sayı
lıKHK’nin 2. maddesinin (c) ve (d)
bentleri Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r.
İ
ptali gerekir.
B- İ
ptal Kararı
nı
n Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu
Anayasanı
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 Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
53. maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural tekrarlanmaktadı
r.
Maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
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sonucunda meydana gelecek hukuksal boş
luğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlâl edici mahiyette görmesi halinde yukarı
daki
fı
kra hükmünü uygulayacağıbelirtilmektedir.
491 sayı
lıKHK’nin 2. maddesinin (c) ve (d) bentlerinin iptaline
karar verilmesi ile Denizcilik Müsteş
arlı
ğı
’na denizlerde can ve mal
güvenliğini sağlayacak tedbirleri alma ve deniz araçları
nı
kullananları
n yeterlik şartları
nı
n belirtilmesi konuları
nda temel
politikayıtespit ve koordinasyonu sağlamaya yönelik düzenleme
yapma yetkisi ortadan kaldı
rı
lmı
şolacaktı
r. Böylece, anı
lan bentlere
dayanı
larak düzenleme yapma olanağı veren hizmet alanları
açı
sı
ndan, kamu düzeni ve kamu yararı
nıbozucu nitelikte hukuksal
bir boş
luk doğacaktı
r. Bu nedenle, 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- 10.8.1993 günlü, 491 sayı
lı“Denizcilik Müsteş
arlı
ğı
nı
n
Kuruluşve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin 2.
maddesinin (c) ve (d) bentlerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen bentlerin doğuracağıhukuksal 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
kraları gereğince İ
PTAL HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ
GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN
BAŞLAYARAK Bİ
R YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE,
15.7.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Doğru Yol) Partisi
TBMM Grubu Adı
na Grup Baş
kanıProf. Dr. Tansu Çİ
LLER
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 26.6.2001 günlü, 4689 sayı
lı
“Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 3. maddesiyle değiştirilen
4.11.1981 günlü, 2547 sayı
lı“Yükseköğretim Kanunu”nun Ek 18.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n ikinci tümcesi ile aynımaddede önceden
bulunan
“Vakı
f
üniversiteleri,
merkezleri
dı
şı
ndaki
illerde
yükseköğretim kurumlarıkurabilirler” kuralı
nı
n yer almaması
nı
n
Anayasa’nı
n 2., 10., 87., 130. ve 148. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- İ
PTAL İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“Yasanı
n çerçeve 3 ncü maddesi, Anayasa’nı
n 10 uncu, 2 inci
ve 130 uncu madde hükümlerine aykı
rı
dı
r.
Yasanı
n 3 üncü maddesinde, vakı
f üniversitelerine yardı
mda,
“sayı
sal (%50), sözel (%20) ve eşit ağı
rlı
k (%30) puanları
” ölçü
alı
nmı
ş
tı
r. Bu hüküm, herhangi makul bir nedene dayanmaks ı
zı
n
üniversitelere yardı
mda eşitsizliğe yol açmaktadı
r. Mevcut yasada
olduğu gibi eşitliği bozmayacak öğrenci sayı
sıve benzeri kriterler
benimsenebilirdi. Bu yönüyle hüküm Anayasanı
n 10 uncu maddesine
aykı
rı
dı
r.
Ayrı
ca yasa ile değiştirilen 4.11.1981 t, 2547 sayı
lıYasanı
n EkMadde 18 hükmü, “...Vakı
f Üniversiteleri, merkezleri dı
ş
ı
ndaki illerde
yükseköğretim kurumlarıkurabilirler” kuralı
nıiçeriyordu. Çerçeve 3
üncü madde ile yapı
lan değişiklik, bu hükmü yürürlükten kaldı
rmı
ş
tı
r.
Çerçeve 3 ncü madde, sözügeçen hükmü yürürlükten kaldı
ran
muhtevasıile Anayasa’ya aykı
rı
dı
r (Any.Mad. 87, 148):
a) Bu hüküm uygulanarak kurulan yüksek öğretim kurumları
nı
n
tasfiyesi mümkündür. Bu ise, hukuka güvene dayanarak
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gerçekleş
tirilen girişimleri cezalandı
rmak anlamı
na gelir. Bu durum
hukuk devleti ilkesi ile çatı
ş
ı
r (Any. Mad.2).
b) Devlet üniversitesine tanı
nan, aynı paralellikte vakı
f
üniversitelere de tanı
nmı
şbir imkanı
n geri-alı
nması
, eş
itlik ve istikrar
ilkesine aykı
rı
dı
r. Sözgelimi bir ODTÜ.’ne aynıgün Kı
brı
sta Kampüs
açma yetkisini tanı
yan parlamento, yasama tasarrufları
nı
n tesisinde
eşitliğe uygun davranmak zorundadı
r. Tanı
nan imkanları
n ayrı
calı
k
oluş
turmaması
nı
n ön-koş
ulu, benzer durumda olanlara da aynı
imkanı
n tanı
nması
dı
r (Any. Mad. 10) (28.3.1982 t. ve 2809 sayı
lı
yasa, merkez dı
ş
ı
ndaki yüksek okul örnekleri)
c) Yürürlükten kaldı
rı
lan hüküm, “üniversitelerin ülke sathı
na
dengeli bir biçimde yayı
lması
” yönündeki anayasa buyruğunun
kı
smen uyarlanmasıniteliğindeydi. Çerçeve yasa, ilga içeriğiyle
öğretimin coğrafi zemine dengeli yayı
lması anayasa kuralı
nı
çiğnemiştir.
Olasıiptal halinde, yasama organı
nı
n yürürlükten kalkan hüküm
doğrultusunda düzenleme yapma gereği, davamı
z kapsamıdı
şı
nda
kalan anayasal bir yükümlülüktür (Any.Mad.153, 11).”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralı
2547 sayı
lıKanun’un 4689 sayı
lıYasa ile değiştirilen Ek 18.
maddesinin iptali istenen tümceyi de içeren ikinci fı
krasışöyledir:
“Yapı
lacak Devlet Yardı
mı: Devlet yükseköğretim kurumları
na
o yı
l tahsis edilen toplam bütçe ödeneklerinin örgün öğrenci sayı
sı
na
bölünmesiyle elde edilen tutarı
n, ilgili vakı
f yükseköğretim kurumunda
okuyan örgün öğrenci sayı
sı
yla çarpı
lmasısonucu bulunulacak
miktarı
n yüzde otuzunu geçemez. Ancak, bu miktarı
n üniversitelere
dağı
tı
mı
; öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde kullanı
lan sayı
sal
(% 50), sözel (% 20) ve eşit ağı
rlı
klı(% 30) puan türlerinin parantez
içinde gösterilen ağı
rlı
klar uygulanarak, üniversitenin toplam örgün
öğrenci sayı
sı
na göre yapı
lı
r. Yükseköğretim Kurulu bu oranlarıyarı
sı
na kadar yükseltmeye veya eksiltmeye yetkilidir. En az iki yı
l eğitimöğretim yapmı
şolan vakı
f üniversiteleri Devlet yardı
mıalmak amacı
ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlı
ğı
na müracaat ederler.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
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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.”
3- “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,Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayı
sı
nı
n beş
te üç çoğunluğunun kararıile 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.”
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
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.
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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
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.”
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5- “MADDE 148.- Anayasa Mahkemesi, kanunları
n, kanun
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakı
mları
ndan uygunluğunu
denetler. Anayasa değiş
ikliklerini ise sadece şekil bakı
mı
ndan inceler
ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sı
kı
yönetim ve savaş
hallerinde çı
karı
lan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas
bakı
mı
ndan Anayasaya aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla, Anayasa Mahkemesinde
dava açı
lamaz.
Kanunları
n şekil bakı
mı
ndan denetlenmesi, son oylamanı
n,
öngörülen çoğunlukla yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
; Anayasa değiş
ikliklerinde
ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüş
ülemeyeceği
şartı
na uyulup uyulmadı
ğıhususlarıile sı
nı
rlı
dı
r. Şekil bakı
mı
ndan
denetleme, Cumhurbaş
kanı
nca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin beş
te biri tarafı
ndan istenebilir. Kanunun yayı
mlandı
ğı
tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalıiptal
davasıaçı
lamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez.
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaş
kanı
nı
, Bakanlar Kurulu
üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargı
tay, Danı
ş
tay, Askerî Yargı
tay,
Askerî Yüksek İ
dare Mahkemesi Baş
kan ve üyelerini, Başsavcı
ları
nı
,
Cumhuriyet BaşsavcıVekilini, Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu ve
Sayı
ş
tay Baş
kan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayıYüce
Divan sı
fatı
yla yargı
lar.
Yüce Divanda, savcı
lı
k görevini Cumhuriyet Başsavcı
sıveya
Cumhuriyet Baş
savcıVekili yapar.
Yüce Divan kararlarıkesindir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de
yerine getirir.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI,
Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Rüştü
SÖNMEZ, Ahmet AKYALÇIN, Mustafa Y. AYGÜN ve Enis
TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla 26.9.2001 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, dosyadaki eksiklik giderildiğinden işin esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
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IV-ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleriyle
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
Dava dilekçesinde, 4689 sayı
lıYasa ile getirilen kriterlerin
devlet yardı
mı
nı
n dağı
tı
mı
nda vakı
f üniversiteleri arası
nda eş
itsizliğe
yol açacağı
, herhangi makul bir nedene dayanmaksı
zı
n getirilen bu
düzenleme yerine
4160 sayı
lı Yasa’da olduğu gibi eş
itliği
bozmayacak öğrenci sayı
sıve benzeri esaslarıdikkate alan bir
sistemin benimsenebileceği, bu bakı
mdan 4689 sayı
lıYasa ile
getirilen hükmün Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
2547 sayı
lıYükseköğretim Kanunu’nun 4689 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen Ek 18. maddesinin ikinci fı
krası
yla getirilen düzenleme
sonucu vakı
f üniversitelerinin devletten yardı
m almalarıbazıkriterlere
bağlanmı
ş, devlet yardı
mı
nı
n yapı
lması
nda vakı
f yükseköğretim
kurumları
nda mühendislik ve tı
p gibi sayı
sal; arkeoloji ve sanat tarihi
gibi sözel; hukuk ve iktisat gibi eşit ağı
rlı
kla öğrenci alan bölümlerde
okuyan öğrencilerin öğrenim maliyetlerinin dikkate alı
nması
na öncelik
tanı
nmı
ş
tı
r. Buna göre, devletin yükseköğretim kurumları
na tahsis
ettiği yı
llı
k toplam bütçe ödeneklerinin örgün öğrenci sayı
sı
na
bölünmesiyle elde edilen tutar, ilgili vakı
f yükseköğretim kurumunda
okuyan örgün öğrenci sayı
sı
yla çarpı
lmasısonucu bulunacak miktarı
n
yüzde otuzunu geçemeyecek, ancak bu miktarı
n üniversitelere
dağı
tı
mı
, öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde kullanı
lan sayı
sal,
sözel ve eşit ağı
rlı
klıpuan türlerine, sı
rası
yla % 50, % 20, % 30
ağı
rlı
klar uygulanarak, üniversitenin toplam örgün öğrenci sayı
sı
na
göre yapı
lacaktı
r. Yükseköğretim Kurulu’na bu oranlarıyarı
sı
na kadar
yükseltme veya eksiltme yetkisi verilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde belirtilen yasa önünde eş
itlik
ilkesi, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na
gelmez. Eş
itlik ilkesi, birbirinin aynıdurumda olanlara ayrıkuralları
n
uygulanması
nı ve ayrı
calı
klı kişi ve toplumları
n yaratı
lması
nı
engellemek amacı
na hizmet eder. Durum ve hukuki statüdeki
özellikler, kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik kurallarıve değiş
ik
uygulamaları gerekli kı
labilir. Aynı durumda olanlar için ayrı
düzenleme aykı
rı
lı
k oluşturur. Anayasa’nı
n amaçladı
ğıeş
itlik, eylemli
değil hukuksal eş
itliktir. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal
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durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa Anayasa’nı
n öngördüğü eş
itlik
çiğnenmişolmaz. Baş
ka bir anlatı
mla, kişisel nitelikleri ve durumları
özdeş olanlar arası
nda, yasalara konulan kurallarla değiş
ik
uygulamalar yapı
lamaz.
Anayasa’nı
n 130. maddesinde belirtildiği gibi, Devlet, “çağdaş
eğitim ve öğretim esasları
na dayanan bir düzen içinde milletin ve
ülkenin ihtiyaçları
na uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile”
üniversiteler kurabilir. Aynımaddenin son fı
krası
na göre de, “Vakı
flar
tarafı
ndan kurulan yükseköğretim kurumları
, malî ve idarî konuları
dı
şı
ndaki akademik çalı
şmaları
, öğretim elemanları
nı
n sağlanmasıve
güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları
için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir”. Bu nedenle, mali ve idari
özerklik konularıdı
şı
nda vakı
f yükseköğretim kurumlarıile devlet
yükseköğretim kurumlarıarası
nda fark yoktur. Vakı
f üniversiteleri de
Devletin denetim ve gözetimi altı
ndadı
r.
Devlet, toplumun ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bireylerin
yetiştirilmesi amacı
yla vası
flıinsan gücüne ihtiyaç duyulan alanlarda
eğitim veren bölümleri teşvik ederek, bazıfakülte öğrencilerini
diğerlerinden daha ayrı
calı
klı duruma getirecek düzenlemeler
yapabilir. Devlet yardı
mı
nı
n öğrenci sayı
sıesas alı
narak yapı
ldı
ğıbir
sistemde vakı
f üniversiteleri daha ucuz maliyeti gerektiren sözel ve
eşit ağı
rlı
klıalanlara yönelerek ülkenin ihtiyaç duymayacağıalanlarda
öğrenci yetiştirme yoluna gidebilir, laboratuar malzemesi ve teknik
araç-gerece ihtiyaç duyulan alanlara eğitim maliyetinin yüksekliğinden
dolayıyatı
rı
m yapmak istemeyebilirler. Bu durum gözetilerek, dava
konusu düzenlemeyle, vakı
f üniversitelerinin eğitim kalitesinin
yükseltilmesini teşvik etme ve öğrenci masrafları
nı
n bir kı
smı
nı
karşı
layarak ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan gücü yetiştirme
amacıgüdüldüğü anlaşı
lmaktadı
r.
Bu nedenlerle, Anayasa’nı
n 130. maddesinde devlete verilen
görevler de gözetilerek, üniversitelerin sayı
sal, sözel veya eşit
ağı
rlı
kla öğrenci alan fakülteleri arası
nda farklıamaçlarla değiş
ik
uygulamalar yapı
lmasıeşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturmaz.
1.8.1996 günlü, 4160 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesi ile değiştirilen
Ek 18. maddede “Vakı
f üniversiteleri, merkezleri dı
şı
ndaki illerde
yükseköğretim kurumları kurabilirler” hükmü yer almaktaydı
.
26.6.2001 günlü, 4689 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle değiştirilen Ek
18. maddede ise vakı
f üniversitelerinin bulunduklarıil dı
şı
nda
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yüksekokul açmaları
na izin veren veya yasaklayan her hangi bir
kurala yer verilmemiş
tir.
Dava dilekçesinde, vakı
f üniversitelerinin daha önce tanı
nan bir
olanaktan yoksun
bı
rakı
larak sadece devlet üniversitelerinin
bulundukları il dı
şı
nda yükseköğrenim kurumu açmaları
na izin
verilmesinin eş
itlik ve istikrar ilkesine aykı
rıolduğu, ayrı
ca bu
düzenlemenin vakı
f yükseköğretim kurumları
nı
n tasfiyesine yol
açacağı
, bunun da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadı
ğı ileri
sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 130. maddesinde vakı
f üniversiteleri ile devlet
üniversiteleri arası
nda temel olarak bir fark gözetilmemiş
, yalnı
zca,
vakı
f üniversiteleri malî ve idarî yönden kendilerine özgü bir sistem
içinde bulunmalarıve kurucuları
nı
n farklı
lı
ğınedeniyle değiş
ik kurallara
bağlıtutulmuş
lardı
r. Bunun sonucu olarak, yasada engelleyici bir
hüküm bulunmadı
kça devlet üniversiteleriyle vakı
f üniversitelerinin
merkezleri dı
şı
nda
yüksek öğretim kurumlarıaçmalarıolanağı
bulunmaktadı
r. Bu bağlamda, vakı
f üniversitelerinin merkezleri
dı
şı
ndaki illerde yükseköğretim kurumlarıaçabilmelerine izin veren
önceki düzenlemeye dava konusu kuralda yer verilmemesi bu
konuda bir yasaklama getirildiği biçiminde yorumlanamaz. Tersine bir
uygulama, idari ve malî konular dı
ş
ı
nda aynıkurallara bağlıtutulan
devlet üniversiteleriyle vakı
f üniversiteleri arası
nda Anayasa’nı
n
öngörmediği bir eşitsizliğe yol açacağı
ndan, kabul edilemez.
Açı
klanan nedenlerle kural Anayasa’nı
n 2., 10. ve 130.
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir. Kuralı
n
Anayasa’nı
n 87. ve 148. maddeleriyle ilgisi görülmemi ş
tir.
V- SONUÇ
26.6.2001 günlü, 4689 sayı
lı “Yükseköğretim Kanunu ile
Yükseköğretim Personel Kanununda Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun”un 3. maddesiyle değiş
tirilen;
A- 4.11.1981 günlü, 2547 sayı
lı“Yükseköğretim Kanunu”nun
Ek 18. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n ikinci tümcesinin Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
B- 2547 sayı
lıYasa’nı
n Ek 18. maddesinde, “Vakı
f üniversiteleri
merkezleri dı
şı
ndaki illerde yükseköğretim kurumlarıkurabilirler.”
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kuralı
nı
n yer almaması
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
15.7.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/52
: 2002/84
: 17.9.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : İ
zmir 4. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 20.12.2000 günlü, 4611 sayı
lı“2001 Malî
Yı
lıBütçe Kanunu”nun 43. maddesinin (g) bendinin, Anayasa’nı
n 87.,
88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Davacı
nı
n, konutunda kullandı
ğıelektrik enerjisi için, TEDAŞ
İ
zmir Elektrik Dağı
tı
m Müessesesi tarafı
ndan düzenlenen fatura ile
tahsil edilen “güç bedeli”nin iadesi ile
bundan böyle kendisinden
güç bedeli alı
nmamasıistemiyle yaptı
ğıbaşvurunun reddine iliş
kin
işlemin iptali istemiyle TEDAŞ(Türkiye Elektrik Dağı
tı
m A.Ş.) Genel
Müdürlüğü’ne karşıaçtı
ğıdavada, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nıciddî
bulan Mahkeme, 4611 sayı
lıBütçe Kanunu’nun 43. maddesinin (g)
bendinin iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Anayasa’nı
n 87. maddesinde, genel olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin yasa koyma, değiş
tirme ve kaldı
rma görev ve
yetkisine yer verilmiştir. Yasa tasarıve tekliflerinin Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde görüşülme usul ve esaslarıile yayı
mlanması
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde düzenlenmiş
, bütçe yasaları
nı
n
görüşülmesinin usul ve esaslarıise 162. maddesinde ayrı
ca kurala
bağlanmı
ştı
r. Buna göre bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüş
ülmesinde ayrı
bir yöntem kabul edilerek Genel Kurul’da üyelerin gider artı
rı
cıveya
gelir azaltı
cıtekliflerde bulunmalarıönlenmiş
tir. Anayasa’nı
n 89.
maddesinde de, diğer yasalardan farklıolarak Cumhurbaşkanı
’na
bütçe yasaları
nıbir daha görüş
ülmek üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ş
tı
r. Öte yandan
Anayasa’nı
n 163. maddesinde bütçelerde değiş
iklik yapı
labilmesi
esasları düzenlenmiş Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde
kararname ile bütçede değiş
iklik yapma yetkisi tanı
nmamı
ştı
r.
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Anayasa’da birbirinden tamamen ayrıve değiş
ik biçimde
düzenlenen bu iki yasalaş
tı
rma yönteminin doğal sonucu olarak
birinin konusuna giren bir iş
in ötekiyle ilgili yöntemin uygulanmasıile
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. Bu hüküm karşı
sı
nda mevcut yasaları
n hükümlerini
açı
kça veya dolaylıdeğiştiren veya kaldı
ran hükümler getirmesine
olanak görülmeyen bütçe yasaları
na ancak bütçeyi açı
klayı
cı
uygulanması
nıkolaylaştı
rı
cınitelikte düzenlemeler konulabilir. Başka
bir deyişle bütçe yasaları
, yasa konusu olabilecek kurallar içermez.
Gelir ya da giderle ilgili bir konuyu olağan bir yasa yerine bütçe yasası
ile düzenlemek Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerini bu tür yasalar
bakı
mı
ndan uygulanamaz duruma düş
ürür.
Anayasa’nı
n 161. maddesindeki anı
lan hükmün getirilişamacı
,
bütçe yasaları
nda yı
llı
k bütçe kavramı dı
ş
ı
ndaki konulara yer
vermemek, böylece bütçe yasaları
nıilgisiz kurallardan uzak tutmak
ve kendi yapı
sıiçinde bütünleş
tirmek olduğundan; bütçe yasasıile,
bir yasa ya da kanun hükmünde kararnamenin herhangi bir kuralı
değiş
tirilemeyeceği gibi bütçe yasaları
na bütçe ile ilgili olmayan bir
kural da konulamaz.
Bu durumda, müstakil bir kanun konusu olmasıgereken itiraz
konusu kural, 2001 yı
lıBütçe Kanununa, bütçeyle ilgili olmayan bir
hüküm konulmasıniteliğinde olup, belirtilen gerekçelerle Anayasa’ya
aykı
rı
dı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 43.
maddesinin (g)
bendinin Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rıolduğu kanı
sı
na varı
ldı
ğı
ndan, anı
lan hükmün
iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurulması
na, dava dosyası
örneğinin Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine, esas hakkı
ndaki
kararı
n Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karardan sonra
verilmesine, 14.1.2002 tarihinde karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
4611 sayı
lı2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun itiraz konusu 43.
maddesinin (g) bendi kuralış
öyledir:
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“Tek Terimli Tarifeden enerji alan aboneler adı
na tanzim edilen
her elektrik faturasıiçin güç bedeli tahsil edilir. Bu bedelin miktarları
nı
tespit etmeye Türkiye Elektrik Dağı
tı
m Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
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,Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayı
sı
nı
n beş
te üç çoğunluğunun kararıile 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 kı
smen veya tamamen uygun bulmadı
ğı
kanunları
, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe
ile birlikte aynısüre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri
gönderir. Cumhurbaş
kanı
nca kı
smen uygun bulunmama durumunda,
Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri
görüşebilir. Bütçe kanunlarıbu hükme tabi 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, Cumhurbaş
kanı
değiş
tirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklı
dı
r.”
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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
cı ile genel ve katma bütçelerin 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.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen Anayasa maddesi ş
öyledir:
“MADDE 162.- Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe tasarı
ları
ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yı
l baş
ı
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 görüş
ülür 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.”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul
ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n
katı
lmaları
yla 27.3.2002 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
“dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleriyle
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
4611 sayı
lı2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun itiraz konusu 43.
maddesinin (g) bendinde “Tek Terimli Tarifeden enerji alan aboneler
adı
na tanzim edilen her elektrik faturasıiçin güç bedeli tahsil edilir. Bu
bedelin miktarları
nıtespit etmeye Türkiye Elektrik Dağı
tı
m Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu yetkilidir” denilmektedir.
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, 4611 sayı
lı2001 Malî Yı
lıBütçe
Kanunu’nun 43. maddesinin (g) bendinin 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 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
yasaları ile
değiş
tirilmesine
ve
kaldı
rı
lması
na
imkan
bulunmamaktadı
r.
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde yasa tasarıve tekliflerinin
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce görüş
ülmesi usul ve esaslarıile
yayı
mlanmasıdüzenlenirken, bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüş
ülme
usul ve esasları162. maddede ayrı
ca belirtilmiştir. Bu maddeye göre,
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bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüşülmesinde 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 değiş
iklik yapı
labilmesi
esaslarıayrı
ca düzenlenmiş
, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde
kararname ile bütçede değiş
iklik yapma yetkisi verilmemiş
tir.
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
lması mümkün
bulunmamaktadı
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
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 “bütçeyle
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
vb. kamu hizmeti alanları
na iliş
kin yasaları
n bütçeyle ilgili hükümler
içerdiği kabul edilirse, bu konulardaki yasaları
n değiş
tirilip kaldı
rı
lması
içinde 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 iş
lemleridir. 161. maddedeki “bütçeyle 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 bakı
mı
ndan uygulanamaz duruma
düşürmektedir.
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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.
3154 sayı
lıEnerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat ve
Görevleri Hakkı
nda Kanun’un 2. ve 10. maddelerinde enerji politikası
ve fiyatlandı
rma esasları
na bağlıolarak abonelerden hizmet karşı
lı
ğı
alı
nmasıgereken bedelleri belirleme yetkisi Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlı
ğıEnerji İ
şleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.
4611 sayı
lı2001 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun itiraz konusu 43.
maddesinin (g) bendiyle tek terimli tarifeden enerji alan abonelerden
güç bedeli tahsil edilmesi zorunluluğu getirilerek bunu belirleme
yetkisinin TEDAŞ Yönetim Kurulu’na verilmesi, söz konusu 3154
sayı
lıYasa hükümlerinin 2001 Malî Yı
lıbakı
mı
ndan değiştirilmesi
sonucunu doğurmuştur.
Bu itibarla, bütçeyle ilgisi bulunmaması nedeniyle, diğer
yasalarla düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe yasası
yla
düzenlenmesi Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 161. ve 162. maddelerine
aykı
rı
lı
k oluş
turduğundan itiraz konusu kuralı
n iptali gerekir.
VI- SONUÇ
20.12.2000 günlü, 4611 sayı
lı “2001 Mali Yı
lı Bütçe
Kanunu”nun
43. maddesinin (g) bendinin, Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, 17.9.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar
verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/38
: 2002/89
: 8.10.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Onikinci Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 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
10., 13., 49. ve 70. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Devlet Memurluğu Sı
navı
nıkazanarak açı
ktan atandı
ktan
sonra, yapı
lan soruş
turma sonucu son beşyı
l içerisinde bir siyasi
partiye üye olduğu anlaş
ı
ldı
ğı
ndan atama onayı iptal edilen
davacı
nı
n, bu iş
lemin iptali istemiyle açtı
ğıdavada, 2495 sayı
lı
Yasa’nı
n 16. maddesinin birinci fı
krası
nı
n “h” bendinin 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:
“17.10.1999 tarihinde TEAŞ tarafı
ndan ÖSYM Başkanlı
ğı
na
yaptı
rı
lan Devlet memurluğu sı
navı
nıkazanarak Balı
kesir Trafo
Merkezine atanması
na karar verilen davacı
nı
n, 2495 sayı
lıYasa’nı
n
16/h maddesi uyarı
nca açı
ktan atama onayı
nı
n iptaline ilişkin
22.11.2000 gün ve 40074 sayı
lıişlemin iptali istemiyle açtı
ğıdavanı
n
reddi yolunda Ankara 2. İ
dare Mahkemesi’nce verilen 25.4.2001
günlü E:2000/1623, K:2001/488 sayı
lıkararı
n temyizen incelenerek
bozulmasıistemiyle gelen dosya incelenerek gereği görüş
üldü:
2495 sayı
lı Bazı Kurum ve Kuruluş
ları
n Korunması ve
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkı
nda Kanun’un iş
e alı
nmada
aranacak şartlarıbelirleyen 16. maddesinin (h) bendinde “Yapı
lacak
soruş
turma sonucu, başvurma tarihine göre son beş yı
l içinde
herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi parti organları
veya bağlıkuruluş
ları
nda görev yapmamı
şbulunmak” kuralı
na yer
verilmiş
tir.
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Dava konusu uyuş
mazlı
kta davacı
nı
n atama onayı
nı
n iptaline
ilişkin işlem yukarı
da sözü edilen Yasa maddesine göre tesis
edildiğinden uyuş
mazlı
k esas itibariyle işlem dayanağı yasa
hükmünün Anayasa’ya uygun olup olmadı
ğı
nı
n belirlenmesi ile
çözümlenebilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
’nı
n; 12 Eylül 1980 tarihinden ilk
genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baş
kanlı
k Divanı
nıoluşturuncaya kadar geçecek süre içinde çı
karı
lan
kanunları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
n iddia edilemeyeceğini öngören
geçici 15. maddesinin son fı
krası3.10.2001 gün ve 4709 sayı
lıT.C.
Anayasası
’nı
n BazıMaddelerinin Değiştirilmesi Hakkı
nda Kanun’un
34. maddesi ile madde metinden çı
karı
ldı
ğı
ndan, sözü edilen dönem
içerisinde yürürlüğe giren 2495 sayı
lıYasa’nı
n 16. maddesinin (h)
bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğınedeniyle incelenmesi ve iptali için
Anayasa
Mahkemesi’ne
baş
vurulması Dairemizce
gerekli
görülmüş
tür.
Dayanı
lan Anayasa Kuralları
“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.”
“MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasanı
n ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlıolarak ve ancak kanunla sı
nı
rlanabilir. Bu sı
nı
rlamalar, Anayasanı
n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykı
rı
olamaz.”
“MADDE 49.- Çalı
ş
ma, herkesin hakkıve ödevidir.
Devlet, çalı
ş
anları
n hayat seviyesini yükseltmek, çalı
şma
hayatı
nıgeliştirmek için çalı
şanlarıve iş
sizleri korumak, çalı
ş
mayı
desteklemek, iş
sizliği önlemeye elveriş
li ekonomik bir ortam yaratmak
ve çalı
ş
ma barı
ş
ı
nısağlamak için gerekli tedbirleri alı
r.”
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“MADDE 70.- Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkı
na
sahiptir.
Hizmete alı
nmada, görevin gerektirdiği niteliklerden baş
ka hiçbir
ayı
rı
m gözetilemez.”
2495 sayı
lıYasa’nı
n genel gerekçesinde, kamu kuruluşları
nı
n
ve özel kiş
ilere ait olan kurum ve kuruluşları
n günün koş
ulları
na
uygun ş
ekilde korunması için Devletçe alı
nan genel güvenlik
önlemlerine ek olarak, bu yerlerden Bakanlar Kurulunca tespit
edilenlerde özel güvenlik örgütü kurulmasıveya özel güvenlik
önlemlerinin tesis ettirilmesi veya her ikisine birden yer verilmesi
suretiyle korunmaları
nı
n sağlanmasıiçin bu kanun tasarı
sı
nı
n
hazı
rlandı
ğıbelirtilmiş
tir.
Personelde aranacak ş
artları
n düzenlendiği 16. maddenin
gerekçesinde ise, özel güvenlik teş
kilatı
nda çalı
ştı
rı
lacak personele
silah kullanma yetkisi dahil genel zabı
taya tanı
nan bir çok yetkinin
tanı
nmı
şolduğu, bu nedenle anı
lan teşkilat personelinde aranacak
asgari niteliklerin Kanunda gösterilmesinin uygun görüldüğünden söz
edilmiş
tir.
Hükümet teklifinde, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıgörülen (h) bendi
madde metinde yer almamı
ş, İ
çiş
leri Komisyonu raporunda, tasarı
nı
n
“polis mevzuatı
na paralel olması
” benimsenerek, bu nedenle
maddeye ilave edilmiş
tir. Ancak gerek 3201 sayı
lıEmniyet Teşkilatı
Kanunu’nda gerekse Devletin diğer kolluk kuvvetlerinin tabi olduğu
kanunlarda (örneğin 772 sayı
lıÇarş
ıve Mahalle Bekçileri Kanunu,
Uzman Jandarma Kanunu, Uzman ErbaşKanunu vs.) benzeri bir
hükme yer verilmemiştir. Aslı
nda ilgili meclis tutanakları
nı
n
incelenmesinden Emniyet Teşkilatı
na alı
nacaklarda aranacak ş
artlara
paralel olmasıamacıile getirilen madde hükmünde belirtilen koşulun
gerekliliği konusunda inandı
rı
cıve kabul edilebilir bir gerekçeye
rastlanmamı
ş olup, olağanüstü dönemin kendine özel siyasal
yargı
ları
nı
n etkisiyle yasada yer aldı
ğısonucuna ulaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Bu bağlamda hizmete alı
nmada görevin gerektirdiği
niteliklerden baş
ka hiç bir ayrı
mı
n gözetilmeyeceğini kurala bağlayan
Anayasa’nı
n 70. maddesi uyarı
nca kamu görevlileri hakkı
nda
yasalarda öngörülen kı
sı
tlamaları
n hizmetin etkin ve verimli bir
biçimde yürütülmesi amacı
na uygun olmasıgerekmektedir. Yani
kı
sı
tlama ile yürütülen hizmet arası
nda günün koşulları
na ve
gerçeklerine uyan ve zorunlu bir neden- sonuç bağı
nı
n kurulması
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gerekmektedir. Anayasa’nı
n kişilere tanı
dı
ğısiyasi parti üyesi olma
hakkı
nı
n ancak memuriyet statüsüne girdikten sonra Devlet
Memurunun
tarafsı
zlı
ğı
nı
n
zedelenmemesi
amacı için
kullanı
lamayacağıaçı
k olup Devlet Memuru statüsüne girmeden önce
kullanı
labilecek bu hakkı
n memuriyete girişiçin yasaklayı
cıbir ş
art
olarak aranmasıeşitlik ilkesine aykı
rıolduğu gibi sözü edilen 70.
maddeye de aykı
rı
dı
r. Zira kiş
ilerin memur statüsüne girmeden önce
siyasi bir partiye üye olmaları
nı
n daha sonra yürütecekleri kamu
hizmetini ne ş
ekilde etkileyeceği konusunda günün koşulları
na uygun
bir neden- sonuç bağıkurulamayacağıgibi böyle bir yasaklamanı
n
temel hakkı
n özüne dokunulamayacağı
nıöngören Anayasa’nı
n 13.
maddesine de uyarlı
k göstermeyeceği açı
ktı
r.
Öte yandan temel hakları
n sı
nı
rlandı
rı
lması
ndaki amaç ile
sı
nı
rlamanı
n sonucu arası
nda yapı
lacak düzenlemenin hukuka ve
kamu gereklerine uygunluğunu belirleyecek en önemli unsur ölçülülük
ilkesi olup bu anlamda maddede öngörülen kı
sı
tlamanı
n, bizzat
kendisinde ve özellikle 5 yı
llı
k bir süreye bağlanması
nda ölçülülük
ilkesinin esas alı
ndı
ğı Anayasa’nı
n 13. maddesine uyarlı
k
bulunmamı
ştı
r.
Sözkonusu nitelik ş
artı 2495 sayı
lı Kanun’un yürürlüğe
girmesinden önce yürürlüğe giren ve Türk Personel Rejimini genel
olarak düzenleyen 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nda yer
almadı
ğıgibi, 2495 sayı
lıYasa’dan sonra yürürlüğe giren ve Kamu
İ
ktisadi Teşebbüsleri Personelinin statüsünü düzenleyen 399 sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararnamede de bulunmamaktadı
r. Bu nedenle
böyle bir yasaklayı
cıhükmün sadece 2495 sayı
lıYasa’da koruma ve
güvenlik görevlileri için aranmasıAnayasa’nı
n 10. maddesindeki
kanun önündeki eş
itlik ilkesine ters düşer. Diğer yasalarda da,
memurluk statüsünün devamısı
rası
nda siyasi parti üyeliğine girmenin
yasaklandı
ğıve disiplin cezasıile karşı
landı
ğıgörülmekte ise de, bu
koş
ulun memuriyetten önceki bir dönem için aranarak memurun
görevine son verilmesi ile daha sonra gerçekleş
mesi sonucunda
disiplin cezasıverilmesi çok farklısebep ve sonuçlarıdoğurmaktadı
r.
Kaldıki toplum ve Devlet adı
na yetki kullanan ve çok önemli kararlar
veren üst düzey kamu personelinde hizmete girişiçin aranmayan
böyle bir kı
sı
tlamanı
n güvenlik görevlileri için aranması
nda
Anayasa’nı
n sözü edilen maddesine uyarlı
k bulunmamı
ştı
r.
Sonuç olarak dava konusu uyuşmazlı
kta davacı
nı
n koruma ve
güvenlik görevlisi olarak atanması
na iliş
kin onayı
n, hakkı
nda yapı
lan
güvenlik soruş
turması
nda göreve girmeden önce bir siyasi partiye
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üye olduğunun tespit edilmesi sonucu iptal edilmesine neden olan
yasa hükmünün hukuksal ve Anayasal açı
dan kabul edilebilir bir
düzenleme olarak düşünülemeyeceği kanaatine varı
lmı
ştı
r.
Açı
klanan nedenlerle 2495 sayı
lıYasa’nı
n 16. maddesinin (h)
bendinin Anayasa’nı
n 10., 13., 49. ve 70. maddelerine aykı
rıolduğu
kanı
sı
na varı
ldı
ğı
ndan anı
lan yasa hükmünün iptali istemiyle Anayasa
Mahkemesi’ne baş
vurulması
na 5.12.2001 tarihinde oybirliği ile karar
verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
22.7.1981 günlü, 2495 sayı
lıBazıKurum ve Kuruluşları
n
Korunmasıve Güvenliklerinin SağlanmasıHakkı
nda Kanun’un itiraz
konusu “h” bendini de içeren 16. maddesi şöyledir :
“Madde 16- Özel güvenlik teşkilâtı
nda çalı
ş
tı
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,
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

722

partinin organları veya bağlı kuruluş
ları
nda 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.”
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.
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.”
2- “MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasanı
n ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlıolarak ve ancak kanunla sı
nı
rlanabilir. Bu sı
nı
rlamalar, Anayasanı
n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykı
rı
olamaz.”
3- “MADDE 49.- Çalı
ş
ma, herkesin hakkıve ödevidir.
Devlet, çalı
ş
anları
n hayat seviyesini yükseltmek, çalı
şma
hayatı
nıgeliştirmek için çalı
şanlarıve iş
sizleri korumak, çalı
ş
mayı
desteklemek, iş
sizliği önlemeye elveriş
li ekonomik bir ortam yaratmak
ve çalı
ş
ma barı
ş
ı
nısağlamak için gerekli tedbirleri alı
r.”
4- “MADDE 70.- Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkı
na
sahiptir.
Hizmete alı
nmada, görevin gerektirdiği niteliklerden baş
ka hiçbir
ayı
rı
m gözetilemez.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralları
Anayasa’nı
n ilgili görülen 2., 67. ve 68. maddeleri şöyledir :
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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 67.- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara
uygun olarak seçme, seçilme ve bağı
msı
z olarak veya bir siyasî parti
içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylaması
na katı
lma hakkı
na
sahiptir.
Seçimler ve halkoylamasıserbest, eş
it, gizli, tek dereceli, genel
oy, açı
k sayı
m ve döküm esasları
na göre, yargıyönetim ve denetimi
altı
nda yapı
lı
r. Ancak, yurt dı
şı
nda bulunan Türk vatandaş
ları
nı
n oy
hakkı
nıkullanabilmeleri amacı
yla kanun, uygulanabilir tedbirleri
belirler.
Onsekiz yaş
ı
nı dolduran her Türk vatandaş
ı seçme ve
halkoylaması
na katı
lma hakları
na sahiptir.
Bu hakları
n kullanı
lmasıkanunla düzenlenir.
Silah altı
nda bulunan er ve erbaş
lar ile askeri öğrenciler, taksirli
suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumları
nda bulunan
hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumlarıve tutukevlerinde
oy kullanı
lmasıve oyları
n sayı
m ve dökümünde seçim emniyeti
açı
sı
ndan alı
nmasıgerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafı
ndan
tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altı
nda
yapı
lı
r.
Seçim kanunları
, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini
bağdaş
tı
racak biçimde düzenlenir.
Seçim kanunları
nda yapı
lan değiş
iklikler, yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yı
l içinde yapı
lacak seçimlerde uygulanmaz.”
3- “MADDE 68.- Vatandaşlar, 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.
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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 egemenliğine,
demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykı
rıolamaz; sı
nı
f veya
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.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul
ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n
katı
lmaları
yla 28.2.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine, Fulya
KANTARCIOĞLU, Rüş
tü SÖNMEZ ile Ertuğrul ERSOY’un karş
ı
oyları
ve OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiş
tir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kurallarıile bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Mahkemenin baş
vuru kararı
nda, kamu görevlileri hakkı
nda
yasalarda öngörülen kı
sı
tlamaları
n, hizmetin etkin ve verimli bir
biçimde yürütülmesi amacı
na uygun olmasıgerektiği, Anayasa’nı
n
kişilere tanı
dı
ğısiyasi parti üyesi olma hakkı
nı
n, ancak memuriyet
statüsüne girdikten sonra Devlet Memurunun tarafsı
zlı
ğı
nı
zedelememesi amacı ile sı
nı
rlanabileceği, memuriyet statüsüne
girmeden kullanı
labilecek bir hakkı
n memuriyete girişiçin yasaklayı
cı
bir şart olarak kabul edilemeyeceği belirtilerek itiraz konusu kuralı
n,
Anayasa’nı
n 10., 13., 49. ve 70. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
2949 sayı
lı Anayasa 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
ğı hususunda
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 durumda, itiraz
konusu kural ilgisi nedeniyle Anayasa’nı
n 2., 67. ve 68. maddeleri
yönünden de incelenmiştir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun
huzuru, milli dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine bağlı
, baş
langı
çta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir”
denilmektedir. Maddede belirtilen “hukuk devleti”, insan hakları
na
saygı
lı
, bu haklarıkoruyan, toplum yaş
amı
nda adalete ve eş
itliğe
uygun bir hukuk düzeni kurmak ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü
sayan, bütün davranı
ş
ları
nda Anayasa’ya ve hukuk kuralları
na uyan,
işlem ve eylemleri yargıdenetimine bağlıolan Devlettir.
Çoğulcu, katı
lı
mcı
, kurallar ve kurumlar düzeni ve bir yaşam
biçimi, çağdaşbir anlayı
şolan demokrasi bir değerler bütünüdür.
Seçme, seçilme, siyasî faaliyette bulunma ve halk oylaması
na katı
lma
hakkı demokratik bir devlet yönetiminin vazgeçilmez koşulları
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arası
ndadı
r. Anayasa’nı
n 67. maddesinde bu özgürlükleri güvence
altı
na alacak ilkeler belirlenmiş
tir.
Anayasa’nı
n 67. maddesinin birinci fı
krası
nda, “Vatandaş
lar,
kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağı
msı
z
olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve
halkoylaması
na katı
lma hakkı
na sahiptir”; 68. maddesinin birinci
fı
krası
nda da, “Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre
partilere girme ve partilerden ayrı
lma hakkı
na sahiptir”; beşinci
fı
krası
nda ise “Hakimler ve Savcı
lar, Sayı
ştay dahil yüksek yargı
organları 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 siyasi partilere üye olamazlar”
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 67. ve 68. maddelerinde açı
klanan özgürlüklerin
güvence altı
na alı
nması
, ancak siyasi partilere katı
lı
mı
n özendirilmesi
ve önündeki engellerin kaldı
rı
lması
yla gerçekleşebilir.
Anayasa’nı
n 13. maddesine göre, temel hak ve özgürlüklerin
sı
nı
rlanabilmesi, ilgili maddelerinde bir sı
nı
rlama nedeni bulunması
na
bağlı
dı
r. Anayasa’nı
n 67. ve 68. maddelerinde ise belirli görevler
dı
şı
nda siyasi partilere üye olma konusunda bir engelleme
öngörülmediğinden itiraz konusu kuralla getirilen sı
nı
rlamanı
n
Anayasa ile uyum içinde olmadı
ğıaçı
ktı
r.
Öte yandan Anayasa’nı
n 70. maddesinin birinci fı
krası
na göre
“Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkı
na sahiptir” denilmektedir.
İ
kinci fı
krası
nda da “Hizmete alı
nmada, görevin gerektirdiği
niteliklerden baş
ka hiç bir ayrı
m gözetilemez” kuralı
na yer verilmiştir.
Bu kurallar hizmete alı
nmada “görevin gerektirdiği niteliklerin”
aranacağı
nı
, bunun dı
şı
nda hiç bir ayrı
m yapı
lamayacağı
nıaçı
klı
kla
belirlemektedir.
İ
tiraz konusu kuralla getirilen göreve kabul edilebilmek için son
beşyı
l içinde bir siyasî partiye üye olmamak koşulunun ise görevin
gerektirdiği bir nitelik olmadı
ğıkuşkusuzdur.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nı
n 2., 13.,
67., 68. ve 70. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
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İ
tiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n eş
itlik ilkesini düzenleyen 10.
ve çalı
şma hakkıve ödevini düzenleyen 49. maddeleriyle ilgisi
görülmemiş
tir.
VI- 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’ya aykı
rıolduğuna
ve İ
PTALİ
NE, 8.10.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/47
: 2002/98
: 22.10.2002

İ
PTAL İ
STEMİ
NDE BULUNAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi
Grubu Adı
na Grup Baş
kanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 16.6.2000 günlü, 4572 sayı
lı
“Tarı
m Satı
ş Kooperatif ve Birlikleri Hakkı
nda Kanun”un 3.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n, Geçici 1. maddesinin (D) bendinin, (E)
bendinin birinci paragrafı
nda yer alan “...Yeniden Yapı
landı
rma
Kurulunun önerileri dikkate alı
narak...” ve ikinci paragrafı
nda yer alan
“...Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu ve Yürütme Birimine ilişkin
giderler...Yeniden Yapı
landı
rma Kurulunun önerileri dikkate
alı
narak...” ibareleri ile üçüncü ve dördüncü paragrafları
nı
n,
Anayasa’nı
n 2., 10., 48., 49. ve 171. maddelerine ayk ı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

