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İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
Mümtaz SOYSAL, Önder SAV ve 114 Milletvekili
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 1.8.1996 günlü ve 4160 sayı
lı
“26.5.1927 Tarih ve 1050 Sayı
lı
, 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayı
lı
,
16.8.1961 Tarih ve 351 Sayı
lı
, 29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayı
lı
,
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayı
lı
, 23.5.1928 Tarih ve 1322 Sayı
lı
,
9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayı
lıve 11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayı
lı
Kanunları
n Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapı
lması ve Bazı
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na Dair Kanun”un, Anayasa’nı
n
2., 6., 7., 11., 21., 42., 49., 57., 73., 127., 130., 153. ve 161.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulması
istemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesi
şöyledir:
“Gİ
Rİ
Ş
4160 sayı
lı“26.5.1927 Tarih ve 1050 Sayı
lı
, 14.7.1965 Tarih ve
657 Sayı
lı
, 16.8.1961 Tarih ve 351 Sayı
lı
, 29.8.1977 Tarih ve 1322
Sayı
lı
, 9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayı
lıve 11.11.1986 Tarih ve 3320
Sayı
lıKanunları
n BazıHükümlerinde Değiş
iklik Yapı
lmasıve Bazı
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na Dair Kanun” 5 Ağustos 1996
günlü Resmî Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe girmiş
tir.
Yasa hakkı
nda söylenecek ilk söz, yasanı
n Anayasa
Mahkemesi kararı
nıgeçersiz kı
lmak amacı
yla çı
karı
lmı
şolduğudur.
Bilindiği gibi, 4139 sayı
lı1996 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun kimi
maddeleri hakkı
nda açı
lan iptal davası sonrası
nda, Anayasa
Mahkemesi 17.7.1996 gün ve K:YD 1996/5-1 sayı
lıkararı
yla bazı
maddeler hakkı
nda yürürlüğü durdurmuştur.
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Bu yasanı
n ağı
rlı
kla, sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı
nda
yer alan hükümlere yeniden geçerlilik kazandı
rmaya yönelik olduğu o
kadar belirgindir ki, yürürlük maddesinde, kimi maddelerin yürürlük
tarihi, Anayasa Mahkemesi’nin “yürürlüğü durdurma” kararı
nı
n Resmî
Gazete’de yayı
mlandı
ğıtarihe kadar götürülmüştür.
“Hukukun
üstünlüğüne
ve
Anayasa’ya
sadakatten
ayrı
lmayacağı
na” dair and içmişmilletvekillerinden oluşan yasama
organı
ndan açı
kça Anayasa Mahkemesi kararlar ı
nı
n uygulanmaması
için yasa çı
karı
lması
, ülkemiz adı
na utanç vericidir. Dilekçemiz bu
utancı
n giderilmesi yolunda ayrıbir önem taşı
maktadı
r.
4160 sayı
lı Yasa’nı
n Anayasa’ya aykı
rı yönleri aşağı
da
ayrı
ntı
yla açı
klanmı
ştı
r.
1- YASA’NIN TÜMÜNÜN ANAYASA’NIN 153., 2. ve 11.
MADDELERİİ
LE BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜNE AYKIRILIK NEDENLERİ
Anayasa’nı
n 161. maddesine göre “Devletin ve kamu iktisadi
teşebbüsleri dı
şı
ndaki kamu tüzelkiş
ilerinin harcamaları
, yı
llı
k
bütçelerle yapı
lı
r” ve “Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler
dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz.”
Devletin harcamalarıkuş
kusuz, gelirler ile orantı
lıolacaktı
r ve
Türkiye son yı
llarda giderek artan biçimde bütçesi açı
k veren bir
devlettir.
Gelir sorunu, tasarrufu artı
rma veya yeni kaynaklar yaratma
yerine, bütçe dı
ş
ıkaynaklara el atı
larak çözülmeye çalı
şı
lmı
ş
tı
r.
Baş
langı
çta, bütçe açı
kları
nda kullanı
lmamasıiçin, Anayasal sı
nı
rları
zorlayarak, bütçe ve Sayı
ştay denetimi dı
şı
nda kurulan fonlar bile, bu
yaklaş
ı
mdan kendini kurtaramamı
şve son olarak da döner sermaye
gelirlerinin bütçeye dahil edilmesi yoluna gidilmiştir.