İ
ptal ve yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava
dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir:
“01.06.2000 tarih ve 4572 sayı
lıKanun, 16.06.2000 tarih ve
24081 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
nlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ancak sözkonusu Kanun’un 3. maddesinin 2. fı
krasıile geçici 1.
maddesinin (D) ve (E) bentleri Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
A) 4572 sayı
lıKanun’un 3. maddesinin 2. fı
krasıAnayasa’ya
Aykı
rı
dı
r.
4572 Sayı
lı Kanun’un maddesi, 2.
Anayasa’nı
n 48. ve 171. maddelerine aykı
rı
dı
r.

fı
krası bakı
mı
ndan

3. maddenin ikinci fı
krasıaynen ş
öyledir;
“Kooperatif ve birliklerin, ilk işleme hüviyetindeki işletme ve
tesisleri dı
şı
nda kalan sonraki üretim aş
amalarıiçin kuracakları
iktisadi iş
letmeler, anonim şirket statüsünde ayrıbir tüzel kiş
ilik olarak
kurulup faaliyet gösterirler.”
729

a) 3. maddenin 2. fı
krasıAnayasa’nı
n 48. ve 49. maddelerine
aykı
rı
dı
r.
Bilindiği gibi kooperatif ve birlikler birer “tüzel kişi”; hak sahibi
birer varlı
ktı
rlar. Bu yüzden Anayasa’nı
n 48. maddesinin ilk
kelimesinin “herkes” sözcüğünün kapsamı
na girerler.
“Herkes” gibi kooperatif ve birlikler de, diledikleri alanda çal ı
şma
hak ve hürriyetine sahiptirler.
Devlet, bunları
n güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
ş
maları
nı
sağlayacak tedbirleri alı
r. (Any.M.48)
Çünkü;
“Çalı
ş
ma herkesin hakkıve ödevidir” (Any.M.49/1)
Devletin görevi, herkesin çalı
şma hak ve hürriyetini güvence
altı
na almaktı
r, yoksa bir takı
m bahanelerle -sözkonusu hak ve
hürriyetleri- kı
sı
tlamak, hatta ortadan kaldı
rmak değildir.
Halbuki 4572 sayı
lıKanun’un 3. maddesinin 2. fı
krası
, bir kı
sı
m
çalı
şma hakkı
nıkooperatif ve birliklerin elinden almaktadı
r.
Bu yüzden 2. fı
kra, Anayasa’nı
n 48. ve 49. maddelerine
aykı
rı
dı
r.
Gerçekten kooperatif ve birliklerden, kendi ürünlerini belli bir
aşamadan sonra işlemeye devam edebilmeleri için, kendilerinin
dı
şı
nda, “anonim şirket statüsünde ayrıbir tüzelkiş
ilik” oluşturmaları
nı
talep etmenin hiç bir Anayasal dayanağıolamaz.
Böyle bir düzenlemenin “rasyonel ekonomik dayanağı
”da
olamaz. Çünkü modern ekonomilerde, imkanıolan ve fı
rsat bulan her
işletme “iç ve dı
ş tasarruflar”dan istifade etmek için “dikey
entegrasyon”a
gitmekte,
“iş
letmeler
zinciri”
oluş
turmakta,
“holdingleş
mekte”dir.
Nitekim “ş
irket evlilikleri” diye bilinen holding birleş
meleri, bu
durumun uygulamadaki somut örnekleridir.
Kı
saca 4572 sayı
lıKanun’un 3. maddesinin 2. fı
krası
, hem
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- Modern ekonominin gereklerine hem de
- Anayasa’nı
n 48. ve 49 maddelerine aykı
rı
dı
r, mutlaka iptal
edilmelidir.
b) 4572 sayı
lıKanun’un 3. maddesinin 2. fı
krasıAnayasa’nı
n
171. maddesine aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 171. maddesine göre;
“Devlet, milli ekonominin yararları
nıdikkate alarak, öncelikle
üretimin artı
rı
lması
nı ve tüketicinin korunması
nı amaçlayan
kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alı
r.”
Yarımamül hale getirdikleri ürünleri iş
leyip tam mamül hale
getirebilmeleri için kooperatif veya birlikleri, kendilerinden ayrıanonim
şirketler ş
eklinde yeni tüzelkişilikler oluş
turmaya mecbur kı
lmanı
n,
- Kooperatifçiliği geliş
tirmeye bir katkı
sıolmayacağıgibi
- Milli ekonomiye ve
- Tüketicinin korunması
na da, bir katkı
sıolmayacaktı
r.
Tam aksine, iktisadi iş
letmeleri parçalayarak üretim ölçeğini
küçük birimlere ayı
racağıiçin;
- Kaynak israfı
na yol açacak, maliyetleri artı
racak: maliyet
enflasyonuna sebep olacak, ekonomiyi ve tüketiciyi olumsuz yönde
etkileyecektir.
Sonuçta, Anayasa’nı
n 171. maddesine aykı
rıdurumlar ortaya
çı
kacaktı
r.
B) 4572 sayı
lıKanun’un Geçici 1. maddesinin (D) ve (E)
bentleri Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
1) Geçici 1. maddenin (D) bendi Anayasa’nı
n 171. maddesine
aykı
rı
dı
r.
Geçici 1. maddenin (D) bendi, “dört yı
l” süreyle görev yapacak
olan “yedi kiş
ilik” bir “yeniden Yapı
landı
rma Kurulu” kurmaktadı
r.
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Geçici 1. maddenin (D) bendinin Yeniden Yapı
landı
rma
Kurulu’nun oluşumunu düzenleyen 2. fı
krasıaynen şöyledir.
“Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu’na, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en çok altıay içinde Bakanlı
k ve Hazine Müsteşarlı
ğı
mensupları
, üniversite öğretim üyeleri veya kooperatifçilik veya
işletmecilik konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişiler arası
ndan, biri
Bakanlı
k mensupları
ndan olmak üzere dört üye Sanayi ve Ticaret
Bakanı
, biri Hazine Müsteş
arlı
ğımensupları
ndan olmak üzere iki üye
Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Devlet Bakanıtarafı
ndan, bir
üyede birliklerin yönetim kurulu üyeleri içinden kendi araları
nda
yapacaklarıseçim ile belirlenir ve Bakanlar kurulunca en çok dört yı
l
görev yapmak üzere atanı
r. Yönetim kurulu üyeliği sona eren birlik
temsilcisinin Yeniden Yapı
landı
rma Kurulundaki görevi de sona erer.
Boş
alan üyeliklere aynıusule göre atama yapı
lı
r. Kurul üyeleri, kendi
araları
ndan üye tam sayı
sı
nı
n salt çoğunluğu ile bir başkan ve bir
başkan vekili seçer.”
Görüldüğü gibi Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu’nun, birliklerce
belirlenen üyesi dahil, yedi üyesinin tamamıhükümet tarafı
ndan
atanacaktı
r. Kaldıki, bu Kurul’da ülke çapı
nda hizmet veren 16 birlik
ve kooperatifi temsilen bir tek üyenin bulunması
, fiilen 15 birlik ve
kooperatifin Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu’nda temsil edilmemesi
anlamı
nıtaşı
maktadı
r. Ayrı
ca (D) bendinin 1. fı
krası
nı
n son cümlesine
göre de;
“Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanı
’na karşısorumludur.”
Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu’nun, Sanayi ve Ticaret
Bakanlı
ğı
’na karş
ısorumlu olması
, üyelerinin belirlenme ve atanma
biçimi, Devletin, bütün kooperatif ve birliklere, resmen ve fiilen el
koymasıanlamı
na gelmektedir.
Halbuki Devletin kooperatiflerle birlikler üzerinde “idari vesayet
yetkisi” dahi yoktur.
Malumlarıolduğu üzere, Anayasa’nı
n 171. maddesinin ilk
şeklinde yer alan ve kooperatifler konusunda Devlete her türlü
“kontrol ve denetim” yetkisi veren, bu yüzden de geniştartı
ş
malara
yol açan hatta Anayasa Mahkemesi’nin kooperatiflerle ilgili kararları
na
(T.26.6.1986, E.1985/9, K.1986/14 ve T.13.1.1987, E.1985/22,
K.1987/2) dayanak teş
kil eden ikinci fı
kra (171. maddenin 2. fı
krası
),
23.7.1995 tarih ve 4121 sayı
lıKanun ile Anayasa’dan çı
karı
lmı
ş
tı
r.
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Bu yüzden, 4572 sayı
lıKanun’un Geçici 1. maddesinin (D)
bendinin 1. ve 2. fı
kraları
nı
n Anayasal dayanağıyoktur; iptal
edilmeleri icap eder.
Geçici 1. maddenin (D) bendinin 1.ve 2. f ı
kralarıiptal edilince
diğer (3., 4., 5., 6. ve 7.) fı
kraları
nda uygulanma olanaklarıkalmadı
ğı
için 2949 sayı
lıKanun’un 29/2. maddesi uyarı
nca iptal edilmeleri
gerekir.
2) 4572 sayı
lıKanun’un Geçici 1. maddesinin (E) bendi de
Anayasa’nı
n 2., 10. ve 171. maddelerine aykı
rı
dı
r.
Geçici 1. maddenin (D) bendi iptal edilince, (E) bendinin 1. ve 2.
fı
kraları
nı
n uygulanma olanağıkalmayacaktı
r. Bu yüzden (E) bendinin
1. ve 2. fı
kraları
nda da iptalleri gerekir.
(E) bendinin 3. fı
krası
;
“Kooperatif ve birliklere, genel bütçeden yeniden yapı
landı
rma
amacı
yla 2000 yı
lı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler ile
uluslararasıfinans kuruluş
ları
nca desteklenen projeler için sağlanan
doğrudan ya da dolaylımali kaynaklar ve kredi teminatlarıdı
şı
nda
Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinden herhangi bir mali destek
sağlanamaz.”
hükmünü taşı
maktadı
r.
Anayasa’nı
n 171. maddesinde belirtildiği gibi;
- Milli ekonominin yararı
,
- Üretimin artı
rı
lması
,
- Tüketicinin korunmasıve
- Kooperatifçiliğin gelişmesi,
için devlet desteğinin gerekli olduğu hallerde devlet ve diğer
kamu tüzel kiş
ilerinin kooperatif ve birliklere mali destek sağlamaması
açı
kça Anayasa’ya aykı
rıolacaktı
r.
Bu yüzden 3. fı
kranı
n iptali gerekir.
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Öte yandan hem 03.03.1949 tarih ve 5422 sayı
lıKurumlar
Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre hem de işbu 4572 sayı
lı
Kanun’un 6. maddesinin son fı
krası
na göre kooperatifler ortak dı
ş
ı
elde edecekleri gelir sebebiyle kurumlar vergisi mükellefidir.
Sermaye ş
irketleri (anonim, limited, komandit ş
irketler), kamu
iktisadi müesseseleri, dernek ve vakı
flara ait iktisadi işletmeler ve iş
ortaklı
klarıgibi diğer kurumlar vergisi mükellefleri “yatı
rı
m indirimi” ve
“vergi teş
vikleri”nden istifade ederken kooperatiflerin kapsam dı
ş
ı
tutulması
, Anayasa’nı
n 10. maddesine; eş
itlik ilkesine
aykı
rı
düşecektir.
Bu yüzden de sözkonusu fı
kranı
n iptali gerekir.
Geçici 1. maddenin (E) bendinin son (4) f ı
krasıAnayasa’nı
n 2.
maddesine, Hukuk Devleti ilkesine aykı
rı
dı
r. Bu yüzden sözkonusu
fı
kra iptal edilmelidir.
Anı
lan (4) fı
kra ş
öyledir;
“Bakanlı
k, yeniden yapı
landı
rma süresi içinde görev yapmak
üzere, birlik denetim kurulları
nda, denetim veya kooperatifçilik
konusunda deneyimli bakanlı
k mensuplarıarası
ndan bir denetçi
görevlendirebilir. Bu ş
ekilde görevlendirilenlere en yüksek devlet
memuru aylı
ğı
ndan (ek gösterge dahil) fazla olmamak üzere
Bakanlı
kça belirlenecek net aylı
k ücret Birlikçe ödenir.”
Görüldüğü gibi Bakanlı
ğı
n re’sen görevlendirdiği denetçinin
ücretini, mecburen birlik ödeyecektir.
Böyle bir uygulamanı
n Hukuk Devleti ilkesine ters düşeceği
gayet açı
ktı
r.
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI SEBEPLERİ
1) 4572 sayı
lıKanun’un dava konusu hükümleri (3. maddenin 2.
fı
krasıile Geçici 1. maddenin D ve E bentleri) Anayasa’nı
n 2., 10. ve
171. maddelerine açı
kça aykı
rı
dı
r.
2) Dava konusu hükümlerin uygulanması halinde hem
kooperatiflerle birlikler, hem ülke ekonomisi ve hem de Demokratik
Hukuk Devleti telafisi imkansı
z bir takı
m zararlarla karşıkarşı
ya
gelecektir.
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3) Dava konusu hükümler hakkı
nda yürürlüğün durdurulması
kararı verilirse hukuk sistemimizde herhangi bir boş
luk
belirmeyecektir.
4) Eğer anı
lan hükümler hakkı
nda yürürlüğün durdurulması
kararıverilmeyip de bilahare iptal kararıverilirse iş
bu iptal kararı
büyük ölçüde etkisiz kalacaktı
r.
SONUÇ
Anayasa’nı
n 2., 10., 48., 49. ve 171. maddelerine açı
kça aykı
rı
olup uygulanmasıhalinde hem kooperatiflerle birlikler, hem ülke
ekonomisi hem de Demokratik Hukuk Devleti bakı
mı
ndan bir takı
m
telafisi imkansı
z zararlar doğuracağıkesin bulunan 01.06.2000 tarih
ve 4572 sayı
lıKanun’un 3. maddesinin 2. fı
krasıile geçici 1.
maddesinin (D) ve (E) bentleri hakkı
nda acilen yürürlüğün
durdurulmasıve iptal kararıverilmesini saygı
ları
mla arz ederim”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralları
4572 sayı
lıYasa’nı
n, iptali istenilen ibare ve kurallarıda içeren
maddeleri ş
öyledir:
1- “MADDE 3.- Kooperatif ve birlikler; ortakları
n ve gerektiğinde
diğer üreticilerin ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek, meslekî
faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçları
nıkarşı
lamak ve ekonomik menfaatlerini
korumak konuları
nda çalı
ş
ı
rlar.
Kooperatif ve birliklerin, ilk işleme hüviyetindeki iş
letme ve
tesisleri dı
şı
nda kalan sonraki üretim aş
amalarıiçin kuracakları
iktisadî iş
letmeler, anonim şirket statüsünde ayrıbir tüzel kiş
ilik olarak
kurulup faaliyet gösterirler.
Kooperatif ve birliklerin çalı
ş
ma konularıile ürün alı
m ve
değerlendirme işlemlerine iliş
kin esaslar örnek ana sözleş
melerde
gösterilir”
2- “Geçici Madde 1.- A) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce 1196 sayı
lı Tütün Tarı
m Satı
ş Kooperatifleri ve Bölge
Birlikleriyle Türkiye Tütün Tarı
m Satı
şKooperatifleri Genel Birliği
Kanunu ve 3186 sayı
lıTarı
m Satı
şKooperatifleri ve Birliklerinin
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Kuruluş
u Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanuna göre kurulmuşbulunan kooperatif ve birlikler,
başkaca bir işleme gerek olmaksı
zı
n bu Kanuna göre kurulmuş
sayı
lı
rlar.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok dört ay
içerisinde örnek anasözleş
meler hazı
rlanı
r. İ
ntibak iş
lemi
tamamlanı
ncaya kadar mevcut anasözleş
melerin bu Kanuna aykı
rı
olmayan hükümleri uygulanı
r.
B) Halen kurulmuşve faaliyette bulunan kooperatif ve birlikler,
anasözleşmelerini en çok bir yı
l içerisinde bu Kanuna intibak ettirmek
zorundadı
rlar. Bu hususa riayet etmeyen kooperatifler ve birlikler
dağı
lmı
ş sayı
lı
r. Kanunen tasfiye ile görevlendirilmiş kimseler
tarafı
ndan, dağı
lmadan başlayarak en çok iki ay içerisinde tasfiyeye
geçilmediği takdirde Bakanlı
k veya Hazine tarafı
ndan mahkemeden
tasfiye memuru atanmasıistenebilir. Mahkemece atanacak tasfiye
memuru, mevcut anasözleş
mede tasfiye kuruluna verilen görev ve
yetkileri yerine getirir.
Anasözleş
melerini bu Kanuna intibak ettirmek için kooperatif ve
birliklerin yapacaklarıgene] kurullar, olağan genel kurulları
n usul ve
çoğunluğuna göre toplanı
r ve karar verirler. Bu genel kurullarda, boş
bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ve yedekleri ile eksik
olan birlik temsilcilikleri ve yedekleri için, mevcutları
n kalan süresi
kadar görev yapmak üzere seçim yapı
lı
r.
C) Birliklerin mevcut genel müdür ve genel müdür
yardı
mcı
ları
nı
n görevleri, organları
n seçiminin yapı
ldı
ğıbirlik genel
kurul toplantı
sı
nda; müş
terek çalı
ş
ma esası
nıbenimseyen birliklerde
ise tüm birliklerin organları
nı
n seçiminin tamamlanması
nıtakiben
sona erer. Bunlar, yönetim kurulunun uygun görmesi halinde yeniden
atanabilirler.
D) Kooperatif ve birliklerin yeniden yapı
landı
rı
lması
, ekonomik
etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilir bir
yapı
ya kavuş
turulabilmesi ve bu amaçla alı
nmasıgereken tedbirlerin
belirlenmesi konuları
nda çalı
şma, inceleme ve önerilerde bulunmak
üzere yedi üyeden oluşan Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu oluşturulur.
Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanı
na karş
ısorumludur.
Yeniden Yapı
landı
rma Kuruluna, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en çok altıay içinde Bakanlı
k ve Hazine Müsteşarlı
ğı
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mensupları
, üniversite öğretim üyeleri veya kooperatifçilik veya
işletmecilik konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişiler arası
ndan, biri
Bakanlı
k mensupları
ndan olmak üzere dört üye Sanayi ve Ticaret
Bakanı
, biri Hazine Müsteş
arlı
ğımensupları
ndan olmak üzere iki üye
Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Devlet Bakanıtarafı
ndan, bir üye
de birliklerin yönetim kurulu üyeleri içinden kendi araları
nda
yapacaklarıseçim ile belirlenir ve Bakanlar Kurulunca en çok dört yı
l
görev yapmak üzere atanı
r. Yönetim kurulu üyeliği sona eren birlik
temsilcisinin Yeniden Yapı
landı
rma Kurulundaki görevi de sona erer.
Boş
alan üyeliklere aynıusule göre atama yapı
lı
r. Kurul üyeleri, kendi
araları
ndan üye tam sayı
sı
nı
n salt çoğunluğu ile bir başkan ve bir
başkan vekili seçer.
Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu, faaliyetlerine yardı
mcıolmak
üzere; yeniden yapı
landı
rma, özelleştirme, plânlama, denetim,
kooperatifçilik veya işletmecilik konuları
nda deneyimli uzmanlardan
ve danı
ş
manlardan Yürütme Birimi oluşturabilir. Yürütme Birimi
Baş
kanı
, Kurul üyelerinin en az beş
inin olumlu oyu ile seçilir. Yürütme
Biriminin dört yı
llı
k işplânıYeniden Yapı
landı
rma Kurulu tarafı
ndan
belirlenir. Yürütme Biriminin çalı
şma usul ve esaslarıile bu birimde
çalı
ştı
rı
lanlara yapı
lacak ödemeler Yeniden Yapı
landı
rma Kurulunun
önerisi, Sanayi ve Ticaret Bakanı
nı
n uygun görüşü ve Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Devlet Bakanı
nı
n onayıile belirlenir.
Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu baş
kan ve üyelerine ödenecek
huzur haklarıve harcı
rah, Sanayi ve Ticaret Bakanıile Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Devlet Bakanı
nı
n onayıile belirlenir.
Huzur hakkı
nı
n aylı
k net tutan en yüksek Devlet memuru aylı
ğı
nı
n (ek
gösterge dahil), harcı
rah ise en yüksek Devlet memuru harcı
rahı
nı
n
üç katı
m geçemez.
Kooperatif ve birlikler, bu Kanunda belirlenen amaçlar
çerçevesinde yeniden yapı
landı
rma ile ilgili her konuda Yeniden
Yapı
landı
rma Kurulunun önerilerini dikkate alı
r ve kurul ile işbirliği
içinde faaliyetlerini sürdürür.
Yeniden
Yapı
landı
rma
Kurulunun
çalı
ş
ma
esasları
,
uygulayacağıilke ve programlar, bu sürece uyum için kooperatif ve
birliklerce alı
nmasıgerekli önlemler ve yapı
lmasıgereken iş
lemler
Sanayi ve Ticaret Bakanıile Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu
Devlet Bakanıtarafı
ndan müş
tereken belirlenir.
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Yeniden Yapı
landı
rma Kurulunun görev süresi, kurul üyelerinin
atanmaları
na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
nı
n Resmî Gazete’de
yayı
mlandı
ğıtarihten itibaren en çok dört yı
ldı
r.
E) Birliklerin, 1.5.2000 tarihi itibariyle mevcut özel bünye
faaliyetleri ile ilgili borçları
, borçları
n ödenmesine kadar geçecek süre
içinde bu borçlardan doğan faiz ve gecikme zammıgibi fer’i borçları
ile personel kadroları
nda yapı
lacak düzenlemeler için gerekli tazminat
tutarı
, Yeniden Yapı
landı
rma Kurulunun önerileri dikkate alı
narak
Hazinece üstlenilip tasfiye olunur.
Yeniden yapı
landı
rma süresince, kooperatif ve birliklerin özel
bünye borçları
nı
n tasfiyesi ve yeniden yapı
landı
rma nedeniyle
oluş
abilecek personel tazminatları
, kooperatif ve birliklerin yeniden
yapı
landı
rı
lmasıamacı
yla dı
şardan alı
nacak her türlü denetim,
danı
şmanlı
k ve diğer hizmetler için yapı
lacak ödemeler, Yeniden
Yapı
landı
rma Kurulu ve Yürütme Birimine ilişkin giderler ile kooperatif
ve birliklerin ihtiyacıolan iş
letme kredileri Yeniden Yapı
landı
rma
Kurulunun önerileri dikkate alı
narak genel bütçeden ve Destekleme
ve Fiyat İ
stikrar Fonu gider hesabı
ndan karşı
lanı
r.
Kooperatif ve birliklere, genel bütçeden yeniden yapı
landı
rma
amacı
yla 2000 Yı
lı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler ile
uluslararasıfinans kuruluş
ları
nca desteklenen projeler için sağlanan
doğrudan ya da dolaylımalî kaynaklar ve kredi teminatlarıdı
şı
nda
Devlet veya diğer kamu tüzel kiş
ilerinden herhangi bir malî destek
sağlanamaz.
Bakanlı
k, yeniden yapı
landı
rma süresi içinde görev yapmak
üzere, birlik denetim kurulları
nda, denetim veya kooperatifçilik
konusunda deneyimli Bakanlı
k mensuplarıarası
ndan bir denetçi
görevlendirebilir. Bu ş
ekilde görevlendirilenlere en yüksek Devlet
memuru aylı
ğı
ndan (ek gösterge dahil) fazla olmamak üzere
Bakanlı
kça belirlenecek net aylı
k ücret Birlikçe ödenir.
F) Birliklerin bu Kanunun yayı
mıtarihi itibariyle sahip oldukları
iktisadî işletmeler, üç yı
l içerisinde anonim şirket haline
dönüş
türülebilir. Bu amaçla ve 31.12.2003 tarihine kadar uygulanmak
üzere; bu Kanun hükümlerine göre kurulan kooperatif ve birliklerin
müştereken ve sermayesinin % 51’ine sahip olmak üzere kuracakları
anonim ş
irketlere sermaye olarak gösterecekleri ayı
nları
n bu
şirketlere devrinden doğan kazançlar ile bu şirketteki hisselerinin,
birbirlerine, kooperatif ortağı üreticilere, kooperatif ve birlik
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çalı
şanları
na veya borçları
nı
n tasfiyesi amacı
yla gerçek ve tüzel
kişilere satı
ş
ıveya devri işlemlerinden doğan kazançlar kurumlar
vergisinden müstesnadı
r.
Kooperatif ve birliklerin sermayesinin en az % 51’ine sahip
olduklarışirketlerin kuruluş
, tescil, hisse senedi çı
karma iş
lemleri ile
bu şirketlerdeki hisselerinin yukarı
da belirtilen kiş
i ve kuruluş
lara
satı
ş
ıveya devri iş
lemleri 2499 sayı
lıSermaye PiyasasıKanununun
28 inci maddesindeki kesintiler ile her türlü vergi, resim ve harçtan
istisna edilir.
Bu madde kapsamı
nda yapı
lan işlemler, katma değer vergisi
uygulamasıbakı
mı
ndan 5422 sayı
lıKurumlar Vergisi Kanununun 37
ila 39 uncu maddelerinde yazı
lıdevir işlemleri gibi addolunur.
G) Yeniden yapı
landı
rma süresince, ortak üreticilerin kooperatif
ortaklı
ğı
ndan ayrı
lma talepleri halinde, kendilerine sermaye payı
iadesi işlemi yapı
lmaz. Ancak, birliklerin sahip olduklarıiktisadî
işletmelerin anonim ş
irkete dönüş
türülmesi halinde, iade edilmeye
sermaye paylarıoranı
nda bu şirketlere ortak olabilirler. Bu durumda
ortaklı
k payları
, ortaklardan tahsil edilmiş olan sermaye payları
karşı
lı
ğıürün miktarları
nı
n son işyı
lı
nda gerçekleşen ortalama alı
m
fiyatıile çarpı
mısuretiyle hesaplanı
r. Bu hüküm, ölen ortakları
n
varislerine yapı
lacak sermaye payıiadeleri için uygulanmaz.
H) Tarı
m Satı
şKooperatif ve Birlikleri personeli olup, 15.5.2000
tarihi itibariyle Bakanlı
kta görev yapmakta olan 230 kişiden, bu Kanun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazı
lıolarak başvuruda
bulunan ve tabi olduklarısosyal güvenlik mevzuatı
na göre 2000 yı
lı
içerisinde emeklilik hakkı
nıkazanamayacak olanlar Bakanlı
ğı
n boş
memur kadroları
na atanı
rlar. Ancak, bunlar Bakanlı
kta uygun kadro
bulunmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları
nı
n
durumları
na uygun boşmemur kadroları
na atanı
rlar.
Bu Kanun uyarı
nca memur kadrosuna ataması yapı
lan
personelin Tarı
m Satı
şKooperatif ve Birliklerinde işçi statüsünde
geçen hizmet süreleri, 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun 36 ncı
maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (c) bendinin 7 nci alt
bendinde belirtilen esaslar dahilinde öğrenim durumlarıitibariyle
yükselebilecekleri dereceyi aş
mamak ve boş kadro bulunmak
koş
uluyla kazanı
lmı
şhak aylı
k derece ve kademelerinin tespitinde
değerlendirilir.
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Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıile ilişkilendirilen
personelin kazanı
lmı
ş hak aylı
k derecelerinde değerlendirilmeyen
geçmişhizmetleri, yürürlükteki hükümlere göre emekli keseneğine
esas aylı
kları
nda değerlendirilir. Söz konusu personele, iş
mevzuatı
na göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin
önceden kı
dem tazminatıödenmişsüreleri hariç kı
dem tazminatı
na
esas olan geçmişhizmet süreleri 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandı
ğıKanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin
hesabı
nda dikkate alı
nı
r.
Bu fı
kra kapsamı
ndaki personelden, memuriyet kadroları
na
geçmek istemeyenler bir ay içinde Tarı
m Satı
ş Kooperatif ve
Birliklerine iade edilirler.
Devlet Personel Baş
kanlı
ğı
, personel ihtiyacıbulunan kamu
kurum ve kuruluş
ları
nıtespite, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve
uygulamaya iliş
kin diğer esas ve usulleri tespit etmeye yetkilidir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal 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.”
3- “MADDE 48.- Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlayacak tedbirleri alı
r.”
740

4- “MADDE 49.- Çalı
ş
ma, herkesin hakkıve ödevidir.”
Devlet, çalı
ş
anları
n hayat seviyesini yükseltmek, çalı
şma
hayatı
nıgeliştirmek için çalı
şanlarıve iş
sizleri korumak, çalı
ş
mayı
desteklemek, iş
sizliği önlemeye elveriş
li ekonomik bir ortam yaratmak
ve çalı
ş
ma barı
ş
ı
nısağlamak için gerekli tedbirleri alı
r.”
5- “MADDE 171.- Devlet, millî ekonominin yararları
nıdikkate
alarak, öncelikle üretimin artı
rı
lması
nıve tüketicinin korunması
nı
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alı
r.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 11.10.2000 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 iliş
kin rapor, iptali istenilen
yasa kuralları
yla, aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan Anayasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü :
A- Genel Açı
klama
21.10.1935 günlü, 2834 sayı
lı“Tarı
m Satı
şKooperatifleri ve
Birlikleri Hakkı
nda Kanun” ile tarı
m satı
ş kooperatif ve birlikleri
kurulmuştur. Bu kuruluş
lar hakkı
nda daha sonra 238 sayı
lı“Kanun
Hükmünde Kararname” ve 3186 sayı
lı“Tarı
m Satı
şKooperatifleri ve
Birliklerinin Kuruluş
u Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun” ile düzenlemeler yapı
lmı
ştı
r.
16.6.2000 günlü, 4572 sayı
lıTarı
m Satı
şKooperatif ve Birlikleri
Hakkı
nda Kanun ile önceki yasalar yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş, tarı
m satı
ş
kooperatif ve birlikleri etkin ve sürdürülebilir bir ş
ekilde özerk ve malî
yönden bağı
msı
z kı
lı
nmı
ştı
r..
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Böylece, kooperatif ve birlikler demokratik bir yap ı
ya
kavuşturularak,
siyasi
müdahalelerden
uzak,
uluslararası
kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak yönetilebilmelerine olanak
sağlanmak istenmiştir.
Yasa’da kooperatif ve birliklerin ilk işleme hüviyetindeki iş
letme
ve tesisleri dı
şı
nda kalan sonraki üretim aş
amalarıiçin kuracakları
iktisadî iş
letmelerin anonim ş
irket haline dönüştürülerek bu
kuruluşları
n güçlü bir sermaye yapı
sı
na
sahip olmaları
hedeflenmiş
tir.
Diğer taraftan, kooperatifler ve birliklerin sorunları
na çözüm
oluş
turulmasıve bu kuruluşları
n yeniden yapı
landı
rı
larak, ekonomik
etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek
bir yapı
ya kavuş
turulabilmesi amacı
yla “Yeniden Yapı
landı
rma
Kurulu” oluş
turulmasıöngörülmüş
, yeniden yapı
landı
rma süresince,
kooperatif ve birliklerin 1.5.2000 tarihi itibariyle özel bünye
faaliyetlerine ilişkin borçları yeniden yapı
landı
rma nedeniyle
oluş
abilecek personel tazminatlarıve ihtiyaç duyacaklarıiş
letme
kredileri Yeniden Yapı
landı
rma Kurulunun önerileri gözetilerek genel
bütçeden ve Destekleme ve Fiyat İ
stikrar Fonundan karşı
lanması
olanağıgetirilmiştir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, kooperatif ve birliklerin diledikleri alanda
çalı
şma hak ve hürriyetine sahip oldukları
, anonim ş
irket statüsünde
ayrıbir tüzelkiş
ilik oluş
turmanı
n yasal dayanağıbulunmadı
ğıgibi,
bunun kooperatifçiliği geliş
tirmeye, milli ekonomiye ve tüketicinin
korunması
na katkısağlamayacağı
, Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu
oluş
turmakla kurumlara müdahale edildiği, kooperatiflere malî
desteğin sağlanmadı
ğı
, bazıkurumlar vergi indiriminden yararlandı
ğı
halde kooperatiflerin bu imkândan yararlanmadı
ğı
, Bakanlı
ğı
n
görevlendirdiği denetçiye ücretin birlikçe ödenmesinin hukuk devleti
ilkesi ile bağdaşmadı
ğı
, bu nedenlerle dava konusu kuralları
n
Anayasa’nı
n 2., 10., 48., 49. ve 171. maddelerine ayk ı
rı
lı
k
oluş
turduğu ileri sürülmüş
tür.
1- Yasa’nı
n 3. Maddesinin İ
kinci Fı
krası
’nı
nİ
ncelenmesi
3. maddenin dava konusu ikinci f ı
krası
nda, tarı
m satı
ş
kooperatif ve birliklerinin, ilk iş
leme hüviyetindeki iş
letme ve tesisleri
dı
şı
nda kalan sonraki üretim aşamalarıiçin kuracaklarıiktisadî
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işletmelerin anonim şirket statüsünde ayrıbir tüzelkiş
ilik olarak
kurulup faaliyet gösterecekleri belirtilmiştir.
Anayasa’nı
n “Çalı
ş
ma ve sözleş
me hürriyeti” başlı
klı 48.
maddesinin birinci fı
krası
nda, herkesin dilediği alanda çalı
şma ve
sözleş
me hürriyetine sahip bulunduğu, özel teşebbüsler kurmanı
n
serbest, ikinci fı
krası
nda, özel teş
ebbüslerin ulusal ekonominin
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şmaları
nısağlayacak ekonomik ve sosyal politikalarıuygulamanı
n
devletin görevi olduğu belirtilmiştir.
Maddenin gerekçesinde, özgürlük temeline dayalıbir toplumda
irade serbestliği çerçevesinde ferdin sözleş
me yapma, meslek seçme
ve çalı
şma özgürlüğünün garanti edilmesinin doğal olduğu, ancak bu
özgürlüklerin kamu yararıamacı
yla ve yasayla sı
nı
rlanabileceği,
Devletin özel teş
ebbüslerin güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
şmasıiçin
gerekli tedbirleri alması
nda hem özel teş
ebbüs sahiplerinin hem de
bu teş
ebbüsler aracı
lı
ğıile toplumun diğer fertlerinin ve sonuçta
toplumun refahı
nı
n sağlanacağı
nı
n amaçlandı
ğıaçı
klanmı
ştı
r.
Dava konusu düzenlemeyle Anayasa’nı
n 48. maddesinin ikinci
fı
krasıgözetilerek sonraki üretim aşamalarıiçin kurulacak iktisadi
işletmelerin anonim ş
irket statüsünde ayrıbir tüzel kiş
ilik olarak
kurulup faaliyet göstermeleri uygun görülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 171. maddesinde ise “Devlet, milli ekonominin
yararları
nıdikkate alarak, öncelikle üretimin artı
rı
lması
nıve tüketicinin
korunması
nı amaçlayan kooperatifçiliğin geliş
mesini sağlayacak
tedbirleri alı
r” denilmiştir.
Buna göre kuralı
n, tarı
m satı
ş kooperatif ve birliklerine serbest
piyasa koş
ulları
nda sektörlerindeki rakipleri ile rekabet edebilmesi,
kârlıve verimli ş
ekilde çalı
şabilmesi, üreticinin ürettiği tarı
msal ürünü
en iyi ş
artlarda değerlendirebilmesi, tüketicinin ise kaliteli olarak
üretilen ürünü daha iyi koşullarda alabilmesi, dolayı
sı
yla ulusal
ekonomiye katkı sağlaması amacı gözetilerek düzenlendiği
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Bu nedenlerle kural Anayasa’n ı
n 48. ve 171. maddelerine aykı
rı
değildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Konunun Anayasa’nı
n 49. maddesi ile ilgisi görülmemiştir.
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2- Yasa’nı
n Geçici 1. Maddesi’nin (D) Bendi’nin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n dava konusu (D) bendinin;
Birinci paragrafı
nda Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu’nun yedi
üyeden oluş
tuğu, Sanayi ve Ticaret Bakanı
’na karşısorumlu olduğu;
- İ
kinci paragrafı
nda Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu üyelerinin
seçilme yöntemleri, görev süresi, baş
kan ve baş
kanvekilinin seçimi;
- Üçüncü paragrafı
nda Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu’nun
çalı
şmaları
na yardı
mcı olmak üzere, yeniden yapı
landı
rma,
özelleş
tirme, plânlama, denetim, kooperatifçilik veya işletmecilik
konuları
nda deneyimli uzman ve danı
ş
manları
n görev alacağıbir
“yürütme birimi” oluşturulacağı
;
- Dördüncü paragrafı
nda Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu’nun
başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkıve yolluk miktarı
;
- Beşinci paragrafı
nda kooperatif ve birliklerin, yasada ki
amaçlar çerçevesinde yeniden yapı
landı
rma ile ilgili her konuda
Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu’nun önerilerini dikkate alacağıve kurul
ile iş
birliği içinde faaliyetlerini sürdürecekleri;
- Altı
ncıparagrafı
nda Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu’nun çalı
şma
esasları
nı
n, uygulayacağıilke ve programları
n, kooperatif ve birliklerin
yeniden yapı
landı
rma sürecine uyum sağlamalarıiçin alı
nması
gereken önlemler ile yapı
lmasıgereken işlemlerin, Sanayi ve Ticaret
Bakanıile Hazine Müsteş
arlı
ğı
’nı
n bağlıolduğu Devlet Bakanı
tarafı
ndan müştereken belirleneceği;
- Yedinci paragrafı
nda, kurulun görev süresinin en çok dört yı
l
olduğu
belirtilmiş
tir.
Bu
düzenlemeyle,
kooperatif
ve
birliklerin
yeniden
yapı
landı
rı
lması
, ekonomik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde
faaliyetlerini sürdürebilir bir yapı
ya kavuşturulması sürecinde
çalı
şma, inceleme ve önerilerde bulunmak üzere görev süresi dört yı
l
olan “Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu” ile, bu kurula faaliyetlerinde
yardı
mcıolmak üzere, yeniden yapı
landı
rma, özelleş
tirme, plânlama,
denetim, kooperatifçilik veya işletmecilik konuları
nda deneyimli
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uzmanlardan ve danı
ş
manlardan
kurulmasıöngörülmüş
tür.

oluşan

“Yürütme

Birimi”nin

Tarı
m satı
şkooperatifleri ve birliklerinin üreticinin elde etmiş
olduğu
tarı
msal
ürünü
en
iyi
ş
ekilde
değerlendirmesi,
pazarlayabilmesi, bu kuruluş
ları
n sahibi bulunduklarıfabrika ve
tesislerin verimli ve kârlış
ekilde çalı
ş
abilmesi ve sektörlerindeki
rakipleri ile rekabet edebilmesine yardı
mcıolmak amacı
nı
n gözetildiği
anlaş
ı
ldı
ğı
ndan 3. maddenin ikinci fı
krasıiçin belirtilen gerekçelerle
kural Anayasa’ya aykı
rıgörülmemiştir. İ
stemin reddi gerekir.
3- Yasa’nı
n Geçici 1. Maddesi’nin (E)
Bendi’nin Birinci
Paragrafı
ndaki Kimi İ
bareler İ
le Üçüncü ve Dördüncü Paragrafları
nı
n
İ
ncelenmesi
Dava konusu (E) bendinin;
-Birinci paragrafı
nda birliklerin borçları
ndan doğan faiz ve
gecikme zammıgibi fer’i borçlarıile personel kadroları
nda yapı
lacak
düzenlemeler için gerekli tazminat tutarı
nı
n yapı
landı
rma kurulunun
önerileri dikkate alı
narak Hazine’ce üslenilip tasfiye olunacağı
;
-İ
kinci paragrafı
nda, kooperatif ve birliklerin borçları
nı
n tasfiyesi
ve yeniden yapı
landı
rma nedeniyle oluş
abilecek personel
tazminatları
nı
n, kooperatif ve birliklerin yeniden yapı
landı
rı
lması
amacı
yla dı
şarı
dan alı
nacak her türlü denetim, danı
şmanlı
k ve diğer
hizmetler için yapı
lacak ödemelerin Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu ve
Yürütme Birimi’ne ilişkin giderlerin ve işletme kredilerinin, kurulun
önerileri dikkate alı
narak genel bütçeden ve destekleme ve fiyat
istikrar fonu gider hesabı
ndan karş
ı
lanacağı
;
-Üçüncü paragrafı
nda, kooperatif ve birliklere, genel bütçeden
yeniden yapı
landı
rma amacı
yla 2000 yı
lıBütçesinden tahsis edilen
ödenekler ile uluslararasıfinans kuruluş
ları
nca desteklenen projeler
için sağlanan doğrudan ya da dolaylımalî kaynaklar ve kredi
teminatlarıdı
şı
nda Devlet veya diğer kamu tüzelkiş
ilerinden malî
destek sağlanamayacağı
;
-Dördüncü paragrafı
nda, yeniden yapı
landı
rma süresi içinde
bakanlı
k mensupları arası
ndan denetçi görevlendirilebileceği,
bunları
n ücretlerinin Birlikçe ödeneceği,
belirtilmiş
tir.
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Maddenin gerekçesinde “(E) fı
krası
yla birliklerin bu Kanun’un
yürürlüğe girdiği tarihe kadarki faaliyetleri sonucu karşı
laştı
klarıve
karşı
laşacaklarızararlar ile bu faaliyetlerine ilişkin borçları
nı
n ortadan
kaldı
rı
larak özerk halde sürdürecekleri çalı
ş
malarıiçin başlangı
çta
yeterli malî güce sahip kı
lı
nmaları amaçlanmı
ş; bu Kanun’un
yürürlüğe girmesiyle beraber, personel kadroları
nımutlaka yeniden
düzenlemek zorunda kalacak olan birliklere kaynak yaratı
lmı
ştı
r.
Ayrı
ca, yeniden yapı
landı
rma süresince, kooperatif ve birliklerin
özel bünye faaliyetleri ile ilgili borçları
nı
n tasfiyesi ve yeniden
yapı
landı
rma nedeniyle oluş
abilecek personel tazminatları
, kooperatif
ve birliklerin yeniden yapı
landı
rı
lmasıamacı
yla dı
şarı
dan alı
nacak her
türlü denetim, danı
şmanlı
k ve diğer hizmetler için yap ı
lacak ödemeler,
Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu ve Yürütme Birimine ilişkin giderler ile
kooperatif ve birliklerin ihtiyacıolan iş
letme kredilerinin, Yeniden
Yapı
landı
rma Kurulu’nun önerileri dikkate alı
narak genel bütçeden ve
Destekleme ve Fiyat İ
stikrar Fonu’ndan karşı
lanması hükme
bağlanarak yeniden yapı
landı
rma için gerekli finansman kaynağıda
gösterilmiştir.
Diğer yandan, kooperatif ve birliklerin yeniden yapı
landı
rı
lması
amacı
yla sağlanacak olan kaynaklara açı
klı
k getirmek ve kaynak
israfı
nıönlemek bakı
mı
ndan, yeniden yapı
landı
rma süresince, genel
bütçeye konulacak ödenek ile uluslararasıfinans kuruluş
ları
nca
desteklenen projeler çerçevesinde doğrudan ya da dolaylıolarak
temin edilecek malî kaynaklar ve krediler dı
şı
nda Devlet veya diğer
kamu tüzelkiş
ilerince herhangi bir malî destek verilmemesi
öngörülmüştür.
Yeniden yapı
landı
rma süresince, hesap ve işlemlerin sağlı
klıve
amaca uygun bir ş
ekilde yürütülmesinin denetimini sağlamak
amacı
yla, birliklerin denetim kurulları
nda denetim ve kooperatifçilik
konusunda deneyimli Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı mensupları
arası
ndan bir denetçi görevlendirilmesi ve denetçiye ödenecek ücretin
belirlenmesi hükme bağlanmı
ştı
r.” denilmiştir.
Kooperatifçiliğin geliş
tirilmesi ve millî ekonominin yararları
gözetilerek, yeniden yapı
lanma sürecine iliş
kin, Yasayla getirilen
olanakları
n uygulamaya konulabilmesi için kooperatif ve birliklerin
kaynakları
na açı
klı
k getirilip kaynak savurganlı
ğı
nı
n önlenmesine ve
maddede belirtilen kimi borçlar üstlenilerek birliklere malî desteğin
sağlanması
na, yeniden yapı
landı
rma süreci içinde görev yapmak
üzere birlik denetim kurulları
nda baş
kanlı
kça görevlendirilebilecek
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denetçilere ödenecek ücretlerde eş
itliği sağlamak amacı
yla bunun üst
sı
nı
rı
nı
n yasa ile belirlenip miktarı
nı
n tespitinin Bakanlı
ğa
bı
rakı
lması
na ve ücretlerin hizmetten yararlanan birlikçe ödenmesine
ilişkin düzenlemeler öngören kuralı
n, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
ndan söz
edilemez.
Bu nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2., 10. ve 171. maddelerine
aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
V- SONUÇ
1.6.2000 günlü, 4572 sayı
lı“Tarı
m Satı
şKooperatif ve Birlikleri
Hakkı
nda Kanun”un:
A- 3. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n,
B- Geçici 1. maddesinin;
1- (D) bendinin,
2- (E) bendinin,
a- Birinci paragrafı
nda yer alan “... Yeniden Yapı
landı
rma
Kurulunun önerileri dikkate alı
narak ...” ibaresinin,
b- İ
kinci paragrafı
nda yer alan “... Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu
ve Yürütme Birimine iliş
kin giderler ... Yeniden Yapı
landı
rma
Kurulunun önerileri dikkate alı
narak ...” ibarelerinin,
c- Üçüncü ve dördüncü paragrafları
nı
n,
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
22.10.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
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Baş
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Üye
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Üye
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Üye
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Üye
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/36
: 2003/1 (Yürürlüğü Durdurma)
: 16.1.2003

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
NDE BULUNAN :
Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM Grubu adı
na Parti Genel
Baş
kanıMehmet Recai KUTAN
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU :
23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı “Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu,
Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lıKanunlarda Değiş
iklik Yapı
lmasıve
Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkı
nda
Kanun”un; 1. maddesiyle değiş
tirilen 18.2.1963 günlü, 197 sayı
lı
Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n
(b) bendi, 2. maddesiyle değiştirilen 29.7.1970 günlü, 1318 sayı
lı
Finansman Kanunu’nun 10. maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n (b) bendi,
5. maddesiyle 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na
eklenen geçici 58. maddesi ve 12’nci maddesinin (a) bendinin,
Anayasa’nı
n 2., 5., 7. ve 73. maddelerine
aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek
iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasıistemidir.
I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı“Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu,
Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lıKanunlarda Değiş
iklik Yapı
lmasıve
Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkı
nda
Kanun”un, dava konusu kuralları
nı
n uygulanmaları sonucu
doğabilecek
sakı
ncaları
n
önlenebilmesi
için
yürürlüklerinin
durdurulması
na karar verilmesi istenilmiştir.
IIYÜRÜRLÜĞÜN
İ
NCELENMESİ

DURDURULMASI

İ
STEMİ
Nİ
N

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesi ve
ekleri, esas inceleme raporu, iptali istenilen kurallar, dayanı
lan
Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı“Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu,
Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
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Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lıKanunlarda Değiş
iklik Yapı
lmasıve
Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkı
nda
Kanun”un; 1’inci maddesiyle değiş
tirilen 18.2.1963 günlü, 197 sayı
lı
Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n
(b) bendi, 16.1.2003 günlü, E.2001/36, K. 2003/3 sayı
lıkararla iptal
edildiğinden bu bendin, uygulanması
ndan doğacak sonradan
giderilmesi güç veya olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal
kararı
nı
n sonuçsuz kalmaması için kararı
n Resmî Gazete’de
yayı
mlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulması
na karar
verilmesi gerekmiş
tir.
4605 sayı
lıYasa’nı
n; 2. maddesiyle değiştirilen 29.7.1970
günlü, 1318 sayı
lıFinansman Kanunu’nun 10. maddesinin üçüncü
fı
krası
nı
n (b) bendi, 6.6.2002 günlü, 4760 sayı
lıYasa’nı
n 18.
maddesinin (3) sayı
lıfı
krası
yla yürürlükten kaldı
rı
ldı
ğı
ndan, konusu
kalmayan yürürlüğün durdurulmasıistemi hakkı
nda karar verilmesine
yer olmadı
ğı
na, 5. maddesiyle 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir
Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 58. madde ile 12. maddesinin (a)
bendinin yürürlüklerinin durdurulması isteminin reddine karar
verilmesi gerekmiş
tir.
III- SONUÇ
23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı“Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu,
Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayı
lıKanunlarda Değişiklik Yapı
lmasıve
Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkı
nda
Kanun”un;
A- 1. maddesiyle değiştirilen 18.2.1963 günlü, 197 sayı
lı
Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n
(b) bendi, 16.1.2003 günlü, E.2001/36, K. 2003/3 sayı
lıkararla iptal
edildiğinden, bu bendin, uygulanması
ndan doğacak sonradan
giderilmesi güç veya olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal
kararı
nı
n sonuçsuz kalmaması için kararı
n Resmi Gazete’de
yayı
mlanacağıgüne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,
B- 2. maddesiyle değiştirilen 29.7.1970 günlü, 1318 sayı
lı
Finansman Kanunu’nun 10. maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n (b) bendi,
6.6.2002 günlü, 4760 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesinin (3) sayı
lı
fı
krası
yla yürürlükten kaldı
rı
ldı
ğı
ndan, KONUSU KALMAYAN
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ HAKKINDA KARAR
VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
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C- 5. maddesiyle 31.12 1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’na eklenen geçici 58. maddenin YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N REDDİ
NE,
D- 12. maddesinin
(a) bendinin
DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N REDDİ
NE,

YÜRÜRLÜĞÜNÜN

16.1.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/3 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2001/3
: 19.7.2001

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : Yeniden DoğuşPartisi üyesi
Hasan Celal GÜZEL’in Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci
fı
krasıgereğince hapis cezası
na mahkûm olmasınedeniyle 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b)
bendinin beş numaralı alt bendine göre siyasî partiye üye
olamayacağıgerekçesiyle aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca
davalıSiyasî Parti’ye adıgeçenin üyelikten çı
karı
lmasıiçin ihtar
kararıverilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n 23.3.2001 günlü, SP.
44Hz.2001/3 sayı
lıbaşvuru dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Yeniden Doğuş Partisi Genel Baş
kanlı
ğı
, Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
mı
za gönderdiği 29.1.2001 gün ve 2004-01/004 sayı
lı
yazı
yla; aldı
ğıceza nedeniyle daha önce parti genel baş
kanlı
ğıve
üyeliğinden istifa etmişbulunan Hasan Celal Güzel’in, cezası
nı
n,
4616 sayı
lıKanunla tüm sonuçları
yla birlikte ertelendiği gerekçesiyle
parti üyeliğine yeniden kabul edildiğini bildirmişve gerekli işlemin
yapı
lması
nıistemiştir.
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
mı
z, Yeniden Doğuş Partisi Genel
Baş
kanlı
ğı
’na 13.3.2001 gün ve SP.44.Muh.2001/130 sayı
lıyazıile;
adıgeçenin adli sicil kaydı
nda mevcut, Ankara 1 No.lu Devlet
Güvenlik Mahkemesi’nin 1998/47 E, 1999/21 K. sayı
lıilamı
nda yer
alan ceza hakkı
nda aynı mahkemece, hükümlünün cezası
nı
n
tamamen infaz edilmişolmasısebebiyle 4616 sayı
lıKanuna göre
karar verilmesine yer olmadı
ğı
na karar verilmişolduğunu, 4616 sayı
lı
Kanun’un tamamen infaz edilmişcezalar için uygulanamı
yacağı
nı
,
aksine yorumları
n kanunun çı
karı
lı
şamacı
yla sözüne ve özüne uygun
olamayacağı
nı bildirmiş
, Siyasî Partiler Kanunu’nun 11/b-5.
maddesinde sayı
lan T.C.K.nun 312/2. maddesinde öngörülen suçtan
hükümlü olmasısebebiyle, Hasan Celal Güzel’in parti üyeliğinden
çı
karı
lması
nıtalep etmiştir.
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Yeniden DoğuşPartisi Genel Baş
kanlı
ğı
, bu yazı
mı
za karş
ı
16.3.2001 gün ve 2013-01/013 sayı
lıcevabi yazı
sı
nda gösterdiği
gerekçelerle talebimizin yerine getirilemiyeceğini, üyelikten çı
karma
işleminin yapı
lamayacağı
nıbildirmişbulunmaktadı
r.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde “Bir
siyasî partinin bu Kanunun 101. maddesi dı
şı
nda kalan emredici
hükümleri ile diğer kanunları
n
siyasi partilerle ilgili emredici
hükümlerine aykı
rı
lı
k halinde bulunmasısebebiyle o parti aleyhine
Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
nca re’sen yazıile
başvurulur” hükmü yer almaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, adıgeçen siyasî partinin, Siyasî Partiler
Kanunu’nda öngörülen emredici hükümlere aykı
rı
lı
ğı
nı
n giderilmesi
için Yüksek Mahkemenize baş
vurulmasızorunlu görülmüş
tür.
Sonuç ve İ
stem : Aleyhine baş
vurulan siyasî partiye, üyelikten
çı
karmama işlemindeki kanuna aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararı
verilmesi arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n baş
vuru dilekçesi, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanı
lan yasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ile diğer belgeler okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
, parti üyeliğine kabul edilen
Hasan Celal GÜZEL’in Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci
fı
krası
na göre mahkûmiyeti (Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nin 1998/47 Esas, 1999/21 sayı
lıKararı
) bulunması
nedeniyle, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n (b) bendinin beş numaralıalt bendi gereğince
üyelikten çı
karı
lmasıiçin Yeniden DoğuşPartisi’ne yaptı
ğıbildirimin
gereğinin yerine getirilmemesi üzerine aynıYasa’nı
n 104. maddesi
uyarı
nca ihtar kararıverilmesi isteminde bulunmuş
tur.
2820 sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin (b)
bendinin beşnumaralıalt bendinde “Türk Ceza Kanununun 312 nci
maddesinin ikinci fı
krası
nda yazı
lıhalkısı
nı
f, ı
rk, din, mezhep veya
bölge farklı
lı
ğıgözeterek kin ve düş
manlı
ğa açı
kça tahrik etme
suçları
ndan mahkûm olanları
n”ı
n siyasî partilere üye olamayacakları
ve kaydedilemeyecekleri belirtilmektedir.
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Yeniden DoğuşPartisi üyesi Hasan Celal GÜZEL Türk Ceza
Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fı
krasıgereğince bir yı
l hapis
cezasıalmı
şve bu ceza infaz edilerek 16.12.2000 tarihi itibariyle
bihakkı
n tahliye edilmiş
tir.
4454 sayı
lıBası
n ve Yayı
n Yoluyla İ
ş
lenen Suçlara İ
lişkin Dava
ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun’un 1. maddesinin bir
bölümünün iptaline iliş
kin Anayasa Mahkemesi’nin 19.2.2000 günlü,
Esas 1999/39, Karar 2000/23 sayı
lıkararı
nı
n gerekçesinde, “Dava
konusu düzenlemeyle düş
ünceyi açı
klama özgürlüğü bağlamı
nda
bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n araçları
yla iş
lenen
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
lenmemişolanlar kapsam dı
ş
ı
bı
rakı
lmı
ştı
r. Aynıtür suçu iş
leyenler için farklıuygulama öngören bu
düzenlemenin haklıbir nedeni bulunmadı
ğıaçı
ktı
r” denilerek yapı
lan
düzenlemenin hukuksal niteliğinin “erteleme” olduğu belirlenmiştir.
Anayasa Mahkemesi iptal kararı
nı
n gereği 21.12.2000 günlü ve
4616 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle yerine getirilerek miting, kongre,
konferans, seminer, sempozyum, açı
k oturum veya panel gibi her
türlü toplantı
larda yaptı
klarıkonuş
malar nedeniyle oniki yı
l ya da
daha az hürriyeti bağlayı
cıbir cezaya mahkûm olanları
n cezaları
nı
n
infazı
nı
n ertelendiği kurala bağlanmı
ş
tı
r.
Buna göre, ihtar istemine konu olan Yeniden DoğuşPartisi
üyesi Hasan Celal GÜZEL’in Türk Ceza Kanunu’nun 312.
maddesinin ikinci fı
krasıgereğince aldı
ğıcezada erteleme kapsamı
içine alı
nmı
ş
tı
r.
647 sayı
lıCezaları
n İ
nfazıHakkı
nda Kanun’un 6. maddesinde
öngörülen erteleme kimi koşulları
n gerçekleş
mesi halinde yargı
organları
nca karara bağlanması
na karşı
lı
k, 4454 sayı
lıYasa’yla
getirilen erteleme böyle bir karara gerek duyulmadan doğrudan
uygulanan kendine özgü bir niteliğe sahiptir.
4454 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinde, cezasıertelenen kişinin,
üç yı
llı
k deneme süresini 1. madde kapsamı
na giren kası
tlıbir
cürümden dolayıyeniden mahkûm olmaksı
zı
n geçirmesi halinde
hakkı
ndaki mahkûmiyetin vaki olmamı
şsayı
lacağıbelirtilmiş
tir.
Ertelemenin ilk sonucu cezaları
n infazı
na engel oluşturması
dı
r.
4616 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle öngörülen ertelemede, asli
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cezaya
bağlı olarak gerçekleşen fer’i ceza ya da
hak
yoksunlukları
nı
n ertelenmeyeceğine iliş
kin herhangi bir ayrı
ksıkural
yoktur. Bu nedenle, asli cezaya bağlıolarak gerçekleşen fer’i
cezalarla hak yoksunlukları
na iliş
kin yaptı
rı
mları
n da
erteleme
olanakları
ndan yararlanmasıgerekir. Hasan Celal GÜZEL’in asli
cezasıinfaz edilmişya da bihakkı
n tahliyesi sağlanmı
şolsa bile,
buna bağlıolan hak yoksunlukları
nı
n infazı
na 4616 sayı
lıYasa
yürürlüğe girdiği tarihte devam edilmektedir. Bu Yasa kapsamı
na
giren bir suçtan dolayımahkûm edildiğine göre, infazıdevam eden
fer’i cezaları ve hak yoksunlukları yönünden
ertelemeden
yararlanmasıgerekeceği gibi, belli koş
ulları
n gerçekleş
mesi halinde
4454 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinde öngörülen “mahkûmiyetin hiç
vaki olmamı
ş sayı
lacağı
” olanağı
ndan da yararlanmasıgerekir.
Belirtilen yasaları
n öngördüğü imkanlardan faydalanmasıTürk Ceza
Kanunu’nun 2. maddesindeki “...Bir cürüm veya kabahatin iş
lendiği
zamanı
n kanunu ile sonradan neş
rolunan kanun hükümleri birbirinden
farklıise failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur” hükmünün
de gereğidir.
Kaçmak suretiyle aldı
ğıcezanı
n infazı
nıengelleyen bir mahkûm
4454 sayı
lıve bunun kapsamı
nıgeniş
leten 4616 sayı
lıYasaları
n
getirdiği erteleme ve “mahkûmiyetin hiç vaki olmaması
”
olanakları
ndan faydalanarak her türlü hakları
na kavuş
urken, Yasa’nı
n
yürürlüğünden önce iyiniyetle kendiliğinden gelip asli cezası
nıçeken
diğer bir mahkûmu bu olanaklardan yararlandı
rmamak adalet,
hakkaniyet ve eş
itlik ilkeleriyle bağdaşmaz.
Öte yandan, Danı
ştay’ı
n 15.11.1990 gün ve 2/2 sayı
lıİ
çtihadı
birleş
tirme kararı
nda da belirtildiği gibi, 4454 sayı
lıYasa’nı
n 2.
maddesinde belirtilen üç yı
llı
k deneme süresinin bitimi beklenmeden
fer’i cezalarla hak yoksunlukları
na ilişkin yaptı
rı
mları
n bu süre içinde
uygulanmaması
nı
n kabulü gerekir. Üç yı
llı
k deneme süresi bittikten
sonra bu hakları
n kullanı
labileceğini savunmak ertelemenin amacı
na
ters düş
er. Kişinin fer’i cezaları
yla hak yoksunluklarıda deneme
süresince ertelenmişve askı
ya alı
nmı
ştı
r.
Açı
klanan nedenlerle, ertelemenin amacı
, bölünmezliği, fer’i
cezalarla hak yoksunlukları
na etkisi gözetildiğinde, 4454 ve 4616
sayı
lıYasa’ları
n öngördüğü olanaklardan Hasan Celal GÜZEL’in
yararlanmasıgerektiği ve Yeniden DoğuşPartisi üyesi olması
nda
yasal bir engel bulunmadı
ğısonucuna varı
ldı
ğı
ndan, Parti’ye ihtar
kararıverilmesi isteminin reddi gerekir.
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Bu görüş
e Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay
TUĞCU ile Ahmet AKYALÇIN kat ı
lmamı
şlardı
r.
III- SONUÇ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 23.3.2001 günlü, SP. 44
Hz. 2001/3 sayı
lıbaş
vuru dilekçesi, konuya iliş
kin rapor ile ilgili yasa
kurallarıve dosyadaki diğer belgeler okunup incelendikten sonra,
gereği görüş
ülüp düşünüldü;
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (b) bendinin (5) numaralıalt bendinde belirtilen Türk Ceza
Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fı
krası
ndaki suçtan mahkûm olan
Hasan Celal GÜZEL’i, parti üyeliğinden çı
karmayan Yeniden Doğuş
Partisi’ne ihtar kararı verilmesi isteminin REDDİ
NE, Fulya
KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet
AKYALÇIN’ı
n karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 19.7.2001 gününde
karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU
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Üye
Ahmet AKYALÇIN

EK GEREKÇE
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
, parti üyeliğine kabul edilen
Hasan Celal GÜZEL’in Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci
fı
krası
na göre mahkûmiyeti
(Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nin 1998/47 Esas, 1999/21 sayı
lıKararı
) bulunması
nedeniyle, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n (b) bendinin beş numaralıalt bendi gereğince
üyelikten çı
karı
lmasıiçin Yeniden DoğuşPartisi’ne yaptı
ğıbildirimin
yerine getirilmemesi üzerine aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca
ihtar kararıverilmesi isteminde bulunmuş
tur.
4121 ve 4709 sayı
lıYasa’larla Anayasa’nı
n 68. ve 69.
maddelerinde önemli değişiklikler yapı
larak siyasî partilerin kurulma,
faaliyet ve kapatı
lmaları
na iliş
kin demokratik toplum düzenlerinde
uygulanan kurallara koşut düzenlemeler getirilmiş
tir. Buna göre, bir
siyasî partinin kapatı
labilmesi, tüzük ve programı
nı
n Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıolması
, eylemleriyle
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen fiillerin
işlendiği odak haline gelmesi ya da yabanc ıdevletlerden, uluslararası
kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan
gerçek ve
tüzelkişilerden maddî yardı
m almasıhallerinde mümkün olabilecektir.
Böylece, siyasal partilerin faaliyetlerini sürdürürken hangi hallerde
kapatı
labileceklerine ilişkin açı
k ve net kurallar konularak güvence
sağlanmı
ş
, yasa ile kapatma nedenlerinin genişletilmesi önlenmiştir.
Nitekim, 23.7.1995 gün ve 4121 sayı
lıYasa’yla yapı
lan Anayasa
değiş
ikliklerine iliş
kin 5.6.1995 günlü Anayasa Komisyonu
Raporunda, “...Komisyonumuz siyasî partilerin, yeni kaleme aldı
ğı68.
maddede yer alan ilkelere uymasıgerektiğini metne açı
klı
kla
koymak suretiyle, partilerin temelli kapatı
lması
nı
n sadece bu ilkelere
uyulmamasıhalinde öngörmüş ve diğer hallerde öngörmemiş
tir.
Temelli kapatmanı
n partilerin tekrar kurulamamasıdemek olduğu da
metinde belirtilmiştir. Aynısistematiğe uygun olarak komisyonumuz,
siyasî partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrışeklini
açı
kça düzenlemiş
tir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve
programı
nı
n bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. İ
kinci durum ise Parti’nin
beyan ve eylemlerinin bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. Bu iki durum,
Anayasa’nı
n mer’i metninde de, Tekliftede birbirinden yeteri açı
klı
kla
ayrı
lmamı
ştı
r. Komisyonumuz bu ayrı
mıyapmı
ş ve ikinci halde
temelli kapatmayıancak partinin bu tür eylemlerin iş
lendiği bir odak
haline gelmiş olması
na bağlamı
ştı
r. Bu hüküm Federal Almanya
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Anayasası
’nı
n 18. maddesinden esinlenmişolup, partilere çok daha
sağlam hukuki teminat getirmektedir” denilmiş
tir.
Anayasa’da öngörülen kapatma nedenleri 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde de aynen tekrarlanarak,
Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partileri hangi durumlarda
kapatabileceği açı
kça belirlenmiştir. Ancak, Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinde, aynıKanun’un 101. maddesi dı
şı
nda
kalan emredici hükümlerle diğer kanunları
n emredici hükümlerine
aykı
rı
lı
k halinde bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverileceği,
aykı
rı
lı
ğı
n
altı ay içinde giderilmemesi halinde ilgili partinin
kapatı
lmasıiçin dava açı
lacağıöngörülmektedir. Oysa, Anayasa’da,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde belirtilen durumlara
aykı
rı
lı
k halinde herhangi bir kapatma yaptı
rı
mıbelirlenmemiş
tir.
Anayasa’da açı
kça kapatma yaptı
rı
mı
na bağlıtutulmayan nedenlerle
siyasî partilerin kapatı
lmasıkabul edilemez. Yasakoyucunun, siyasî
partilerin 104. maddede öngörülen emredici hükümlere uygun
davranmaları
nısağlamak amacı
yla kapatma dı
ş
ı
nda baş
ka bir
yaptı
rı
m getirebileceği kuşkusuzdur.
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
mıöngören Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olduğundan
ya iptal edilmesi ya da
ihmal edilmesi gerekir.
Anayasa
Mahkemesi’nin itiraz ve iptal davalarıdı
şı
nda, uygulayacağıbir kuralı
iptal edebilmesi için elinde Yüce Divan sı
fatıile baktı
ğıbir dava, ya
da bir siyasî parti kapatma davasıbulunmasıgerekir. Bunun dı
şı
nda
kalan yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
, milletvekilliğinin
düşmesi ya da ihtar kararıverilmesi için yapı
lan başvurular dava
niteliğinde olmadı
ğı
ndan bu tür başvurularda uygulanacak bir yasa
kuralı
nı
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bir kuralı
n bu evrede iptali mümkün
olamayacağı
ndan, böyle bir durumda yasa kural ı
nı
n ihmal edilerek
üstün hukuk normu olan Anayasa’nı
n uygulanmasıgerekir. Bu aynı
zamanda Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesini düzenleyen
11. maddesinin gereğidir. Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
m öngördüğünden, ihmal edilerek
uygulanmamasıgerekir.
Bu maddeye göre açı
lacak parti kapatma davalar ı
nda ihtar
kararıönkoş
uldur. Sözkonusu karar olmadan dava açı
lamayacağı
na
göre, kapatma davası
nıdoğrudan etkileyen bu aş
amanı
n önemi
yadsı
namaz. Böyle bir durumda ihtar kararıverilerek, siyasal partilerin
Anayasa’da bulunmayan bir kapatma tehdidi altı
nda tutulması
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demokrasinin vazgeçilmez kurumları
nı
n hukuk güvenliğinden yoksun
bı
rakı
lmasısonucunu doğurur.
Kararda belirtilen görüşlerle birlikte yukarı
da açı
klanan ek
gerekçeyle
de
ilgili
siyasî
partiye
ihtar
verilemeyeceği
düşüncesindeyiz.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

KARŞIOY GEREKÇESİ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/3 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2001/3

2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n 11. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (b) bendinin 5 numaralı alt bendinde, Türk Ceza
Kanununun 312. nci maddesinin ikinci fı
krası
nda yazı
lıhalkısı
nı
fı
rk,
din, mezhep veya bölge farklı
lı
ğıgözeterek kin ve düşmanlı
ğa açı
kça
tahrik etme suçları
ndan mahkûm olanları
n siyasi partilere üye
olamayacaklarıbelirtilmiş
tir. Bu kural uyarı
nca aldı
ğıceza nedeniyle
Yeniden DoğuşPartisi Genel Baş
kanlı
ğıve üyeliğinden istifa eden
Hasan Celal GÜZEL
4616 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girmesi
nedeniyle parti üyeliğine yeniden kabul edilmiş
tir.
Adı geçen hakkı
nda, Ankara 1 No.lu Devlet Güvenlik
Mahkemesinin E: 1998/47 K: 1999/21 sayı
lıkararı
yla cezanı
n infaz
edildiği belirtilerek suçun 4616 sayı
lıYasa kapsamı
na girmediği
gerekçesiyle bu konuda karar verilmesine yer olmadı
ğıhüküm altı
na
alı
nmı
ş
tı
r.
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Hasan Celal GÜZEL’in 3.9.1997 tarihinde iş
lediği Türk Ceza
Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fı
krası
nda belirtilen söz konusu
suçu nedeniyle kesinleş
en mahkûmiyetinin infazı
na 16.12.1999’da
başlanmı
ş ve 10.5.2000’de de 647 sayı
lıYasa’dan yararlanarak
koş
ullu (şartlı
) salı
verilmesine karar verilmiş, bu suçu nedeniyle 4 ay
26 gün cezaevinde kalmı
şve 7 ay 4 günlük deneme süresi sonunda
16.12.2000’de de cezanı
n infazıtamamlanmı
ş
tı
r. 4616 sayı
lıYasa ise
bu tarihten sonra 22.12.2000’de Resmi Gazetede yayı
mlanarak
yürürlüğe girmiş
tir.
4616 sayı
lıYasa’da, yürürlüğünden önce infazıtamamlanmı
ş
cezaları
n sonuçları
nıortadan kaldı
ran bir kural bulunmamaktadı
r.
Böyle olması
na karş
ı
n kimi adaletsizlikleri gidermek amacı
yla Yasa’yı
kapsam dı
ş
ı
nda kalan olaylara uygulamak, yorumlamak değil yeni
kural koymak anlamı
na geleceğinden yargı
sal denetimin sı
nı
rları
nı
aşan bir sonuç doğurur.
Bu durumda, adı geçenin, 4616 sayı
lı Yasa’dan
yararlandı
rı
lmasıdüş
ünülemez. Bu yasanı
n uygulanmasısı
rası
nda,
davaları
n sonuçlanma tarihleri arası
ndaki farklı
lı
kları
n ya da cezası
nı
çekenlerle bu yükümlülükten kaçanlar arası
nda doğabilecek
adaletsizliklerin giderilmesi ise yasa koyucunun yetki alanı
na
girmektedir.
Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’nin 19.2.2000 günlü, Esas
1999/39, Karar 2000/23 sayı
lıkararı
nda, “Yasakoyucu, kuş
kusuz,
Anayasa’nı
n ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlıkalmak
koş
uluyla cezalandı
rmada güdülen amacı da gözeterek hangi
eylemlerin suç sayı
lacağı
nıve bunlara verilecek cezanı
n türü ve
miktarıile artı
rı
m ve indirim nedenlerini saptayabileceği gibi kimi
suçlarıişleyenler için “erteleme” adıaltı
nda bir düzenleme de
öngörebilir. Ancak böyle bir düzenleme yapı
lmasıdurumunda, eşitlik
ilkesi, bundan aynı durumda bulunan herkesin eşit olarak
yararlandı
rı
lması
nıgerektirir” denilmekle yetinilmiş, 4454 sayı
lıYasa
ile getirilen düzenlemenin hukuksal niteliğinin “erteleme” olduğu
belirtilmemiş
tir. Kaldıki ihtar isteminin
incelenmesi sı
rası
nda
Anayasa’ya uygunluk denetimi yapı
lmadı
ğı
ndan 4616 sayı
lıYasa’nı
n
2. maddesiyle değiş
tirilen 4454 sayı
lıYasa’nı
n birinci fı
krası
yla
getirilen düzenlemenin hukuksal olarak nitelendirilmesinin sonuca
etkisi de bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, Türk Ceza Yasası
’nı
n 312/2. maddesi
uyarı
nca mahkûm olan Hasan Celâl Güzel’in 2820 sayı
lıYasa’nı
n
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11/b-5
maddesi
uyarı
nca
Parti
üyesi
olması
na
imkân
bulunmadı
ğı
ndan
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı tarafı
ndan
verilen süre içinde üyeliğine son verilmesi gerekirken buna
uyulmamasıaynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca Parti’ye ihtar
verilmesini gerektirdiğinden ihtar isteminin reddine ilişkin çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yoruz.
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Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/4 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/1
: 9.1.2002

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 12.04.1995 tarihinde kurulan ve
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde ilk
büyük kongresini yapmayan Büyük Adalet Partisi’ne, aynıYasa’nı
n
104. maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
nı
n 21.6.2001 günlü, SP.77
Hz. 2001/4 sayı
lıbaşvuru dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir:
“2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 14. maddesinin 6. fı
krası
“Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanı
r.
Bu süre iki yı
ldan az üç yı
ldan fazla olamaz”, 14. maddenin 7.
fı
krası
nı
n son cümlesi ise; “Parti kurucularıilk büyük kongreyi, partinin
tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak iki yı
l içinde toplamak
zorundadı
rlar” buyurucu hükümlerini içermektedir.
Davalısiyasi partinin 12.4.1995 yı
lı
nda kurulduğu ve geçen
süre içerisinde 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n öngördüğü
şekilde kongresini yapmadı
ğı Siyasi Partiler Sicil Bürosunca
düzenlenen 21.6.2001 günlü tutanaktan anlaşı
lmı
ştı
r.
Sonuç ve İ
stem : Yasal yükümlülüğünü süresinde ve halen
yerine getirmeyen davalısiyasi partiye, Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 104.
maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n baş
vuru dilekçesi, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanı
lan yasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ile diğer belgeler okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğıBüyük Adalet Partisi’nin tüzelkiş
ilik
kazandı
ğı12.4.1995 tarihinden itibaren, Siyasî Partiler Kanunu’nun
762

14. maddesinde öngörülen 2 yı
l içinde büyük kongresini yapmadı
ğı
nı
ileri sürerek 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
gereğince ihtar kararıverilmesini istemiş
tir.
Öncelikle Siyasî Partiler Kanunu’nun olayda uygulanacak 104.
maddesinin Anayasa’ya uygunluğunun, ön sorun kabul edilerek
incelenip incelenemeyeceği üzerinde durulmuş
tur.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıtarafı
ndan bir siyasî parti
hakkı
nda ihtar kararıverilmesi istemiyle Siyasî Partiler Kanunu’nun
104. maddesi uyarı
nca yapı
lan başvuru, dava niteliği taş
ı
madı
ğı
ndan
bu baş
vurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi Anayasa’nı
n 152.
maddesi uyarı
nca “davaya bakmakta olan mahkeme” konumunda
değildir.
Öte yandan, ileride görülmesi olasıbir davada uygulanabilecek
yasa kuralı
nı
n ancak o dava sebebiyle Anayasa’ya uygun olup
olmadı
ğı tartı
şı
labileceğinden, konunun bu evrede görüş
ülmesi
yerinde görülmeyerek ihtar isteminin incelenmesine geçildi.
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin yedinci
fı
krası
nı
n son cümlesinde “Parti kurucularıilk büyük kongreyi, partinin
tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak iki yı
l içinde toplamak
zorundadı
rlar” denilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar istemine ilişkin dilekçesine
ekli, Siyasi Partiler Sicil Bürosunca düzenlenen 21.6.2001 günlü
tutanakta Büyük Adalet Partisi’nin 12.4.1995 tarihinde kurulduğu ve
2820 sayı
lıYasa’nı
n 14. maddesinin yedinci fı
krası
nda öngörülen 2
yı
l süre içerisinde kongresini yapmadı
ğısaptanmı
ştı
r.
Bu durumda, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 14.
maddesine aykı
rıolarak ilk büyük kongresini yasal süresi içinde
toplamayarak Yasa’ya aykı
rıdavrandı
ğısaptanan Büyük Adalet
Partisi’ne bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi
uyarı
nca ihtarda bulunulmasıgerekir.
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI
ve Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
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III- SONUÇ
A- 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinde
öngörülen süre içerisinde büyük kongresini yapmayan Büyük Adalet
Partisi’ne, kararı
n tebliğ tarihinden itibaren altıay içinde aykı
rı
lı
ğı
gidermesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi gereğince İ
HTARDA
BULUNULMASINA, Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI ile Rüş
tü SÖNMEZ’in karş
ı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- Karar örneğinin, gereği için Yargı
tay
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,

Cumhuriyet

9.1.2002 gününde karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/4 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/1

Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı başvuru dilekçesinde,
12.04.1995 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lı Siyasi Partiler
Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan
Büyük Adalet Partisi’ne, aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar
kararıverilmesini istemiş
tir.
4121 ve 4709 sayı
lı Yasalarla Anayasa’nı
n 68. ve 69.
maddelerinde önemli değişiklikler yapı
larak siyasî partilerin kurulma,
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faaliyet ve kapatı
lmaları
na iliş
kin demokratik toplum düzenlerinde
uygulanan kurallara koşut düzenlemeler getirilmiş
tir. Buna göre, bir
siyasî partinin kapatı
labilmesi; tüzük ve programı
nı
n Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıolması
; eylemleriyle
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen fiillerin
işlendiği odak haline gelmesi ya da, yabancı devletlerden,
uluslararasıkuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve
tüzelkişilerden maddî yardı
m almasıhallerinde mümkün olabilecektir.
Böylece, siyasal partilerin faaliyetlerini sürdürürken hangi hallerde
kapatı
labileceklerine ilişkin açı
k ve net kurallar konularak güvence
sağlanmı
ş
, yasa ile kapatma nedenlerinin genişletilmesi önlenmiştir.
Nitekim, 23.7.1995 gün ve 4121 sayı
lıYasa’yla yapı
lan Anayasa
değiş
ikliklerine ilişkin 5.6.1995 günlü Anayasa Komisyonu Raporunda
“...Komisyonumuz siyasî partilerin, yeni kaleme aldı
ğı68. maddede
yer alan ilkelere uymasıgerektiğini metne açı
klı
kla koymak suretiyle,
partilerin temelli kapatı
lması
nı
n sadece bu ilkelere uyulmaması
halinde öngörmüş ve diğer hallerde öngörmemiştir. Temelli
kapatmanı
n partilerin tekrar kurulamamasıdemek olduğu da metinde
belirtilmiştir. Aynısistematiğe uygun olarak komisyonumuz, siyasî
partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrışeklini açı
kça
düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve programı
nı
n bu
ilkelere aykı
rıolması
dı
r. İ
kinci durum ise Parti’nin beyan ve
eylemlerinin bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. Bu iki durum, Anayasa’nı
n
mer’i metninde de, Teklifte’de birbirinden yeteri açı
klı
kla
ayrı
lmamı
ştı
r. Komisyonumuz bu ayrı
mıyapmı
şve ikinci halde temelli
kapatmayıancak partinin bu tür eylemlerin iş
lendiği bir odak haline
gelmiş olması
na bağlamı
ştı
r. Bu hüküm Federal Almanya
Anayasası
’nı
n 18. maddesinden esinlenmişolup, partilere çok daha
sağlam hukuki teminat getirmektedir.” denilmiş
tir.
Anayasa’da öngörülen kapatma nedenleri, 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde de aynen tekrarlanarak,
Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partileri hangi durumlarda
kapatabileceği açı
kça belirlenmiştir. Ancak, Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinde, aynıKanun’un 101. maddesi dı
şı
nda
kalan emredici hükümlerle diğer kanunları
n emredici hükümlerine
aykı
rı
lı
k halinde bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverileceği;
aykı
rı
lı
ğı
n altı ay içinde giderilmemesi halinde ilgili partinin
kapatı
lmasıiçin dava açı
lacağıöngörülmektedir. Oysa, Anayasa’da,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde belirtilen durumlara
aykı
rı
lı
k halinde herhangi bir kapatma yaptı
rı
mıbelirlenmemiş
tir.
Anayasa’da açı
kça kapatma yaptı
rı
mı
na bağlıtutulmayan nedenlerle
siyasî partilerin kapatı
lmasıkabul edilemez. Yasakoyucunun, siyasî
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partilerin 104. maddede öngörülen emredici hükümlere uygun
davranmaları
nı sağlamak amacı
yla kapatma dı
şı
nda başka bir
yaptı
rı
m getirebileceği kuşkusuzdur.
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
mıöngören Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olduğundan
ya iptal edilmesi ya da ihmal edilmesi gerekir. Anayasa
Mahkemesi’nin itiraz ve iptal davalarıdı
şı
nda, uygulayacağıbir kuralı
iptal edebilmesi için elinde Yüce Divan sı
fatıile baktı
ğıbir dava, ya da
bir siyasî parti kapatma davasıbulunmasıgerekir. Bunun dı
şı
nda
kalan yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
, milletvekilliğinin
düşmesi ya da ihtar kararıverilmesi için yapı
lan başvurular dava
niteliğinde olmadı
ğı
ndan bu tür başvurularda uygulanacak bir yasa
kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bir kuralı
n bu evrede iptali mümkün
olamayacağı
ndan, böyle bir durumda yasa kuralı
nı
n ihmal edilerek
üstün hukuk normu olan Anayasa’nı
n uygulanmasıgerekir. Bu aynı
zamanda Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesini düzenleyen
11. maddesinin gereğidir. Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
m öngördüğünden, ihmal edilerek
uygulanmamasıgerekir. 104. madde uygulanarak ihtar kararıverilse
bile, bunun gereğini yapmayan parti hakkı
nda Anayasa’ya göre
kapatma yaptı
rı
mı uygulanamayacağı
ndan baş
vuru sonuçsuz
kalacaktı
r.
Bu maddeye göre açı
lacak parti kapatma davalar ı
nda ihtar
kararıönkoş
uldur. Sözkonusu karar olmadan dava açı
lamayacağı
na
göre, kapatma davası
nıdoğrudan etkileyen bu aş
amanı
n önemi
yadsı
namaz. Böyle bir durumda ihtar kararıverilerek, siyasal partilerin
Anayasa’da bulunmayan bir kapatma tehdidi altı
nda tutulması
demokrasinin vazgeçilmez kurumları
nı
n hukuk güvenliğinden yoksun
bı
rakı
lmasısonucunu doğurur.
Açı
klanan nedenlerle, ilk büyük kongresini yapmayan Büyük
Adalet Partisi’ne yaptı
rı
mıbulunmayan sonuçsuz bir ihtar kararı
nı
n
verilemeyeceği düş
üncesiyle, çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.
Başkan
Mustafa BUMİ
N
Üye
Sacit ADALI
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/5 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/2
: 9.1.2002

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 5.5.1994 tarihinde kurulan ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde ilk
büyük kongresini yapmayan Anayol Partisi’ne, aynıYasa’nı
n 104.
maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 25.6.2001 günlü, SP.59
Hz. 2001/5 sayı
lıbaşvuru dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 14. maddesinin 6. fı
krası
“Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanı
r.
Bu süre iki yı
ldan az üç yı
ldan fazla olamaz”, 14. maddenin 7.
fı
krası
nı
n son cümlesi ise; “Parti kurucularıilk büyük kongreyi, partinin
tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak iki yı
l içinde toplamak
zorundadı
rlar” buyurucu hükümlerini içermektedir.
Davalısiyasi partinin 5.5.1994 yı
lı
nda kurulduğu ve geçen süre
içerisinde 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n öngördüğü şekilde
kongresini yapmadı
ğıSiyasi Partiler Sicil Bürosunca düzenlenen
20.6.2001 günlü tutanaktan anlaşı
lmı
ştı
r.
Sonuç ve İ
stem : Yasal yükümlülüğünü süresinde ve halen
yerine getirmeyen davalısiyasi partiye, Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 104.
maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar baş
vurusu, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanı
lan yasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğıAnayol Partisi’nin tüzelkiş
ilik kazandı
ğı
5.5.1994 tarihinden itibaren, Siyasî Partiler Kanunu’nun 14.
767

maddesinde öngörülen 2 yı
l içinde büyük kongresini yapmadı
ğı
nıileri
sürerek 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
gereğince ihtar kararıverilmesini istemiş
tir.
Öncelikle Siyasî Partiler Kanunu’nun olayda uygulanacak 104.
maddesinin Anayasa’ya uygunluğunun, ön sorun kabul edilerek
incelenip incelenmeyeceği üzerine durulmuş
tur.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıtarafı
ndan bir siyasî parti
hakkı
nda ihtar kararıverilmesi istemiyle Siyasî Partiler Kanunu’nun
104. maddesi uyarı
nca yapı
lan başvuru, dava niteliği taş
ı
madı
ğı
ndan
bu baş
vurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi Anayasa’nı
n 152.
maddesi uyarı
nca “davaya bakmakta olan mahkeme” konumunda
değildir.
Öte yandan, ileride görülmesi olasıbir davada uygulanabilecek
yasa kuralı
nı
n ancak o dava sebebiyle Anayasa’ya uygun olup
olmadı
ğı tartı
şı
labileceğinden, konunun bu evrede görüş
ülmesi
yerinde görülmeyerek ihtar isteminin incelenmesine geçildi.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin yedinci
fı
krası
nı
n son cümlesinde “Parti kurucularıilk büyük kongreyi, partinin
tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak iki yı
l içinde toplamak
zorundadı
rlar” denilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar istemine ilişkin dilekçesine
ekli, Siyasî Partiler Sicil Bürosunca düzenlenen 26.6.2001 günlü
tutanakta Anayol Partisi’nin 5.5.1994 tarihinde kurulduğu ve 2820
sayı
lıYasa’nı
n 14. maddesinin yedinci fı
krası
nda öngörülen 2 yı
l süre
içerisinde kongresini yapmadı
ğısaptanmı
ştı
r.
Bu durumda, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 14.
maddesine aykı
rı olarak büyük kongresini yasal süresi içinde
toplamayarak Yasa’ya aykı
rıdavrandı
ğısaptanan Anayol Partisi’ne
bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca
ihtarda bulunulmasıgerekir.
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI
ve Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
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III- SONUÇ
A- 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinde
öngörülen süre içerisinde büyük kongresini yapmayan Anayol
Partisi’ne, kararı
n tebliğ tarihinden itibaren altıay içinde aykı
rı
lı
ğı
gidermesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi gereğince İ
HTARDA
BULUNULMASINA, Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI ile Rüş
tü SÖNMEZ’in karş
ı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- Karar örneğinin, gereği için Yargı
tay
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE

Cumhuriyet

9.1.2002 gününde karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/5 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/2

Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı başvuru dilekçesinde,
5.5.1994 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nda
öngörülen süre içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan Anayol
Partisi’ne, aynı Yasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararı
verilmesini istemiş
tir.
4121 ve 4709 sayı
lı Yasalarla Anayasa’nı
n 68. ve 69.
maddelerinde önemli değişiklikler yapı
larak siyasî partilerin kurulma,
faaliyet ve kapatı
lmaları
na iliş
kin demokratik toplum düzenlerinde
uygulanan kurallara koşut düzenlemeler getirilmiş
tir. Buna göre, bir
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siyasî partinin kapatı
labilmesi; tüzük ve programı
nı
n Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıolması
; eylemleriyle
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen fiillerin
işlendiği odak haline gelmesi ya da, yabancı devletlerden,
uluslararasıkuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve
tüzelkişilerden maddî yardı
m almasıhallerinde mümkün olabilecektir.
Böylece, siyasal partilerin faaliyetlerini sürdürürken hangi hallerde
kapatı
labileceklerine ilişkin açı
k ve net kurallar konularak güvence
sağlanmı
ş
, yasa ile kapatma nedenlerinin genişletilmesi önlenmiştir.
Nitekim, 23.7.1995 gün ve 4121 sayı
lıYasa’yla yapı
lan Anayasa
değiş
ikliklerine ilişkin 5.6.1995 günlü Anayasa Komisyonu Raporunda
“...Komisyonumuz siyasî partilerin, yeni kaleme aldı
ğı68. maddede
yer alan ilkelere uymasıgerektiğini metne açı
klı
kla koymak suretiyle,
partilerin temelli kapatı
lması
nı
n sadece bu ilkelere uyulmaması
halinde öngörmüş ve diğer hallerde öngörmemiştir. Temelli
kapatmanı
n partilerin tekrar kurulamamasıdemek olduğu da metinde
belirtilmiştir. Aynısistematiğe uygun olarak komisyonumuz, siyasî
partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrışeklini açı
kça
düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve programı
nı
n bu
ilkelere aykı
rıolması
dı
r. İ
kinci durum ise Parti’nin beyan ve
eylemlerinin bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. Bu iki durum, Anayasa’nı
n
mer’i metninde de, Teklifte de birbirinden yeteri açı
klı
kla
ayrı
lmamı
ştı
r. Komisyonumuz bu ayrı
mıyapmı
şve ikinci halde temelli
kapatmayıancak partinin bu tür eylemlerin iş
lendiği bir odak haline
gelmiş olması
na bağlamı
ştı
r. Bu hüküm Federal Almanya
Anayasası
’nı
n 18. maddesinden esinlenmişolup, partilere çok daha
sağlam hukuki teminat getirmektedir.” denilmiş
tir.
Anayasa’da öngörülen kapatma nedenleri, 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde de aynen tekrarlanarak,
Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partileri hangi durumlarda
kapatabileceği açı
kça belirlenmiştir. Ancak, Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinde, aynıKanun’un 101. maddesi dı
şı
nda
kalan emredici hükümlerle diğer kanunları
n emredici hükümlerine
aykı
rı
lı
k halinde bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverileceği;
aykı
rı
lı
ğı
n altı ay içinde giderilmemesi halinde ilgili partinin
kapatı
lmasıiçin dava açı
lacağıöngörülmektedir. Oysa, Anayasa’da,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde belirtilen durumlara
aykı
rı
lı
k halinde herhangi bir kapatma yaptı
rı
mıbelirlenmemiş
tir.
Anayasa’da açı
kça kapatma yaptı
rı
mı
na bağlıtutulmayan nedenlerle
siyasî partilerin kapatı
lmasıkabul edilemez. Yasakoyucunun, siyasî
partilerin 104. maddede öngörülen emredici hükümlere uygun
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davranmaları
nı sağlamak amacı
yla kapatma dı
şı
nda başka bir
yaptı
rı
m getirebileceği kuşkusuzdur.
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
mıöngören Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olduğundan
ya iptal edilmesi ya da ihmal edilmesi gerekir. Anayasa
Mahkemesi’nin itiraz ve iptal davalarıdı
şı
nda, uygulayacağıbir kuralı
iptal edebilmesi için elinde Yüce Divan sı
fatıile baktı
ğıbir dava, ya da
bir siyasî parti kapatma davasıbulunmasıgerekir. Bunun dı
şı
nda
kalan yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
, milletvekilliğinin
düşmesi ya da ihtar kararıverilmesi için yapı
lan başvurular dava
niteliğinde olmadı
ğı
ndan bu tür başvurularda uygulanacak bir yasa
kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bir kuralı
n bu evrede iptali mümkün
olamayacağı
ndan, böyle bir durumda yasa kuralı
nı
n ihmal edilerek
üstün hukuk normu olan Anayasa’nı
n uygulanmasıgerekir. Bu aynı
zamanda Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesini düzenleyen
11. maddesinin gereğidir. Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
m öngördüğünden, ihmal edilerek
uygulanmamasıgerekir. 104. madde uygulanarak ihtar kararıverilse
bile, bunun gereğini yapmayan parti hakkı
nda Anayasa’ya göre
kapatma yaptı
rı
mı uygulanamayacağı
ndan baş
vuru sonuçsuz
kalacaktı
r.
Bu maddeye göre açı
lacak parti kapatma davaları
nda ihtar
kararıönkoş
uldur. Sözkonusu karar olmadan dava açı
lamayacağı
na
göre, kapatma davası
nıdoğrudan etkileyen bu aş
amanı
n önemi
yadsı
namaz. Böyle bir durumda ihtar kararıverilerek, siyasal partilerin
Anayasa’da bulunmayan bir kapatma tehdidi altı
nda tutulması
demokrasinin vazgeçilmez kurumları
nı
n hukuk güvenliğinden yoksun
bı
rakı
lmasısonucunu doğurur.
Açı
klanan nedenlerle, ilk büyük kongresini yapmayan Anayol
Partisi’ne yaptı
rı
mı bulunmayan sonuçsuz bir ihtar kararı
nı
n
verilemeyeceği düş
üncesiyle, çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.
Başkan
Mustafa BUMİ
N
Üye
Sacit ADALI
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/6 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/3
: 9.1.2002