Yukarı
da aktarı
lan Anayasa’nı
n 161. maddesinin son derece
açı
k hükmü nedeniyle, fonları
n, döner sermayelerin vb. gelir
kalemlerinin ilgili yasaları
nda yapı
lmasıgereken değişikliklerin, Bütçe
Yasası
nda yapı
lmasıgibi bir kolaycı
lı
k, her seferinde Anayasa
Mahkemesi’nden dönmüşve Anayasa Mahkemesi kararları
nda, bu
tür düzenlemelerin ancak kendi yasaları
nda yapı
labileceğini, bütçe
yasası ile diğer yasalarda değiş
iklik yapı
lamayacağı
nı açı
kça
belirtmiş
tir.
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4139 sayı
lı1996 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nda da, benzeri
düzenlemeler vardı
r ve Anayasa Mahkemesi, daha önceki bütçe
yasaları
nda da yer alı
p, Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilen
ya da hem yürürlüğü durdurulup, hem iptal edilen kimi
düzenlemelerin, 4139 sayı
lı Yasa’da da yer alması üzerine
“Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
ğıaçı
k . (olduğu için) yürürlüğün
durdurulması
na karar” vermiş
tir.
E. 1996/23, K: 1996/5-1 Yürürlüğü Durdurma sayı
lı ve
17.7.1996 tarihli bu kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlanma, dolayı
sı
yla
yürürlük tarihi, 19.7.1996’dı
r. Ancak ne acı
dı
r ki, iptali istenen yasa,
aynıdüzenlemeleri bir kez daha yapmı
ş ve yürürlük tarihini de
19.7.1996 olarak belirlemiş
tir. Bu, doğrudan Anayasa Mahkemesi
kararları
nıuygulanamaz hale getirme demektir.
Ancak, Anayasa hukukumuz ve parlamento tarihimiz aç ı
sı
ndan
acı
klıolan, yasa tasarı
sı
nı
n TBMM’de görüş
ülmesi sı
rası
nda bunun
defalarca “itiraf” edilmesidir. Bunlardan koalisyon partileri ile
muhalefete ait üç örnek aşağı
da sunulmuştur:
“Tasarı
... bu gibi konulardaki Bütçe Kanununun iptalinden
(yürürlüğün durdurulmasıkastediliyor olmalı
) kaynaklanan boşlukları
doldurmaktadı
r (RP Grubu adı
na Konya Mv. Mustafa ÜNALDI,
İ
ncelenmemişTutanak, 85. Birleşim 1.8.1996, Giriş
:11 Sayfa 11.).
“Burada, önce, Hükümete teş
ekkür etmek istiyorum: çünkü,
bütçe kanunları
nda yer almasıuygun görülmeyen hükümler, Anayasa
Mahkemesi’nin engeline takı
lmı
ş
tı
r. Şimdi, Hükümet ne yapacakt ı
r?
Yani ‘Bütçe kanunundaki bu hükümleri uygulamı
yorum’ diye bir
mazeretler bütçeyi devam ettirilemez; bu itibarla Anayasa Mahkemesi
tarafı
ndan yaratı
lan bir boş
luğu böyle bir kanunla doldurmak
mecburiyetindedir, yapı
lan işbudur. (...) 1996 Bütçesinde yer alan bu
hükümlerin pek çoğunu, daha önceki yı
llarda hükümetler
kararnamelerle ifa etmiş
lerdir; yani demek istiyorum ki, 1996 yı
lı
nda
uygulanan bu bütçe kanununa bu hükümler konulmasaydı
; Bakanlar
Kurulu, kararnamelerle bu amaca yönelik düzenlemeler yapabilir ve
hedefe varabilirdi; ama Maliye Bakanlı
ğı
, bu sene, 1996 yı
lı
Bütçesinde, Hazinenin de, Planlamanı
n da katı
ldı
ğıbir görüşle,
bunlarıbütçe kanununa bir hüküm olarak getirmiştir; ama bunlar
Anayasa Mahkemesinin ‘bütçe kanunları
nda yer almasıgereken
hükümler ş
undan ibaret olacaktı
r’ hükmü dolayı
sı
yla engeline
takı
lmı
ştı
r. (...) Bu yasa hukuki bir boş
luğu doldurmaktadı
r. (...) Benim
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bütün maliyecilik hayatı
mda gördüğüm pek çok hüküm vardı
r ki, bu
hüküm, yı
l içerisinde Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilmiş
veya yürürlüğü durdurulmuş; ama, gelecek yı
l bütçe kanununda da,
yine aynen tekrar edilmiş
tir.” (Şahsıadı
na A. Aykon DOĞAN, DYP Isparta Mv. İ
ncelenmemişTutanak, 85. Birleş
im, 1.8.1996, Giriş: 11,
Sayfa 12-13.)