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 3.1.1993 tarihinde kurulan ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde ilk
büyük kongresini yapmayan Türkiye Sosyalist İ
şçi Partisi’ne, aynı
Yasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 28.6.2001 günlü, SP.49
Hz. 2001/6 sayı
lıbaşvuru dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir:
“2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 14. maddesinin 6. fı
krası
“Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanı
r.
Bu süre iki yı
ldan az üç yı
ldan fazla olamaz”, 14. maddenin 7.
fı
krası
nı
n son cümlesi ise; “Parti kurucularıilk büyük kongreyi, partinin
tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak iki yı
l içinde toplamak
zorundadı
rlar” buyurucu hükümlerini içermektedir.
Davalısiyasi partinin 3.1.1993 yı
lı
nda kurulduğu, son kongresini
24.11.1996’ da topladı
ğı
, bu tarihten sonra 2820 sayı
lıSiyasi Partiler
Yasası
’nı
n öngördüğü şekilde kongresini yapmadı
ğıSiyasi Partiler
Sicil Bürosunca düzenlenen 27.6.2001 günlü tutanaktan anlaşı
lmı
ştı
r.
Sonuç ve İ
stem : Yasal yükümlülüğünü süresinde ve halen
yerine getirmeyen davalısiyasi partiye, Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 104.
maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar baş
vurusu, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanı
lan yasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı Türkiye Sosyalist İ
ş
çi Partisi’ne
tüzelkişilik kazandı
ğı13.1.1993 tarihinden itibaren, Siyasî Partiler
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Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen 2 yı
l içinde büyük kongresini
yapmadı
ğı
nıileri sürerek 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 104.
maddesi gereğince ihtar kararıverilmesini istemiş
tir.
Öncelikle Siyasî Partiler Kanunu’nun olayda uygulanacak 104.
maddesinin Anayasa’ya uygunluğunun, ön sorun kabul edilerek
incelenip incelenmeyeceği üzerine durulmuş
tur.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıtarafı
ndan bir siyasî parti
hakkı
nda ihtar kararıverilmesi istemiyle Siyasî Partiler Kanunu’nun
104. maddesi uyarı
nca yapı
lan başvuru, dava niteliği taş
ı
madı
ğı
ndan
bu baş
vurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi Anayasa’nı
n 152.
maddesi uyarı
nca “davaya bakmakta olan mahkeme” konumunda
değildir.
Öte yandan, ileride görülmesi olasıbir davada uygulanabilecek
yasa kuralı
nı
n ancak o dava sebebiyle Anayasa’ya uygun olup
olmadı
ğı tartı
şı
labileceğinden, konunun bu evrede görüş
ülmesi
yerinde görülmeyerek ihtar isteminin incelenmesine geçildi.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin yedinci
fı
krası
nı
n son cümlesinde “Parti kurucularıilk büyük kongreyi, partinin
tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak iki yı
l içinde toplamak
zorundadı
rlar” denilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar istemine ilişkin dilekçesine
ekli, Siyasî Partiler Sicil Bürosunca düzenlenen 27.6.2001 günlü
tutanakta Türkiye Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 13.1.1993 tarihinde
kurulduğu ve 2820 sayı
lıYasa’nı
n 14. maddesinin yedinci fı
krası
nda
öngörülen 2 yı
l süre içerisinde kongresini yapmadı
ğısaptanmı
ştı
r.
Bu durumda, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 14.
maddesine aykı
rı olarak büyük kongresini yasal süresi içinde
toplamayarak Yasa’ya aykı
rıdavrandı
ğısaptanan Türkiye Sosyalist
İ
şçi Partisi’ne bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için aynıYasa’nı
n 104.
maddesi uyarı
nca ihtarda bulunulmasıgerekir.
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI
ve Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
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III- SONUÇ
A- 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinde
öngörülen süre içerisinde büyük kongresini yapmayan Türkiye
Sosyalist İ
ş
çi Partisi’ne, kararı
n tebliğtarihinden itibaren altıay içinde
aykı
rı
lı
ğıgidermesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi gereğince
İ
HTARDA BULUNULMASINA, Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI ile Rüş
tü SÖNMEZ’in karş
ı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- Karar örneğinin, gereği için Yargı
tay
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE

Cumhuriyet

9.1.2002 gününde karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/6 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/3

Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı başvuru dilekçesinde,
3.1.1993 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nda
öngörülen süre içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan Türkiye
Sosyalist İ
şçi Partisi’ne, aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar
kararıverilmesini istemiş
tir.
4121 ve 4709 sayı
lıYasa’larla Anayasa’nı
n 68. ve 69.
maddelerinde önemli değişiklikler yapı
larak siyasî partilerin kurulma,
faaliyet ve kapatı
lmaları
na iliş
kin demokratik toplum düzenlerinde
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uygulanan kurallara koşut düzenlemeler getirilmiş
tir. Buna göre, bir
siyasî partinin kapatı
labilmesi; tüzük ve programı
nı
n Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıolması
; eylemleriyle
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen fiillerin
işlendiği odak haline gelmesi ya da, yabancı devletlerden,
uluslararasıkuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve
tüzelkişilerden maddî yardı
m almasıhallerinde mümkün olabilecektir.
Böylece, siyasal partilerin faaliyetlerini sürdürürken hangi hallerde
kapatı
labileceklerine ilişkin açı
k ve net kurallar konularak güvence
sağlanmı
ş
, yasa ile kapatma nedenlerinin genişletilmesi önlenmiştir.
Nitekim, 23.7.1995 gün ve 4121 sayı
lıYasa’yla yapı
lan Anayasa
değiş
ikliklerine ilişkin 5.6.1995 günlü Anayasa Komisyonu Raporunda
“...Komisyonumuz siyasî partilerin, yeni kaleme aldı
ğı68. maddede
yer alan ilkelere uymasıgerektiğini metne açı
klı
kla koymak suretiyle,
partilerin temelli kapatı
lması
nı
n sadece bu ilkelere uyulmaması
halinde öngörmüş ve diğer hallerde öngörmemiştir. Temelli
kapatmanı
n partilerin tekrar kurulamamasıdemek olduğu da metinde
belirtilmiştir. Aynısistematiğe uygun olarak komisyonumuz, siyasî
partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrışeklini açı
kça
düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve programı
nı
n bu
ilkelere aykı
rıolması
dı
r. İ
kinci durum ise Parti’nin beyan ve
eylemlerinin bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. Bu iki durum, Anayasa’nı
n
mer’i metninde de, Teklifte’de birbirinden yeteri açı
klı
kla
ayrı
lmamı
ştı
r. Komisyonumuz bu ayrı
mıyapmı
şve ikinci halde temelli
kapatmayıancak partinin bu tür eylemlerin iş
lendiği bir odak haline
gelmiş olması
na bağlamı
ştı
r. Bu hüküm Federal Almanya
Anayasası
’nı
n 18. maddesinden esinlenmişolup, partilere çok daha
sağlam hukuki teminat getirmektedir.” denilmiş
tir.
Anayasa’da öngörülen kapatma nedenleri, 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde de aynen tekrarlanarak,
Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partileri hangi durumlarda
kapatabileceği açı
kça belirlenmiştir. Ancak, Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinde, aynıKanun’un 101. maddesi dı
şı
nda
kalan emredici hükümlerle diğer kanunları
n emredici hükümlerine
aykı
rı
lı
k halinde bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverileceği;
aykı
rı
lı
ğı
n altı ay içinde giderilmemesi halinde ilgili partinin
kapatı
lmasıiçin dava açı
lacağıöngörülmektedir. Oysa, Anayasa’da,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde belirtilen durumlara
aykı
rı
lı
k halinde herhangi bir kapatma yaptı
rı
mıbelirlenmemiş
tir.
Anayasa’da açı
kça kapatma yaptı
rı
mı
na bağlıtutulmayan nedenlerle
siyasî partilerin kapatı
lmasıkabul edilemez. Yasakoyucunun, siyasî
partilerin 104. maddede öngörülen emredici hükümlere uygun
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davranmaları
nı sağlamak amacı
yla kapatma dı
şı
nda başka bir
yaptı
rı
m getirebileceği kuşkusuzdur.
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
mıöngören Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olduğundan
ya iptal edilmesi ya da ihmal edilmesi gerekir. Anayasa
Mahkemesi’nin itiraz ve iptal davalarıdı
şı
nda, uygulayacağıbir kuralı
iptal edebilmesi için elinde Yüce Divan sı
fatıile baktı
ğıbir dava, ya da
bir siyasî parti kapatma davasıbulunmasıgerekir. Bunun dı
şı
nda
kalan yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
, milletvekilliğinin
düşmesi ya da ihtar kararıverilmesi için yapı
lan başvurular dava
niteliğinde olmadı
ğı
ndan bu tür başvurularda uygulanacak bir yasa
kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bir kuralı
n bu evrede iptali mümkün
olamayacağı
ndan, böyle bir durumda yasa kuralı
nı
n ihmal edilerek
üstün hukuk normu olan Anayasa’nı
n uygulanmasıgerekir. Bu aynı
zamanda Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesini düzenleyen
11. maddesinin gereğidir. Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
m öngördüğünden, ihmal edilerek
uygulanmamasıgerekir. 104. madde uygulanarak ihtar kararıverilse
bile, bunun gereğini yapmayan parti hakkı
nda Anayasa’ya göre
kapatma yaptı
rı
mı uygulanamayacağı
ndan baş
vuru sonuçsuz
kalacaktı
r.
Bu maddeye göre açı
lacak parti kapatma davalar ı
nda ihtar
kararıönkoş
uldur. Sözkonusu karar olmadan dava açı
lamayacağı
na
göre, kapatma davası
nıdoğrudan etkileyen bu aş
amanı
n önemi
yadsı
namaz. Böyle bir durumda ihtar kararıverilerek, siyasal partilerin
Anayasa’da bulunmayan bir kapatma tehdidi altı
nda tutulması
demokrasinin vazgeçilmez kurumları
nı
n hukuk güvenliğinden yoksun
bı
rakı
lmasısonucunu doğurur.
Açı
klanan nedenlerle, ilk büyük kongresini yapmayan Türkiye
Sosyalist İ
ş
çi Partisi’ne yaptı
rı
mıbulunmayan sonuçsuz bir ihtar
kararı
nı
n
verilemeyeceği
düş
üncesiyle,
çoğunluk
görüş
üne
katı
lmı
yoruz.
Başkan
Mustafa BUMİ
N
Üye
Sacit ADALI
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/7(Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/4
: 9.1.2002

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 11.4.1994 tarihinde kurulan ve
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde ilk
büyük kongresini yapmayan Adalet Partisi’ne, aynıYasa’nı
n 104.
maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 28.6.2001 günlü, SP.78
Hz. 2001/7 sayı
lıbaşvuru dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir:
“2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 14. maddesinin 6. fı
krası
“Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanı
r.
Bu süre iki yı
ldan az üç yı
ldan fazla olamaz”, 14. maddenin 7.
fı
krası
nı
n son cümlesi ise; “Parti kurucularıilk büyük kongreyi, partinin
tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak iki yı
l içinde toplamak
zorundadı
rlar” buyurucu hükümlerini içermektedir.
Davalısiyasi partinin 11.4.1994 yı
lı
nda kurulduğu ve geçen
süre içerisinde 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nı
n öngördüğü
şekilde kongresini yapmadı
ğı Siyasi Partiler Sicil Bürosunca
düzenlenen 27.6.2001 günlü tutanaktan anlaşı
lmı
ştı
r.
Sonuç ve İ
stem : Yasal yükümlülüğünü süresinde ve halen
yerine getirmeyen davalısiyasi partiye, Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 104.
maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar baş
vurusu, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanı
lan yasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıAdalet Partisi’nin tüzelkişilik kazandı
ğı
11.4.1994 tarihinden itibaren, Siyasî Partiler Kanunu’nun 14.
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maddesinde öngörülen 2 yı
l içinde büyük kongresini yapmadı
ğı
nıileri
sürerek 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
gereğince ihtar kararıverilmesini istemiş
tir.
Öncelikle Siyasî Partiler Kanunu’nun olayda uygulanacak 104.
maddesinin Anayasa’ya uygunluğunun, ön sorun kabul edilerek
incelenip incelenmeyeceği üzerine durulmuş
tur.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıtarafı
ndan bir siyasî parti
hakkı
nda ihtar kararıverilmesi istemiyle Siyasî Partiler Kanunu’nun
104. maddesi uyarı
nca yapı
lan başvuru, dava niteliği taş
ı
madı
ğı
ndan
bu baş
vurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi Anayasa’nı
n 152.
maddesi uyarı
nca “davaya bakmakta olan mahkeme” konumunda
değildir.
Öte yandan, ileride görülmesi olasıbir davada uygulanabilecek
yasa kuralı
nı
n ancak o dava sebebiyle Anayasa’ya uygun olup
olmadı
ğı tartı
şı
labileceğinden, konunun bu evrede görüş
ülmesi
yerinde görülmeyerek ihtar isteminin incelenmesine geçildi.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin yedinci
fı
krası
nı
n son cümlesinde “Parti kurucularıilk büyük kongreyi, partinin
tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak iki yı
l içinde toplamak
zorundadı
rlar” denilmektedir.
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar istemine ilişkin dilekçesine
ekli, Siyasî Partiler Sicil Bürosunca düzenlenen 27.6.2001 günlü
tutanakta Adalet Partisi’nin 11.4.1994 tarihinde kurulduğu ve 2820
sayı
lıYasa’nı
n 14. maddesinin yedinci fı
krası
nda öngörülen 2 yı
l süre
içerisinde kongresini yapmadı
ğısaptanmı
ştı
r.
Bu durumda, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 14.
maddesine aykı
rıolarak ilk büyük kongresini yasal süresi içinde
toplamayarak Yasa’ya aykı
rıdavrandı
ğısaptanan Adalet Partisi’ne bu
aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca
ihtarda bulunulmasıgerekir.
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI
ve Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
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III- SONUÇ
A- 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinde
öngörülen süre içerisinde büyük kongresini yapmayan Adalet
Partisi’ne, kararı
n tebliğ tarihinden itibaren altıay içinde aykı
rı
lı
ğı
gidermesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi gereğince İ
HTARDA
BULUNULMASINA, Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI ile Rüş
tü SÖNMEZ’in karş
ı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- Karar örneğinin, gereği için Yargı
tay
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE

Cumhuriyet

9.1.2002 gününde karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/7(Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/4

Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı başvuru dilekçesinde,
11.4.1994 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nda
öngörülen süre içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan Adalet
Partisi’ne, aynı Yasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararı
verilmesini istemiş
tir.
4121 ve 4709 sayı
lıYasa’larla Anayasa’nı
n 68. ve 69.
maddelerinde önemli değişiklikler yapı
larak siyasî partilerin kurulma,
faaliyet ve kapatı
lmaları
na iliş
kin demokratik toplum düzenlerinde
uygulanan kurallara koşut düzenlemeler getirilmiş
tir. Buna göre, bir
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siyasî partinin kapatı
labilmesi; tüzük ve programı
nı
n Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıolması
; eylemleriyle
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen fiillerin
işlendiği odak haline gelmesi ya da, yabancı devletlerden,
uluslararasıkuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve
tüzelkişilerden maddî yardı
m almasıhallerinde mümkün olabilecektir.
Böylece, siyasal partilerin faaliyetlerini sürdürürken hangi hallerde
kapatı
labileceklerine ilişkin açı
k ve net kurallar konularak güvence
sağlanmı
ş
, yasa ile kapatma nedenlerinin genişletilmesi önlenmiştir.
Nitekim, 23.7.1995 gün ve 4121 sayı
lıYasa’yla yapı
lan Anayasa
değiş
ikliklerine ilişkin 5.6.1995 günlü Anayasa Komisyonu Raporunda
“...Komisyonumuz siyasî partilerin, yeni kaleme aldı
ğı68. maddede
yer alan ilkelere uymasıgerektiğini metne açı
klı
kla koymak suretiyle,
partilerin temelli kapatı
lması
nı
n sadece bu ilkelere uyulmaması
halinde öngörmüş ve diğer hallerde öngörmemiştir. Temelli
kapatmanı
n partilerin tekrar kurulamamasıdemek olduğu da metinde
belirtilmiştir. Aynısistematiğe uygun olarak komisyonumuz, siyasî
partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrışeklini açı
kça
düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve programı
nı
n bu
ilkelere aykı
rıolması
dı
r. İ
kinci durum ise Parti’nin beyan ve
eylemlerinin bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. Bu iki durum, Anayasa’nı
n
mer’i metninde de, Teklifte’de birbirinden yeteri açı
klı
kla
ayrı
lmamı
ştı
r. Komisyonumuz bu ayrı
mıyapmı
şve ikinci halde temelli
kapatmayıancak partinin bu tür eylemlerin iş
lendiği bir odak haline
gelmiş olması
na bağlamı
ştı
r. Bu hüküm Federal Almanya
Anayasası
’nı
n 18. maddesinden esinlenmişolup, partilere çok daha
sağlam hukuki teminat getirmektedir.” denilmiş
tir.
Anayasa’da öngörülen kapatma nedenleri, 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde de aynen tekrarlanarak,
Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partileri hangi durumlarda
kapatabileceği açı
kça belirlenmiştir. Ancak, Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinde, aynıKanun’un 101. maddesi dı
şı
nda
kalan emredici hükümlerle diğer kanunları
n emredici hükümlerine
aykı
rı
lı
k halinde bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverileceği;
aykı
rı
lı
ğı
n altı ay içinde giderilmemesi halinde ilgili partinin
kapatı
lmasıiçin dava açı
lacağıöngörülmektedir. Oysa, Anayasa’da,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde belirtilen durumlara
aykı
rı
lı
k halinde herhangi bir kapatma yaptı
rı
mıbelirlenmemiş
tir.
Anayasa’da açı
kça kapatma yaptı
rı
mı
na bağlıtutulmayan nedenlerle
siyasî partilerin kapatı
lmasıkabul edilemez. Yasakoyucunun, siyasî
partilerin 104. maddede öngörülen emredici hükümlere uygun
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davranmaları
nı sağlamak amacı
yla kapatma dı
şı
nda başka bir
yaptı
rı
m getirebileceği kuşkusuzdur.
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
mıöngören Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olduğundan
ya iptal edilmesi ya da ihmal edilmesi gerekir. Anayasa
Mahkemesi’nin itiraz ve iptal davalarıdı
şı
nda, uygulayacağıbir kuralı
iptal edebilmesi için elinde Yüce Divan sı
fatıile baktı
ğıbir dava, ya da
bir siyasî parti kapatma davasıbulunmasıgerekir. Bunun dı
şı
nda
kalan yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
, milletvekilliğinin
düşmesi ya da ihtar kararıverilmesi için yapı
lan başvurular dava
niteliğinde olmadı
ğı
ndan bu tür başvurularda uygulanacak bir yasa
kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bir kuralı
n bu evrede iptali mümkün
olamayacağı
ndan, böyle bir durumda yasa kuralı
nı
n ihmal edilerek
üstün hukuk normu olan Anayasa’nı
n uygulanmasıgerekir. Bu aynı
zamanda Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesini düzenleyen
11. maddesinin gereğidir. Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
m öngördüğünden, ihmal edilerek
uygulanmamasıgerekir. 104. madde uygulanarak ihtar kararıverilse
bile, bunun gereğini yapmayan parti hakkı
nda Anayasa’ya göre
kapatma yaptı
rı
mı uygulanamayacağı
ndan baş
vuru sonuçsuz
kalacaktı
r.
Bu maddeye göre açı
lacak parti kapatma davaları
nda ihtar
kararıönkoş
uldur. Sözkonusu karar olmadan dava açı
lamayacağı
na
göre, kapatma davası
nıdoğrudan etkileyen bu aş
amanı
n önemi
yadsı
namaz. Böyle bir durumda ihtar kararıverilerek, siyasal partilerin
Anayasa’da bulunmayan bir kapatma tehdidi altı
nda tutulması
demokrasinin vazgeçilmez kurumları
nı
n hukuk güvenliğinden yoksun
bı
rakı
lmasısonucunu doğurur.
Açı
klanan nedenlerle, ilk büyük kongresini yapmayan Adalet
Partisi’ne yaptı
rı
mı bulunmayan sonuçsuz bir ihtar kararı
nı
n
verilemeyeceği düş
üncesiyle, çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.
Başkan
Mustafa BUMİ
N
Üye
Sacit ADALI
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/9 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/5
: 9.1.2002

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 29.7.1996 tarihinde kurulan ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde
kongresini yapmayan Türkiye Özürlüsü İ
le Mutludur Partisi’ne, aynı
Yasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n 31.10.2001 günlü, SP.86
Hz. 2001/9 sayı
lıbaşvuru dilekçesinin gerekçe bölümü aynen
şöyledir:
“2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
nı
n 14. maddesinin 6.
fı
krası
nda; bir Siyasî partinin büyük kongresinin, parti tüzüğünün
göstereceği süreler içerisinde toplanacağıöngörülmüş
tür. Ancak
sürenin iki yı
ldan az üç yı
ldan fazla olamayacağıda açı
kça yasada
belirtilmiştir.
Siyasî Partiler Yasası
nı
n 14. maddesinin 7. fı
krası
nı
n son
cümlesinde ise; yeni kurulan bir Siyasî partinin kurucuları
nı
n, büyük
kongreyi, partinin tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak “iki yı
l”
içinde toplamak zorunda olduğu hükmü yer almaktadı
r.
DavalıTürkiye Özürlüsü İ
le Mutludur Partisi kurucuları
nı
n büyük
kongreyi, partinin tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak yasada
öngörülen süre içerisinde ve halen yapmayarak Siyasî Partiler
Yasası
nı
n emredici bu hükmüne aykı
rı davrandı
kları açı
kça
görülmektedir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
nı
n 12.8.1999 günlü, 4445
sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 104. maddesinde, bir Siyasî partinin bu
Yasa’nı
n 101. maddesi dı
şı
nda kalan emredici hükümleriyle diğer
yasaları
n Siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine ayk ı
rı
lı
k halinde
bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nca re’sen yazı ile başvurulacağı
belirtilmiştir.
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Açı
klanan nedenlerle, davalıSiyasî partinin Siyasî Partiler
Yasası
nda öngörülen emredici hükümlere aykı
rı
lı
ğı
nı
n giderilmesi
için, Yüksek Mahkemenize baş
vurulmasızorunlu görülmüş
tür.
Sonuç ve İ
stem : Büyük kongresini yasal süresi içinde ve
halen toplamayarak 2820 sayı
lı Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 14.
maddesine aykı
rıdavranan, Türkiye Özürlüsü İ
le Mutludur Partisi
hakkı
nda, bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için aynıYasanı
n 104. maddesi
uyarı
nca ihtar kararıverilmesi arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n baş
vuru dilekçesi, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanı
lan yasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ile diğer belgeler okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı Türkiye Özürlüsü İ
le Mutludur
Partisi’nin tüzelkiş
ilik kazandı
ğı29.7.1996 tarihinden itibaren, Siyasî
Partiler Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen 2 yı
l içinde büyük
kongresini yapmadı
ğı
nıileri sürerek 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesi gereğince ihtar kararıverilmesini istemiş
tir.
Öncelikle Siyasî Partiler Kanunu’nun olayda uygulanacak 104.
maddesinin Anayasa’ya uygunluğunun, ön sorun kabul edilerek
incelenip incelenemeyeceği üzerinde durulmuş
tur.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıtarafı
ndan bir siyasî parti
hakkı
nda ihtar kararıverilmesi istemiyle Siyasî Partiler Kanunu’nun
104. maddesi uyarı
nca yapı
lan başvuru, dava niteliği taş
ı
madı
ğı
ndan
bu baş
vurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi Anayasa’nı
n 152.
maddesi uyarı
nca “davaya bakmakta olan mahkeme” konumunda
değildir.
Öte yandan, ileride görülmesi olasıbir davada uygulanabilecek
yasa kuralı
nı
n ancak o dava sebebiyle Anayasa’ya uygun olup
olmadı
ğı tartı
şı
labileceğinden, konunun bu evrede görüş
ülmesi
yerinde görülmeyerek ihtar isteminin incelenmesine geçildi.
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin yedinci
fı
krası
nı
n son cümlesinde “Parti kurucularıilk büyük kongreyi, partinin
tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak iki yı
l içinde toplamak
zorundadı
rlar” denilmektedir.
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Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar istemine ilişkin dilekçesine
ekli, Siyasi Partiler Sicil Bürosunca düzenlenen 20.10.2001 günlü
tutanakta Türkiye Özürlüsü İ
le Mutludur Partisi’nin 29.7.1996 tarihinde
kurulduğu ve 2820 sayı
lıYasa’nı
n 14. maddesinin yedinci fı
krası
nda
öngörülen 2 yı
l süre içerisinde kongresini yapmadı
ğısaptanmı
ştı
r.
Bu durumda, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 14.
maddesine aykı
rıolarak ilk büyük kongresini yasal süresi içinde
toplamayarak Yasaya aykı
rıdavrandı
ğısaptanan Büyük Adalet
Partisi’ne bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi
uyarı
nca ihtarda bulunulmasıgerekir.
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI
ve Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
III- SONUÇ
A- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 14. maddesinde
öngörülen süre içerisinde büyük kongresini yapmayan Türkiye
Özürlüsü ile Mutludur Partisi’ne, kararı
n tebliğtarihinden itibaren altı
ay içinde aykı
rı
lı
ğıgidermesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi
gereğince İ
HTARDA BULUNULMASINA, Mustafa BUMİ
N, Haşim
KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI ile Rüş
tü SÖNMEZ’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
B- Karar örneğinin, gereği için Yargı
tay
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,

Cumhuriyet

9.1.2002 gününde karar verildi.
Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/9 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/5

Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı başvuru dilekçesinde,
29.7.1996 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nda
öngörülen süre içerisinde kongresini yapmayan Türkiye Özürlüsü İ
le
Mutludur Partisi’ne, aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararı
verilmesini istemiş
tir.
4121 ve 4709 sayı
lı Yasalarla Anayasa’nı
n 68. ve 69.
maddelerinde önemli değişiklikler yapı
larak siyasî partilerin kurulma,
faaliyet ve kapatı
lmaları
na iliş
kin demokratik toplum düzenlerinde
uygulanan kurallara koşut düzenlemeler getirilmiş
tir. Buna göre, bir
siyasî partinin kapatı
labilmesi; tüzük ve programı
nı
n Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıolması
; eylemleriyle
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen fiillerin
işlendiği odak haline gelmesi ya da, yabancı devletlerden,
uluslararasıkuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve
tüzelkişilerden maddî yardı
m almasıhallerinde mümkün olabilecektir.
Böylece, siyasal partilerin faaliyetlerini sürdürürken hangi hallerde
kapatı
labileceklerine ilişkin açı
k ve net kurallar konularak güvence
sağlanmı
ş
, yasa ile kapatma nedenlerinin genişletilmesi önlenmiştir.
Nitekim, 23.7.1995 gün ve 4121 sayı
lıYasayla yapı
lan Anayasa
değiş
ikliklerine ilişkin 5.6.1995 günlü Anayasa Komisyonu Raporunda
“...Komisyonumuz siyasî partilerin, yeni kaleme aldı
ğı68. maddede
yer alan ilkelere uymasıgerektiğini metne açı
klı
kla koymak suretiyle,
partilerin temelli kapatı
lması
nı
n sadece bu ilkelere uyulmaması
halinde öngörmüş ve diğer hallerde öngörmemiştir. Temelli
kapatmanı
n partilerin tekrar kurulamamasıdemek olduğu da metinde
belirtilmiştir. Aynısistematiğe uygun olarak komisyonumuz, siyasî
partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrışeklini açı
kça
düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve programı
nı
n bu
ilkelere aykı
rı olması
dı
r. İ
kinci durum ise Partinin beyan ve
eylemlerinin bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. Bu iki durum, Anayasa’nı
n
mer’i metninde de, Teklifte de birbirinden yeteri açı
klı
kla
ayrı
lmamı
ştı
r. Komisyonumuz bu ayrı
mıyapmı
şve ikinci halde temelli
kapatmayıancak partinin bu tür eylemlerin iş
lendiği bir odak haline
gelmiş olması
na bağlamı
ştı
r. Bu hüküm Federal Almanya
Anayasası
’nı
n 18. maddesinden esinlenmişolup, partilere çok daha
sağlam hukuki teminat getirmektedir.” denilmiş
tir.
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Anayasa’da öngörülen kapatma nedenleri, 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde de aynen tekrarlanarak,
Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partileri hangi durumlarda
kapatabileceği açı
kça belirlenmiştir. Ancak, Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinde, aynıKanunun 101. maddesi dı
şı
nda
kalan emredici hükümlerle diğer kanunları
n emredici hükümlerine
aykı
rı
lı
k halinde bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverileceği;
aykı
rı
lı
ğı
n altı ay içinde giderilmemesi halinde ilgili partinin
kapatı
lmasıiçin dava açı
lacağıöngörülmektedir. Oysa, Anayasa’da,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde belirtilen durumlara
aykı
rı
lı
k halinde herhangi bir kapatma yaptı
rı
mıbelirlenmemiş
tir.
Anayasa’da açı
kça kapatma yaptı
rı
mı
na bağlıtutulmayan nedenlerle
siyasî partilerin kapatı
lmasıkabul edilemez. Yasakoyucunun, siyasî
partilerin 104. maddede öngörülen emredici hükümlere uygun
davranmaları
nı sağlamak amacı
yla kapatma dı
şı
nda başka bir
yaptı
rı
m getirebileceği kuşkusuzdur.
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
mıöngören Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olduğundan
ya iptal edilmesi ya da ihmal edilmesi gerekir. Anayasa
Mahkemesi’nin itiraz ve iptal davalarıdı
şı
nda, uygulayacağıbir kuralı
iptal edebilmesi için elinde Yüce Divan sı
fatıile baktı
ğıbir dava, ya da
bir siyasî parti kapatma davasıbulunmasıgerekir. Bunun dı
şı
nda
kalan yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
, milletvekilliğinin
düşmesi ya da ihtar kararıverilmesi için yapı
lan başvurular dava
niteliğinde olmadı
ğı
ndan bu tür başvurularda uygulanacak bir yasa
kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bir kuralı
n bu evrede iptali mümkün
olamayacağı
ndan, böyle bir durumda yasa kuralı
nı
n ihmal edilerek
üstün hukuk normu olan Anayasa’nı
n uygulanmasıgerekir. Bu aynı
zamanda Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesini düzenleyen
11. maddesinin gereğidir. Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
m öngördüğünden, ihmal edilerek
uygulanmamasıgerekir. 104. madde uygulanarak ihtar kararıverilse
bile, bunun gereğini yapmayan parti hakkı
nda Anayasa’ya göre
kapatma yaptı
rı
mı uygulanamayacağı
ndan baş
vuru sonuçsuz
kalacaktı
r.
Bu maddeye göre açı
lacak parti kapatma davalar ı
nda ihtar
kararıönkoş
uldur. Sözkonusu karar olmadan dava açı
lamayacağı
na
göre, kapatma davası
nıdoğrudan etkileyen bu aş
amanı
n önemi
yadsı
namaz. Böyle bir durumda ihtar kararıverilerek, siyasal partilerin
Anayasa’da bulunmayan bir kapatma tehdidi altı
nda tutulması
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demokrasinin vazgeçilmez kurumları
nı
n hukuk güvenliğinden yoksun
bı
rakı
lmasısonucunu doğurur.
Açı
klanan nedenlerle, süresi içerisinde kongresini yapmayan
Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi’ne ihtar kararı
nı
n verilemeyeceği
düşüncesiyle, çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/10 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/6
: 9.1.2002

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 12.4.1995 tarihinde kurulan ve
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nda öngörülen süre içerisinde ilk
büyük kongresini yapmayan Türkiye Adalet Partisi’ne, aynıYasa’nı
n
104. maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istemidir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n 31.10.2001 günlü, SP.79
Hz. 2001/10 sayı
lıbaşvuru dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir:
“2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 14. maddesinin 6.
fı
krası
nda; bir siyasi partinin büyük kongresinin, parti tüzüğünün
göstereceği süreler içerisinde toplanacağıöngörülmüş
tür. Ancak
sürenin iki yı
ldan az üç yı
ldan fazla olamayacağıda açı
kça yasada
belirtilmiştir.
Siyasi Partiler Yasası
nı
n 14. maddesinin 7. fı
krası
nı
n son
cümlesinde ise; yeni kurulan bir siyasi partinin kurucuları
nı
n, büyük
kongreyi, partinin tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak “iki yı
l”
içinde toplamak zorunda olduğu hükmü yer almaktadı
r.
DavalıTürkiye Adalet Partisi kurucuları
nı
n büyük kongreyi,
partinin tüzel kişilik kazanması
ndan baş
layarak yasada öngörülen
süre içerisinde ve halen yapmayarak Siyasi Partiler Yasası
nı
n
emredici bu hükmüne aykı
rıdavrandı
klarıaçı
kça görülmektedir.
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
nı
n 12.8.1999 günlü, 4445
sayı
lıYasa ile değiştirilen 104. maddesinde, bir siyasi partinin bu
Yasa’nı
n 101. maddesi dı
şı
nda kalan emredici hükümleriyle diğer
yasaları
n siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykı
rı
lı
k halinde
bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne
Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nca re’sen yazı ile başvurulacağı
belirtilmiştir.
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Açı
klanan nedenlerle, davalısiyasi partinin Siyasi Partiler
Yasası
nda öngörülen emredici hükümlere aykı
rı
lı
ğı
nı
n giderilmesi
için, Yüksek Mahkemenize baş
vurulmasızorunlu görülmüş
tür.
Sonuç ve İ
stem : Büyük kongresini yasal süresi içinde ve
halen toplamayarak 2820 sayı
lı Siyasi Partiler Yasası
’nı
n 14.
maddesine aykı
rıdavranan, Türkiye Adalet Partisi Hakkı
nda, bu
aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için aynıYasanı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar
kararıverilmesi arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n baş
vuru dilekçesi, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanı
lan yasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ile diğer belgeler okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıTürkiye Adalet Partisi’nin tüzelkiş
ilik
kazandı
ğı12.4.1995 tarihinden itibaren, Siyasî Partiler Kanunu’nun
14. maddesinde öngörülen 2 yı
l içinde büyük kongresini yapmadı
ğı
nı
ileri sürerek 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
gereğince ihtar kararıverilmesini istemiş
tir.
Öncelikle Siyasî Partiler Kanunu’nun olayda uygulanacak 104.
maddesinin Anayasa’ya uygunluğunun, ön sorun kabul edilerek
incelenip incelenemeyeceği üzerinde durulmuş
tur.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıtarafı
ndan bir siyasî parti
hakkı
nda ihtar kararıverilmesi istemiyle Siyasî Partiler Kanunu’nun
104. maddesi uyarı
nca yapı
lan başvuru, dava niteliği taş
ı
madı
ğı
ndan
bu baş
vurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi Anayasa’nı
n 152.
maddesi uyarı
nca “davaya bakmakta olan mahkeme” konumunda
değildir.
Öte yandan, ileride görülmesi olasıbir davada uygulanabilecek
yasa kuralı
nı
n ancak o dava sebebiyle Anayasa’ya uygun olup
olmadı
ğı tartı
şı
labileceğinden, konunun bu evrede görüş
ülmesi
yerinde görülmeyerek ihtar isteminin incelenmesine geçildi.
2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin yedinci
fı
krası
nı
n son cümlesinde “Parti kurucularıilk büyük kongreyi, partinin
tüzel kiş
ilik kazanması
ndan başlayarak iki yı
l içinde toplamak
zorundadı
rlar” denilmektedir.
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Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar istemine ilişkin dilekçesine
ekli, Siyasi Partiler Sicil Bürosunca düzenlenen 30.10.2001 günlü
tutanakta Türkiye Adalet Partisi’nin 12.4.1995 tarihinde kurulduğu ve
2820 sayı
lıYasa’nı
n 14. maddesinin yedinci fı
krası
nda öngörülen 2
yı
l süre içerisinde kongresini yapmadı
ğısaptanmı
ştı
r.
Bu durumda, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 14.
maddesine aykı
rıolarak ilk büyük kongresini yasal süresi içinde
toplamayarak Yasaya aykı
rıdavrandı
ğısaptanan Büyük Adalet
Partisi’ne bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi
uyarı
nca ihtarda bulunulmasıgerekir.
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI
ve Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
III- SONUÇ
A- 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinde
öngörülen süre içerisinde büyük kongresini yapmayan Türkiye Adalet
Partisi’ne, kararı
n tebliğ tarihinden itibaren altıay içinde aykı
rı
lı
ğı
gidermesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi gereğince İ
HTARDA
BULUNULMASINA, Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI ile Rüş
tü SÖNMEZ’in karş
ı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- Karar örneğinin, gereği için Yargı
tay
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,

Cumhuriyet

9.1.2002 gününde karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/10 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/6

Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı başvuru dilekçesinde,
12.4.1995 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Yasası
’nda
öngörülen süre içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan Türkiye
Adalet Partisi’ne, aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararı
verilmesini istemiş
tir.
4121 ve 4709 sayı
lı Yasalarla Anayasa’nı
n 68. ve 69.
maddelerinde önemli değişiklikler yapı
larak siyasî partilerin kurulma,
faaliyet ve kapatı
lmaları
na iliş
kin demokratik toplum düzenlerinde
uygulanan kurallara koşut düzenlemeler getirilmiş
tir. Buna göre, bir
siyasî partinin kapatı
labilmesi; tüzük ve programı
nı
n Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıolması
; eylemleriyle
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen fiillerin
işlendiği odak haline gelmesi ya da, yabancı devletlerden,
uluslararasıkuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve
tüzelkişilerden maddî yardı
m almasıhallerinde mümkün olabilecektir.
Böylece, siyasal partilerin faaliyetlerini sürdürürken hangi hallerde
kapatı
labileceklerine ilişkin açı
k ve net kurallar konularak güvence
sağlanmı
ş
, yasa ile kapatma nedenlerinin genişletilmesi önlenmiştir.
Nitekim, 23.7.1995 gün ve 4121 sayı
lıYasayla yapı
lan Anayasa
değiş
ikliklerine ilişkin 5.6.1995 günlü Anayasa Komisyonu Raporunda
“...Komisyonumuz siyasî partilerin, yeni kaleme aldı
ğı68. maddede
yer alan ilkelere uymasıgerektiğini metne açı
klı
kla koymak suretiyle,
partilerin temelli kapatı
lması
nı
n sadece bu ilkelere uyulmaması
halinde öngörmüş ve diğer hallerde öngörmemiştir. Temelli
kapatmanı
n partilerin tekrar kurulamamasıdemek olduğu da metinde
belirtilmiştir. Aynısistematiğe uygun olarak komisyonumuz, siyasî
partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrışeklini açı
kça
düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve programı
nı
n bu
ilkelere aykı
rı olması
dı
r. İ
kinci durum ise Partinin beyan ve
eylemlerinin bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. Bu iki durum, Anayasa’nı
n
mer’i metninde de, Teklifte de birbirinden yeteri açı
klı
kla
ayrı
lmamı
ştı
r. Komisyonumuz bu ayrı
mıyapmı
şve ikinci halde temelli
kapatmayıancak partinin bu tür eylemlerin iş
lendiği bir odak haline
gelmiş olması
na bağlamı
ştı
r. Bu hüküm Federal Almanya
Anayasası
’nı
n 18. maddesinden esinlenmişolup, partilere çok daha
sağlam hukuki teminat getirmektedir.” denilmiş
tir.
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Anayasa’da öngörülen kapatma nedenleri, 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde de aynen tekrarlanarak,
Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partileri hangi durumlarda
kapatabileceği açı
kça belirlenmiştir. Ancak, Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinde, aynıKanunun 101. maddesi dı
şı
nda
kalan emredici hükümlerle diğer kanunları
n emredici hükümlerine
aykı
rı
lı
k halinde bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverileceği;
aykı
rı
lı
ğı
n altı ay içinde giderilmemesi halinde ilgili partinin
kapatı
lmasıiçin dava açı
lacağıöngörülmektedir. Oysa, Anayasa’da,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde belirtilen durumlara
aykı
rı
lı
k halinde herhangi bir kapatma yaptı
rı
mıbelirlenmemiş
tir.
Anayasa’da açı
kça kapatma yaptı
rı
mı
na bağlıtutulmayan nedenlerle
siyasî partilerin kapatı
lmasıkabul edilemez. Yasakoyucunun, siyasî
partilerin 104. maddede öngörülen emredici hükümlere uygun
davranmaları
nı sağlamak amacı
yla kapatma dı
şı
nda başka bir
yaptı
rı
m getirebileceği kuşkusuzdur.
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
mıöngören Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olduğundan
ya iptal edilmesi ya da ihmal edilmesi gerekir. Anayasa
Mahkemesi’nin itiraz ve iptal davalarıdı
şı
nda, uygulayacağıbir kuralı
iptal edebilmesi için elinde Yüce Divan sı
fatıile baktı
ğıbir dava, ya da
bir siyasî parti kapatma davasıbulunmasıgerekir. Bunun dı
şı
nda
kalan yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
, milletvekilliğinin
düşmesi ya da ihtar kararıverilmesi için yapı
lan başvurular dava
niteliğinde olmadı
ğı
ndan bu tür başvurularda uygulanacak bir yasa
kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bir kuralı
n bu evrede iptali mümkün
olamayacağı
ndan, böyle bir durumda yasa kuralı
nı
n ihmal edilerek
üstün hukuk normu olan Anayasa’nı
n uygulanmasıgerekir. Bu aynı
zamanda Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesini düzenleyen
11. maddesinin gereğidir. Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
m öngördüğünden, ihmal edilerek
uygulanmamasıgerekir. 104. madde uygulanarak ihtar kararıverilse
bile, bunun gereğini yapmayan parti hakkı
nda Anayasa’ya göre
kapatma yaptı
rı
mı uygulanamayacağı
ndan baş
vuru sonuçsuz
kalacaktı
r.
Bu maddeye göre açı
lacak parti kapatma davalar ı
nda ihtar
kararıönkoş
uldur. Sözkonusu karar olmadan dava açı
lamayacağı
na
göre, kapatma davası
nıdoğrudan etkileyen bu aş
amanı
n önemi
yadsı
namaz. Böyle bir durumda ihtar kararıverilerek, siyasal partilerin
Anayasa’da bulunmayan bir kapatma tehdidi altı
nda tutulması
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demokrasinin vazgeçilmez kurumları
nı
n hukuk güvenliğinden yoksun
bı
rakı
lmasısonucunu doğurur.
Açı
klanan nedenlerle, ilk büyük kongresini yapmayan Türkiye
Adalet Partisi’ne yaptı
rı
mıbulunmayan sonuçsuz bir ihtar kararı
nı
n
verilemeyeceği düş
üncesiyle, çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/11 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/7
: 9.1.2002

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 16.8.1993 tarihinde “Sosyalist
İ
ktidar Partisi” adı
yla kurulup tüzelkiş
ilik kazanan Parti’nin 11.11.2001
tarihinde gerçekleştirdiği kongresinde adı
nı“Türkiye Komünist Partisi”
olarak değiş
tirmesinin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 96.
maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri sürülerek 104. maddesi uyarı
nca
ihtar kararıverilmesi istemidir
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 21.11..2001 günlü, SP.54
Hz.2001/11 sayı
lıbaşvurusu şöyledir:
“16.8.1993 tarihinde “Sosyalist İ
ktidar Partisi” adı
yla kurulup
tüzelkişilik kazanan Sosyalist İ
ktidar Partisi’nin 11.11.2001 tarihinde
gerçekleş
tirdiği olağanüstü kongresinde Parti’nin ismini “Türkiye
Komünist Partisi” olarak değiş
tirdiği anı
lan parti Genel Baş
kanlı
ğı
’nı
n
Baş
savcı
lı
ğı
mı
za gönderdiği 1585 sayıve bila tarihli yazı
sı
ndan
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
2820 sayı
lıYasa’nı
n kullanı
lamayacak parti adlarıve işaretler
başlı
klı96. maddesinin son fı
krası“Komünist, anarş
ist, faş
ist,
teokratik, nasyonal, sosyalist, din, dil, ı
rk, mezhep ve bölge adları
yla
veya aynıanlama gelen adlarla da siyasî partiler kurulamaz veya parti
adı
nda bu kelimeler kullanı
lamaz” hükmünü içermektedir.
Aleyhine başvurulan partinin “Komünist” sözcüğü ile adı
nı
değiş
tirmesi anı
lan Yasa’nı
n 4. Kı
smı
nda yer alan 96. maddesine açı
k
aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
AynıYasa’nı
n 104. maddesinde ise “Bir siyasî partinin bu
Kanunun 101. maddesi dı
şı
nda kalan emredici hükümler ile diğer
kanunları
n siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine aykı
rı
lı
k halinde
bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nca re’sen yazı ile başvurulur” hükmü
öngörülmüştür.
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Sonuç ve İ
stem :
Aleyhine başvurulan siyasî partinin adıkonusundaki yasaya
aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için anı
lan Yasa hükümleri uyarı
nca İ
HTAR
kararıverilmesi arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nı
n ihtar baş
vurusu, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanı
lan yasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Türkiye Komünist Partisi’nin ihtar istemine karşıgörüşlerinin
alı
nmasıtalebi incelendi.
Siyasî Partiler Kanunu’nda Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sı
’nı
n
bir siyasî parti hakkı
ndaki ihtar istemine karşıParti’nin görüşünün
alı
nması
na iliş
kin kural bulunmadı
ğı
ndan istemin reddi gerekir. Bu
görüşe Yalçı
n ACARGÜN ve Sacit ADALI katı
lmamı
şlardı
r.
Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nca Sosyalist İ
ktidar Partisi
adı
yla tüzelkişilik kazanan Parti’nin yaptı
ğıkongrede adı
nıTürkiye
Komünist Partisi olarak değiş
tirilmesinin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’nun 96. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri sürülerek 104.
maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istenmektedir.
Öncelikle Siyasî Partiler Kanunu’nun olayda uygulanacak 104.
maddesinin Anayasa’ya uygunluğunun, ön sorun kabul edilerek
incelenip incelenmeyeceği üzerinde durulmuş
tur.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıtarafı
ndan bir siyasî parti
hakkı
nda ihtar kararıverilmesi istemiyle Siyasî Partiler Kanunu’nun
104. maddesi uyarı
nca yapı
lan başvuru, dava niteliği taş
ı
madı
ğı
ndan
bu baş
vurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi Anayasa’nı
n 152.
maddesi uyarı
nca “davaya bakmakta olan mahkeme” konumunda
değildir.
Öte yandan, ileride görülmesi olasıbir davada uygulanabilecek
yasa kuralı
nı
n ancak o dava sebebiyle Anayasa’ya uygun olup
olmadı
ğı tartı
şı
labileceğinden, konunun bu evrede görüş
ülmesi
yerinde görülmeyerek ihtar isteminin incelenmesine geçildi.
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2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde, bir
siyasî partinin bu Kanun’un 101. maddesi dı
ş
ı
nda kalan emredici
hükümleriyle diğer kanunları
n siyasî partilerle ilgili emredici
hükümlerine aykı
rı
lı
k halinde bulunmasısebebiyle o parti aleyhine
Anayasa Mahkemesi’ne Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nca re’sen yazıile
başvurulacağı
, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu hükümlere
aykı
rı
lı
k görmesi durumunda bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ilgili siyasî
parti hakkı
nda ihtar kararıvereceği; kararı
n, o siyasî parti genel
başkanlı
ğı
na yazı
lıolarak bildirileceği; bu yazı
nı
n tebliği tarihinden
itibaren altıay içinde aykı
rı
lı
k giderilmediği takdirde Cumhuriyet
Baş
savcı
sı
’nı
n Anayasa Mahkemesi’ne bu siyasî partinin kapatı
lması
için re’sen dava açacağı
, 96. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n son
tümcesinde de komünist, anarş
ist, faşist, teokratik, nasyonal
sosyalist, din, dil, ı
rk, mezhep ve bölge adları
yla veya aynıanlama
gelen adlarla da siyasî partiler kurulamayacağıveya parti adı
nda bu
kelimelerin kullanı
lamayacağıbelirtilmiştir.
Bu durumda, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 96.
maddesine aykı
rıolarak adı
nda “Komünist” sözcüğü kullanan Türkiye
Komünist Partisi’ne ihtarda bulunulmasıgerekmektedir.
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI
ile Rüştü SÖNMEZ bu görüşe katı
lmamı
ş
lardı
r.
III- SONUÇ
A- Parti görüş
ünün alı
nmasıisteminin REDDİ
NE, Yalçı
n
ACARGÜN ile Sacit ADALI’nı
n karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
B- 2820 sayı
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykı
rı
olarak adı
nda “Komünist” sözcüğü kullanan Türkiye Komünist
Partisi’ne, kararı
n tebliğtarihinden itibaren bu aykı
rı
lı
ğıaltıay içinde
gidermesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi gereğince İ
HTARDA
BULUNULMASINA, Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI ile Rüş
tü SÖNMEZ’in karş
ı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
C- Karar örneğinin, gereği için Yargı
tay
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
9.1.2002 gününde karar verildi.
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Cumhuriyet

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/11 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/7

Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı başvuru dilekçesinde,
16.8.1993 tarihinde “Sosyalist İ
ktidar Partisi” adı
yla kurulup tüzelkişilik
kazanan Partinin 11.11.2001 tarihinde gerçekleştirdiği kongresinde
adı
nı“Türkiye Komünist Partisi” olarak değiştirmesinin 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykı
rı
lı
k oluş
turduğu ileri
sürülerek 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesini istemiştir.
4121 ve 4709 sayı
lı Yasalarla Anayasa’nı
n 68. ve 69.
maddelerinde önemli değişiklikler yapı
larak siyasî partilerin kurulma,
faaliyet ve kapatı
lmaları
na iliş
kin demokratik toplum düzenlerinde
uygulanan kurallara koşut düzenlemeler getirilmiş
tir. Buna göre, bir
siyasî partinin kapatı
labilmesi; tüzük ve programı
nı
n Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıolması
; eylemleriyle
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen fiillerin
işlendiği odak haline gelmesi ya da, yabancı devletlerden,
uluslararasıkuruluş
lardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve
tüzelkişilerden maddî yardı
m almasıhallerinde mümk ün olabilecektir.
Böylece, siyasal partilerin faaliyetlerini sürdürürken hangi hallerde
kapatı
labileceklerine ilişkin açı
k ve net kurallar konularak güvence
sağlanmı
ş
, yasa ile kapatma nedenlerinin genişletilmesi önlenmiştir.
Nitekim, 23.7.1995 gün ve 4121 sayı
lıYasayla yapı
lan Anayasa
değiş
ikliklerine ilişkin 5.6.1995 günlü Anayasa Komisyonu Raporunda
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“...Komisyonumuz siyasî partilerin, yeni kaleme aldı
ğı68. maddede
yer alan ilkelere uymasıgerektiğini metne açı
klı
kla koymak suretiyle,
partilerin temelli kapatı
lması
nı
n sadece bu ilkelere uyulmaması
halinde öngörmüş ve diğer hallerde öngörmemiştir. Temelli
kapatmanı
n partilerin tekrar kurulamamasıdemek olduğu da
metinde belirtilmiştir. Aynısistematiğe uygun olarak komisyonumuz,
siyasî partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrışeklini
açı
kça düzenlemiş
tir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve
programı
nı
n bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. İ
kinci durum ise Partinin
beyan ve eylemlerinin bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. Bu iki durum,
Anayasa’nı
n mer’i metninde de, Teklifte de birbirinden yeteri açı
klı
kla
ayrı
lmamı
ştı
r. Komisyonumuz bu ayrı
mıyapmı
ş ve ikinci halde
temelli kapatmayıancak partinin bu tür eylemlerin iş
lendiği bir odak
haline gelmiş olması
na bağlamı
ştı
r. Bu hüküm Federal Almanya
Anayasası
’nı
n 18. maddesinden esinlenmişolup, partilere çok daha
sağlam hukuki teminat getirmektedir.” denilmiş
tir.
Anayasa’da öngörülen kapatma nedenleri, 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde de aynen tekrarlanarak,
Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partileri hangi durumlarda
kapatabileceği açı
kça belirlenmiştir. Ancak, Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinde, aynıKanunun 101. maddesi dı
şı
nda
kalan emredici hükümlerle diğer kanunları
n emredici hükümlerine
aykı
rı
lı
k halinde bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverileceği;
aykı
rı
lı
ğı
n
altı ay içinde giderilmemesi halinde ilgili partinin
kapatı
lmasıiçin dava açı
lacağıöngörülmektedir. Oysa, Anayasa’da,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde belirtilen durumlara
aykı
rı
lı
k halinde herhangi bir kapatma yaptı
rı
mıbelirlenmemiş
tir.
Anayasa’da açı
kça kapatma yaptı
rı
mı
na bağlıtutulmayan nedenlerle
siyasî partilerin kapatı
lmasıkabul edilemez. Yasakoyucunun, siyasî
partilerin 104. maddede öngörülen emredici hükümlere uygun
davranmaları
nısağlamak amacı
yla kapatma dı
ş
ı
nda baş
ka bir
yaptı
rı
m getirebileceği kuşkusuzdur.
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
mıöngören Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olduğundan
ya iptal edilmesi ya da
ihmal edilmesi gerekir.
Anayasa
Mahkemesi’nin itiraz ve iptal davalarıdı
şı
nda, uygulayacağıbir kuralı
iptal edebilmesi için elinde Yüce Divan sı
fatıile baktı
ğıbir dava, ya
da bir siyasî parti kapatma davasıbulunmasıgerekir. Bunun dı
şı
nda
kalan yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
, milletvekilliğinin
düşmesi ya da ihtar kararıverilmesi için yapı
lan başvurular dava
niteliğinde olmadı
ğı
ndan bu tür başvurularda uygulanacak bir yasa
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kuralı
nı
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bir kuralı
n bu evrede iptali mümkün
olamayacağı
ndan, böyle bir durumda yasa kural ı
nı
n ihmal edilerek
üstün hukuk normu olan Anayasa’nı
n uygulanmasıgerekir. Bu aynı
zamanda Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesini düzenleyen
11. maddesinin gereğidir. Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
m öngördüğünden, ihmal edilerek
uygulanmamasıgerekir. 104. madde uygulanarak ihtar kararıverilse
bile, bunun gereğini yapmayan parti hakkı
nda Anayasa’ya göre
kapatma yaptı
rı
mı uygulanamayacağı
ndan baş
vuru
sonuçsuz
kalacaktı
r.
Bu maddeye göre açı
lacak parti kapatma davalar ı
nda ihtar
kararıönkoş
uldur. Sözkonusu karar olmadan dava açı
lamayacağı
na
göre, kapatma davası
nıdoğrudan etkileyen bu aş
amanı
n önemi
yadsı
namaz. Böyle bir durumda ihtar kararıverilerek, siyasal partilerin
Anayasa’da bulunmayan bir kapatma tehdidi altı
nda tutulması
demokrasinin vazgeçilmez kurumları
nı
n hukuk güvenliğinden yoksun
bı
rakı
lmasısonucunu doğurur.
Açı
klanan nedenlerle, adı
nıTürkiye Komünist Partisi olarak
değiş
tiren Siyasî Partiye ihtar kararı
nı
n verilemeyeceği, düş
üncesiyle
çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/12 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/8
: 9.1.2002

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : Ağı
r hapis cezası
na hükümlü C.
Ü’ı2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin ikinci
fı
krası
nı
n (b) bendinin 3 numaralıalt bendi gereğince yazı
lıuyarı
ya
rağmen parti üyeliğinden çı
karmayan İ
şçi Partisi’ne 2820 sayı
lı
Yasa’nı
n 104. maddesine göre ihtar kararıverilmesi istemidir
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 10.12.2001 günlü ve
SP.37 Hz.2001/12 sayı
lıihtar başvurusunun gerekçe bölümü şöyledir:
“Karaman Valiliği tarafı
ndan listesi Başsavcı
lı
ğı
mı
za gönderilen
İ
şçi Partisi Karaman il örgütü yöneticilerinin adlî sicil kayı
tlarıüzerinde
yapı
lan inceleme sı
rası
nda; Ali-Hatice oğlu 1963 doğumlu Cafer
ÜNÜVAR’ı
n, Konya 2. Ağı
r Ceza Mahkemesi’nin 25.5.1981 gün ve
1980/157 E., 1981/124 K. sayı
lıilamı
yla, öldürmeye tam teş
ebbüs
suçundan TCK’nun 450/4-10, 62, 55/3. ve 33. maddeleri uyarı
nca 13
yı
l 4 ay ağı
r hapis cezası
yla hükümlendirilmişolduğu anlaşı
lmı
ştı
r.
Siyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin 2/b-3 no.lu alt bendi
“ağı
r hapis” cezası
na mahkûm edilmişolmayı
, siyasî parti üyeliğine
engel saydı
ğıiçin, 11.10.2001 gün ve Muh.2001/414 sayı
lıyazı
mı
zla,
adı
geçen siyasî partiden, sözü edilen şahsı
n parti üyeliğinden
çı
karı
lmasıistenmiştir.
İ
ş
çi Partisi Genel Baş
kanlı
ğı
, 30.10.2001 gün ve 2001/134
sayı
lıyazı
sı
yla, Konya 2. Ağı
r Ceza Mahkemesi’nin anı
lan kararı
nda,
Cafer ÜNÜVAR’a kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası
verilmediğini, ayrı
ca şahsı
n suç işlediği tarihte 18 yaşı
nıbitirmemiş
olduğundan TCK’nun 55. maddesinde yer alan “fiili işlediği zaman 15
yaş
ı
nı bitirmiş olup da 18 yaşı
nı bitirmemiş olanlara amme
hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti altı
na
alı
nmak cezalarıtatbik edilmez” hükmü gereğince üyelikten çı
karı
lma
durumunun sözkonusu olamayacağı
nıbildirmiş
tir.
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Oysa ki; Siyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin 2/b -3 no.lu
alt bendinde; Cafer ÜNÜVAR isimli ş
ahsı
n 13 yı
l 4 ay ağı
r hapis
cezası
na hüküm giymişolması
na bağlıolarak kamu hizmetlerinden
yasaklanması sonucunda üyelikten çı
karı
lması
nı
n gerekmesi
sözkonusu değildir. Kamu hizmetlerinden yasaklanma hali parti
üyeliğine engel olarak aynıfı
kranı
n 1 no.lu alt bendinde ayrı
ca
sayı
lmı
şolup, olayı
mı
zla ilgisi bulunmamaktadı
r.
Kanunun; yaşküçüklüğü gibi herhangi bir ş
arta ve kayda tabi
tutmayarak sı
rf ‘ağı
r hapis cezası
na mahkûm olma’ halini, siyasî
partilere üye olmaya engel saydı
ğı
nı
n kabulü zorunludur.
Bu nedenle, Cafer ÜNÜVAR isimli şahsı
n İ
şçi Partisi
üyeliğinden çı
karı
lması
nı
n, 11. maddenin 2/b-3 no.lu alt bendinin
emredici hükmü olduğu açı
ktı
r.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde; ‘Bir
siyasî partinin, bu Kanun’un 101. maddesi dı
ş
ı
nda kalan emredi
hükümleri ile diğer kanunları
n siyasî partilerle ilgili emredici
hükümlerine aykı
rı
lı
k halinde bulunmasısebebiyle o parti aleyhine
Anayasa Mahkemesi’ne Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
’nca re’sen yazıile
başvurulur’ hükmü yer almaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle adı
geçen Siyasî Partinin, Siyasî Partiler
Kanunu’nda öngörülen emredici hükümlere aykı
rı
lı
ğı
nı
n giderilmesi
için Yüksek Mahkemenize baş
vurulmasızorunlu görülmüş
tür.
Sonuç ve İ
stem : Aleyhine baş
vurulan siyasî partiye, üyelikten
çı
karmama işlemindeki kanuna aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar
verilmesi arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n baş
vuru dilekçesi, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanı
lan yasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ile diğer belgeler okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
, ağı
r hapis cezası
na hükümlü C.Ü’ı
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n
(b) bendinin 3 numaralıalt bendi gereğince parti üyeliğinden
çı
karmayan İ
şçi Partisi’ne aynıYasa’nı
n 104. maddesine göre ihtar
kararıverilmesini istemektedir.
801

Öncelikle Siyasî Partiler Kanunu’nun olayda uygulanacak 104.
maddesinin Anayasa’ya uygunluğunun, ön sorun kabul edilerek
incelenip incelenemeyeceği üzerinde durulmuş
tur.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıtarafı
ndan bir siyasî parti
hakkı
nda ihtar kararıverilmesi istemiyle Siyasî Partiler Kanunu’nun
104. maddesi uyarı
nca yapı
lan başvuru, dava niteliği taş
ı
madı
ğı
ndan
bu baş
vurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi Anayasa’nı
n 152.
maddesi uyarı
nca “davaya bakmakta olan mahkeme” konumunda
değildir.
Öte yandan, ileride görülmesi olasıbir davada uygulanabilecek
yasa kuralı
nı
n ancak o dava sebebiyle Anayasa’ya uygun olup
olmadı
ğı tartı
şı
labileceğinden, konunun bu evrede görüş
ülmesi
yerinde görülmeyerek ihtar isteminin incelenmesine geçildi.
İ
ş
çi Partisi Karaman İ
l Örgütü Yönetim Kurulu’na seçilen C. Ü’ı
n
Konya 2. Ağı
r Ceza Mahkemesi’nin 25.5.1981 gün, E.1980/157,
K.1981/124 sayı
lıkesinleşmiş ilamı
yla kan gütme saikiyle adam
öldürmeye tam teş
ebbüs suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 450/4, 10,
62, 55/3, 33. maddeleri uyarı
nca 13 yı
l 4 ay ağı
r hapis cezası
na
mahkûm edildiğinin anlaş
ı
lması üzerine, Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
, Partiye yazdı
ğı11.10.2001 gün ve SP. 37 Muh.
2001/414 sayı
lıyazı
yla adıgeçenin Siyasî Partiler Kanunu’nun 11.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n (b) bendinin 3 numaralıalt bendine göre
parti üyeliğinden çı
kartı
lması
nıistemiştir.
İ
ş
çi
Partisi
30.10.2001
günlü
Yargı
tay
Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
’na yazdı
ğıyazı
yla Konya 2. Ağı
r Ceza Mahkemesi’nin
anı
lan kararı
nda, C. Ü’a kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası
verilmediğini, ayrı
ca bu kişinin suç iş
lediği tarihte 18 yaş
ı
nıbitirmemiş
olduğundan Türk Ceza Kanunu’nun 55. maddesinde yer alan “fiili iş
lediği
zaman 15 yaş
ı
nıbitirmişolup da 18 yaş
ı
nıbitirmemişolanlara amme
hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti altı
na alı
nmak
cezalarıtatbik edilmez” hükmü gereğince üyelikten çı
karı
lmanı
n söz
konusu olamayacağı
nıbildirmiş
tir.
Siyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n (b)
bendinin 3 numaralıalt bendiyle yaşküçüklüğü gibi herhangi bir ş
art
getirilmeksizin sı
rf “ağı
r hapis cezası
na mahkûm olma” durumu siyasî
partilere üye olmaya engel sayı
lmaktadı
r. C.Ü’ı
n aldı
ğımahkûmiyet
nedeniyle Siyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesi gereği bir siyasî
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partiye üye olamayacağı
ndan adıgeçenin İ
şçi Partisi üyeliğinden
çı
karı
lması
nı
n istenmesi Yasaya uygundur.
Öte yandan kamu hizmetlerinden yasaklanma hali aranmaksı
zı
n
ağı
r hapis cezası
na mahkûmiyet siyasî parti üyeliğine tek başı
na engel
oluş
turduğundan Partinin bu hususa yönelik savunmasıyerinde
görülmemiş
tir.
Açı
klanan nedenlerle, İ
şçi Partisi’ne 2820 sayı
lıYasa’nı
n 104.
maddesi gereğince ihtarda bulunulmasıgerekir.
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI ile
Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşe katı
lmamı
ş
tı
r.
III- SONUÇ
A- Hükümlü bulunan Cafer ÜNÜVAR’ı
, 2820 sayı
lıSiyasi
Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin (b) bendinin (3) numaralıalt
bendi gereğince Parti üyeliğinden çı
karmayan İ
ş
çi Partisi’ne, kararı
n
tebliğtarihinden itibaren altıay içinde aykı
rı
lı
ğıgidermesi için aynı
Yasa’nı
n 104. maddesi gereğince İ
HTARDA BULUNULMASINA,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI ile
Rüştü SÖNMEZ’in karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
B- Karar örneğinin, gereği için Yargı
tay
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,

Cumhuriyet

9.1.2002 gününde karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/12 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/8

Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğıbaşvuru dilekçesinde, Ağı
r
hapis cezası
na hükümlü C. Ü’ı2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
11. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n (b) bendinin 3 numaralıalt bendi
gereğince yazı
lıuyarı
ya rağmen parti üyeliğinden çı
karmayan İ
ş
çi
Partisi’ne 2820 sayı
lıYasa’nı
n 104. maddesine göre ihtar kararı
verilmesini istemiş
tir.
4121 ve 4709 sayı
lı Yasalarla Anayasa’nı
n 68. ve 69.
maddelerinde önemli değişiklikler yapı
larak siyasî partilerin kurulma,
faaliyet ve kapatı
lmaları
na iliş
kin demokratik toplum düzenlerinde
uygulanan kurallara koşut düzenlemeler getirilmiş
tir. Buna göre, bir
siyasî partinin kapatı
labilmesi; tüzük ve programı
nı
n Anayasa’nı
n 68.
maddesinin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıolması
; eylemleriyle
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen fiillerin
işlendiği odak haline gelmesi ya da, yabancı devletlerden,
uluslararasıkuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve
tüzelkişilerden maddî yardı
m almasıhallerinde mümkün olabilecektir.
Böylece, siyasal partilerin faaliyetlerini sürdürürken hangi hallerde
kapatı
labileceklerine ilişkin açı
k ve net kurallar konularak güvence
sağlanmı
ş
, yasa ile kapatma nedenlerinin genişletilmesi önlenmiştir.
Nitekim, 23.7.1995 gün ve 4121 sayı
lıYasa’yla yapı
lan Anayasa
değiş
ikliklerine ilişkin 5.6.1995 günlü Anayasa Komisyonu Raporunda
“...Komisyonumuz siyasî partilerin, yeni kaleme aldı
ğı68. maddede
yer alan ilkelere uymasıgerektiğini metne açı
klı
kla koymak suretiyle,
partilerin temelli kapatı
lması
nı
n sadece bu ilkelere uyulmaması
halinde öngörmüş ve diğer hallerde öngörmemiştir. Temelli
kapatmanı
n partilerin tekrar kurulamamasıdemek olduğu da metinde
belirtilmiştir. Aynısistematiğe uygun olarak komisyonumuz, siyasî
partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrışeklini açı
kça
düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve programı
nı
n bu
ilkelere aykı
rıolması
dı
r. İ
kinci durum ise Parti’nin beyan ve
eylemlerinin bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. Bu iki durum, Anayasa’nı
n
mer’i metninde de, Teklifte’de birbirinden yeteri açı
klı
kla
ayrı
lmamı
ştı
r. Komisyonumuz bu ayrı
mıyapmı
şve ikinci halde temelli
kapatmayıancak partinin bu tür eylemlerin iş
lendiği bir odak haline
gelmiş olması
na bağlamı
ştı
r. Bu hüküm Federal Almanya
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Anayasası
’nı
n 18. maddesinden esinlenmişolup, partilere çok daha
sağlam hukuki teminat getirmektedir.” denilmiş
tir.
Anayasa’da öngörülen kapatma nedenleri, 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde de aynen tekrarlanarak,
Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partileri hangi durumlarda
kapatabileceği açı
kça belirlenmiştir. Ancak, Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinde, aynıKanun’un 101. maddesi dı
şı
nda
kalan emredici hükümlerle diğer kanunları
n emredici hükümlerine
aykı
rı
lı
k halinde bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverileceği;
aykı
rı
lı
ğı
n altı ay içinde giderilmemesi halinde ilgili partinin
kapatı
lmasıiçin dava açı
lacağıöngörülmektedir. Oysa, Anayasa’da,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde belirtilen durumlara
aykı
rı
lı
k halinde herhangi bir kapatma yaptı
rı
mıbelirlenmemiş
tir.
Anayasa’da açı
kça kapatma yaptı
rı
mı
na bağlıtutulmayan nedenlerle
siyasî partilerin kapatı
lmasıkabul edilemez. Yasakoyucunun, siyasî
partilerin 104. maddede öngörülen emredici hükümlere uygun
davranmaları
nı sağlamak amacı
yla kapatma dı
şı
nda başka bir
yaptı
rı
m getirebileceği kuşkusuzdur.
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
mıöngören Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olduğundan
ya iptal edilmesi ya da ihmal edilmesi gerekir. Anayasa
Mahkemesi’nin itiraz ve iptal davalarıdı
şı
nda, uygulayacağıbir kuralı
iptal edebilmesi için elinde Yüce Divan sı
fatıile baktı
ğıbir dava, ya da
bir siyasî parti kapatma davasıbulunmasıgerekir. Bunun dı
şı
nda
kalan yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
, milletvekilliğinin
düşmesi ya da ihtar kararıverilmesi için yapı
lan başvurular dava
niteliğinde olmadı
ğı
ndan bu tür başvurularda uygulanacak bir yasa
kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bir kuralı
n bu evrede iptali mümkün
olamayacağı
ndan, böyle bir durumda yasa kuralı
nı
n ihmal edilerek
üstün hukuk normu olan Anayasa’nı
n uygulanmasıgerekir. Bu aynı
zamanda Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesini düzenleyen
11. maddesinin gereğidir. Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
m öngördüğünden, ihmal edilerek
uygulanmamasıgerekir. 104. madde uygulanarak ihtar kararıverilse
bile, bunun gereğini yapmayan parti hakkı
nda Anayasa’ya göre
kapatma yaptı
rı
mı uygulanamayacağı
ndan baş
vuru sonuçsuz
kalacaktı
r.
Bu maddeye göre açı
lacak parti kapatma davalar ı
nda ihtar
kararıönkoş
uldur. Sözkonusu karar olmadan dava açı
lamayacağı
na
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göre, kapatma davası
nıdoğrudan etkileyen bu aş
amanı
n önemi
yadsı
namaz. Böyle bir durumda ihtar kararıverilerek, siyasal partilerin
Anayasa’da bulunmayan bir kapatma tehdidi altı
nda tutulması
demokrasinin vazgeçilmez kurumları
nı
n hukuk güvenliğinden yoksun
bı
rakı
lmasısonucunu doğurur.
Açı
klanan nedenlerle, Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n
yazı
lıuyarı
sı
na rağmen C.Ü’yü Parti üyeliğinden çı
karmayan İ
ş
çi
Partisi’ne ihtar kararı
nı
n verilemeyeceği düş
üncesiyle, çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yoruz.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/8 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/9
: 9.1.2002

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 1) Adalet ve Kalkı
nma Partisi
Kurucu Üyesi ve Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ı
n Türk Ceza
Kanunu’nun 312/2. maddesi uyarı
nca 10 ay hapis cezası
na mahkûm
olmasınedeniyle milletvekili seçilme yeterliliği bulunmadı
ğıve bu
nedenle 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 8. maddesine göre
Siyasî Parti Kurucu Üyesi olamayacağı
ndan, 104. maddesi uyarı
nca
davalıSiyasî Partiye adıgeçenin kurucu üyelikten çı
karı
lmasıiçin
ihtar kararıverilmesi,
2) Türkiye’nin ekonomik ve siyasal türlü güçlüklerle karşı
laştı
ğı
bir dönemde siyasî yaş
amda büyük rol oynayabilecek bir Siyasî
Partinin genel başkanıolarak görevine devam etmesinin davalı
partiye yasa gereği verilmesi zorunlu süre de dikkate alı
ndı
ğı
nda,
kamu düzeni, kamu yararıve ivedilik gözönünde bulundurularak
ileride doğabilecek sakı
ncaları
n giderilmesi bakı
mı
ndan Recep Tayyip
Erdoğan’ı
n Parti Tüzüğü’nün 77. maddesinde yazı
lıGenel Baş
kanlı
k
görev ve yetkilerini kullanması
nı
n önlenmesi için tedbir kararı
verilmesi,
3) Parti’nin kurucu üyelerinden Ayşe Böhürler, Ayşe Nur
Kurtoğlu, Habibe Güner, Sema Ramazanoğlu, Fatma Ünsal Bostan
ve Serap Yahş
i Yaş
ar’ı
n türbanısimge ve dayatma unsuru olarak
kullandı
klarıve bu halleriyle milletvekili seçilme yeterliliğine sahip
bulunmadı
kları
ndan kurucu üyelikten çı
karı
lmalarıiçin davalıpartiye
ihtar kararıverilmesi
istenmektedir.
I- İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n 21.8.2001 günlü, SP. 112
Hz. 2001/8 sayı
lıbaşvuru dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir:
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“Anayasamı
zı
n 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin
Demokratik, laik bir hukuk Devleti olduğu vurgulanmaktadı
r. 68/2
maddesinde ise Siyasî partilerin demokratik siyasî hayatı
n
vazgeçilmez unsurlarıolduklarıbelirtilmiş
, tüzük ve programlarıile
eylemlerinin hukuk devleti ve lâik cumhuriyet ilkelerine aykı
rı
olamayacağıaçı
klanmı
ş
, 69/son maddesinde kuruluşve çalı
ş
maları
nı
n,
denetleme ve kapatı
lmaları
nı
n kanunla düzenleneceği hüküm altı
na
alı
nmı
ş
tı
r.
Anayasa ve Siyasî Partiler Kanununun Cumhuriyet
Baş
savcı
lı
ğı
mı
za verdiği görev ve yetkiler kapsamı
nda Adalet ve
Kalkı
nma Partisinin kuruluş bildirisi ve belgeleri üzerinde yapı
lan
inceleme sonucunda;
A- Hukuk Devleti ilkelerine uygunluk bakı
mı
ndan
Hukuk Devleti ilkesi gereği Siyasî partilerin de kuruluşundan
başlayarak bütün faaliyetlerinin Anayasa ve yasalara uygun
yürütülmesi zorunludur. Hukukun üstünlüğünün sonucu olarak hiçbir
Siyasî parti Anayasa ve yasaları
n emredici hükümleri dı
şı
na çı
kamaz,
bu konularda hukuka karş
ıhile yoluna sapamaz.
İ
çişleri Bakanlı
ğı
nı
n, Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
mı
za göndermiş
olduğu (Adalet ve Kalkı
nma Partisi’nin) kuruluşbildiri ve belgelerinin
incelenmesinde, kurucu üyelerden Recep Tayyip Erdoğan’ı
n
06.12.1997 suç tarihi ve Türk Ceza Kanununun 312/2, 59. maddeleri
gereğince Diyarbakı
r 3 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesinin
kesinleşen 21.04.1998 tarih ve 36-69 sayı
lıilamıile 10 ay hapis
cezası
na mahkum olduğu, Kı
rklareli Ağı
r Ceza Mahkemesinin
13.07.1999 tarihli ş
artla salı
verilme kararıile tahliye edildiği anlaş
ı
lmı
ş
ve adıgeçenin kurucular kurulu tarafı
ndan Parti Genel Başkanlı
ğı
na
seçildiği tespit edilmiş
tir.
2820 Sayı
lı Siyasî Partiler Yasası
nı
n 8. maddesinin 1.
fı
krası
nda “Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip en az
otuz Türk vatandaşıtarafı
ndan kurulur.” hükmü yer almı
ş
tı
r.
Anayasanı
n 76 ncımaddesinde milletvekili seçilme yeterliliğine
ilişkin sı
nı
rlama, 2839 Sayı
lıMilletvekili Seçimi Kanununun milletvekili
seçilemeyeceklerle ilgili 11. maddesinin f/3 fı
krası
nda tekrarlanarak affa
uğramı
şolsalar bile, “Türk Ceza Kanununun 312’nci maddesinin ikinci
fı
krası
nda yazı
lıhalkısı
nı
f, ı
rk, din, mezhep veya bölge farklı
lı
ğı
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gözeterek kin ve düş
manlı
ğa açı
kça tahrik etme suçları
ndan mahkum
olanları
n” Milletvekili olamayacaklarıbelirtilmiştir.
Bilindiği üzere, Genel Af, suçu, baş
ka bir deyimle işlenen fiilin suç
olma niteliğini ve hükmolunmuşise cezayıve mahkumiyetin bütün
neticelerini ortadan kaldı
ran bir kurumdur.
Anayasa ve yasa koyucu TCK.nun 312 nci maddesinde
öngörülen suçu niteliği ve vahameti yönünden o derece önemli
görmektedir ki, Genel Affa uğramı
şolsalar bile bu suçtan mahkum
olanları
n, milletvekili seçilme yeterliliği bulunmadı
ğı
nı
kabul etmiş
tir.
Gerek 4454 ve gerekse 4616 sayı
lıKanunlar ise 23.4.1999
tarihine kadar iş
lenen suçlara iliş
kin dava ve cezaları
n ertelenmesine
iliş
kindir.
Bu Kanunlar Af Kanunu nitelik ve özelliğini taşı
mazlar. 4454
sayı
lı Kanunun ertelemenin sonuçları baş
lı
ğı
nı taşı
yan 2 nci
maddesinin son fı
krası
nda l inci madde kapsamı
na giren kası
tlıbir
cürümden dolayı3 yı
llı
k süreyi yeniden mahkum edilmeksizin geçiren
şahı
s hakkı
ndaki mahkumiyetin vaki olmamı
şsayı
lacağıöngörülmüş
tür.
Genel Affa uğramı
ş olması
na rağmen TCK.nun 312/2
maddesinden mahkum olanlara milletvekilliği seçilme yeterliliği
tanı
mayan yasa koyucunun, bu kurumla ilgisi ve benzerliği dahi
bulunmayan ertelemeden yararlanacaklara yeterlilik sağladı
ğıileri
sürülemez.
Bu itibarla,
Adalet ve Kalkı
nma Partisi kurucu üyesi ve Genel Baş
kanıRecep
Tayyip Erdoğan’ı
n, TCK.nun 312/2 maddesi uyarı
nca 10 ay hapis
cezası
na mahkum olduğu cihetle milletvekilliğine seçilme yeterliliği
bulunmadı
ğıve bu nedenle 2820 Sayı
lıKanunun 8 inci maddesine göre
bir Siyasî Parti Kurucu üyesi olamayacağıanlaşı
ldı
ğı
ndan ve adı
geçenin bu hukuki durumu diğer tüm kurucular tarafı
ndan açı
kça
bilinmesine rağmen kurucu üye olarak katı
lı
mıistenmişve hatta
Genel Baş
kan olarak seçilmiş olmasıkarş
ı
sı
nda, 2820 Sayı
lı
Kanunun 8 inci maddesinde yer alan emredici hükme bilerek yapı
lan bu
aykı
rı
lı
k sebebiyle, aynıKanunun 104 üncü maddesi uyarı
nca davalı
Siyasî parti hakkı
nda adıgeçenin kurucu üyelikten çı
kartı
lması
suretiyle aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverilmesinin istenmesi
zaruri görülmüş
tür. Milletvekilliğine seçilme yeterliliği bulunmayan, hatta
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bir Siyasî parti üyesi olamayacak ve üye kaydedilemeyecek olan adı
geçenin ayrı
ca TBMM’de grubu bulunan bir partinin Genel Baş
kanlı
ğı
na
seçilmesi ayrıbir talihsizlik oluş
turmuştur.
Türkiye’nin, ekonomik ve siyasal türlü güçlüklerle karşı
laş
tı
ğıbir
dönemde Siyasî yaş
amda büyük rol oynayabilecek bir Siyasî partinin
genel baş
kanıolarak görevine devam etmesinin davalıpartiye yasa
gereği verilmesi zorunlu sürede gözönüne alı
ndı
ğı
nda, kamu düzeni,
kamu yararıve ivedilik gözönünde bulundurularak, ileride muhtemel ve
giderilmesi olanaksı
z sakı
ncalar yaratacağı
ndan Recep Tayyip
Erdoğan’ı
n davalıParti Tüzüğünün 77 nci maddesinde yazı
lıgörev ve
yetkilerini KULLANMASININ TEDBİ
REN ÖNLENMESİ
NE karar
verilmesinin istenmesi de ayrı
ca zorunlu görülmüş
tür.
B- Laik Cumhuriyet İ
lkelerine Uygunluk Bakı
mı
ndan
Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan ve Türkiye için
öncelikli özel önemi Avrupa İ
nsan HaklarıMahkemesi tarafı
ndan da
vurgulanan laiklik ilkesi, Anayasanı
n 68/4. maddesi gereğince Siyasî
Partilerin uymalarıgereken temel ilkedir. Bu itibarla bir Siyasî partinin
kuruluşunda kurucu üyelerin bu ilkeye sadakatle bağlıoldukları
nı
ortaya koyacak söylem, eylem ve davranı
şbirliği içinde olmaları
gerekmektedir. Bu konuda kuşku doğuracak simgesel dayatmalarda
bulunamazlar. Adalet ve Kalkı
nma Partisinin Anayasa Mahkemesinde
de bulunan kuruluşdosyası
ndaki fotoğrafları
ndan kurucu üyeleri Ayş
e
Böhürler, Ayşe Nur Kurtoğlu, Habibe Güner, Sema Ramazanoğlu,
Fatma Ünsal Bostan ve Serap Yahşi Yaş
ar’ı
n türbanıbu amaçla
kullandı
klarıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Siyasî partilerin kamu hukuku veya özel hukuk kuruluş
u
olduklarıkonusunda farklıgörüş
ler olmakla beraber, demokratik Siyasî
hayatı
n unsurlarıolmalarıitibariyle, kamu hukuku kuralları
ndan
hareketle kamu gücüyle ilgili yetkiler kullandı
klarıkuş
kusuzdur. Kamu
gücünü kullanan partilerin devlet idaresinin oluş
umunda payları
büyüktür.
Siyasî Partilerin kamu hukuk u kurumlarıolmamalarınedeniyle
devlet örgütü içinde yer almamaları
na rağmen, iktidar oldukları
nda
bakan olanlar ile milletvekili seçilenlerin meclis genel kuruluna
katı
lmalarıhalinde kamu alanıve düzeni itibariyle uymalarıgereken
kurallar mevcuttur. Örneğin; TBMM İ
çtüzüğünün 56. maddesinde
TBMM Genel Kurul Çalı
şmaları
nda kimlerin hangi kı
yafetleri
giyinecekleri hususu düzenlenmiş
tir. Kaldıki türban konusunda
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Danı
ş
tay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İ
nsan HaklarıOrganları
nı
n
görüşleri ortadadı
r. Fazilet Partisinin milletvekillerinin türban
konusundaki tutumlarınedeniyle kapatı
ldı
ğıve Refah Partisi Genel
Başkanı
nı
n türbanla ilgili görüş ve açı
klamaları
nı
n da RP’nin
kapatı
lması
nda öncelikli gerekçe olduğu bilinmektedir. Anayasa
Mahkemesinin 1998/2-1, 9.1.1998 günlü RP’nin kapatı
lmasıkararı
nda
bu husus adıgeçenin “Anayasa Mahkemesi kararları
nıgözardı
ederek, resmi daire ve üniversitelerde türban ve başörtüsü kullanmayı
teşvik eden konuş
maları
, laik düzen karşı
tları için bir mesaj
oluş
turmuştur. Nitekim ülkenin çeş
itli yerlerindeki üniversitelerde ve
cami önlerinde kamu düzeninin bozulması
na yol açan birçok eylem
yapı
lmı
ştı
r” şeklinde ifade edilmiştir. Kaldıki RP’nin kapatı
lması
kararı
na karş
ı yapı
lan baş
vuru üzerine Avrupa İ
nsan Hakları
Mahkemesinin 31.7.2001 günlü kararı
nda da ilgili Devletin ülkede iç
barı
ş ve Demokratik rejimi tehlikeye atacak Siyasî bir hedefin
gerçekleş
mesini, eylemler somut hale dönüşmeden engelleyebileceği
vurgulanmı
ştı
r.
Görüldüğü gibi, gerek TBMM İ
çtüzüğünün 56. maddesindeki
düzenleme, gerek Anayasa Mahkemesi (Anayasa m.153/son) ve
mahkeme kararları
nı
n (Anayasa m.138/son) bağlayı
cı
lı
ğıkarş
ı
sı
nda
Adalet ve Kalkı
nma Partisi kurucuları
nı
n bu kararlarıetkisiz kı
lacak
biçimde davranmalarımümkün değildir. Dolayı
sı
yla, iktidar olmak
amacı
yla kurulan ve faaliyette bulunan bir partinin, iki ayrıpartinin
kapatı
lması
na neden olan türbanı
, bilinen simge olarak kullanması
nı
n,
seçmene verilen mesajdan baş
ka bir anlama gelmeyeceği
kuş
kusuzdur. Zira kiş
ilerin özel yaşamlarıbakı
mı
ndan yasak konusu
olmayan türbanı
n, bir parti tarafı
ndan laik demokratik düzeni yı
kmak
amacı
yla kullanı
lması
nı
n Anayasal ilkelere dayalıyargıkararları
yla
sistem dı
şı
na itildiğine iliş
kin gerçeğe rağmen, yeni bir partinin
kurucularıarası
nda türbanlı
ları
n da yer alması
, kaba bir zorlama ve
dayatmadı
r. Dolayı
sı
yla, türbanlıkuruculardan oluşan bir kurucular
kurulunun Adalet ve Kalkı
nma Partisini iktidara getirdiklerinde, özel
yaş
amda serbest olan türbanı
, iktidar yoluyla kamusal alana taş
ı
mak
için kullanacaklarıyolundaki mesaj açı
klama gerektirmeyecek kadar
nettir. Çünkü, kapatı
lan partilerce türbanı
n laik demokratik düzene
karşıkullanı
ldı
ğı
na iliş
kin Anayasa Mahkemesi kararıkarş
ı
sı
nda, yeni
bir partinin kimi yöntem farklı
lı
klarıile aynısonucu doğurucu tutum
içerisinde olması
nı
n bir baş
ka izahıolamaz. Avrupa İ
nsan Hakları
Mahkemesinin kararı
nda belirtildiği gibi, demokratik rejime yönelik
tehlikelerin somut eylem boyutuna ulaş
madan ve demokratik rejimin
kendisini savunamayacak duruma gelmesine fı
rsat vermeden sona
erdirilmesi gerekmektedir.
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Diğer yönden,
Devlet sistemimizde, türban hakkı
nda verilen yargıkararları
(Any. M.K, 7.3.1989, 1/12; ve Danı
ştay Kararları
), “dinin, bireyin
manevi yaş
amı
nıaş
arak toplumsal yaş
amıetkileyen eylem ve
davranı
ş
lara iliş
kin bölümlerinde, kamu düzenini, güvenliğini ve
yararı
nıkorumak amacı
yla sı
nı
rlamalar yapı
lmasıve dinin kötüye
kullanı
lması
nı
n ve sömürülmesinin yasaklanması
” (....) “Yükseköğretim
kurumları
nda dinsel giyim esasları
nı içeren düzenleme, dinsel
kurallardan arı
ndı
rı
lmı
şdevlet düzenine, giyim nedeniyle dinsel bir el
atmada bulunmaktadı
r” gerekçeleriyle üniversite öğrencileri için
türbanısistem bakı
mı
ndan tehlikeli görürken, iktidara geldiğinde devlet
iradesinin oluş
umunda söz sahibi olacak bir partinin kurucuları
nı
n,
üniversitedeki öğrenciden daha az tehlikeli olacağısöylenemez. Yani,
devlet okulları
nda yargıkararlarıile yasaklanan ve demokratik rejim
bakı
mı
ndan tehlike olarak kabul edilen ve iki Siyasî partinin kapatı
lma
nedeni olan türbanı
n, iktidara geldiğinde devlet düzenine yön verecek
Siyasî parti kurucularıtarafı
ndan gelecekteki amacısağlama yönünde
kullanı
ldı
ğı
nda kuşku yoktur. Bir partinin kuruluşharcı
nı
n, hem de
Anayasa Mahkemesi kararları
nda türbanı
n “laik düzen karşı
tları
na
mesaj” niteliği taş
ı
dı
ğı
nı
n belirtilmesine rağmen, türbanla
atı
lması
ndaki amaç budur.
Kaldıki, türbanısimge olarak kullanan bir kişinin milletvekili
seçilmesi ve TBMM’de yasama faaliyetinde bulunmasımevcut genel
düzenlemeler karş
ı
sı
nda mümkün değildir. Bu kiş
inin milletvekili seçilme
yeterliliği yoktur.
Bu nedenlerle,
Adalet ve Kalkı
nma Partisinin kurucu üyelerinden Ayş
e
Böhürler, Ayş
e Nur Kurtoğlu, Habibe Güner, Sema Ramazanoğlu,
Fatma Unsal Bostan ve Serap Yahşi Yaşar’ı
n türbanısimge ve
dayatma unsuru olarak kullandı
klarıve bu halleriyle Milletvekili
seçilme yeterliliğine bu nedenle sahip bulunmadı
klarıanlaşı
ldı
ğı
ndan
kurucu üyelikten çı
kartı
lmalarıiçin davalıpartiye ihtar kararıverilmesi
istenmiş
tir.
SONUÇ VE İ
STEM;
Açı
klanan nedenlerle,