“Eğer, biraz, bunun detaylarıhakkı
nda bilgi vermek gerekirse
Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi (yürürlüğü olacak) durdurma
kararıdolayı
sı
yla, döner sermaye gelirlerinden bütçeye aktarı
lacak 13
trilyon lira, fon gelirlerinden bütçeye aktarı
lacak net 145 trilyon lira ve
nihayet, çeş
itli kamu kurum ve kuruluşları
nı
n hası
latları
ndan yine
bütçeye aktarı
lmasıöngörülmüşolan 56 trilyon lira olmak üzere,
toplam 214 trilyon liralı
k bir kaynağı
n bütçeye aktarı
lmasıimkanı
ortadan kalkmı
şoluyor idi, şimdi, bu düzenlemeyle, bu kayı
pları
n,
daha doğrusu, bütçeye akı
mları
n önlenmesi giderilmişve doğru bir
yaklaş
ı
mla bu tasarıgetirilmiş
tir” (ANAP Grubu adı
na Samsun Mv.
Biltekin ÖZDEMİ
R, İ
ncelenmemişTutanak, 85. Birleş
im, 1.8.1996,
Giriş:11, Sayfa 10.).
TBMM’deki görüş
meler sı
rası
nda, diğer muhalefet temsilcileri,
tasarı
nı
n ası
l amacı
nı
n Anayasa Mahkemesi kararı
nı
n uygulanamaz
hale getirilmesi olduğunu ileri sürmüşlerdir ve bunlarıbelki “yorum”
olarak değerlendirmek mümkündür; ama, iktidar temsilcileri ile Plan
ve Bütçe Komisyonu’nun bir önceki baş
kanı ve tasarı
nı
n
mimarları
ndan ANAP temsilcisinin sözleri düzenlemenin gerçek
amacı
nıbütün açı
klı
ğı
yla ortaya koymaktadı
r: Bu yasanı
n amacı
,
Anayasa Mahkemesi’nin E:1996/23, K: 1996/5-1 Yürürlüğü Durdurma
sayı
lıve 17.7.1996 tarihli kararı
nı
, uygulanamaz hale getirmektir.
Oysa, yürürlüğü durdurma kararı
nı
n temel gerekçelerinden biri,
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları
nı
n uygulanabilir olması
nı
sağlamaktı
r.
Anayasa’nı
n 153. maddesi son derece açı
ktı
r: “Anayasa
Mahkemesi kararları... yasama, yürütme ve yargıorganları
nı
, idare
makamları
nı
, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”
Yasama organı
nı
n, bir Anayasa Mahkemesi kararı
nı
uygulanamaz hale getirmek için yasa çı
karması
, Anayasa’nı
n 153.
maddesine, 11. maddesine, Başlangı
ç bölümünün 3. ve 4. fı
kraları
na
ve 2. maddedeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
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Çünkü, Anayasa’nı
n 11. maddesine göre, Anayasa hükümleri,
yasama, yürütme ve yargıorganları
nı
, idare makamları
nıve diğer
kuruluşve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları
dı
r. Buna karş
ı
n
yasama organı
, Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rıhareket etmiş
tir.
Baş
langı
ç bölümünün 3. fı
krası
na göre, egemenliği ulus adı
na
kullanmaya yetkili hiçbir kiş
i ya da kuruluş
, Anayasa’da öngörülen
hukuk düzeninin dı
ş
ı
na çı
kamayacağıhalde, yasama organıçı
kmı
ş
ve yetkisini Anayasal bir yargıorganı
nı
n kararları
nıuygulamamak için
kullanmı
ştı
r.
Baş
langı
ç bölümünün 4. fı
krası
na göre kuvvetler ayrı
mı
, devlet
organlarıarası
nda üstünlük sı
rasıanlamı
na gelmediği, belli devlet
yetki ve görevlerinin kullanı
lması
ndan ibaret ve bununla sı
nı
rlımedeni
bir işbölümü olduğu halde, yasama organı
, kendisini yargıorganı
nı
n
üstünde görmüş ve onun kararları
nı uygulamamak için yasa
çı
karmı
ştı
r.