812

Adalet ve Kalkı
nma Partisinin kurucu üyelerinden olan ve parti
Genel Baş
kanlı
ğı
na seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı
n; Anayasanı
n
76/2, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanununun 8/1 ve 2839 sayı
lı
Milletvekili Seçimi Kanununun 11-f/3 maddeleri uyarı
nca Kurucu üye
olamayacağıanlaşı
ldı
ğı
ndan, yasal zeminde olmayan adıgeçenin
davalıSiyasî Parti Tüzüğünün 77 nci maddesinde yer alan Genel
Baş
kanlı
k
görev
ve
yetkilerini
kullanması
nı
n
TEDBİ
REN
ÖNLENMESİ
NE ve Recep Tayyip Erdoğan ile Ayş
e Böhürler, Ayşe Nur
Kurtoğlu, Habibe Güner, Sema Ramazanoğlu, Fatma Ünsal Bostan ve
Serap Yahş
i Yaşar’ı
n kurucu üyelikten çı
kartı
lmalarıiçin davalıSiyasî
Partiye Siyasî Partiler Kanununun 104 üncü maddesi uyarı
nca İ
HTAR
kararıverilmesi arz ve talep olunur.”
II- İ
NCELEME
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nı
n baş
vuru dilekçesi, işin
incelenmesine ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve dayanı
lan yasa kuralları
,
bunları
n gerekçeleri ile diğer belgeler okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
1- Adalet ve Kalkı
nma Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Baş
kanı
Recep Tayyip Erdoğan’ı
n Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin
ikinci fı
krasıuyarı
nca 10 ay hapis cezası
na mahkûm olmasınedeniyle
milletvekili seçilme yeterliliği bulunmadı
ğı
ndan 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 8. maddesine göre siyasî parti kurucu üyesi
olamayacağı
, aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca sözkonusu Parti
hakkı
nda adıgeçenin kurucu üyelikten çı
karı
lmasısuretiyle aykı
rı
lı
ğı
n
giderilmesi için ihtar kararıverilmesi istenmektedir.
Öncelikle Siyasî Partiler Kanunu’nun olayda uygulanacak 104.
maddesinin Anayasa’ya uygunluğunun, ön sorun kabul edilerek
incelenip incelenemeyeceği üzerinde durulmuş
tur.
Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
sıtarafı
ndan bir siyasî parti
hakkı
nda ihtar kararıverilmesi istemiyle Siyasî Partiler Kanunu’nun
104. maddesi uyarı
nca yapı
lan başvuru, dava niteliği taş
ı
madı
ğı
ndan
bu baş
vurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi Anayasa’nı
n 152.
maddesi uyarı
nca “davaya bakmakta olan mahkeme” konumunda
değildir.
Öte yandan, ileride görülmesi olasıbir davada uygulanabilecek
yasa kuralı
nı
n ancak o dava sebebiyle Anayasa’ya uygun olup
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olmadı
ğı tartı
şı
labileceğinden, konunun bu evrede görüş
ülmesi
yerinde görülmeyerek ihtar isteminin incelenmesine geçildi.
2820 Sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 8. maddesinin birinci
fı
krası
nda siyasî partiler, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip en az
otuz Türk vatandaşıtarafı
ndan kurulabileceği belirtilmiştir.
Anayasa’nı
n “Milletvekili Seçilme Yeterliliği” baş
lı
ğı
nıtaş
ı
yan
76. maddesinin konuyla ilgili ikinci fı
krası“En az ilkokul mezunu
olmayanlar, kı
sı
tlı
lar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamı
ş
olanlar, kamu hizmetinden yasaklı
lar, taksirli suçlar hariç toplam bir yı
l
veya daha fazla hapis ile ağı
r hapis cezası
na hüküm giymişolanlar;
zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hı
rsı
zlı
k, dolandı
rı
cı
lı
k, sahtecilik,
inancıkötüye kullanma, dolanlıiflas gibi yüz kı
zartı
cısuçlarla,
kaçakçı
lı
k, resmi ihale ve alı
m sat ı
mlara fesat karı
ştı
rma, devlet
sı
rlar ı
nıaçı
ğa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katı
lma ve bu
gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları
ndan biri ile hüküm giymiş
olanlar, affa uğramı
ş olsalar bile milletvekili seçilemezler...”
şeklindedir.
2839 sayı
lıMilletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesinde affa
uğramı
şolsalar bile, Türk Ceza Kanunu’nun 312 nci maddesinin ikinci
fı
krası
nda yazı
lıhalkısı
nı
f, ı
rk, din, mezhep veya bölge farklı
lı
ğı
gözeterek kin ve düş
manlı
ğa, açı
kça tahrik etme suçları
ndan
mahkum olanlar milletvekili seçilemeyecekler arası
nda sayı
larak
Anayasa’ya koş
ut düzenleme yapı
lmı
ş
tı
r.
14.8.2001 tarihinde tüzelkişilik kazanan Adalet ve Kalkı
nma
Partisi kurucu üyelerinden Recep Tayyip Erdoğan, kapatı
lan Refah
Partisi’nin 6.12.1997 günü düzenlediği açı
k hava toplantı
sı
nda yaptı
ğı
konuş
ma ile işlediği “halkıdin ve ı
rk farklı
lı
ğıgözeterek, kin ve
düşmanlı
ğa açı
kça tahrik etmek” suçundan TCK.nun, 312.
maddesinin ikinci fı
krasıve 59. maddeleri gereğince 10 ay hapis
cezasıalmı
ş
, 26.3.1999’da cezanı
n infazı
na baş
lanı
larak bihakkı
n
tahliye tarihi 20.1.2000 olduğu halde 647 sayı
lıYasa’dan yararlanarak
24.7.1999 tarihinde salı
verilmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan’ı
n suçu, 4454 sayı
lı Yasa’nı
n
kapsamı
nda olmadı
ğıgibi cezasıinfaz edildikten sonra 22.12.2000
tarihinde yürürlüğe giren 4616 sayı
lı Yasa hükümlerinden
yararlanmasıda mümkün değildir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, Adalet ve Kalkı
nma Partisi
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Kurucu Üyesi Recep Tayyip Erdoğan’ı
n Türk Ceza Kanunu’nun 312.
maddesinin ikinci fı
krası
na göre 10 ay hapis cezası
na mahkum
olmasıve 2839 sayı
lıYasa’nı
n 11. maddesi uyarı
nca milletvekili
seçilme yeterliliği bulunmamasınedeniyle 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’nun 8. maddesine göre siyasî parti kurucu üyesi olamayacağı
anlaş
ı
ldı
ğı
ndan, adıgeçenin kurucu üyelikten çı
karı
lmasısuretiyle
aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca
Adalet ve Kalkı
nma Partisi hakkı
nda ihtarda bulunulması
gerekmektedir.
Bu görüşe Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI ile Rüş
tü SÖNMEZ katı
lmamı
şlardı
r.
2- Başvuruda Recep Tayyip Erdoğan’ı
n milletvekili seçilme
yeterliliğine sahip bulunmamasınedeniyle davalıParti’ye Yasa gereği
verilmesi zorunlu süre de dikkate alı
ndı
ğı
nda görevine devam
etmesinin ileride doğurabileceği giderilmesi olanaksı
z sakı
ncaları
n
önlenebilmesi için Genel Baş
kanlı
k görev ve yetkilerini kullanması
nı
n
tedbiren önlenmesine karar verilmesi istenmektedir.
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesine göre, bir siyasî
partiye ihtar kararıverilmesi halinde bu karar, o siyasî parti genel
başkanlı
ğı
na yazı
lıolarak bildirilir. Bu yazı
nı
n tebliği tarihinden
itibaren altıay içinde aykı
rı
lı
k giderilmediği takdirde, Cumhuriyet
Baş
savcı
sıAnayasa Mahkemesine bu siyasî partinin kapatı
lmasıiçin
resen dava açar. Bu durumda hakkı
nda ihtar verilen bir siyasî partinin
yasal süre içinde bu karara uymak ya da uymamak gibi bir seçeneği
bulunmaktadı
r. Bu nedenle Yasa ile verilen süreyi ve bu süre içinde
tanı
nan olanaklarıortadan kaldı
racak nitelikte tedbir kararıverilemez.
İ
stemin reddi gerekir.
3- Başvuruda Adalet ve Kalkı
nma Partisi’nin kurucu üyelerinden
Ayş
e Böhürler, Ayş
e Nur Kurtoğlu, Habibe Güner, Sema
Ramazanoğlu, Fatma Ünsal Bostan ve Serap Yahş
i Yaşar’ı
n türbanı
simge ve dayatma unsuru olarak kullandı
klarıve bu halleriyle
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip bulunmadı
klarıileri sürülerek
kurucu üyelikten çı
karı
lmalarıiçin davalıParti’ye ihtar kararıverilmesi
istenilmektedir.
Siyasî Partiler Yasası
’nı
n 3. maddesinde “siyasî partiler,
Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahallî idareler
seçimleri yoluyla tüzük ve programları
nda belirlenen görüşleri
doğrultusunda çalı
ş
malarıve açı
k propagandalarıile millî iradenin
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oluş
ması
nısağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde
ülkenin çağdaşmedeniyet seviyesine ulaşmasıamacı
nıgüden ve
ülke çapı
nda faaliyet göstermek üzere teş
kilatlanan tüzelkiş
iliğe sahip
kuruluşlardı
r.” denilmektedir.
Siyasî partilerin toplum ve Devlet düzenini görüşleri
doğrultusunda yönlendirmeleri, denetlemeleri ve etkilemeleri
biçimindeki faaliyetleri genel olarak kamu hizmeti niteliği taşı
sa da
bunlar kamu kuruluş
larıdeğillerdir. Ancak siyasî parti mensupları
nı
n
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, hükümete ve mahalli idarelerin
seçimle işbaşı
na gelen organları
na seçilmeleri halinde kamusal
alanlarda kamu görevi yaptı
kları
ndan kuşku duyulamaz. Kamusal
alanlarda göreve baş
layanları
n ise buralarda uygulanan kı
lı
k kı
yafete
ilişkin kurallarla bağlıolacaklarıkuş
kusuzdur.
Bir siyasî partinin kurucu üyesi olmak milletvekili adayıolmanı
n
ön koşulu değildir. Kurucu üye olmadan da milletvekili adayı
olunabilir.
Milletvekili statüsünde bulunmayan kurucu üyelerin milletvekili
olmasıhalinde tabi olacaklarıkurallara uymadı
klarıileri sürülerek
Parti’ye ihtar verilmesi istemi yerinde görülmemiş
tir. İ
htar isteminin
reddi gerekir.
III- SONUÇ
A- Recep Tayyip ERDOĞAN’ı
n 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’nun 8. maddesine aykı
rıolarak Parti’nin kurucu üyesi olduğu
anlaş
ı
ldı
ğı
ndan Adalet ve Kalkı
nma Partisi’ne, kararı
n tebliğ
tarihinden itibaren altıay içinde aykı
rı
lı
ğıgidermesi için aynıYasa’nı
n
104. maddesi gereğince İ
HTARDA BULUNULMASINA, Mustafa
BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI ile Rüş
tü
SÖNMEZ’in karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
B- Recep Tayyip ERDOĞAN’ı
n, Parti Tüzüğü’nün 77.
maddesinde yazı
lıGenel Başkanlı
k görev ve yetkilerini kullanması
nı
n
tedbiren önlenmesine iliş
kin istemin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- Ayşe BÖHÜRLER, Ayş
enur KURTOĞLU, Güner HABİ
BE,
Sema RAMAZANOĞLU, Fatma ÜNSAL ve Serap YAŞAR’ıParti’nin
kurucu üyeliğinden çı
karmayan davalıParti’ye ihtar kararıverilmesi
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
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D- Karar örneğinin, gereği için Yargı
tay
Baş
savcı
lı
ğı
’na gönderilmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
9.1.2002 gününde karar verildi.

Cumhuriyet

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/8 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/9

Yargı
tay Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğıbaş
vuru dilekçesinde, Adalet
ve Kalkı
nma Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Baş
kanıRecep Tayyip
ERDOĞAN’ı
n TCK’nun 312. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca hapis
cezası
na mahkûm olmasınedeniyle milletvekili seçilme yeterliliğinin
bulunmadı
ğı
nı
, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 8. maddesine
göre, milletvekili seçilme yeterliliği bulunmayanları
n parti kurucu üyesi
olamayacağı
nı
, aynıYasa’nı
n 104. maddesi gereğince adıgeçenin
kurucu üyelikten çı
karı
larak aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararı
verilmesini istemiş
tir.
4121 ve 4709 sayı
lı Yasalarla Anayasa’nı
n 68. ve 69.
maddelerinde önemli değişiklikler yapı
larak siyasî partilerin kurulma,
faaliyet ve kapatı
lmaları
na iliş
kin demokratik toplum düzenlerinde
uygulanan kurallara koşut düzenlemeler getirilmiş
tir. Buna göre, bir
siyasî partinin kapatı
labilmesi; tüzük ve programı
nı
n Anayasa’nı
n 68.
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maddesinin dördüncü fı
krasıhükümlerine aykı
rıolması
; eylemleriyle
Anayasa’nı
n 68. maddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen fiillerin
işlendiği odak haline gelmesi ya da, yabancı devletlerden,
uluslararasıkuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve
tüzelkişilerden maddî yardı
m almasıhallerinde mümkün olabilecektir.
Böylece, siyasal partilerin faaliyetlerini sürdürürken hangi hallerde
kapatı
labileceklerine ilişkin açı
k ve net kurallar konularak güvence
sağlanmı
ş
, yasa ile kapatma nedenlerinin genişletilmesi önlenmiştir.
Nitekim, 23.7.1995 gün ve 4121 sayı
lıYasayla yapı
lan Anayasa
değiş
ikliklerine ilişkin 5.6.1995 günlü Anayasa Komisyonu Raporunda
“...Komisyonumuz siyasî partilerin, yeni kaleme aldı
ğı68. maddede
yer alan ilkelere uymasıgerektiğini metne açı
klı
kla koymak suretiyle,
partilerin temelli kapatı
lması
nı
n sadece bu ilkelere uyulmaması
halinde öngörmüş ve diğer hallerde öngörmemiştir. Temelli
kapatmanı
n partilerin tekrar kurulamamasıdemek olduğu da metinde
belirtilmiştir. Aynısistematiğe uygun olarak komisyonumuz, siyasî
partilerin bu ilkelere uygun hareket etmelerinin iki ayrışeklini açı
kça
düzenlemiştir. Bunlardan birincisi, partinin tüzük ve programı
nı
n bu
ilkelere aykı
rı olması
dı
r. İ
kinci durum ise Partinin beyan ve
eylemlerinin bu ilkelere aykı
rıolması
dı
r. Bu iki durum, Anayasa’nı
n
mer’i metninde de, Teklifte de birbirinden yeteri açı
klı
kla
ayrı
lmamı
ştı
r. Komisyonumuz bu ayrı
mıyapmı
şve ikinci halde temelli
kapatmayıancak partinin bu tür eylemlerin iş
lendiği bir odak haline
gelmiş olması
na bağlamı
ştı
r. Bu hüküm Federal Almanya
Anayasası
’nı
n 18. maddesinden esinlenmişolup, partilere çok daha
sağlam hukuki teminat getirmektedir.” denilmiş
tir.
Anayasa’da öngörülen kapatma nedenleri, 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde de aynen tekrarlanarak,
Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partileri hangi durumlarda
kapatabileceği açı
kça belirlenmiştir. Ancak, Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinde, aynıKanunun 101. maddesi dı
şı
nda
kalan emredici hükümlerle diğer kanunları
n emredici hükümlerine
aykı
rı
lı
k halinde bu aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için ihtar kararıverileceği;
aykı
rı
lı
ğı
n altı ay içinde giderilmemesi halinde ilgili partinin
kapatı
lmasıiçin dava açı
lacağıöngörülmektedir. Oysa, Anayasa’da,
Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde belirtilen durumlara
aykı
rı
lı
k halinde herhangi bir kapatma yaptı
rı
mıbelirlenmemiş
tir.
Anayasa’da açı
kça kapatma yaptı
rı
mı
na bağlıtutulmayan nedenlerle
siyasî partilerin kapatı
lmasıkabul edilemez. Yasakoyucunun, siyasî
partilerin 104. maddede öngörülen emredici hükümlere uygun
davranmaları
nı sağlamak amacı
yla kapatma dı
şı
nda başka bir
yaptı
rı
m getirebileceği kuşkusuzdur.
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Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
mıöngören Siyasî Partiler
Kanunu’nun 104. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olduğundan
ya iptal edilmesi ya da ihmal edilmesi gerekir. Anayasa
Mahkemesi’nin itiraz ve iptal davalarıdı
şı
nda, uygulayacağıbir kuralı
iptal edebilmesi için elinde Yüce Divan sı
fatıile baktı
ğıbir dava, ya da
bir siyasî parti kapatma davasıbulunmasıgerekir. Bunun dı
şı
nda
kalan yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
, milletvekilliğinin
düşmesi ya da ihtar kararıverilmesi için yapı
lan başvurular dava
niteliğinde olmadı
ğı
ndan bu tür başvurularda uygulanacak bir yasa
kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
k olan bir kuralı
n bu evrede iptali mümkün
olamayacağı
ndan, böyle bir durumda yasa kuralı
nı
n ihmal edilerek
üstün hukuk normu olan Anayasa’nı
n uygulanmasıgerekir. Bu aynı
zamanda Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesini düzenleyen
11. maddesinin gereğidir. Siyasî Partiler Kanunu’nun 104. maddesi
Anayasa’da bulunmayan bir yaptı
rı
m öngördüğünden, ihmal edilerek
uygulanmamasıgerekir. 104. madde uygulanarak ihtar kararıverilse
bile, bunun gereğini yapmayan parti hakkı
nda Anayasa’ya göre
kapatma yaptı
rı
mı uygulanamayacağı
ndan baş
vuru sonuçsuz
kalacaktı
r.
Bu maddeye göre açı
lacak parti kapatma davalar ı
nda ihtar
kararıönkoş
uldur. Sözkonusu karar olmadan dava açı
lamayacağı
na
göre, kapatma davası
nıdoğrudan etkileyen bu aş
amanı
n önemi
yadsı
namaz. Böyle bir durumda ihtar kararıverilerek, siyasal partilerin
Anayasa’da bulunmayan bir kapatma tehdidi altı
nda tutulması
demokrasinin vazgeçilmez kurumları
nı
n hukuk güvenliğinden yoksun
bı
rakı
lmasısonucunu doğurur.
Öte yandan, 4454 sayı
lıBası
n ve Yayı
n Yoluyla İ
şlenen Suçlara
İ
lişkin Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanunun 1. maddesinin
bir bölümünün iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı
nı
n
gerekçesinde, “Dava konusu düzenlemeyle düş
ünceyi açı
klama
özgürlüğü bağlamı
nda bası
n yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayı
n
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
olanlar kapsam dı
ş
ıbı
rakı
lmı
ştı
r. Aynıtür suçu iş
leyenler için farklı
uygulama öngören bu düzenlemenin haklıbir nedeni bulunmadı
ğı
açı
ktı
r” denilerek yapı
lan düzenlemenin hukuksal niteliğinin “erteleme”
olduğu açı
kça belirlenmiştir.
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4616 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle, Anayasa Mahkemesi’nin
iptal kararı
nı
n gereği yerine getirilerek miting, kongre, konferans,
seminer, sempozyum, açı
k oturum veya panel gibi her türlü
toplantı
larda yaptı
klarıkonuşmalar nedeniyle oniki yı
l ya da daha az
hürriyeti bağlayı
cıbir cezaya mahkûm olanları
n cezaları
nı
n infazı
nı
n
ertelendiği kurala bağlanmı
ştı
r.
Buna göre, ihtar istemine konu olan, Adalet ve Kalkı
nma Partisi
Genel Başkanı
’nı
n T.C.K.nun 312. maddesinin ikinci fı
krasıgereğince
aldı
ğımahkûmiyet de erteleme kapsamıiçine alı
nmı
ştı
r. Ancak
çoğunluk görüşünde, adıgeçen Parti Genel Baş
kanı
nı
n aldı
ğı
mahkûmiyetin Yasa’nı
n çı
kması
ndan önce infaz edilmiş olması
nedeniyle bu Yasa’nı
n öngördüğü “erteleme” olanağı
ndan
yararlanamayacağıbelirtilmiştir.
647 sayı
lıCezaları
n İ
nfazıHakkı
nda Kanun’un 6. maddesinde
öngörülen ertelemenin kimi koşulları
n gerçekleşmesi halinde yargı
organları
nca karara bağlanması
na karşı
n, 4454 sayı
lıYasayla
getirilen erteleme böyle bir karara gerek duyulmadan doğrudan
uygulanan kendine özgü bir niteliğe sahiptir.
4454 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinde, cezasıertelenen kişinin,
üç yı
llı
k deneme süresini 1. madde kapsamı
na giren kası
tlıbir
cürümden dolayıyeniden mahkûm olmaksı
zı
n geçirmesi halinde
hakkı
ndaki mahkûmiyetin vaki olmamı
şsayı
lacağıbelirtilmiş
tir.
Ertelemenin ilk sonucu cezaları
n infazı
na engel oluşturması
dı
r.
4616 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle öngörülen ertelemede, asli
cezaya bağlıolarak gerçekleşen fer’i ceza ya da hak yoksunlukları
nı
n
ertelenmeyeceğine ilişkin herhangi bir ayrı
ksıkural yoktur. Bu
nedenle, asli cezaya bağlıolarak gerçekleş
en fer’i cezalarla hak
yoksunlukları
na ilişkin yaptı
rı
mları
n da erteleme olanakları
ndan
yararlanmasıgerekir. Recep Tayyip ERDOĞAN’ı
n asli cezasıinfaz
edilmişya da bihakkı
n tahliyesi sağlanmı
şolsa bile buna bağlıolan
hak yoksunlukları
nı
n infazı
na 4616 sayı
lıYasa yürürlüğe girdiği
tarihte devam edilmektedir. Bu Yasa kapsamı
na giren bir suçtan
dolayımahkûm edildiğine göre, infazıdevam eden fer’i cezalarıve
hak yoksunluklarıyönünden ertelemeden yararlanmasıgerekeceği
gibi, 4454 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinde öngörülen “mahkûmiyetin
hiç vaki olmamı
şsayı
lacağı
” olanağı
ndan da faydalanmasıgerekir.
Belirtilen yasaları
n öngördüğü imkanlardan faydalanmasıTürk Ceza
Kanunu’nun 2. maddesindeki “...Bir cürüm veya kabahatin iş
lendiği
zamanı
n kanunu ile sonradan neş
rolunan kanun hükümleri birbirinden
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farklıise failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur” hükmünün
gereğidir.
Yurt dı
ş
ı
na kaçmak suretiyle aldı
ğıcezanı
n infazı
nıengelleyen
bir mahkûm 4454 sayı
lıve bunun kapsamı
nıgenişleten 4616 sayı
lı
Yasaları
n getirdiği erteleme ve “mahkûmiyetin hiç vaki olmaması
”
olanakları
ndan faydalanarak her türlü hakları
na kavuş
urken, Yasa’nı
n
yürürlüğünden önce iyi niyetle kendiliğinden gelip asli cezası
nıçeken
diğer bir mahkûmu bu olanaklardan yararlandı
rmamak adalet,
hakkaniyet ve eş
itlik ilkeleriyle bağdaş
maz.
Öte yandan, Danı
ştay’ı
n 15.11.1990 gün ve 2/2 sayı
lıİ
çtihadı
birleş
tirme kararı
nda da belirtildiği gibi, 4454 sayı
lıYasa’nı
n 2.
maddesinde belirtilen üç yı
llı
k deneme süresinin bitimi beklenmeden
fer’i cezalarla hak yoksunlukları
na ilişkin yaptı
rı
mları
n ortadan
kalktı
ğı
nı
n da kabulü gerekir. Üç yı
llı
k deneme süresi bittikten sonra
bu hakları
n kullanı
labileceğini savunmak ertelemenin amacı
na ters
düşer. Kiş
inin fer’i cezaları
yla hak yoksunluklarıda deneme süresince
ertelenmişve askı
ya alı
nmı
ştı
r.
Açı
klanan nedenlerle, yaptı
rı
mıbulunmayan sonuçsuz bir ihtar
kararı
nı
n verilemeyeceği, ertelemenin amacı
, bölünmezliği, fer’i
cezalarla hak yoksunlukları
na etkisi gözetildiğinde, 4454 ve 4616
sayı
lıYasaları
n öngördüğü olanaklardan Adalet ve Kalk ı
nma Partisi
Genel Baş
kanı
’nı
n yararlanmasıgerektiği ve parti kurucu üyesi
olması
nda yasal bir engel bulunmadı
ğıdüşüncesiyle çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yoruz.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/1 (Siyasî Parti-İ
htar)
: 2002/10
: 14.3.2002

İ
HTAR İ
STEMİ
NDE
Baş
savcı
lı
ğı

BULUNAN

:

Yargı
tay

Cumhuriyet

İ
HTAR İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 24.2.1998 tarihinde kurulan ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde ilk
büyük kongresini yapmayan Değiş
en Türkiye Partisi (DEPAR)’ne,
aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istemidir.
I- İ
NCELEME
Parti BaşkanıGökhan ÇAPOĞLU’nun, Parti adı
na Anayasa
Mahkemesi Başkanlı
ğı
’na yazdı
ğıdilekçe ve eklerinden, adıgeçen
Partinin 3.3.2002 tarihinde 1. Olağanüstü Büyük Kongresini topladı
ğı
,
yapı
lan bu toplantı
da mali faaliyet raporunun kabulü, ibrasıve
Değiş
en Türkiye Partisi (DEPAR)’nin kapanması konusunda
toplantı
ya katı
lan 15 delegenin oybirliğiyle karar alı
ndı
ğı
anlaş
ı
lmaktadı
r.
Bu durumda tüzel kişiliği sona eren Partiye 2820 sayı
lıYasa’nı
n
104. maddesi uyarı
nca ihtar verilmesi istemi hakkı
nda karar vermeye
gerek kalmamı
ştı
r.
II- SONUÇ
Değişen Türkiye Partisi’nin 3.3.2002 gününde yapı
lan 1.
Olağanüstü Büyük Kongresinde, kapanması
na karar verildiğinden,
konusu kalmayan ihtar istemi hakkı
nda KARAR VERİ
LMESİ
NE YER
OLMADIĞINA, 14.3.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/1
: 17.4.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Aydı
nlı
k Türkiye
incelenmesidir.

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lı
mları
yla
30.10.2001 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda “Dosyadaki
eksiklikler giderildiğinden işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 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 defter ve belgelerde,
Aydı
nlı
k Türkiye Partisi’nin 1999 yı
lıgelirleri ve giderleri birbirine denk
biçimde, 28.081.639.409.- lira olarak gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin, 1999 yı
lı gelirleri toplamı
20.073.339.409.- liradı
r. Bunun, 178.339.409.- lirası1998 yı
lı
ndan
devreden, 19.895.000.000.- lirasıda bağı
şlar ve diğer gelirlerdir.
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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 ve İ
lçe Örgütleri Gelirleri
Partinin 15 il örgütü ve il örgütü bulunmayan 3 ilçe örgütünce
sağlanan gelirleri toplamı8.008.300.000.- lira olarak gösterilmiştir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri
üzerine yapı
lan incelemede, gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n, 2820
sayı
lıYasaya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıgiderleri 20.051.774.673.liradı
r. Bu tutarı
n 16.740.660.132.- lirası“Büro Genel Giderleri”,
1.568.030.000.- lirası“Yayı
n Giderleri”, 290.000.000.- lirası“Balo,
Eğlence, Konser vb. Faaliyet Giderleri”, 575.000.000.- lirası
“DemirbaşGiderleri”, 878.084.541.- lirasıda “Diğer Giderleri” için
harcanmı
ş
tı
r.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin 2820 sayı
lıYasaya uygun olduğu
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Partinin 15 il ve il örgütü bulunmayan 3 ilçe örgütünün 1999 yı
lı
içindeki giderleri toplamı7.734.785.226.- lira gösterilmiş
tir. Bu tutarı
n,
6.497.885.226.- lirası“Büro Genel Giderleri”, 350.381.000.- lirası
“Personel Giderleri”, 4.350.000.- lirası“Bayrak, Flama, Rozet vb.
Giderleri”, 200.545.000.- lirası“Yayı
n Giderleri”, 467.830.000.- lirası
“Demirbaş Giderleri” ve 213.794.000.- lirası“Diğer Giderleri” için
harcanmı
ş
tı
r.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n 2820
sayı
lıYasaya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
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IV- SONUÇ
Aydı
nlı
k Türkiye
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

Partinin kesinhesabı
nda gösterilen 28.081.639.409.- lira geliri
ile 27.786.559.899.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru
ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 17.4.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/2
: 17.4.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Devrimci Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
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 4.1.2001 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
“Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 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 maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde
Devrimci Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 1999 yı
lıgelirleri ve giderleri,
birbirine denk biçimde 4.651.828.298.- lira olarak gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin, 1999 yı
lıgelirleri toplamı335.142.000.liradı
r. Bunun, 3.142.000.- lirası 1998 yı
lı
ndan devreden,
332.000.000.- lirasıbağı
ş
lar ve diğer gelirlerdir.
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Genel Merkezin 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 ve İ
lçe Örgütleri Gelirleri
Partinin 3 il örgütünce sağlanan
4.316.686.298.- lira olarak gösterilmiştir.

gelirleri

toplamı

İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin birleşik kesinhesaba doğru
olarak geçirildiği anlaşı
ldı
ğı
ndan; bu gelirlerin kesinhesap muhasebe
kayı
tları
nı
n da 2820 sayı
lıYasaya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıiçindeki giderleri kesinhesap
verilerine göre 303.050.000.- lira olarak gösterilmiştir. Bu tutarı
n
tamamıgenel yönetim giderleri için harcanmı
ş
tı
r.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin 2820 sayı
lıYasaya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Partinin 3 il örgütünün 1999 yı
lıiçindeki giderleri toplamı
4.195.687.812.- lira gösterilmiştir. Bu tutarı
n tamamıgenel yönetim
giderleri için harcanmı
ş
tı
r.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n 2820
sayı
lıYasaya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Devrimci Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda ;
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Partinin kesinhesabı
nda gösterilen 4.651.828.298.- lira geliri ile
4.498.737.812.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 17.4.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/2 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/3
: 17.4.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Değişen Türkiye Partisi’nin 2000, 2001 ve 2002 yı
lları
kesinhesapları
nı
n incelenmesidir.
II- İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı
’na verilen Değiş
en Türkiye
Partisi’nin kapatı
lması
na iliş
kin 3.3.2002 tarihli 1. Olağanüstü Büyük
Kongre Kararıile ekinde yer alan Malî Faaliyet Raporu, Tasfiye
Kurulu Kesinhesap Listesi ve 2002 yı
lıgelir-gider belgeleri üzerinde
yapı
lan inceleme ve karş
ı
laş
tı
rma sonuçları
nıiçeren esas inceleme
raporu, Anayasa ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu 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:
A- 2000 ve 2001 Yı
llarıGelir ve Giderleri
Partinin 1. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde kabul ve ibra edilen
Malî Faaliyet Raporunda; 2000 ve 2001 yı
lları
nda Parti Genel Merkezi
ile il örgütleri bünyesinde herhangi bir gelir-gider faaliyetinde
bulunulmadı
ğıbelirtilmektedir.
Buna göre Partinin 2000 ve 2001 yı
lları
nda gelir ve giderinin
bulunmadı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- 2002 Yı
lıGelir ve Giderleri
Denetimin maddî öğelerini oluş
turan belgelerde Değiş
en
Türkiye Partisi’nin 2002 yı
lıgelirleri ve giderleri birbirine denk biçimde
3.004.170.000.- lira gösterilmiştir.
1- Gelirler
Partinin 2002 yı
lıgelirleri 3.004.170.000.- liradı
r. Bunun,
2.610.000.000.- lirasıaidat, 394.170.000.- lirasıise demirbaşsatı
ş
geliridir
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Gelir belgeleri üzerinde yapı
lan incelemede, toplam
3.004.170.000.- TL. gelirin 2820 sayı
lıYasa hükümlerine uygun
olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- Giderler
Partinin 2002 yı
lı giderleri 3.004.170.000.- liradı
r. Bunun
1.513.370.000.- lirasıMaliye Bakanlı
ğı
’na Parti borcu (Hazineye irat
borcu), 1.115.800.000.- lirasıkira stopajıborcu ve 375.000.000.- lirası
ise kongre ilan giderleri için harcanmı
ş
tı
r.
Gider belgeleri üzerinde yapı
lan incelemede toplam
3.004.170.000.- TL. giderin 2820 sayı
lıYasa hükümlerine uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
III- SONUÇ
Değişen Türkiye Partisi’nin 2000, 2001 ve 2002 yı
lları
kesinhesapları
nı
n incelenmesi sonucunda ;
1- Partinin 2000 ve 2001 yı
lıgelir ve giderinin bulunmadı
ğı
na,
2- Partinin 2002 yı
lıkesinhesabı
nda gösterilen 3.004.170.000.lira geliri ile 3.004.170.000.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
17.4.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/4(Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/4
: 17.4.2002

I- MALÎ DENETİ
Mİ
N KONUSU
Türkiye
Sultan
incelenmesidir.

Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğünün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
17.4.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; “Dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine, oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 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 defter ve belgelerde, il
örgütü bulunmayan Türkiye Sultan Partisi’nin 2000 yı
lıgelirleri ve
giderleri birbirine denk biçimde, 305.730.000.- lira olarak
gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
İ
l örgütü bulunmayan Türkiye Sultan Partisi’nin 2000 yı
lıiçindeki
Genel Merkez gelirleri toplamı 305.730.000 liradı
r. Bunun
217.384.230.- lirasıgeçen yı
ldan devreden nakit, 88.345.770.- lirası
bağı
ştı
r.
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Genel Merkezin 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.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin
305.730.000.- liradı
r.

2000

yı
lı içindeki

giderleri,

Bu tutarı
n 254.230.000- lirasıgenel giderler, 51.500.000.- lirası
ulaş
tı
rma giderleri için harcanmı
ş
tı
r.
Genel Merkezin 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 Sultan Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Partinin kesinhesabı
nda gösterilen 305.730.000.- lira geliri ile
305.730.000.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 17.4.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

833

Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/9(Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/5
: 17.4.2002

I- MALÎ DENETİ
Mİ
N KONUSU
Türkiyem Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
17.4.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; “Dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine, oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 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 maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde il
örgütü bulunmayan Türkiyem Partisi’nin 2000 yı
lıgelirleri ile giderleri
birbirine denk biçimde 2.917.750.000.- lira olarak gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
İ
l örgütü bulunmayan Türkiyem Partisi’nin 2000 yı
lıiçindeki
gelirleri toplamı2.917.750.000.- liradı
r. Bunun, 150.000.000.- lirası
üye aidatları
, 2.767.750.000.-lirasıbağı
ş
lardı
r.
Genel Merkezin 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.
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B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin
2.917.750.000.- liradı
r.

2000

yı
lı içindeki

giderleri,

Bu tutarı
n 1.912.500.000.- lirasıkira giderleri, 377.950.000.lirasıhaberleşme giderleri, 40.089.500.- lirasıSSK prim ödemeleri,
584.585.000.- lirası vergi ödemeleri, 2.625.500.- lirası genel
giderlerdir.
Genel Merkezin 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
Türkiyem Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 2.917.750.000.- lira geliri ile
2.917.750.000.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 17.4.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/26 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/6
: 17.4.2002

I- MALÎ DENETİ
Mİ
N KONUSU
Emeğin Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
30.10.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; “Dosyadaki
eksiklikler
giderildiğinden
işin
esası
nı
n
incelenmesine,...
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE” karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 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 maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde,
Emeğin Partisi’nin 1999 yı
lı gelirlerinin 40.648.593.693- lira,
giderlerinin 39.107.730.319- lira olduğu ve 2000 yı
lı
na 1.540.863.374lira devredildiği görülmüştür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti kayı
tları
na göre, Parti Genel Merkezi 1998 yı
lı
ndan
devredilen 334.021.660.- lira ile birlikte; 1999 yı
lı
nda, il ödentisi olarak
1.505.555.000.- lira, bağı
ş olarak 7.550.000.000.- lira, yayı
n
satı
ş
ları
ndan 2.661.000.000.- lira olmak üzere; 12.050.576.660.- lira
gelir elde etmiş
tir.
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Parti Genel Merkezi, faaliyetlerini yürütmek için 1999 yı
lı
nda
11.841.920.055- liralı
k harcama yapmı
ş; 2000 yı
lı
na 208.656.605- lira
nakit devretmiş
tir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, yı
l içinde il ödentisi olan 1.505.555.000.- lira gelir
ile yayı
n satı
şları
ndan elde edilen 2.661.000.000.- lira gelirin 2820
sayı
lıYasa’nı
n 61-69. Maddeleri hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğı
görülmüş
tür.
Yı
l içinde bağı
şolarak elde edilmişolan 7.550.000.000.- lira
gelirin ise 2820 sayı
lıYasa’nı
n 69. maddesi hükümlerine uygun
olarak sağlanmadı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Şöyle ki;
Yasa’nı
n 69. maddesinin üçüncü fı
krası
nda; “sağlanan gelirin
türü ve miktarı
yla, gelirin sağlandı
ğıkimsenin adı
, soyadıve adresi,
makbuzu düzenleyenin sı
fatı
, adı
, soyadıve imzası
, makbuzda ve dip
koçanları
nda yer alı
r.” hükmüne yer verilmiş
tir.
Aş
ağı
da numaraları belirtilen toplam 7.550.000.000.- lira
tutarı
ndaki Parti Genel Merkezine ait gelir makbuzları
nda ise, gelirin
sağlandı
ğıkimsenin adresi ile makbuzu düzenleyenin sı
fatı
, adıve
soyadı
na yer verilmemiştir.

2820 Sayı
lıYasanı
n 69. Maddesine Uygun Olarak Düzenlenmeyen
Gelir Makbuzları
na İ
lişkin Liste
Sı
ra No Makbuz Tutarı
(TL)
Sı
ra No Makbuz Tutarı
(TL)
No
No
1
37456
50.000.000
55
38613
50.000.000
2
37457
50.000.000
56
38614
50.000.000
3
37458
50.000.000
57
38615
50.000.000
4
37459
45.000.000
58
38616
50.000.000
5
37460
30.000.000
59
38617
50.000.000
6
37461
50.000.000
60
38618
50.000.000
7
37462
25.000.000
61
38619
50.000.000
8
37463
25.000.000
62
38620
50.000.000
9
37464
20.000.000
63
38621
50.000.000
10
37465
20.000.000
64
38622
50.000.000
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
838

37466
37467
37468
37469
37470
37471
37472
37474
37475
37476
37477
37478
37479
37480
37481
37482
37483
37484
37485
37486
37487
37488
37489
37490
37492
37493
37494
37495
37496
37498
37499
37500
38601
38602
38603
38604
38605
38606
38607
38608
38609
38610
38611

50.000.000
25.000.000
15.000.000
50.000.000
10.000.000
20.000.000
5.000.000
25.000.000
50.000.000
50.000.000
20.000.000
35.000.000
25.000.000
25.000.000
50.000.000
20.000.000
15.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
25.000.000
20.000.000
25.000.000
50.000.000
15.000.000
15.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
15.000.000
15.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

38623
38624
38626
38627
38628
38629
38630
38631
38632
38633
38634
38637
38640
38641
38642
38643
38645
38646
38648
38651
38653
38654
38655
38656
38657
38658
38659
38660
38661
38662
38663
38664
38665
38666
38667
38668
38669
38670
38671
38672
38673
38674
38675

50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
50.000.000
25.000.000
50.000.000
25.000.000
15.000.000
50.000.000
40.000.000
15.000.000
45.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
45.000.000
50.000.000
50.000.000
35.000.000
50.000.000
50.000.000
35.000.000
25.000.000
1.000.000.000
700.000.000
500.000.000
450.000.000
100.000.000
80.000.000
70.000.000
350.000.000
200.000.000
150.000.000
60.000.000
40.000.000
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38612
35.000.000
108
38676
100.000.000
SÜTUN TOPLAMI 1.970.000.000 SÜTUN TOPLAMI 5.580.000.000
GENEL TOPLAM: 1.970.000.000 + 5.580.000.000= 7.550.000.000
Yasa’nı
n 76. maddesinin üçüncü fı
krası
nda; “Bu Kanunun 69
uncu 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.
Siyasi partilerin elde ettiği gelirlerin kaynağı
nı
n açı
kça gelir
belgelerinde yer almasısiyasi partiler için getirilmiş yasal bir
yükümlülüktür.
Bu nedenle, Yasa’nı
n 69. maddesinin üçüncü fı
krası
na uygun
olarak elde edilmediği anlaş
ı
lan 7.550.000.000.- liranı
n Hazineye gelir
yazı
lmasıuygun görülmüştür.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Gelirleri
Partinin 1999 yı
lıiçinde 56 il ve il örgütü bulunmayan 1 ilçe
örgütünce sağlanan gelirleri toplamı27.842.548.089- lira olarak
gösterilmiştir. Kesinhesap verilerine göre, bu gelirin 15.761.683.350.lirası ilçe ödentilerinden, 9.827.431.350.- lirası bağı
şlardan,
294.163.366.- lirasıyayı
n satı
ş
ları
ndan, 1.759.270.023 lirasıyemek,
şenlik,
konser
organizasyonları
ndan,
200.000.000.lirası
bayrak,flama satı
ş
ları
ndan, elde edilmiştir. İ
l ve ilçe örgütlerinin 1998
yı
lı
ndan devredilen nakit mevcudu ise 755.68.944.- liradı
r. İ
l ve ilçe
örgütlerinin 2000 yı
lı
na devredilen nakit mevcudu 1.332.206.769.liradı
r.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin, 2820 sayı
lıYasaya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
C- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi, faaliyetlerini yürütmek için 1999 yı
lı
nda
11.841.920.055- lira harcama yapmı
ş, 2000 yı
lı
na 208.656.605- lira
nakit devredilmiş
tir. Bu tutarı
n 5.492.100.000- lirasıkira ve bina
giderleri, 520.025.980- lirası haberleş
me ve kargo giderleri,
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4.074.913.762- lirasıtanı
tı
m ve propaganda giderleri, 80.000.000.lirası ilan giderleri, 343.188.376.- lirası kı
rtasiye giderleri,
923.009.997.- lirasıgenel giderler, 408.681.940.- lirasıdemirbaş
giderleri için harcanmı
ş
tı
r.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 sayı
lıYasaya uygun olarak
gerçekleş
tirildiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Partinin 56 il ile il örgütü bulunmayan 1 ilçe örgütünün 1999 yı
lı
içindeki giderleri toplamı27.265.810.264- lira harcama yapmı
ş; 2000
yı
lı
na 1.332.206.769.- lira nakit devredilmiş
tir.
Bu tutarı
n 15.197.418.768- lirası kira ve bina giderleri,
3.245.662.205- lirasıhaberleşme ve kargo giderleri, 2.115.345.567lirasıtanı
tı
m ve propaganda giderleri, 679.398.499.- lirasıilan
giderleri, 2.053.591.209.- lirasıkı
rtasiye giderleri, 2.300.601.516. lirası genel giderler, 1.505.555.000.- lirası demirbaş giderleri,
168.237.500.- lirasıkongre giderleri için harcanmı
ş
tı
r.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin 2820 say ı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
D- Parti Malları
Emeğin Partisi’nin 6.2.2001 günlü, 2001/03 sayı
lıyazı
sı
nı
n
incelenmesinden 1999 yı
lı
nda KDV dahil 122.331.940 lira değerinde
demirbaş edindiği taşı
nmazlarıile değeri yüz milyon lirayıaşan
menkul kı
ymeti ve haklarıbulunmadı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
IV-SONUÇ
Emeğin
sonucunda,

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi

1- Partinin kesinhesabı
nda gösterilen 33.098.593.693.- lira geliri
ile 39.107.730.319- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna;
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2- 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 69. maddesine uygun olarak
sağlanmadı
ğıanlaş
ı
lan 7.550.000.000.- liranı
n, aynıYasa’nı
n 76.
maddesi uyarı
nca Hazineye gelir yazı
lması
na;
17.4.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

841

Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/7
: 17.4.2002

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

Mutludur

Partisi’nin

1999

yı
lı

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
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 4.1.2001 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 1999 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 maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde il
örgütü bulunmayan Türkiye Özürlüsü İ
le Mutludur Partisi’nin 1999 yı
lı
gelirleri ve giderleri, birbirine denk biçimde 4.182.160.- lira olarak
gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
İ
l örgütü bulunmayan Türkiye Özürlüsü İ
le Mutludur Partisi’nin
1999 yı
lıiçindeki Genel Merkez gelirleri toplam 4.182.160.- liradı
r.
Bunun; 1.182.160- lirasıgeçen yı
ldan devreden nakit, 3.000.000.lirasıbağı
ş
tı
r.
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Genel Merkezin 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.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıiçindeki giderleri, 1.900.000liradı
r.
4.182.160.- liralı
k gelir ile 1.900.000.- liralı
k gider arası
ndaki
farkıoluş
turan 2.282.160.- lira nakit mevcudu olarak 2000 yı
lı
na
devretmiştir.
Genel Merkezin 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

1999

yı
lı

Partinin kesinhesabı
nda gösterilen 4.182.160.- lira geliri ile
1.900.000.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 17.4.2002 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Nurettin TURAN

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

843

Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/25 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/8
: 15.7.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Türkiyem Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
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
lı
mları
yla 12.9.2001 tarihinde 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 1999 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluşturan 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 defter ve belgelerde,
Türkiyem Partisi’nin 1999 yı
lıgelirleri ve giderleri birbirine denk
biçimde, 2.931.888.275.- lira olarak gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
Genel Merkezi dı
şı
nda teşkilâtıbulunmayan Türkiyem Partisi
Genel Merkezi’nin, 1999 yı
lıgelirleri toplamı2.931.888.275.- liradı
r.
Bunun, 642.806.- lirası1998 yı
lı
ndan devir olup, 155.000.000.- lirası
aidat, 2.776.245.469.- lirasıise bağı
şgelirleridir.
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.
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B- Giderlerin İ
ncelenmesi
Genel Merkezi dı
ş
ı
nda teş
kilâtıbulunmayan Türkiyem Partisi
Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıgiderleri 2.931.888.275.- liradı
r. Bu tutarı
n
1.340.000.000.- lirası kira, 238.455.000.- lirası haberleşme,
648.380.835.- lirası personel, 383.124.440.- lirası SSK prim
ödemeleri, 321.928.000.- lirasıise vergi (stopaj) giderleridir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Türkiyem Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi
sonucunda:
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 2.931.888.275.- lira geliri ile
2.931.888.275.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 15.7.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/9
: 15.7.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Değişen Türkiye
incelenmesidir.