Belirtilen nedenlerle 4160 sayı
lı Yasanı
n tümünün iptali
istenmektedir.
2- 4160 SAYILI YASA’NIN 1. MADDESİ
Nİ
N ANAYASA’YA
AYKIRILIK NEDENLERİ
İ
ptali istenen yasanı
n 1. maddesiyle 26.5.1927 tarih ve 1050
sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu’na 4 ek madde eklenmiştir.
a) Ek Madde 8’in Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
Ek Madde 8, kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik
ve diğer mevzuatla kurulmuşolan fonları
n gelirlerinin tümünü ortak
bir hesapta toplamayı
, yı
llı
k bütçe yasalarıile hangi fonları
n bütçeye
dahil edileceğinin belirlenmesini, kapsam dı
şı
nda bı
rakı
lan fonları
n
gelirlerinden, bütçe dı
şı
nda bı
rakı
lmaları
na karş
ı
n Maliye Bakanıve
Hazineden sorumlu Bakanı
n teklifi ve Başbakan’ı
n onayı
yla kesinti
yapı
lması
nıöngörmektedir ve daha önce 1995 Bütçe Kanunu’nda yer
almı
şve “kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile kurulmuş
fonlar yönünden” iptal edilmiş
, bu yı
l da hakkı
nda yürürlüğü durdurma
kararıverilmiş
tir. Bu kez, 4139 sayı
lıYasa’da kapsam dı
şıbı
rakı
lan
Özelleştirme Fonu da kapsama alı
nmı
ş
tı
r.
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Bu kez düzenleme, bundan sonraki bütçe yasaları
nıda
kapsayacak biçimde bir yetki devrini öngörmektedir. Oysa
Anayasa’nı
n 161. maddesine göre nası
l, bütçe yasalarıyı
llı
k yapı
lı
r ve
bunlara bütçe ile ilgili olmayan hükümler konulamazsa, herhangi bir
yasa ile de, ondan sonraki tüm yı
llarda TBMM’nin iradesini
sı
nı
rlayacak bir düzenleme getirilemez. Maddenin 2. fı
krası
nı
n ilk
tümcesi “Yı
llarıbütçe kanunlarıile hangi fonları
n bütçe kapsamı
na
dahil edeceği belli edilir” demektedir.
İ
fade olarak Türkçe’ye “aykı
rı
” bu cümle, içerik olarak da
Anayasa’ya aykı
rı
dı
r. Çünkü, gelecek yı
lları
n bütçe yasalarıiçin,
“yasama organı
na zorunluluk” getirmektedir. Bu yasama yetkisinin
devri demektir ve Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
dı
r.
Bu tür değişikliklerin, ilgili yasalarda teker teker yapı
lması
zorunludur. Ancak, 1050 sayı
lıYasa’ya eklenen Ek Madde 8 ile tüm
fonlar bu yasa kapsamı
na ve dolayı
sı
yla bütçe kapsamı
na
alı
nmaktadı
r. Oysa fonları
n kurulması
na ilişkin yasaları
n çoğunda,
“1050 Sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanununun uygulanmayacağı
”
hükmü vardı
r. Ek Madde 8 bu açı
dan fonları
n kendi yasaları
yla da
çeliş
mektedir. Ek Madde 8’in 5. paragrafı
na göre, “Tüm fonlar hizmet
ve harcamaları
nıkendi mevzuatları
nda yer alan esas ve usullere göre
yürüt”ecektir ama, gelirleri açı
sı
ndan kendi yasaları
ndaki hükmün
aksine 1050 sayı
lıYasa’ya tabi olacaklardı
r.
Ek Madde 8’in 6. fı
krasıile de, tüm fon yasaları
nda başka bir
değiş
iklik daha yapı
lmakta ve fon gelirlerinin tahsil, takip, gelir kaydı
,
muhasebeleştirilmesi ve denetim süre, esas ve usullerini belirleme
yetkisi Maliye Bakanıile Hazine Müsteş
arlı
ğı
na bı
rakı
lmaktadı
r.
Sonuçta Ek Madde 8 ile öyle bir düzenleme yapı
lmaktadı
r ki, bir
süre sonra fonları
n yönetilmesi olanaksı
z, hangi durumlarda hangi
yasa kuralları
nı
n uygulanacağı içinden çı
kı
lamaz, bir duruma
gelecektir.
Ancak, tüm bunlardan daha önemlisi, bu madde ile fon gelirleri
üzerinden alı
nmak üzere yeni bir vergi getiriliyor olması
dı
r.