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
yapı
lan
ilk
inceleme
toplantı
sı
nda;
“Dosyada
eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine, 17.4.2002 gününde
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 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
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 Değiş
en Türkiye Partisi’nin 1999 yı
lıiçindeki Genel
Merkez ve 51 il örgütünden gelir ve gideri olmadı
ğıbildirilen 45 il
dı
şı
nda kalan 6 il örgütü ile birlikte gelirler toplamı
nı
n 9.781.545.933.lira, giderler toplamı
nı
n ise 9.900.314.858.- lira olduğu görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lı içindeki gelirleri
4.623.866.776.- lira olarak gösterilmiştir. Bunun; 912.333.- lirası
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önceki yı
ldan devir olup,3.113.416.776.- lirası üye aidatları
,
235.500.000.- lirasısosyal etkinlik,
15.000.000.- lirasıbağı
ş
,
119.750.000.lirası
satı
ş,363.200.000.lirası
iller
ödentileri,777.000.000.- lirası ise Milletvekili aday ödentileri
gelirleridir.
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.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 51-45=6 il örgütünce sağlanan gelirler toplamı
5.157.679.157.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunun; 312.720.925.- lirası
önceki yı
ldan devir olup, 913.826.200.- lirası üye
aidatları
,
2.477.850.000.- lirasısosyal etkinlik, 1.405.002.957.- lirasıbağı
ş
,
361.000.000.- lirasıise Milletvekili aday ödentileri gelirleridir.
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 1999 yı
lı içindeki giderleri
4.623.866.776.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunun; 2.681.000.000.lirası
nı
n kira giderlerine, 425.000.000.- lirası
nı
n tanı
tı
m giderlerine,
1.517.866.776.- lirası
nı
n yönetim giderlerine yapı
ldı
ğıanlaşı
lmı
ştı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasas ı
’na
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin 51-45=6 il örgütünce yapı
lan giderler toplamı
5.276.448.082.- lira olarak gösterilmiştir. Bunun; 934.250.000.lirası
nı
n kira giderlerine,
162.735.000. - lirası
nı
n tanı
tı
m,
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propaganda giderlerine, 1.432.138.125.- lirası
nı
n yönetim giderlerine,
2.747.324.957.- lirası
nı
n demirbaşalı
mları
na yapı
ldı
ğıanlaş
ı
lmı
ştı
r.
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

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 9.781.545.933.- lira geliri ile
9.900.314.858.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 15.7.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/10
: 15.7.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Aydı
nlı
k Türkiye
incelenmesidir.

Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lı
mları
yla
17.4.2002 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda “Dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluşturan 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 defter ve belgelerde,
Aydı
nlı
k Türkiye Partisi’nin 2000 yı
lıgelirleri ve giderleri birbirine denk
biçimde, 55.735.634.510.- lira olarak gösterilmiştir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin, 2000 yı
lı gelirleri toplamı
29.127.064.736.- liradı
r. Bunun, 21.564.736.- lirası1999 yı
lı
ndan
devreden, 29.105.500.000.- lirasıda bağı
şlar ve diğer gelirlerdir.
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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 ve İ
lçe Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 52 il örgütü ve il örgütü bulunmayan 2 ilçe örgütünce
sağlanan gelirleri toplamı26.608.569.774.- lira olarak gösterilmiş
tir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri
üzerine yapı
lan incelemede, gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n, 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2000 yı
lıgiderleri 29.123.873.088.liradı
r. Bunun 23.775.171.588.- lirası büro genel giderleri,
2.606.743.750.- lirasıpersonel giderleri, 156.000.000.- lirasıseyahat
giderleri, 25.000.000.- lirası bayrak, flama, rozet giderleri,
1.890.000.000.- lirasıyayı
n giderleri, 300.000.000.- lirasıbalo,
eğlence, konser vb. faaliyet giderleri, 117.000.000.- lirasıseçim
giderleri, 253.957.750.- lirasıise diğer giderlerdir.
Genel Merkezin 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 ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Parti’nin 52 il ve il örgütü bulunmayan 2 ilçe örgütünün 2000
yı
lıiçindeki giderleri toplamı26.537.156.000.- lira gösterilmiş
tir.
Bunun 24.603.593.000.- lirasıbüro genel giderleri, 275.500.000.lirası seyahat giderleri, 222.750.000.- lirası yayı
n giderleri,
528.023.000.- lirasıbalo, eğlence, konser vb. faaliyet giderleri,
14.325.000.- lirasıbayrak, flama, rozet giderleri, 117.500.000.- lirası
demirbaşgiderleri, 775.465.000.- lirasıise diğer giderlerdir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim
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Kurulu kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek bunları
n 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Aydı
nlı
k Türkiye Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda:
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 55.735.634.510.- lira geliri
ile 55.661.029.088.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru
ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 15.7.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/5 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/11
: 15.7.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokrasi ve Barı
ş Partisi’nin 1999 yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
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 yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; “Dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine, 4.1.2001 gününde
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 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
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 Demokrasi ve Barı
şPartisi’nin 1999 yı
lıiçindeki Genel
Merkez ve 50 il örgütünden gelir ve gideri olmadı
ğıbildirilen 33 il
dı
şı
nda kalan 17 il örgütü ile birlikte gelirler toplamı
nı
n
18.743.228.931.- lira, giderler toplamı
nı
n 18.570.052.784.- lira olarak
gösterildiği, gelir fazlası173.176.147.- liranı
n gelecek yı
la devredildiği
gelir, gider ve devir rakamları
nı
n birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lı içindeki gelirleri
6.068.189.631.- lira olarak gösterilmiştir. Bunun; 59.676.412.- lirası
nı
n
1998 yı
lı
ndan devrolduğu, 6.008.000.000.- lirası
nı
n bağı
ş
gelirlerinden, 513.219.- lirası
nı
n ise faiz gelirlerinden sağlandı
ğı
anlaş
ı
lmı
ştı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
61-69. madde hükümlerine uygun olarak sağlandı
ğısonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 50-33=17 il örgütünce sağlanan gelirler toplamı
12.675.039.300.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunun; 247.620.091.lirası
nı
n 1998 yı
lı
ndan devrolduğu, 3.044.400.000.- lirası
nı
n üye
aidatları
ndan, 8.881.154.110.- lirası
nı
n bağı
ş
lardan, 501.865.099.lirası
nı
n ise 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
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lı içindeki giderleri
5.987.516.245.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bu giderlerin tamamı
nı
n,
genel yönetim giderleri için yapı
ldı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Genel Merkez’in 6.068.189.631.- liralı
k geliri ile 5.987.516.245.liralı
k gideri arası
ndaki farkıoluş
turan 80.673.386.- liranı
n 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’nce 30.11.1999 tarih ve 39 no.lu Muhasebe
Fişi ile yapı
lmı
şolan toplam 150.650.000.- liralı
k giderin içinde yer
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alan, 17.11.1999 tarihli 7.425.000.- liralı
k telefon faturası
na iliş
kin
giderin iki kere (mükerrer olarak) gider gösterildiği; böylece gider
kayı
tları
na 7.425.000.- TL. olarak yazı
lması gereken tutarı
n
mükerrerlik sonucu 14.850.000.-TL. olarak kaydedildiği görülmüştür.
2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesine göre, siyasî partilerin,
amaçları
na aykı
rıharcamalarda bulunmasımümkün olmadı
ğıgibi,
beşmilyon lirayıaşan parti amaçları
na uygun harcamaları
n da
makbuz veya fatura ile belgelendirilmesi zorunludur.
Siyasî partilerin amaçlarıarası
nda da gerçek dı
şı
, mükerrer
ödemeler bulunamayacağıgibi, beşmilyon liranı
n üzerinde makbuz
veya fatura ile belgelendirilmemiş harcamaları
n bulunması da
mümkün değildir.
Bu nedenle, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 70. maddesine aykı
rıolarak
gider gösterilen 7.425.000.- liranı
n, aynıYasa’nı
n 76. maddesinin son
fı
krasıhükmü uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lmasıgerekmektedir.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti’nin 50-33=17 il örgütünce yapı
lan giderler toplamı
12.582.536.539.- lira olarak gösterilmiştir. Bunun; 4.173.394.920.lirası
nı
n genel yönetim giderlerine, 8.409.141.619.- lirası
nı
n ise büro
giderlerine yapı
ldı
ğıanlaş
ı
lmı
ştı
r.
İ
l örgütlerinin geliri ile gideri arası
ndaki 92.502.761.- 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
Demokrasi ve Barı
ş
incelenmesi sonucunda:

Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n

1- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesine aykı
rı
olarak yapı
lan Genel Merkez’e ait 7.425.000.- liranı
n aynıYasa’nı
n
76. maddesi uyarı
nca Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
854

2- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 18.743.228.931.-lira geliri
ile 18.562.627.784.- lira giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru
ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
15.7.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

855

Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/3 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/12
: 17.9.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Anayol Partisi Genel Merkezi ile İ
zmir-Konak ilçesinin 1999 yı
lı
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Samia AKBULUT, Sacit ADALI, 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 17.5.2001 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 1999 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 oluş
turan defter ve belgelerde
Anayol Partisi’nin 1999 yı
lıgelirleri ve giderleri birbirine denk biçimde,
Genel Merkez’in gelir ve giderleri 685.964.805.- lira, İ
zmir-Konak İ
lçe
Örgütünün gelir ve giderleri 23.567.000.- lira olmak üzere toplam
709.531.805.- lira gösterilmiş
tir.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıiçindeki gelirleri 685.964.805.lira olarak gösterilmiş
tir.
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Bunun 675.000.805.- lirasıbağı
şgelirleri, 10.964.000.- 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
lçe Örgütü Gelirleri
Parti’nin İ
zmir-Konak İ
lçe Örgütü’nce sağlanan gelirleri toplamı
23.567.000.- lira olarak gösterilmiş
tir.
Bu tutarı
n 20.000.400.- lirasıbağı
şgelirleri, 3.566.600.- lirası
önceki yı
ldan devreden nakit mevcududur.
Parti İ
lçe Örgütü kesinhesap çizelgesinin 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 1999 yı
lıgiderleri 669.238.805.- lira
olarak gösterilmiştir.
Bunun, 542.000.000.- lirasıkira giderlerine, 38.175.000.- lirası
haberleş
me giderlerine, 51.767.000.- lirasıaydı
nlatma giderlerine,
37.296.805.- lirasıçeş
itli giderlere yapı
lmı
ştı
r.
685.964.805.- lira gelir ile 669.238.805.- lira gider arası
ndaki
farkıoluşturan 16.726.000.- lira nakit mevcudu olarak 2000 yı
lı
na
devredilmiştir.
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.
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2- İ
lçe Örgütü Giderleri
Parti’nin İ
zmir-Konak İ
lçe Örgütü’nün 1999 yı
lı giderleri
11.920.000.- lira olarak gösterilmiş
tir.
Bunun, 5.130.000.- lirasıikram, reklam giderlerine, 6.350.000.lirasıkı
rtasiye giderlerine, 440.000.- lirasıçeşitli giderlere yapı
lmı
ş
tı
r.
23.567.000.- lira gelir ile 11.920.000.- lira gider arası
ndaki farkı
oluş
turan 11.647.000.- lira nakit mevcudu olarak 2000 yı
lı
na
devredilmiştir.
İ
lçe Örgütü kesinhesap çizelgesinin gider bölümü 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
Anayol
sonucunda;

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n incelenmesi

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 709.531.805.- lira geliri ile
681.158.805.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 17.9.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA

858

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/14 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/13
: 17.9.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokrat Parti’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
30.10.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; “Demokrat
Parti’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi sonucunda; dosyadaki
eksiklikler giderildiğinden iş
in esası
nı
n incelenmesine, oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 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 1999 yı
lı gelirler toplamı
nı
n
77.674.422.821.- lira, giderler toplamı
nı
n 77.662.876.251.- lira olarak
gösterildiği, gelir fazlası11.546.570.- liranı
n gelecek yı
la devredildiği,
gelir ile gider ve devir rakamları
nı
n birbirine denk
olduğu
görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999
50.488.461.602.- TL. olarak gösterilmiştir.
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yı
lı içindeki

gelirleri

Bunun; 29.735.000.000.- lirasıbağı
ş
lar ve milletvekili aidatları
,
16.151.190.000.- lirasıbayrak, flama, rozet, yayı
n ve kimlik satı
ş
gelirleri, 2.485.905.043.- lirasıöz kaynaklar, 1.751.224.040.- lirası
ertesi yı
la devreden borçlar (S.S.K, vergi), 357.028.354.- lirasıönceki
yı
ldan devreden nakit (Kasa+Banka) mevcudu, 8.114.165.- lirasıise
önceki yı
ldan devreden gelir fazlası
dı
r.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Gelirleri
Demokrat Parti’nin 41 il örgütü bulunmaktadı
r.
Örgütlerce sağlanan gelirler 27.185.961.219.gösterilmiştir.

TL. olarak

Bunun; 25.519.103.641.- lirasıbağı
ş
, 441.000.000.- lirasıgiriş
ve üyelik aidatları
, 10.000.000.- lirasıadaylı
k aidatları
, 50.000.000.lirasıbalo, eğlence gelirleri, 1.165.857.578.- lirasıise önceki yı
ldan
devreden nakit (Kasa+Banka) mevcududur.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin birleşik kesinhesaba doğru ve denk
olarak geçirildiği ve Parti Genel İ
dare Kurulu kararı
yla doğruluğunun
onaylandı
ğıanlaşı
ldı
ğı
ndan, bunları
n 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999
50.482.127.782.- TL. olarak gösterilmiştir.

yı
lı içindeki

giderleri

Bunun; 38.066.970.558.- lirasıbüro giderleri, 8.000.636.364.lirasıpersonel giderleri, 1.380.000.000.- lirasıbayrak, flama, rozet,
yayı
n ve kimlik giderleri, 153.945.000.- lirasıotobüs akaryakı
t ve
bakı
m giderleri, 102.000.000.- lirasıiş ve seyahat avanslarıve
teminatlar, 2.773.815.860.- lirasıbina, taşı
t ve demirbaşgiderleri,
4.760.000.- lirasıise sair giderlerdir.
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Parti Genel Merkezi’nin geliri ile gideri arası
ndaki 6.333.820.TL. farkı
n nakit (Kasa+Banka) mevcudu olarak 2000 y ı
lı
na
devredildiği görülmüş
tür.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; parti Genel Merkezi 1999 yı
lıgiderlerinin, 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Parti’nin örgütlendiği 41 ilin giderleri 27.180.748.469.- TL.
olarak gösterilmiştir.
Bunun; 13.722.108.399.- lirası büro genel giderleri,
3.060.000.000.- lirası personel giderleri, 2.146.750.000.- lirası
seyahat giderleri, 42.645.000.- lirasıbayrak, flama, rozet, yayı
n ve
kimlik giderleri, 6.000.000.- lirası balo ve eğlence giderleri,
8.203.245.070.- lirasıseçim ve kongre giderleridir.
Örgütlerin gelirleri ile giderleri arası
ndaki 5.212.750.- TL. farkı
n,
nakit (Kasa+Banka) mevcudu olarak 2000 yı
lı
na devredildiği
görülmüş
tür.
İ
l örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin birleşik kesinhesaba doğru ve denk
olarak geçirildiği ve Parti Genel İ
dare Kurulu kararı
yla doğruluğunun
onaylandı
ğı görülerek bunları
n 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Demokrat
sonucunda;

Parti’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesi

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 77.674.422.821.- lira geliri
ile 77.662.876.251.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru
ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 17.9.2002
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
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

862

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/11 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/14
: 17.9.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Demokratik
incelenmesidir.

Halk

Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lı
mları
yla
17.4.2002 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda “Dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluşturan 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 defter ve belgelerde,
Demokratik Halk Partisi’nin 2000 yı
lı gelirler toplamı
nı
n
2.505.456.000.- lira, giderler toplamı
nı
n 2.351.955.642.- lira olarak
gösterildiği, gelir fazlası 153.500.358.- liranı
n gelecek
yı
la
devredildiği, gelir ile gider ve devir rakamları
nıbirbirine denk olduğu
görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin, 2000 yı
lı gelirleri toplamı
2.505.456.000.- liradı
r. Bunun, 95.456.000.- lirası1999 yı
lı
ndan
devreden, 2.410.000.000.- lirasıda bağı
şlar ve diğer gelirlerdir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- Örgüt Gelirleri
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, bu örgütlerde 2000 yı
lıiçinde herhangi
bir gelir elde edilmediği ve bunun da, Merkez Yürütme Kurulu
kararı
yla doğruluğunun onaylandı
ğı görülerek parti il ve ilçe
örgütlerinde 2000 yı
lı
nda herhangi bir gelir hareketi olmadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2000 yı
lıgiderleri 2.351.955.642.liradı
r. Bu tutarı
n 2.240.555.642.- lirası“büro genel giderleri”,
111.400.000.- lirasıise “yol, seçim ve propaganda giderleri”dir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; giderlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- Örgüt Giderleri
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, bu örgütlerde 2000 yı
lıiçinde herhangi
bir gider yapı
lmadı
ğıve bunun da, Merkez Yürütme Kurulu kararı
yla
doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek; parti il ve ilçe örgütlerinde 2000
yı
lı
nda herhangi bir gider hareketi olmadı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Demokratik Halk
incelenmesi sonucunda;
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Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 2.505.456.000.- lira geliri ile
2.351.955.642.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 17.9.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
: 2002/16
: 17.12.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Devrimci Sosyalist İ
ş
çi Partisi’nin
incelenmesidir.

2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
15.7.2002 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda “Dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 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 maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde,
Devrimci Sosyalist İ
ş
çi Partisi’nin 2001 yı
lıgelirler toplamı
nı
n
11.875.810.188.- lira, giderler toplamı
nı
n 11.304.568.250.- lira olarak
gösterildiği, gelir fazlası 571.241.938.- liranı
n gelecek yı
la
devredildiği, gelir ile 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 2001 yı
lıgelirleri 363.662.000.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Bunları
n 39.562.000.- lirasıönceki yı
ldan devir,
324.100.000.- lirasıise 2001 yı
lıiçinde edinilen bağı
şgelirleridir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2001 yı
lıgelirleri 11.512.148.188.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunları
n 552.008.486.- lirasıönceki yı
ldan devir,
10.960.139.702.- lirasıise 2001 yı
lıiçinde edinilen bağı
şgelirleridir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin birleşik kesinhesaba doğru olarak
geçirildiği ve Parti Genel Yönetim Kurulu kararıile de doğruluğunun
onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıgiderleri 310.760.000.- lira
olarak gösterilmiştir. Bunları
n tamamıgenel yönetim giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıgelirleri ile giderleri arası
nda
gelir fazlasıolarak ortaya çı
kan 52.902.000.- lira gelir fazlasıfark ise,
2002 yı
lı
na devir gösterilmiştir.
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
İ
l örgütlerinin 2001 yı
lıgiderleri 10.993.808.250.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunları
n tamamıgenel yönetim giderleridir.
İ
l örgütlerinin 2001 yı
lıgelirleri ile giderleri arası
nda gelir fazlası
olarak ortaya çı
kan 518.339.938.- lira gelir fazlasıfark ise, 2002 yı
lı
na
devir gösterilmiştir.
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İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin birleşik kesinhesaba doğru olarak
geçirildiği ve Parti Genel Yönetim Kurulu Kararıile de doğruluğunun
onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Devrimci Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 2001 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda;
Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 11.875.810.188.- TL gelir ile
11.304.568.250.- TL giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’na uygun olduğuna, 17.12.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
: 2002/17
: 17.12.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Aydı
nlı
k Türkiye
incelenmesidir.

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla;
17.9.2002 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda “Dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 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
lıSiyasi Partiler Kanunu’nun
ilgili kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde,
Aydı
nlı
k Türkiye Partisi’nin 2001 yı
lı gelirler toplamı
nı
n
103.466.115.422.- lira, giderler toplamı
nı
n 103.293.624.801.- lira
olarak gösterildiği, gelir fazlası172.490.621.- liranı
n gelecek yı
la
devredildiği, gelir ile gider ve devir rakamları
nı
n birbirine denk olduğu
görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yı
lı gelirleri toplam
22.053.191.648.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunları
n 3.191.648.- lirası
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önceki yı
ldan devir, 22.050.000.000.- lirasıise bağı
şlar ve diğer
gelirlerdir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olarak
sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l ve İ
lçe Örgütleri Gelirleri
Parti’nin 59 il örgütü ile il örgütü bulunmayan 7 ilçe örgütünün
2001 yı
lıgelirleri 81.412.923.774.- lira olarak gösterilmiş
tir. Bunları
n
5.026.950.000.- lirasıgirişve üyelik aidatıgelirleri, 76.314.560.000.lirasıbağı
ş
lar ve diğer gelirler, 71.413.774.- lirasıise önceki yı
ldan
devirlerdir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, gelirlerin birleşik kesinhesaba doğru
olarak geçirildiği ve Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı
yla
da doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yı
lıgiderleri 22.045.280.995.- lira
olarak gösterilmiştir. Bunları
n 14.650.549.346.- lirasıbüro genel
giderleri, 6.434.666.369.- lirasıpersonel giderleri, 430.065.280.- lirası
seyahat giderleri, 500.000.000.- lirasıyayı
n giderleri, 30.000.000.lirasıdiğer giderlerdir.
Parti Genel Merkezi geliri ile gideri arası
ndaki toplam
7.910.653.- liralı
k gelir fazlasıfark ise 2002 yı
lı
na devir gösterilmiş
tir.
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 ve İ
lçe Örgütleri Giderleri
Parti’nin 59 il ve il örgütü bulunmayan 7 ilçe örgütünün 2001 yı
lı
giderleri 81.248.343.806.- lira olarak gösterilmiştir. Bunları
n
76.613.570.700.- lirasıbüro genel giderleri,
570.000.000.-lirası
870

personel giderleri, 472.800.000.- lirası seyahat
giderleri,
272.550.000.- lirasıyayı
n giderleri, 200.000.000.- lirasıbalo, eğlence,
konser vb. faaliyet giderleri, 3.119.423.106.- lirasıise diğer giderlerdir.
Parti’nin 59 il ve il örgütü bulunmayan 7 ilçe örgütünün gelirleri
ile giderleri arası
ndaki 164.579.968.- liralı
k gelir fazlasıfark ise 2002
yı
lı
na devir gösterilmiş
tir.
İ
l ve ilçe örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü
üzerinde yapı
lan incelemede, giderlerin birleşik kesinhesaba doğru
olarak geçirildiği ve Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıile
de doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun
olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Aydı
nlı
k Türkiye
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

2001

yı
lı kesinhesabı
nı
n

Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 103.466.115.422.- TL gelir
ile 103.293.624.801.- TL giderin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru
ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Yasası
’na uygun olduğuna, 17.12.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI
Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER
Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı : 2001/29 (Siyasi Parti Malî Denetimi)
Karar Sayı
sı : 2002/19
Karar Günü
: 17.12.2002
I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Devrimci Sosyalist İ
ş
çi Partisi’nin
incelenmesidir.

2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
15.7.2002 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda “Dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 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 maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde,
Devrimci Sosyalist İ
ş
çi Partisi’nin 2000 yı
lıgelirler toplamı
nı
n
6.866.090.486.- lira, giderler toplamı
nı
n 6.274.520.000.- lira olarak
gösterildiği, gelir fazlası 591.570.486.- liranı
n gelecek yı
la
devredildiği, gelir ile 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, 2000 yı
lıgelirleri 385.092.000.- liradı
r.
Bunları
n 32.092.000.- lirasıönceki yı
ldan devir, 353.000.000.- lirası
ise bağı
şgelirleridir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 60-68. maddelerinde
siyasî partilerin gelirleri açı
klanmı
ş, 69. maddesinde de gelirlerin
sağlanması
ndaki usul belirlenmiştir. 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 76.
maddesinin üçüncü fı
krası
nda ise “Bu Kanunun 69. maddesinde
belirtilen esaslara aykı
rıolarak bir siyasî partinin tevsik edilmeyen
kaynaklardan gelir sağladı
ğı anlaş
ı
lı
rsa, Anayasa Mahkemesi
kararı
yla bu gelir Hazineye irad kaydedilir.” denilmiş
tir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; aşağı
da belirtilenler dı
şı
ndaki gelirlerin 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olarak sağlandı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Genel Merkez’in 2000 yı
lı
na iliş
kin gelir belgeleri (makbuzlar) ile
defter-i kebir, yevmiye defteri, kasa defteri ve kesinhesap bilgileri
arası
nda tutarsı
zlı
k olduğu, defter kayı
tları
nda aşağı
daki tabloda
görüleceği üzere 585-600 numaralar arası16 bağı
şmakbuzu ile gelir
olarak gösterilen toplam 177.000.000.- liralı
k gelire iliş
kin bağı
ş
makbuzları
nı
n gelir belgeleri arası
nda bulunmadı
ğıgörülmüş
tür
Kasa Defterinde Gösterilen
Kayı
t Tarihi
4.1.2000
4.1.2000
5.1.2000
6.1.2000
11.1.2000
13.1.2000
18.1.2000
21.1.2000
26.1.2000
28.1.2000
11.2.2000
14.2.2000
15.2.2000
17.2.2000
22.2.2000
24.2.2000
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Makbuz Numarası
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

Bağı
şTutarı(TL)
20.000.000.15.000.000.18.000.000.23.000.000.10.000.000.10.000.000.10.000.000.15.000.000.17.000.000.9.000.000.2.000.000.5.000.000.5.000.000.8.000.000.8.000.000.2.000.000.177.000.000.-

Buna göre 2820 sayı
lıYasa’nı
n 69. maddesinde belirtilen
esaslara aykı
rıolarak bağı
şmakbuzlarıile tevsik edilemeyen toplam
177.000.000.- TL. gelirin, 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 76. maddesinin
üçüncü fı
krası
na göre Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2000 yı
lıgelirleri 6.480.998.486.- liradı
r.
Bunları
n 120.998.486.- lirasıönceki yı
ldan devir, 6.360.000.000.lirasıise 2000 yı
lıiçinde edinilen bağı
şgelirleridir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin birleşik kesinhesaba doğru olarak
geçirildiği ve Parti Genel Yönetim Kurulu Kararıile de doğruluğunun
onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2000 yı
lıgiderleri 345.530.000.- liradı
r.
Bunun tamamıgenel yönetim giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri ile giderleri arası
ndaki
39.562.000.- lira gelir fazlasıfark ise 2001 yı
lı
na devir gösterilmiş
tir.
Parti’nin 2000 yı
lıGenel Merkez ve birleşik kesinhesabı
nda
genel yönetim gideri olarak gösterilen ve Parti Genel Merkezine ait
defter-i kebir, yevmiye defteri ve kasa defterinde ayrı
ntı
sıaçı
klanan
toplam 345.530.000.- liralı
k giderin tevsik edilmediği görülmüş
tür.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin üçüncü
fı
krası
nda, beşmilyon liraya kadar harcamaları
n makbuz veya fatura
gibi bir belge ile belgelendirilmesinin zorunlu olmadı
ğıbelirtildiğinden,
bu tutarıaşan tüm harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir belgeye
dayandı
rı
lmasıgerekmektedir.
2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin dördüncü fı
krası
nda ise,
“Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri
miktarı
nca parti malvarlı
ğı
, Anayasa Mahkemesi kararı
yla Hazineye
irad kaydedilir.” denilmektedir.
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Bu durumda belgelendirilemeyen gider tutarı345.530.000.- lira
tutarı
ndaki parti malvarlı
ğı
nı
n Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2000 yı
lıgiderleri 5.928.990.000.- liradı
r.
Bunun tamamıgenel yönetim giderleridir.
İ
l örgütlerinin 2000 yı
lı gelirleri ile giderleri arası
ndaki
552.008.486.- lira gelir fazlasıfark ise, 2001 yı
lı
na devir gösterilmiş
tir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin birleşik kesinhesaba doğru olarak
geçirildiği ve Parti Genel Yönetim Kurulu Kararıile de doğruluğunun
onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
IV- SONUÇ
Devrimci Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesi sonucunda;
1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 6.689.090.486.- lira gelir
ile 5.928.990.000.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 69. maddesine aykı
rı
olarak gelir gösterilen 177.000.000.- lira karşı
lı
ğıParti malvarlı
ğı
nı
n,
2820 sayı
lıKanun’un 76. maddesi
uyarı
nca Hazine’ye gelir
yazı
lması
na,
3- Belgesiz olarak gider kaydedilen 345.530.000.- lira karşı
lı
ğı
Parti malvarlı
ğı
nı
n, 2820 sayı
lı Kanun’un 76. maddesi uyarı
nca
Hazine’ye gelir yazı
lması
na,
17.12.2002gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi

875

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/20
: 17.12.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Yeniden Doğuş Partisi’nin
incelenmesidir.

1998

yı
lı kesinhesabı
nı
n

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 16.11.1999 tarihinde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda “Dosyadaki eksiklik giderildiğinden iş
in 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 öğelerini oluşturan defter ve belgelerde,
Yeniden Doğuş Partisi’nin 1998 yı
lı gelirler toplamı
nı
n
6.281.637.303.- lira, giderler toplamı
nı
n 6.229.206.801.- lira,
malvarlı
ğı
nı
n (demirbaşeşya) 39.432.000.- lira olarak gösterildiği,
gelir fazlası52.430.502.- liranı
n gelecek yı
la devredildiği, gelir ile
gider ve devir rakamları
nı
n birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
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Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıgelirleri 5.354.726.303.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Bunun, 5.335.000.000.- lirası bağı
şlar,
19.726.303.- lirasıise önceki yı
ldan devirdir.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; aşağı
da belirtilenler dı
ş
ı
ndaki gelirlerin 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
a) Önceki Yı
ldan Devir
Partinin, 9.409.409.- TL nakit mevcudunun 1998 yı
lı
na devir
gösterildiği 1997 yı
lı kesinhesabı
nı
n Yasa’ya uygunluğuna
Mahkememizin 14.9.1999 gün ve E.1998/23, K.1999/34 sayı
lıkararı
ile karar verilmiştir.
Parti’nin 1998 yı
lıkesinhesabı
nda ise 1997 yı
lı
ndan devir
miktarı9.409.409.-TL değil 19.726.303.- TL olarak gösterilmiş
tir.
Bu durumda önceki yı
ldan devir miktarı
ndaki fazlalı
k, kaynağı
belirsiz (ne şekilde temin edildiği belli olmayan) gelir olmaktadı
r.
Siyasî partilerin gelir kaynakları
, 2820 sayı
lıSiyasî Partiler
Kanunu’nun 61. maddesinde sayı
lmı
ş
tı
r. Belgelendirilemediği için ne
şekilde sağlandı
ğı
nı
n belli olmamasınedeniyle bu madde kapsamı
na
girmeyen; (19.726.303 - 9.409.409=) 10.316.894.- liralı
k gelir tutarı
nı
n
(Yeniden DoğuşPartisi, 23.08.2002 gününde yapı
lan 3. Olağanüstü
Büyük Kongresinde parti adı
nıGenç Parti olarak değiştirdiğinden)
Genç Parti’nin malvarlı
ğı
ndan; 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun
76. maddesine göre Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
b) Bağı
şlar
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 31.10.1990 günlü, 3673
sayı
lı Kanun ile değiştirilen 66. maddesinin ikinci fı
krası
nda
“Yukarı
daki fı
kranı
n dı
şı
nda kalan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin
bir siyasî partiye aynıyı
l içerisinde ellimilyon liradan fazla kı
ymette
aynî veya nakdî bağı
şta bulunmasıyasaktı
r”; 76. maddesinin birinci
fı
krası
nda ise “Bu Kanunun bağı
ş
larla ilgili hükümlerine aykı
rıolarak
bağı
ş kabul ettiği Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilen siyasî
partilerin, 66. maddenin birinci ve üçüncü fı
kraları
na aykı
rış
ekilde
elde ettikleri gelirlerin tamamı
nı
n Hazine’ye irad kaydedilmesine,
taşı
nmaz malları
n Hazine adı
na tapuya tesciline; aynımaddenin ikinci
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fı
krası
nda belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle taş
ı
nmaz malları
n bu
fı
krada belirtilen miktarıgeçen kı
smı
nı
n karşı
lı
ğı
nı
n Hazineye irad
kaydedilmesine karar verilir.” denilmektedir.
Parti’ye aşağı
da belirtildiği ş
ekilde “2820 sayı
lıYasa’nı
n 66.
maddesinin birinci fı
krası
nda sayı
lanlar dı
şı
nda kalan gerçek
kişilerden” kiş
i başı
na yı
llı
k 50.000.000.- liranı
n üzerinde bağı
ş
sağlandı
ğıgörülmüş
tür.

Bağı
ş
aİ
lişkin
Fazla(Sı
nı
rıAş
an)
Adıve SoyadıTahsil Fiş
i ve Makbuz NumaralarıToplam Bağı
şTutarı Bağı
şTutarı
Ayten Karataş
1-95871, 4-95910, 11-95949 200.000.000.150.000.000.1-95975
Mehmet Yabar

1-95872, 4-95911, 11-95950
11-95976

200.000.000.-

150.000.000.-

Dursun Cömert 1-95873, 5-95912, 11-95951
11-95977

200.000.000.-

150.000.000.-

Veyis Hacı
oğlu 1-95874, 5-95913, 11-95952
11-95978

165.000.000.-

115.000.000.-

Mehmet Talacı
oğlu1-95875, 5-95914, 11-95953

150.000.000.-

100.000.000.-

Seyit Uygur

1-95876, 5-95915, 11-95954

150.000.000.-

100.000.000.-

Necati Duadak 1-95877, 5-95916, 11-95955

150.000.000.-

100.000.000.-

Murat Sevinç

1-95878, 1-95879, 6-95917
11-95956

200.000.000.-

150.000.000.-

Yavuz Ergin

1-95880, 6-95918, 6-95919
11-95957

190.000.000.-

140.000.000.-

İ
rfan Duatepe 1-95881, 7-95920, 11-95958

150.000.000.-

100.000.000.-

Yusuf Yı
ldı
z

1-95882, 8-95921, 11-95959

150.000.000.-

100.000.000.-

Halim Köse

1-95883, 8-95922, 11-95960

879

150.000.000.-

100.000.000.-

Ömer Kı
r

1-95884, 8-95923, 11-95961

150.000.000.-

100.000.000.-

Recep Dönmez

1-95885, 9-95924, 11-95962

150.000.000.-

100.000.000.-

Haluk Uygun

1-95886, 9-95925, 11-95963

150.000.000.-

100.000.000.-

Şükrü Akkoyun

1-95887, 10-95926, 11-95964

150.000.000.-

100.000.000.-

Süleyman Palı
t

1-95888, 10-95927, 11-95965

150.000.000.-

100.000.000.-

Fevzi Aksoy

2-95889, 10-95928, 11-95966

150.000.000.-

100.000.000.-

Ali Sipahiler

2-95890, 10-95929, 11-95967

130.000.000.-

80.000.000.-

Nurettin Taş
çı

2-95891, 11-95930, 11-95968

150.000.000.-

100.000.000.-

İ
zzet Erdem

2-95892, 11-95931, 11-95969

150.000.000.-

100.000.000.-

Selim Akı
ncı

2-95893, 11-95932, 11-95970

150.000.000.-

100.000.000.-

Hayri Ufakmerc

2-95894, 11-95933, 11-95971

150.000.000.-

100.000.000.-

Sadrettin Avcı

2-95895, 11-95934, 11-95972

150.000.000.-

100.000.000.-

Nizamettin Tok

3-95897, 11-95936, 11-95974

150.000.000.-

100.000.000.-

11-95935, 11-95973

100.000.000.-

50.000.000.-

Yüksel Osmanoğlu 3-95898, 11-95937

100.000.000.-

50.000.000.-

E. Turan Dönmez

3-95899, 11-95938

100.000.000.-

50.000.000.-

Salih Altun

3-95901, 11-95940

100.000.000.-

50.000.000.-

N. Kemal Mutlu

4-95905, 11-95944

100.000.000.-

50.000.000.-

Belli Saltan

4-95906, 11-95945

100.000.000.-

50.000.000.-

Beyzat Berraksu

4-95907, 11-95946

100.000.000.-

50.000.000.-

Mehmet Bahçeli

4-95908, 11-95947

100.000.000.-

50.000.000.-

Şehmus Taşpı
nar

4-95909, 11-95948

100.000.000.-

50.000.000.-

Mustafa Salih

3.185.000.000.-

Buna göre, Parti Genel Merkezi’nce 2820 sayı
lıKanun’a aykı
rı
olarak aynıkiş
ilerden 1998 yı
lıiçerisinde ellimilyon liranı
n üzerinde
bağı
şkabul edilmesi sonucu sağlanan toplam 3.185.000.000.- liralı
k
gelirin (Yeniden Doğuş Partisi, 23.08.2002 gününde yapı
lan 3.
Olağanüstü Büyük Kongresinde parti ad ı
nıGenç Parti olarak
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değiş
tirdiğinden) Genç Parti’nin mal varlı
ğı
ndan 2820 sayı
lıKanun’un
76. maddesine göre Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 1998 yı
lıgelirleri 926.911.000.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunları
n tamamıbağı
şgelirleridir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, bunları
n 2820 sayı
lı Kanun’a uygun
düzenlenerek birleşik kesinhesaba geçirildiği ve Parti Genel İ
dare
Kurulu kararı
yla da doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lı
Kanun’a uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1998 yı
lıgiderleri 5.302.295.801.- lira
olarak gösterilmiştir. Bunun 4.130.683.250.- lirasıbüro genel giderleri,
574.056.000.- lirasıseyahat giderleri, 597.556.551.- lirasıgeçen
yı
ldan kalan borç ödemesidir.
Parti Genel Merkezi geliri ile gideri arası
ndaki 52.430.502.liralı
k gelir fazlasıfark 1999 yı
lı
na devir gösterilmiş
tir.
Parti Genel Merkezi defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilenler dı
şı
ndaki giderlerin 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde “Bir
siyasî partinin bütün giderleri, o siyasî parti tüzel kişiliği adı
na yapı
lı
r .”
denilmiş
, Yeniden DoğuşPartisi Tüzüğü’nün 80. maddesinde de,
partinin bütün giderlerinin parti tüzelkiş
iliği adı
na yapı
lacağı
belirtilmiştir.
Buna karşı
lı
k parti tüzelkiş
iliği adı
na fatura edilmemişbulunan
aşağı
da belirtilen giderlerin (Yeni Türkiye Dergisi ve Baş
bakanlı
k
İ
.M.İ
. Daire Baş
kanlı
ğıadı
na düzenlenmiş akaryakı
t faturalarıile
Hasan Celal Güzel adı
na kayı
tlıcep telefonu faturaları
nı
n) Parti
Genel Merkezi gideri olarak gösterildiği ve parti hesapları
na geçirildiği
görülmüş
tür.
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Tarihi
10.4.1998

Mahsup Fiş
i
No’su
Ödeme Tutarı(TL)
16
5.000.000.-

735634

10.4.1998

16

2.000.000.-

Pazarbaş
ı
Petrolcülük A.Ş.11.4.1998 167244

16.4.1998

17

3.000.000.-

Ak Akaryakı
t 22.5.1998

28717

31.5.1998

25

2.000.000.-

Ak Akaryakı
t 20.5.1998

28153

31.5.1998

25

1.500.000.-

Men PET P.O. 17.6.1998

636285

30.6.1998

26

5.000.000.-

Öz Çavuşoğlu 5.12.1998 100418
Petrol
Ataçı
lar Petrol 6.12.1998 24514

31.12.1998 32

700.000.-

31.12.1998 32

10.000.000.-

Türkcell

19.6.1998

515269

31.7.1998

27

2.050.000.-

“

12.7.1998

968121

31.8.1998

28

2.050.000.-

“

9.8.1998

495137

31.8.1998

28

2.050.000.-

“

6.9.1998

126278

30.9.1998

29

2.056.288.-

“

4.10.1998

779701

31.10.1998 30

2.084.502.39.490.790.-

Düzenleyen
Bilginler A.Ş.

Gider Belgesi(Fatura)
Tarihi
No’su
4.4.1998
27852

Men PET P.O.

4.4.1998

Buna göre 2820 sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70.
maddesine aykı
rı şekilde parti tüzelkişiliği adı
na olmayan
39.490.790.- liralı
k giderin (Yeniden Doğuş Partisi, 23.08.2002
gününde yapı
lan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde parti adı
nıGenç
Parti olarak değiştirdiğinden) Genç Parti’nin mal varlı
ğı
ndan 2820
sayı
lıKanun’un 75. ve 76. maddelerine göre Hazine’ye irad
kaydedilmesi gerektiği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 1998 yı
lıgiderleri 926.911.000.- lira olarak
gösterilmiştir. Bunları
n 873.771.000.- lirasıbüro genel giderleri,
9.040.000.- lirasıbası
n-yayı
n giderleri, 44.100.000.- lirasıise sair
giderlerdir.
İ
l örgütleri giderleri, gelirlerine denk gerçekleşmiştir.

882

İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, bunları
n 2820 sayı
lı Kanun’a uygun
düzenlenerek birleşik kesinhesaba geçirildiği ve Parti Genel İ
dare
Kurulu kararıile de doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lı
Kanun’a uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Yeniden Doğuş
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

1998

yı
lı kesinhesabı
nı
n

1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 3.086.320.409.- lira gelir
ile 6.189.716.011.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna;
2- Parti Genel Merkezi’nce 2820 sayı
lıKanun’un 61. maddesine
aykı
rıolarak gelir gösterilen 10.316.894.- lira ile 66. maddesine aykı
rı
olarak gelir gösterilen 3.185.000.000.-lira karş
ı
lı
ğıParti malvarlı
ğı
nı
n
2820 sayı
lı Kanun’un 76. maddesi gereğince Hazine’ye gelir
yazı
lması
na;
3- Parti Genel Merkezi’nce 2820 sayı
lıKanun’un 70. maddesine
aykı
rı olarak gider kaydedilen 39.490.790.-lira karş
ı
lı
ğı Parti
malvarlı
ğı
nı
n; 2820 sayı
lıKanun’un 75. ve 76. maddeleri gereğince
Hazine’ye gelir yazı
lması
na;
17.12.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
: 2002/21
: 17.12.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Yeniden Doğuş Partisi’nin
incelenmesidir.

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca,
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 4.1.2001 tarihinde 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 1999 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 maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde,
Yeniden Doğuş Partisi’nin 1999 yı
lı gelirler toplamı
nı
n
10.227.509.464.- lira, giderler toplamı
nı
n 9.689.536.200.- lira,
malvarlı
ğı
nı
n (demirbaşeşya) 179.432.000.- lira olarak gösterildiği,
gelir fazlası537.973.264.- liranı
n gelecek yı
la devredildiği, gelir ile
gider ve devir rakamları
nı
n birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıgelirleri 8.618.055.264.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Bunları
n, 52.430.502.- lirasıönceki yı
ldan devir,
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8.080.082.000.- lirasıbağı
ş
lar, 485.542.762.- lirasıise ödenecek
vergi ve S.S.K. prim borçları
dı
r.
Genel Merkezin defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede; gelirlerin 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na
uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 1999 yı
lıgelirleri 1.609.454.200.-lira olarak
gösterilmiştir. Bunları
n tamamıbağı
şgelirleridir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, bunları
n 2820 sayı
lı Kanun’a uygun
düzenlenerek birleşik kesinhesaba geçirildiği ve Parti Genel İ
dare
Kurulu kararı
yla da doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lı
Kanun’a uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıgiderleri 8.080.082.000.- lira
olarak gösterilmiştir. Bu giderlerin tamamıbüro genel giderleridir.
Parti Genel Merkezi geliri ile gideri arası
ndaki 537.973.264.liralı
k gelir fazlasıfark 2000 yı
lı
na devir gösterilmiş
tir.
Parti Genel Merkezi defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilenler dı
şı
ndaki giderlerin 2820
sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin birinci
fı
krası
nda “Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasî parti tüzelkiş
iliği
adı
na yapı
lı
r.”, giderlerin yapı
ldı
ğıdönemde yürürlükte olan ikinci
fı
krası
nda da “Beş
bin liraya kadar harcamaları
n makbuz veya fatura
gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir.” denilmiş, Yeniden
Doğuş Partisi Tüzüğü’nün 80. maddesinde de, partinin bütün
giderlerinin parti tüzelkişiliği adı
na yapı
lacağıbelirtildiğinden bir siyasî
partinin bütün giderlerinin, o siyasî parti tüzelkiş
iliği adı
na yapı
lması
ve beş
bin liranı
n (12.8.1999 tarih ve 4445 sayı
lıKanun’la yapı
lan
değiş
ikliğe kadar) üzerindeki giderlerinde fatura veya makbuz ile
belgelendirilmesi gerekmektedir.
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Yeniden Doğuş Partisi tüzelkişiliği adı
na fatura edilmemiş
bulunan aşağı
da belirtilen giderlerin ise (Yeni Türkiye Dergisi adı
na
düzenlenmişfaturaları
n) Parti Genel Merkezi gideri olarak gösterildiği
ve parti hesapları
na geçirildiği görülmüştür.

Gider Belgesi
Düzenleyen Tarihi
Türk Telekom 22.06.1999
“
“
26.06.1999
“
“
30.06.1999

Tediye Fiş
i
No’su
Tarihi
No’su Ödeme Tutarı(TL)
9050791134 30.06.1999 2-000004
82.390.000.9050790332
“
“
50.710.000.9050787368
“
“
144.000.000.277.100.000.-

Buna göre 2820 sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70.
maddesine aykı
rı ş
ekilde yapı
lan 277.100.000.- liralı
k giderin
(Yeniden DoğuşPartisi, 23.08.2002 gününde yapı
lan 3. Olağanüstü
Büyük Kongresi’nde parti adı
nıGenç Parti olarak değiştirdiğinden)
Genç Parti’nin mal varlı
ğı
ndan 2820 sayı
lıKanun’un 75. ve 76.
maddelerine göre Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 1999 yı
lıiçindeki giderleri 1.609.454.200.lira olarak gösterilmiştir. Bunları
n 1.439.904.200.- lirasıbüro genel
giderleri, 169.550.000.- lirasıise sair giderlerdir.
İ
l örgütleri giderleri, gelirlerine denk gerçekleşmiştir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, bunları
n 2820 sayı
lı Kanun’a uygun
düzenlenerek birleşik kesinhesaba geçirildiği ve Parti Genel İ
dare
Kurulu kararıile de doğruluğunun onaylandı
ğıgörülerek 2820 sayı
lı
Kanun’a uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Yeniden Doğuş
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 10.227.509.464.-lira gelir
ile 9.412.436.200.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
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2- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesine aykı
rı
olarak gider kaydedilen 277.100.000.- lira
karş
ı
lı
ğı Parti
malvarlı
ğı
nı
n, 2820 sayı
lıKanun’un 76. maddesi uyarı
nca Hazine’ye
gelir yazı
lması
na,
17.12.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/1 (Siyasî Parti Mali Denetimi)
: 2002/22
: 17.12.2002

I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Halkı
n Demokrasi
incelenmesidir.

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
30.10.2001 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda “Dosyadaki
eksiklikler giderildiğinden işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 yı
lıkesinhesap
çizelgeleri ile dayanağı
nıoluş
turan defter ve belgeler üzerinde
yapı
lan inceleme sonuçları
nıiçeren esas inceleme raporu, Anayasa
ve 2949 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 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 maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde,
Halkı
n Demokrasi Partisi’nin 1999 yı
lı gelirler toplamı
nı
n
266.572.457.016.- lira, giderler toplamı
nı
n 250.408.251.973.- lira
olarak gösterildiği, gelir fazlası16.164.205.043.- liranı
n gelecek yı
la
devredildiği, gelir ile 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, 1999 yı
lıgelirleri 17.899.810.058.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Bunları
n 86.810.058.- lirasıönceki yı
ldan devir,
17.813.000.000.- lirasıise 1999 yı
lıiçinde edinilen bağı
şgelirleridir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 1999 yı
lı
nda toplam 248.672.646.958.- lira
gelir sağladı
ğıgösterilmiş
tir. Bunları
n 6.170.421.399.- lirasıönceki
yı
ldan devreden tutar, 321.416.000.- lirası yı
l sonu borçları
,
242.180.809.559.- lirasıise 1999 yı
lıiçinde edinilen bağı
şgelirleridir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin birleşik kesinhesaba doğru olarak
geçirildiği ve Parti Meclis Kararıile de doğruluğunun onaylandı
ğı
görülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin, 1999 yı
lıgelirleri 17.704.342.352.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Bunları
n 10.979.952.802.- lirasıbüro giderleri,
1.461.210.000.- lirası yol, seçim ve propaganda giderleri,
4.313.179.550.- lirasıişçi ücretleri, vergi ve sosyal sigorta prim
giderleri, 950.000.000.- lirasıise danı
ş
manlı
k giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nin 1999 yı
lıgelirleri ile giderleri arası
ndaki
gelir fazlasıolarak ortaya çı
kan 195.467.706.- lira gelir fazlasıfark ise
2000 yı
lı
na devrolmuştur.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilen dı
ş
ı
ndaki giderlerin 2820 sayı
lı
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Parti tüzelkişiliği adı
na olmayan giderler:
Halkı
n Demokrasi Partisi Genel Merkezi’nce ayrı
ntı
sıaşağı
daki
tabloda görüleceği üzere kişi adı
na (M. Salim Özalp ve M. Selim
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Özalp) düzenlenmişEGO Doğalgaz faturaları
na istinaden ödemede
bulunulduğu ve bunun parti gideri olarak gösterildiği görülmüştür.

Muhasebe Fiş
i No
7
7
9
9
12
12
15
15
21
21
24
24
32
32
34
34
43
43
53
53
68
68
79
96
179
179
184
184
190
190
193
196
196
199
199
204
890

Fatura No
46036
46037
134784
134786
161697
161714
198144
198148
256227
256232
300441
300448
381946
381948
432253
432257
499343
499342
617648
617654
736489
736492
765352
846612
1199352
1199340
1265802
1265805
1323808
1323812
1425466
1455951
1455957
1524869
1524857
1611868

Ödeme Tutarı
20.000.000.10.000.000.10.000.000.5.000.000.15.000.000.10.000.000.20.000.000.10.000.000.15.000.000.15.000.000.15.000.000.15.000.000.30.000.000.20.000.000.30.000.000.20.000.000.20.000.000.20.000.000.20.000.000.10.000.000.20.000.000.10.000.000.20.000.000.20.000.000.15.000.000.25.000.000.20.000.000.20.000.000.30.000.000.20.000.000.10.000.000.30.000.000.20.000.000.25.000.000.25.000.000.20.000.000.-

204
210

1611877
1736109
Toplam :

20.000.000.15.000.000.695.000.000.-

2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin ikinci
fı
krası
nda “Bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti
tüzelkişiliği adı
na yapı
lacağı
”, üçüncü fı
krası
nda “beş
milyon liraya
kadar (12.8.1999 günlü, 4445 sayı
lı Yasa’dan önce beşbin)
harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesinin
zorunlu olmadı
ğı
” belirtilmektedir. Buna göre parti tüzelkişiliği adı
na
yapı
lan ve belirtilen miktarıaşan tüm harcamaları
n makbuz veya
fatura gibi bir belgeye dayandı
rı
lmasıgerekmektedir.
2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin dördüncü fı
krası
nda ise
“Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri
miktarı
nca parti mal varlı
ğıAnayasa Mahkemesi kararı
yla Hazine’ye
irad kaydedilir.” denilmektedir.
Bu durumda belgelendirilmeyen 695.000.000.- lira tutarı
ndaki
mal varlı
ğı
nı
n Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 1999 yı
lıgiderleri toplam 232.703.909.621.liradı
r.
Bunun
151.899.532.399.lirası büro
giderleri,
80.257.377.222.- lirası yol, seçim ve propaganda giderleri,
547.000.000.- lirasıişçi ücretleri, vergi ve sosyal sigorta prim
giderleridir.
İ
l örgütlerinin 1999 yı
lı gelirleri ile giderleri arası
ndaki
15.968.737.337.- lira gelir fazlasıfark ise 2000 yı
lı
na devrolmuştur.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin birleş
ik kesinhesaba doğru olarak
geçirildiği ve Parti Meclis Kararıile de doğruluğunun onaylandı
ğı
görülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
IV- SONUÇ
Halkı
n Demokrasi
incelenmesi sonucunda;
891

Partisi’nin

1999

yı
lı kesinhesabı
nı
n

1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 266.572.457.016.-lira
gelir ile 249.713.251.973.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesine aykı
rı
olarak gider kaydedilen 695.000.000.- lira karş
ı
lı
ğıParti malvarlı
ğı
nı
n,
2820 sayı
lıKanun’un 75. ve 76. maddeleri uyarı
nca Hazine’ye gelir
yazı
lması
na,
17.12.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Enis TUNGA
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı : 2001/14 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayı
sı : 2002/23
Karar Günü
:17.12.2002
I- MALİDENETİ
Mİ
N KONUSU
Halkı
n Demokrasi
incelenmesidir.

Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n

II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 16. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİ
NER, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
17.4.2002 tarihinde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda “Dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle”
karar verilmiş
tir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 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 maddi öğelerini oluş
turan defter ve belgelerde,
Halkı
n Demokrasi Partisi’nin 2000 yı
lı gelirler toplamı
nı
n
476.600.880.704.- lira, giderler toplamı
nı
n 449.833.186.433.- lira
olarak gösterildiği, gelir fazlası26.767.694.271.- liranı
n gelecek yı
la
devredildiği, gelir ile gider ve devir rakamları
nı
n birbirine denk olduğu
görülmüş
tür.
A- Gelirlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin, 2000 yı
lıgelirleri 31.013.221.706.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Bunları
n 195.467.706.- lirasıönceki yı
ldan devir,
893

30.817.754.000.- lirasıise 2000 yı
lıiçinde edinilen bağı
şve aidat
gelirleridir.
2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 60-68. maddelerinde
siyasî partilerin gelirleri açı
klanmı
ş, 69. maddesinde de gelirlerin
sağlanması
ndaki usul belirlenmiştir. 2820 sayı
lı Yasa’nı
n 76.
maddesinin üçüncü fı
krası
nda ise “Bu Kanunun 69. maddesinde
belirtilen esaslara aykı
rıolarak bir siyasî partinin tevsik edilmeyen
kaynaklardan gelir sağladı
ğı anlaş
ı
lı
rsa, Anayasa Mahkemesi
kararı
yla bu gelir Hazineye irad kaydedilir.” denilmiş
tir.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gelir belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilenler dı
ş
ı
ndaki gelirlerin 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu görülmüş
tür.
Parti Genel Merkezi gelir kayı
tlarıarası
nda yer alan; 20.2.2000
tarih ve 29 sayı
lımuhasebe fişinde aş
ağı
da görüldüğü gibi“148503
no.lu gelir makbuzu ile Hüseyin YILMAZ adlıkiş
iden 250.000.000.lira bağı
ş sağlandı
ğı
” gösterildiği halde buna ilişkin gelir belgesi
(bağı
şmakbuzu) eklenmemiştir.
Muhasebe Fişinin
Gelir Makbuzunun
Tarihi
No.su Türü
No.su
20.2.2000
29
Bağı
ş
148503

Gelir sağlanan
Gelir (Bağı
ş)
Kiş
inin Adı
-Soyadı Tutarı(TL)
Hüseyin YILMAZ
250.000.000.-

Bu durumda, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 69. maddesinde belirtilen
esaslara aykı
rıolarak (bağı
şmakbuzu ile tevsik edilemeyen) elde
edilen 250.000.000.- lira gelirin, 2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin
üçüncü fı
krası
na göre Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2000 yı
lı
nda toplam 445.587.658.998.- lira
gelir sağladı
ğıgösterilmiş
tir. Bunları
n 15.968.737.337.- lirasıönceki
yı
ldan devreden tutar, 1.808.068.752.- lirasıyı
l sonu borçları
,
427.810.852.909.- lirasıise 2000 yı
lıiçinde edinilen bağı
şve aidat
gelirleridir.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, gelirlerin birleşik kesinhesaba doğru olarak
geçirildiği ve Parti Meclis Kararıile de doğruluğunun onaylandı
ğı
görülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
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B- Giderlerin İ
ncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2000 yı
lıgiderleri 30.627.703.102.- lira
olarak gösterilmiş
tir. Bunları
n 17.833.961.600.- lirasıbüro giderleri,
4.382.220.000.- lirası yol, seçim ve propaganda giderleri,
7.111.521.502.- lirasıişçi ücretleri, vergi ve sosyal sigorta prim
giderleri, 1.300.000.000.- lirasıise danı
şmanlı
k giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nin 2000 yı
lıgelirleri ile giderleri arası
ndaki
gelir fazlasıolarak ortaya çı
kan 385.518.604.- lira gelir fazlasıfark ise
2001 yı
lı
na devrolmuştur.
Genel Merkez’in defter kayı
tlarıve gider belgeleri üzerinde
yapı
lan incelemede, aşağı
da belirtilen dı
ş
ı
ndaki giderlerin 2820
sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Parti tüzelkişiliği adı
na olmayan giderler:
Halkı
n Demokrasi Partisi Genel Merkezi’nce (ayrı
ntı
sıaşağı
daki
tabloda görüleceği üzere) kiş
i adı
na (M. Salim Özalp ve M. Selim
Özalp) düzenlenmişEGO Doğalgaz faturaları
na istinaden ödemede
bulunulduğu ve bunun parti gideri olarak gösterildiği görülmüştür.
Muhasebe Fişi No
3
3
4
4
9
9
12
12
13
13
16
16
18
18
21
21
25
895

Fatura No
50851
50840
120455
120458
193545
193537
266983
267006
317083
317091
378152
378160
417628
417619
505266
505260
553206

Tutar (TL).30.000.000.30.000.000.30.000.000.20.000.000.30.000.000.20.000.000.20.000.000.20.000.000.25.000.000.25.000.000.20.000.000.20.000.000.30.000.000.30.000.000.15.000.000.25.000.000.25.000.000.-

25
30
30
33
33
34
34
36
36
38
38
49
49
51
51
56
56
60
63
63
73
73
94
111
119
119
124
138
138
141
143
143
146
146
149
149
153
153
155
157
157
163
163
896

553212
669645
669647
734088
734077
789270
789254
867050
867061
977569
977567
1123418
1123411
1173091
1174960
1231851
1231847
1287491
1336881
1336885
1416089
1416084
1571617
1669530
1809548
1809557
1838469
1999382
1999383
2049541
2069032
2069035
2126257
2126267
2180357
2180352
2228263
2228266
2261155
2286809
2286828
2379403
2379414

25.000.000.25.000.000.25.000.000.30.000.000.30.000.000.25.000.000.25.000.000.20.000.000.20.000.000.30.000.000.30.000.000.27.250.000.20.000.000.30.000.000.30.000.000.30.000.000.30.000.000.30.000.000.25.000.000.15.000.000.20.000.000.30.000.000.30.000.000.10.000.000.20.000.000.15.000.000.25.000.000.35.000.000.25.000.000.30.000.000.40.000.000.20.000.000.35.000.000.25.000.000.30.000.000.30.000.000.25.000.000.25.000.000.40.000.000.20.000.000.40.000.000.30.000.000.30.000.000.-

164
164
165

2438793
2438805
2510215

30.000.000.30.000.000.20.000.000.1.647.250.000.-

2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin ikinci
fı
krası
nda “Bir siyasî partinin bütün giderlerinin, o siyasî parti
tüzelkişiliği adı
na yapı
lacağı
”, üçüncü fı
krası
nda “beş
milyon liraya
kadar (12.8.1999 günlü, 4445 sayı
lı Yasa’dan önce beşbin)
harcamaları
n makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesinin
zorunlu olmadı
ğı
” belirtilmektedir. Buna göre parti tüzelkişiliği adı
na
yapı
lan ve belirtilen miktarıaşan tüm harcamaları
n makbuz veya
fatura gibi bir belgeye dayandı
rı
lmasıgerekmektedir.
2820 sayı
lıYasa’nı
n 76. maddesinin dördüncü fı
krası
nda ise
“Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri
miktarı
nca parti mal varlı
ğıAnayasa Mahkemesi kararı
yla Hazine’ye
irad kaydedilir.” denilmektedir.
Bu durumda belgelendirilmeyen 1.647.250.000. - lira tutarı
ndaki
mal varlı
ğı
nı
n Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
2- İ
l Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2000 yı
lı
nda toplam 419.205.483.331.- lira
giderde bulunduğu gösterilmiş
tir. Bunları
n 304.204.855.584.- lirası
büro giderleri, 111.550.627.747.- lirasıyol, seçim ve propaganda
giderleri, 3.450.000.000.- lirasıise işçi ücretleri, vergi ve sosyal
sigorta prim giderleridir.
İ
l örgütlerinin 2000 yı
lıgelirleri ile giderleri arası
ndaki gelir
fazlasıolarak ortaya çı
kan 26.382.175.667.- lira gelir fazlasıfark ise
2001 yı
lı
na devrolmuştur.
İ
l örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde
yapı
lan incelemede, giderlerin birleş
ik kesinhesaba doğru olarak
geçirildiği ve Parti Meclis Kararıile de doğruluğunun onaylandı
ğı
görülerek 2820 sayı
lıYasa’ya uygun olduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.

897

IV- SONUÇ
Halkı
n Demokrasi
incelenmesi sonucunda;

Partisi’nin

2000

yı
lı kesinhesabı
nı
n

1- Parti’nin kesinhesabı
nda gösterilen 476.350.880.704.- lira
gelir ile 448.185.936.433.- lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru ve 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 69. maddesine aykı
rı
olarak gelir gösterilen 250.000.000.- lira karşı
lı
ğıParti malvarlı
ğı
nı
n
2820 sayı
lıKanun’un 76. maddesi
uyar ı
nca Hazine’ye gelir
yazı
lması
na,
3- 2820 sayı
lıSiyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesine aykı
rı
olarak gider kaydedilen 1.647.250.000.- lira karşı
lı
ğı Parti
malvarlı
ğı
nı
n, 2820 sayı
lıKanun’un 76. maddesi uyarı
nca Hazine’ye
gelir yazı
lması
na,
17.12.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA
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Üye
Mehmet ERTEN

ANAYASA MAHKEMESİKARARLAR DERGİ
Sİ
’Nİ
N
38. SAYISININ 2. Cİ
LDİ
NDE YER ALAN KARARLAR
Karar
Sayı
sı
2002/6
2002/9
2002/9
2002/10
2002/11
2002/15
2002/16
2002/20
2002/21
2002/24
2002/28
2002/29
2002/31
2002/35
2002/36
2002/40
2002/41
2002/42
2002/43
2002/44
2002/51
2002/54
2002/59
2002/62
2002/66
2002/67
2002/69
2002/84
2002/89
2002/98
2003/1
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Esas
Sayı
sı
2001/389 (Y.D)
2002/97 ( Y.D)
2001/228
2001/344
2001/493
2000/19
2000/51
2001/144
2001/382
2001/129
2001/293
2001/389
2000/78
2000/39
2000/48
2001/385
2001/343
2001/5
2002/61
2002/68
2002/99
2002/103
2001/377
2002/121
2002/115
2002/116
2001/380
2002/52
2002/38
2000/47
2001/36 (Y.D)

Kararları
m Yayı
nlandı
ğı Dergideki
Resmi Gazete’nin
Sayfa
Günü
Sayı
sı Numarası
15.02.2002
24672
453
14.06.2002
24785
455
16.04.2002
24728
459
16.04.2002
24728
464
12.04.2002
24724
469
12.04.2002
24724
475
09.07.2002
24810
482
31.05.2002
24771
488
04.10.2002
24896
498
18.06.2002
24789
513
18.04.2002
24730
562
18.04.2002
24730
576
04.06.2002
24775
583
01.06.2002
24772
593
01.06.2002
24772
600
03.08.2002
24835
607
13.11.2002
24935
612
05.09.2002
24867
622
30.05.2002
24770
631
25.05.2002
24765
638
06.11.2002
24928
641
09.07.2002
24810
654
09.11.2002
24931
658
31.08.2002
24862
678
29.11.2002
24951
683
09.11.2002
24931
692
28.12.2002
24977
702
01.11.2002
24923
711
26.12.2002
24975
718
08.01.2003
24987
729
23.01.2003
25002
749

Karar
Sayı
sı

2001/3
2002/1
2002/2
2002/3
2002/4
2002/5
2002/6
2002/7
2002/8
2002/9
2002/10
2002/1
2002/2
2002/3
2002/4
2002/5
2002/6
2002/7
2002/8
2002/9
2002/10
2002/11
2002/12
2002/13
2002/14
2002/16
2002/17
2002/19
2002/20
2002/21
2002/22
2002/23

900

Esas
Sayı
sı

Kararları
m Yayı
nlandı
ğı Dergideki
Resmi Gazete’nin
Sayfa
Günü
Sayı
sı Numarası

Sİ
YASİPARTİ
LERLE İ
LGİ
LİDAVALAR
2001/3 (SP İ
htar) 31.08.2002
24862
2001/4 (SP İ
htar) 26.04.2002
24737
2001/5 (SP İ
htar) 26.04.2002
24737
2001/6 (SP İ
htar) 26.04.2002
24737
2001/7 (SP İ
htar) 26.04.2002
24737
2001/9 (SP İ
htar) 27.04.2002
24738
2001/10 (SP İ
htar) 27.04.2002
24738
2001/11 (SP İ
htar) 27.04.2002
24738
2001/12 (SP İ
htar) 27.04.2002
24738
2001/8 (SP İ
htar) 19.04.2002
24731
2002/1 (SP İ
htar) 19.04.2002
24731
2000/19 ( SPMD ) 23.05.2002
24763
2000//7 ( SPMD ) 29.05.2002
24769
2002/2 ( SPMD ) 23.05.2002
24763
2001/4 ( SPMD ) 23.05.2002
24763
2001/9 ( SPMD ) 24.05.2002
24764
2000/26 ( SPMD ) 24.05.2002
24764
2000/30 ( SPMD ) 24.05.2002
24764
2000/25 ( SPMD ) 28.09.2002
24890
2001/1 ( SPMD ) 28.09.2002
24890
2001/15 ( SPMD ) 28.09.2002
24890
2000/5 ( SPMD ) 28.09.2002
24890
2000/3 ( SPMD ) 16.10.2002
24908
2000/14 ( SPMD ) 16.10.2002
24908
2001/11 ( SPMD ) 16.10.2002
24908
2002/4 ( SPMD ) 04.02.2003
25014
2002/22 ( SPMD ) 04.02.2003
25014
2001/29 ( SPMD ) 04.02.2003
25014
1999/20 ( SPMD ) 04.02.2003
25014
2000/12 ( SPMD ) 04.02.2003
25014
2000/1 ( SPMD ) 04.02.2003
25014
2001/14 ( SPMD ) 04.02.2003
25014

752
762
767
772
777
782
788
794
800
807
822
824
827
830
832
834
836
842
844
846
849
852
856
859
863
866
869
872
877
884
888
893

ALFABETİ
K ARAMA CETVELİ
Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması Sayfa
Konu Kanun ve KHK’ler
Numarası
-A-

2002/62

10.11.1983 günlü, 2949 Sayı
lı Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 25. maddesinin,
Anayasa’nı
n
2.
ve
148.
maddelerine
aykı
rı
lı
ğı
nı
n incelenmesidir.

678

-B15.7.1950 gün ve 5680 sayı
lı Bası
n
Kanunu’nun 3445 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesi
ile değişik 19. maddesinin III numaralıbendinin
ikinci paragrafı
nı
n birinci tümcesinde yer alan
“...iki gün içinde...” sözcüklerinin, Anayasa’nı
n
32. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

459

2002/10 15.7.1950 gün ve 5680 sayı
lı “Bası
n
Kanunu”nun 3445 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesi
ile değişik 19. maddesinin III numaralıbendinin
üçüncü paragrafı
nı
n ikinci tümcesinde yer alan
“...iki gün...” sözcüklerinin, Anayasa’nı
n 32.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

464

22.7.1981 günlü, 2495 sayı
lı“BazıKurum ve
Kuruluşları
n Korunmasıve Güvenliklerinin
Sağlanması Hakkı
nda
Kanun”un
16.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (h) bendinin,
Anayasa’nı
n 10., 13., 49. ve 70. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

718

2002/9

2002/89

901

Karar
Sayı
sı
2002/42

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması Sayfa
Konu Kanun ve KHK’ler
Numarası
26.5.1981 günlü, 2464 sayı
lı “Belediye
Gelirleri Kanunu”nun 89. maddesinin (a)
bendinin son paragrafı
nı
n, Anayasa’nı
n 36. ve
125. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali
istemidir.

622

- C2002/36

4.4.1929 günlü ve 1412 sayı
lı Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 3206 sayı
lı
Yasa’yla değiş
tirilen 163. maddesinin dördüncü
fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 13. ve 36. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

600

-D2002/67

10.8.1993 günlü, 491 sayı
lı “Denizcilik
Müsteşarlı
ğı
nı
n
Kuruluş ve
Görevleri
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı ile 6. ve 91.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

692

-E2002/6

27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lı “Elektrik
PiyasasıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na
İ
lişkin Kanun”un 1. maddesinin Anayasa’nı
n 2.
ve 48. maddelerine aykı
rı
lı
ğı ileri sürülerek
iptali ve yürürlüğünün durdurulması
na karar
verilmesi istemidir.

453

2002/28

20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı “Elektrik
PiyasasıKanunu”nun Geçici 4. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n ve Geçici 8. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2., 10., 35., 48.
ve 125. maddelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptali
ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

562

902

Karar
Sayı
sı

2002/29

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması Sayfa
Konu Kanun ve KHK’ler
Numarası

27.6.2001 günlü, 4694 sayı
lı “Elektrik
PiyasasıKanununda Değişiklik Yapı
lması
na
İ
lişkin Kanun”un 1. maddesinin Anayasa’nı
n 2.
ve 48. maddelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptali
ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

576

2002/54 8.6.1949 günlü ve 5434 sayı
lı “Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu”nun 74.
maddesinin, Anayasa’nı
n 2., 10. ve 60.
maddelerine aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla iptali istemidir.

654

2.9.1971 günlü, 1479 sayı
lı “Esnaf ve
Sanatkârlar ve Diğer Bağı
msı
z Çalı
şanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu”nun 63.
maddesinin 3396 sayı
lıYasa’yla değişik ikinci
fı
krası
nda yer alan “...araç sahiplerine...”
ibaresinin Anayasa’nı
n 2., 5. ve 10.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir

612

2002/41

- F2003/1

903

23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı “Motorlu
Taşı
tlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu,
Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lıKanunlarda
Değiş
iklik Yapı
lması ve Kurumlar Vergisi
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkı
nda
Kanun”un;
1.
maddesiyle
değiştirilen 18.2.1963 günlü, 197 sayı
lı
Motorlu Taşı
tlar Vergisi Kanunu’nun 10.
maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n (b) bendi, 2.
maddesiyle değiş
tirilen 29.7.1970 günlü, 1318
sayı
lıFinansman Kanunu’nun 10. maddesinin
üçüncü fı
krası
nı
n (b) bendi, 5. maddesiyle
31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’na eklenen geçici 58. maddesi ve
12’nci maddesinin (a) bendinin, Anayasa’nı
n

749

Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün
DurdurulmasıKonu Kanun ve KHK’ler

2., 5., 7. ve 73. maddelerine
sürülerek
iptalleri ve
durdurulmasıistemidir.

Sayfa
Numarası

aykı
rı
lı
ğıileri
yürürlüklerinin

- G2003/1

23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı “Motorlu
Taşı
tlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu,
Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lıKanunlarda
Değiş
iklik Yapı
lması ve Kurumlar Vergisi
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkı
nda
Kanun”un;
1.
maddesiyle
değiştirilen 18.2.1963 günlü, 197 sayı
lı
Motorlu Taşı
tlar Vergisi Kanunu’nun 10.
maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n (b) bendi, 2.
maddesiyle değiş
tirilen 29.7.1970 günlü, 1318
sayı
lıFinansman Kanunu’nun 10. maddesinin
üçüncü fı
krası
nı
n (b) bendi, 5. maddesiyle
31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’na eklenen geçici 58. maddesi ve
12’nci maddesinin (a) bendinin, Anayasa’nı
n
2., 5., 7. ve 73. maddelerine
aykı
rı
lı
ğıileri
sürülerek
iptalleri ve
yürürlüklerinin
durdurulmasıistemidir.

749

-H2002/21

904

29.6.2001 günlü, 4706 sayı
lı“Hazineye Ait
Taşı
nmaz Malları
n Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapı
lması Hakkı
nda
Kanun”un
3.
maddesinin Anayasa’nı
n 170. maddesine
aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.

498

Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması Sayfa
Konu Kanun ve KHK’ler
Numarası
-K-

2003/1

23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı “Motorlu
Taşı
tlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu,
Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lıKanunlarda
Değiş
iklik Yapı
lması ve Kurumlar Vergisi
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkı
nda
Kanun”un;
1.
maddesiyle
değiştirilen 18.2.1963 günlü, 197 sayı
lı
Motorlu Taşı
tlar Vergisi Kanunu’nun 10.
maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n (b) bendi, 2.
maddesiyle değiş
tirilen 29.7.1970 günlü, 1318
sayı
lıFinansman Kanunu’nun 10. maddesinin
üçüncü fı
krası
nı
n (b) bendi, 5. maddesiyle
31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’na eklenen geçici 58. maddesi ve
12’nci maddesinin (a) bendinin, Anayasa’nı
n
2., 5., 7. ve 73. maddelerine
aykı
rı
lı
ğıileri
sürülerek
iptalleri ve
yürürlüklerinin
durdurulmasıistemidir.

749

-M 20.12.2000 günlü, 4611 sayı
lı“2001 Malî Yı
lı
Bütçe Kanunu”nun 41. maddesinin (b)
bendinin, Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 138., 161.
ve 162. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

488

2002/40 14.6.2001 günlü, 4682 sayı
lı“2001 Malî Yı
lı
Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde
Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un 3.
maddesiyle 20.12.2000 günlü, 4611 sayı
lı
2001 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu’nun 33.
maddesinin (a) fı
krası
nı
n 4 numaralıbendinin
sonuna eklenen paragrafı
n, Anayasa’nı
n 163.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

607

2002/20

905

Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması Sayfa
Konu Kanun ve KHK’ler
Numarası

2002/84

20.12.2000 günlü, 4611 sayı
lı“2001 Malî Yı
lı
Bütçe Kanunu”nun 43. maddesinin
(g)
bendinin, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

711

2003/1

23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lı “Motorlu
Taşı
tlar
Vergisi
Kanunu,
Finansman
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer
Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 sayı
lı
Kanunlarda Değişiklik Yapı
lmasıve Kurumlar
Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkı
nda Kanun”un; 1. maddesiyle
değiştirilen 18.2.1963 günlü, 197 sayı
lı
Motorlu Taşı
tlar Vergisi Kanunu’nun 10.
maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n (b) bendi, 2.
maddesiyle değiş
tirilen 29.7.1970 günlü, 1318
sayı
lıFinansman Kanunu’nun 10. maddesinin
üçüncü fı
krası
nı
n (b) bendi, 5. maddesiyle
31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’na eklenen geçici 58. maddesi ve
12’nci maddesinin (a) bendinin, Anayasa’nı
n
2., 5., 7. ve 73. maddelerine
aykı
rı
lı
ğıileri
sürülerek
iptalleri ve
yürürlüklerinin
durdurulmasıistemidir.

749

9.6.2000 günlü, 601 sayı
lı“Mühendislik ve
Mimarlı
k Hakkı
nda Kanun ile Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair
Kanun
Hükmünde
Kararname”nin
Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 6., 7., 87., 91. ve
153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

482

2002/16

906

Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması Sayfa
Konu Kanun ve KHK’ler
Numarası
-R-

2002/9

15.5.2002 günlü, 4756 sayı
lı “Radyo ve
Televizyonları
n Kuruluş ve Yayı
nları
Hakkı
nda Kanun, Bası
n Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair
Kanun”un kimi maddelerinin, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğı ileri
sürülerek
iptalleri
ve
yürürlüklerinin durdurulması
na karar verilmesi
istemidir.

455

- Ş2002/11

21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999
Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı
Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin
5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralı
n
“...Türk
Ceza
Kanununun
....303...”
bölümünün, Anayasa’nı
n 2., 10. ve 13.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

469

2002/43

21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı23 Nisan 1999
Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı
Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanunun 1. maddesinin
5. bendinin (a) alt bendinin, “Türk Ceza
Kanunu”nun
192.
maddesi
yönünden,
Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.

631

907

Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması Sayfa
Konu Kanun ve KHK’ler
Numarası

2002/51 21.05.2002 günlü, 4758 sayı
lı“23 Nisan 1999
Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı
Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik
Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun”un 1. maddesiyle
yeniden düzenlenen 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1.
maddesinin 2. bendinin, Anayasa’nı
n 87.
maddesine aykı
rı
lı
ğı savı
yla
iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

641

lı“23 Nisan 1999
2002/66 21.12.2000 günlü, 4616 sayı
Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı
Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin
5. bendinin (b) alt bendinin “...Askeri Ceza
Kanununun... 76, ...” bölümünün, Askerî Ceza
Kanunu’nun 27.6.1932 günlü, 2034 sayı
lı
Yasa’yla değiş
tirilen 76. maddesinin “Bu
suretle kaçan mevkuflar da altıaya kadar
hapisle cezalandı
rı
lı
r” tümcesi yönünden
Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.

683

–T–
2002/98

908

16.6.2000 günlü, 4572 sayı
lı“Tarı
m Satı
ş
Kooperatif ve Birlikleri Hakkı
nda Kanun”un
3. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n, Geçici 1.
maddesinin (D) bendinin, (E) bendinin birinci
paragrafı
nda
yer
alan
“...Yeniden
Yapı
landı
rma Kurulunun önerileri dikkate
alı
narak...” ve ikinci paragrafı
nda yer alan
“...Yeniden Yapı
landı
rma Kurulu ve Yürütme
Birimine
ilişkin
giderler...Yeniden
Yapı
landı
rma Kurulunun önerileri dikkate
alı
narak...” ibareleri ile üçüncü ve dördüncü
paragrafları
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 10., 48., 49.
ve 171. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

729

Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması Sayfa
Konu Kanun ve KHK’ler
Numarası

2002/15

1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı “Türk Ceza
Kanunu”nun 3038 sayı
lıYasa ile değiştirilen
85. maddesinin, Anayasa’nı
n 10. maddesine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

475

2002/35

1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı “Türk Ceza
Kanunu”nun 421. maddesinde yer alan
“...genç...” sözcüğünün, Anayasa’nı
n 2., 10.
ve 12. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.

593

2002/43

21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı23 Nisan 1999
Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı
Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanunun 1. maddesinin 5.
bendinin (a) alt bendinin, “Türk Ceza
Kanunu”nun 192. maddesi yönünden,
Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.

631

2002/44

1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı “Türk Ceza
Kanunu”nun 522. maddesinin son fı
krası
nı
n
“...bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden
birini işlemiş olursa cezayıtenkise mahal
yoktur.” bölümünün, Anayasa’nı
n 2., 10. ve
İ
nsan HaklarıEvrensel Beyannamesinin 7.
maddesine
aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptali
istemidir.

638

2002/24

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 9.2.2001
günlü ve 24313 sayı
lı Resmî Gazete’de
yayı
mlanan 7.2.2001 günlü, 713 sayı
lı
“Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Karar”ı
nı
n; 1. maddesiyle TBMM İ
çtüzüğü’nün
60. maddesinin altı
ncıfı
krası
nı
n sonuna

513

909

Karar
Sayı
sı

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması Sayfa
Konu Kanun ve KHK’ler
Numarası

eklenen tümcenin; 3.
maddesiyle TBMM
İ
çtüzüğü’nün kenar başlı
ğı ile birlikte
değiştirilen 81. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b)
bendinin ikinci tümcesi ile (d) bendinin ve
dördüncü fı
krası
nı
n; 4. maddesiyle değiştirilen
TBMM İ
çtüzüğü’nün 87. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n son tümcesinin; 5. maddesiyle
değiştirilen
TBMM
İ
çtüzüğü’nün
91.
maddesinin, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 67., 68.,
75., 76., 87., 88., 90., 95., 96., 97., 98. ve 148.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve 5.
maddesinin
yürürlüğünün
durdurulması
istemidir.

2002/54 8.6.1949 günlü ve 5434 sayı
lı “Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu”nun
74. maddesinin, Anayasa’nı
n 2., 10. ve 60.
maddelerine aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla iptali istemidir.

654

23.1.1953 günlü, 6023 sayı
lıTürk Tabipleri
Birliği Kanunu’nun 60. maddesinin 7.6.1985
günlü, 3224 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen birinci
fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 135. maddesine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

583

2002/31

- Y2002/59

910

29.6.2001 günlü, 4708 sayı
lı“YapıDenetimi
Hakkı
nda Kanun”un 2., 4., 5., 6., 11. maddeleri
ile 13. maddesinin (a) fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 7.,
9., 10., 11., 87., 127., 128., 138. ve 153.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve 2., 4., 5., 6.
ve 11. maddelerinin yürürlüğün durdurulması
istemidir.

658

Kararİ
ptale,
Sayı
sı
2002/69

911

İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
Konu Kanun ve KHK’ler

26.6.2001 günlü, 4689 sayı
lı“Yükseköğretim
Kanunu ile Yükseköğretim Personel
Kanununda Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun”un
3.
maddesiyle
değiştirilen
4.11.1981 günlü, 2547 sayı
lı“Yükseköğretim
Kanunu”nun Ek 18. maddesinin ikinci
fı
krası
nı
n ikinci tümcesi ile aynımaddede
önceden
bulunan
“Vakı
f
üniversiteleri,
merkezleri dı
ş
ı
ndaki illerde yükseköğretim
kurumları kurabilirler”
kuralı
nı
n
yer
almaması
nı
n Anayasa’nı
n 2., 10., 87., 130. ve
148. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali
istemidir.

Sayfa
Numarası
702

ALFABETİ
K ARAMA CETVELİ
Karar
Sayı
sı

İ
htar ve Malî Denetime Konu Olan
Siyasi Parti Davaları

Sayfa
Numarası

İ
HTAR
-A2002/4

11.4.1994 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lı
Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen süre
içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan
Adalet Partisi’ne, aynıYasa’nı
n 104. maddesi
uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istemidir.

777

2002/9

1) Adalet ve Kalkı
nma Partisi Kurucu Üyesi
ve Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ı
n
Türk Ceza Kanunu’nun 312/2. maddesi
uyarı
nca 10 ay hapis cezası
na mahkûm
olmasınedeniyle milletvekili seçilme yeterliliği
bulunmadı
ğıve bu nedenle 2820 sayı
lıSiyasî
Partiler Kanunu’nun 8. maddesine göre Siyasî
Parti Kurucu Üyesi olamayacağı
ndan, 104.
maddesi uyarı
nca davalıSiyasî Partiye adı
geçenin kurucu üyelikten çı
karı
lmasıiçin ihtar
kararıverilmesi,
2) Türkiye’nin ekonomik ve siyasal türlü
güçlüklerle karş
ı
laş
tı
ğıbir dönemde siyasî
yaş
amda büyük rol oynayabilecek bir Siyasî
Partinin genel başkanıolarak görevine devam
etmesinin davalıpartiye yasa gereği verilmesi
zorunlu süre de dikkate alı
ndı
ğı
nda, kamu
düzeni, kamu yararıve ivedilik gözönünde
bulundurularak
ileride
doğabilecek
sakı
ncaları
n giderilmesi bakı
mı
ndan Recep
Tayyip Erdoğan’ı
n Parti Tüzüğü’nün 77.
maddesinde yazı
lıGenel Baş
kanlı
k görev ve
yetkilerini kullanması
nı
n önlenmesi için tedbir
kararıverilmesi,
3) Parti’nin kurucu üyelerinden Ayşe Böhürler,
Ayş
e Nur Kurtoğlu, Habibe Güner, Sema
Ramazanoğlu, Fatma Ünsal Bostan ve Serap

807

912

Yahş
i Yaşar’ı
n türbanısimge ve dayatma
unsuru olarak kullandı
klarıve bu halleriyle
milletvekili
seçilme
yeterliliğine
sahip
bulunmadı
kları
ndan
kurucu
üyelikten
çı
karı
lmalarıiçin davalıpartiye ihtar kararı
verilmesi istenmektedir.

2002/2

5.5.1994 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’nda öngörülen süre
içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan
Anayol Partisi’ne, aynı Yasa’nı
n 104.
maddesi uyarı
nca ihtar kararı verilmesi
istemidir.

767

- B2002/1

12.04.1995 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lıSiyasi
Partiler Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde ilk
büyük kongresini yapmayan Büyük Adalet
Partisi’ne, aynıYasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca
ihtar kararı
verilmesi istemidir.

762

-D2002/10

24.2.1998 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’nda öngörülen süre
içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan
Değişen Türkiye Partisi (DEPAR)’ne, aynı
Yasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararı
verilmesi istemidir.

822

- İ2002/8

913

Ağı
r hapis cezası
na hükümlü C.Ü’ı2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin
ikinci fı
krası
nı
n (b) bendinin 3 numaralıalt
bendi gereğince yazı
lıuyarı
ya rağmen parti
üyeliğinden çı
karmayan İ
şçi Partisi’ne 2820
sayı
lıYasa’nı
n 104. maddesine göre ihtar
kararıverilmesi istemidir.

800

-S2002/7

16.8.1993 tarihinde “Sosyalist İ
ktidar Partisi”
adı
yla kurulup tüzelkişilik kazanan Parti’nin
11.11.2001
tarihinde
gerçekleştirdiği
kongresinde adı
nı“Türkiye Komünist Partisi”
olarak değiş
tirmesinin 2820 sayı
lı Siyasî
Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykı
rı
lı
k
oluş
turduğu ileri sürülerek 104. maddesi
uyarı
nca ihtar kararıverilmesi istemidir.

794

- T2002/6

12.4.1995 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lı
Siyasi Partiler Yasası
’nda öngörülen süre
içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan
Türkiye Adalet Partisi’ne, aynıYasa’nı
n 104.
maddesi uyarı
nca ihtar kararı verilmesi
istemidir.

788

2002/5

29.7.1996 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’nda öngörülen süre
içerisinde kongresini yapmayan Türkiye
Özürlüsü İ
le Mutludur Partisi’ne, aynı
Yasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararı
verilmesi istemidir.

782

3.1.1993 tarihinde kurulan ve 2820 sayı
lı
Siyasî Partiler Kanunu’nda öngörülen süre
içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan
Türkiye Sosyalist İ
şçi Partisi’ne, aynı
Yasa’nı
n 104. maddesi uyarı
nca ihtar kararı
verilmesi istemidir.

772

2002/3

-Y2001/3

914

Yeniden Doğuş Partisi üyesi Hasan
GÜZEL’in Türk Ceza Kanunu’nun
maddesinin ikinci fı
krası gereğince
cezası
na mahkûm olmasınedeniyle
sayı
lı Siyasî Partiler Kanunu’nun

Celal
312.
hapis
2820
11.

752

maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b) bendinin beş
numaralıalt bendine göre siyasî partiye üye
olamayacağıgerekçesiyle aynıYasa’nı
n 104.
maddesi uyarı
nca davalıSiyasî Parti’ye adı
geçenin üyelikten çı
karı
lmasıiçin ihtar kararı
verilmesi istemidir.
MALİDENETİ
M
-A2002/12

Anayol Partisi Genel Merkezi ile İ
zmir-Konak
ilçesinin
1999
yı
lı kesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.

856

2002/1

Aydı
nlı
k Türkiye Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

1999

yı
lı

824

2002/10

Aydı
nlı
k Türkiye Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

2000

yı
lı

849

2001 yı
lı

869

1999

846

nlı
k Türkiye Partisi’nin
2002/17 Aydı
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.
-D-

2002/9

Değişen Türkiye Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

2002/11

Demokrasi ve Barı
ş Partisi’nin 1999 yı
lı
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

852

2002/3

Değişen Türkiye Partisi’nin 2000, 2001 ve
2002 yı
llarıkesinhesapları
nı
n incelenmesidir.

830

915

yı
lı

2002/13

Demokrat Parti’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.

859

2002/14

Demokratik Halk Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

yı
lı

863

2002/2

Devrimci Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 1999 yı
lı
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

827

2002/19

Devrimci Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 2000 yı
lı
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

872

2002/16

Devrimci Sosyalist İ
şçi Partisi’nin 2001 yı
lı
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

866

2000

-E2002/6

Emeğin Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.

836

-H2002/22 Halkı
n Demokrasi Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

2002/23

Halkı
n Demokrasi Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

1999

yı
lı

888

2000 yı
lı

893

- T2002/8

Türkiyem Partisi’nin 1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.

844

2002/5

Türkiyem Partisi’nin 2000 yı
lıkesinhesabı
nı
n
incelenmesidir.

834

916

2002/7

Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi’nin
1999 yı
lıkesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

842

2002/4

Türkiye Sultan Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir

yı
lı

832

2000

-Y.
2002/20

2002/21

917

Yeniden Doğuş Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

1998

yı
lı

877

Yeniden Doğuş Partisi’nin
kesinhesabı
nı
n incelenmesidir.

1999

yı
lı

884