Anayasa’nı
n 73. maddesine göre, “Vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülükler yasayla konulur” Bütçe yasası
nı
n bir vergi yasası
olmadı
ğı ve bütçe yasasıile vergi konulamayacağı Anayasa
Mahkemesi kararları
na da geçmişbir husus olduğuna göre, bütçe
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yasalarıile vergi anlamı
na gelecek böyle bir düzenleme yapı
lması
Anayasa’nı
n 73. maddesi ile çelişir.
Böyle bir vergi konulabilir olsa bile, Anayasa’nı
n 73. maddesinin
son fı
krası
na göre, “Vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülüklerin muaflı
k, istisnalar ve indirimleriyle oranları
na iliş
kin
hükümlerinde kanunun belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde
değiş
iklik yapma yetkisi (ancak), Bakanlar Kuruluna verilebilir.” Ek
Madde 8’in 4. fı
krası
nda ise, bu yetki Maliye Bakanıve Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n teklifi üzerine Başbakan’a
verilmektedir ki, bu da Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Ayrı
ca, “Yürürlük” maddesine göre bu madde, Anayasa
Mahkemesi’nin
“yürürlüğü
durdurma”
kararı
ndan
itibaren
uygulanacak, yani onu geçersiz kı
lacak ve Anayasa’ya aykı
rı
uygulama sürecektir.
Bu düzenlemelerin tümünün “acil ihtiyaçlar”dan kaynaklandı
ğı
ileri sürülebilir ama, hukuk devleti, mazereti ve gerekçesi her ne
olursa olsun, bir an bile hukuk düzeni ve Anayasa dı
şı
na çı
kmayan
devlet demektir: Yürütme organıda, mazeret değil, çözüm üreten
yerdir ve bu çözümler hiçbir biçimde Anayasa’nı
n dı
şı
na çı
kamaz.
Yasa tasarı
sı
nı
n TBMM’de görüşülmesi sı
rası
nda getirilen
açı
klamalar için söylenebilecek tek ş
ey “özrün kabahatten de büyük
olduğu”dur. Daha önce defalarca Anayasa Mahkemesi’nce iptal
edildiği biline biline, aynıdüzenlemeler bir kez daha getirilmektedir ki,
bu, Anayasa’ya karşısuçtur. Ancak, bu suçun ortadan kaldı
rı
lması
,
ve hukuk devletinin korunmasıgörevi, yine Anayasa Mahkemesi’ne
düşmüştür.
Bu noktada son olarak aktarı
lacak olan, Ek Madde 8’in
görüşülmesi sı
rası
nda, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, “Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
k Önergesi”ne, önce katı
ldı
ğı
nı
, daha sonra içtüzüğe göre
görüşmelere katı
lamayacak olması
na karşı
n oturumu yöneten TBMM
Baş
kanvekilinin müdahalesi üzerine katı
lmadı
ğı
nıbelirtmişolması
dı
r.
İ
lgili bölüm “İ
ncelenmemiş
” tutanaklarda “aynen” ş
öyledir:
“BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykı
rı
lı
k derecelerine göre okutup,
işleme koyacağı
m:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlı
ğı
na
Görüşülmekte olan 86 sı
ra sayı
lıBütçe Kanunları
nda Yer Alan
BazıHükümlerin İ
lgili Kanunları
nda Düzenlenmesi Hakkı
nda Kanun
Tasarı
sı
nı
n 1. maddesinin, Anayasa’ya aykı
rıolduğu için, aşağı
daki
şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. Yalçı
n GÜRTAN (Samsun)
ve arkadaş
ları
.
86 sı
ra sayı
lıYasa Tasarı
sı
nı
n 1 inci maddesi ile 26.5.1927”
tarih ve 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanununa eklenen ek
madde 8’in birinci fı
krası
, yasa teklifinden çı
karı
lmı
ş
tı
r.
BAŞKAN - Sayı
n Komisyon önergeye katı
lı
yor mu efendim?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİ
SYONU BAŞKANI İ
. ERTAN YÜLEK
(Adana) - Katı
lı
yoruz.
BAŞKAN - Katı
lamazsı
nı
z... Anayasaya aykı
rı
lı
k önergesi...
Nİ
HAT MATKAP - Katı
ldıBaşkan.
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Katı
ldı
, bitti...
BAŞKAN - Efendim, olur mu canı
m ... Şimdi...
MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Reddetti...
BAŞKAN - Efendim, ş
imdi, zaten, Anayasaya aykı
rı
lı
k...
MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Sayı
n Baş
kan...
BAŞKAN - Sayı
n arkadaş
ı
m, aslı
nda, ben, komisyon baş
kanı
na
fuzulî de, yani, bunu daha önce ben yaptı
m; fakat denildi ki, her
halukaârda sorulsun. Zaten, İ
çtüzüğe göre, eğer, komisyon, bir yasa
tasarı
sıveya teklifinin maddesini Anayasaya aykı
rıgörürse, öncelikle
reddeder. Komisyonun buna katı
lmasımümkün değil.
MUSTAFA BALCILAR (Eskiş
ehir) - Sayı
n Baş
kan, katı
lı
yoruz
dedi.
BAŞKAN -Yok efendim...
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Nİ
HAT MATKAP (Hatay) - Sayı
n Başkan, Komisyon üyeleri
katı
lı
yor, size ne?...
BAŞKAN - Sayı
n Komisyon, katı
lamazsı
nı
z efendim...
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Hayı
r, katı
ldı
...
BAŞKAN - O zaman niye getirdiniz bu metni buraya...
MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Reddetti efendim...
BAŞKAN - Efendim, efendim...
Nİ
HAT MATKAP (Hatay) - Sana ne ya “katı
lı
yoruz” dedi...
BAŞKAN - Allah Allah... Olur mu canı
m...
Nİ
HAT MATKAP (Hatay) - Komisyonun takdirine niye karş
ı
çı
kı
yorsunuz?...
BAŞKAN - Sayı
n milletvekilleri, Komisyon, burada, hatalıifade
kullanı
yorsa... Ben kendisine hatı
rlatı
yorum.
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Nereden
biliyorsunuz, hatalıolduğunu...
BAŞKAN - Yine, katı
lacaksa, o zaman, bunu metinden
çı
karmamı
z lazı
m...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, burasıeğitim merkezi değil
ki...
BAŞKAN - Sayı
n Komisyon, katı
lı
yor musunuz, katı
lmı
yor
musunuz?
Nİ
HAT MATKAP (Hatay) - Komisyon katı
lı
yor, sana ne...
(Gürültüler)
BAŞKAN - Anlamı
yorum bir dakika efendim...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayı
n Başkan, Komisyon Başkanı
“katı
lı
yoruz” dediği zaman, siz, düzeltemezsiniz.
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BAŞKAN - Rica ediyorum... Şimdi, arkadaşı
mı
z, yanlı
şifade
edebilir Sayı
n Topçu...
Nİ
HAT MATKAP (Hatay) - Görüş
melere katı
lamazsı
nı
z...
BAŞKAN - Ben görüş
melere katı
lmı
yorum efendim, İ
çtüzük
hükmü açı
k...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayı
n Başkan, Komisyon Başkanı
“katı
lı
yoruz” dediği zaman, siz, düzeltemezsiniz, burasıeğitim yeri
değil...
Nİ
HAT MATKAP (Hatay) - Komisyon dilediği gibi takdir eder...
BAŞKAN - Efendim, bakı
n...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Burasıeğitim yeri değil...
BAŞKAN - Sayı
n Topçu, İ
çtüzüğümüze göre...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Katı
lı
yoruz dediği zaman...
BAŞKAN - Bir dakika efendim ... Bir dakika (Gürültüler)
Eğer, Anayasaya aykı
rı
ysa, buraya rapor getiremez...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İ
yi ya, çeker geriye...
BAŞKAN - Canı
m, arkadaşı
mı
z yanlı
şanladı
...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ne münasebet, kendi çekecek belki,
ne biliyorsun?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİ
SYONU BAŞKANI İ
. ERTAN YÜLEK
(Adana) - Sayı
n Baş
kan...
BAŞKAN - Efendim... Efendim açı
k, mikrofona konuş
un...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Olur mu öyle ş
ey...
BAŞKAN - Mikrofon açı
k, siz konuşun.
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PLAN VE BÜTÇE KOMİ
SYONU BAŞKANI İ
. ERTAN YÜLEK
(Adana) - Katı
lmı
yoruz.
BAŞKAN
(Gülüşmeler)

-

Katı
lmı
yormuş efendim,

yanlı
ş anlamı
ş...

Nİ
HAT MATKAP (Hatay) - Meclisi idare eden kiş
i görüşmelere
katı
lamaz.
BAŞKAN - Sayı
n arkadaş
lar, rica ederim, insanlar yanlı
ş
anlamaz mıbir şeyi... Sayı
n Hükümet?
PLAN VE BÜTÇE KOMİ
SYONU BAŞKANI İ
. ERTAN YÜLEK
(Adana) - Katı
lmı
yoruz
BAŞKAN - Peki efendim... önerge sahibi...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayı
n Baş
kan, bir dakikanı
zırica
ediyorum.
BAŞKAN - Efendim, bir dakika şey...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Siz, buradan, geçmiş
te, bunları
n
itirazı
nıçok yaptı
nı
z. Şimdi, dönüp de kendi itiraz ettiğiniz işi
uygulamaya kalkarsanı
z, sizi ayı
plarlar...
BAŞKAN - Yok... Efendim, bakı
n...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Siz idare edin komisyonu...
PLAN VE BÜTÇE KOMİ
SYONU BAŞKANI İ
. ERTAN YÜLEK
(Adana) - Efendim, Sayı
n Başkan, açı
klama yapayı
m, çok önerge
verildiği için... (ANAP, DSP ve CHP sı
raları
ndan gürültüler)
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Burasıeğitim yeri mi Sayı
n
Baş
kan?...
BAŞKAN - Hayı
r, gerekçesini belirtecek efendim.
Nİ
HAT MATKAP (Hatay) - Hayı
r, konuyu, komisyon takdir etti.
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PLAN VE BÜTÇE KOMİ
SYONU BAŞKANI İ
. ERTAN YÜLEK
(Adana) - Önergeler içerisinde yanlı
şanlaş
ı
ldı
ğı
ndan, katı
ldı
kları
mı
z
var, katı
lmadı
kları
mı
z var... Anayasaya aykı
rıolan bu önergeye
katı
lmamı
z, elbette mümkün değildir.
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Gayet açı
k... Anayasaya aykı
rı
...
BAŞKAN - Sayı
n Topçu, insanlar yanlı
şanlayabilir efendim...
Rica ediyorum... Siz, hayatı
nı
zda hiçbir şeyi yanlı
şanlamaz mı
sı
nı
z?
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ne münasebet efendim...
BAŞKAN - Efendim, önerge sahibi konuşmak mıistiyor,
gerekçesinin okunması
nımıistiyor (DYP, DSP ve CHP sı
raları
ndan
alkı
şlar)
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayı
n Baş
kan,
keyfi uygulama yapı
yorsunuz...
BAŞKAN - Sayı
n Yalçı
n Gürkan, buradalar mıefendim?..
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Okul mu açtı
k?!
BAŞKAN - Sayı
n Temizel, siz mi konuş
acaksı
nı
z?..
ZEKERİ
YA TEMİ
ZEL (İ
stanbul) - Evet -Sayı
n Baş
kan.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Sayı
n Baş
kan, tutumunuz
hakkı
nda konuş
mama müsaade eder misiniz?
BAŞKAN - Sayı
n Soysal, arkadaşı
mı
z yanlı
ş anlamı
ş
.
Önergeleri karı
ştı
rmı
ş birbirine efendim (ANAP, DSP ve CHP
sı
raları
ndan gürültüler)
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Nesini yanlı
şanlamı
şcanı
m?!.
BAŞKAN - Olur mu canı
m... Rica ediyorum... Allah Allah...
Nİ
HAT MATKAP (Hatay) - İ
çtüzüğün 64 üncü maddesine bir
bakar mı
sı
nı
z lütfen...
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BAŞKAN - Tamam, bakı
yorum...
Nİ
HAT MATKAP (Hatay) - Siz, görüşmelere katı
labilir misiniz?
Komisyonun görüş
lerine karı
ş
amazsı
nı
z.
BAŞKAN - Ben katı
lmı
yorum efendim. Ben görüş
meye
katı
lmadı
m ki, Komisyon Baş
kanı
nıikaz ettim. (DYP, DSP ve CHP
sı
raları
ndan gürültüler)
Nİ
HAT MATKAP - Hayı
r, etmediniz...
BAŞKAN - Ettim efendim. (Gürültüler)
Sayı
n arkadaş
ları
mı
z, hadi neyse, ben bir hata yaptı
m. Tamam,
bir hata ettim; ne yapalı
m şimdi, söyleyin bakalı
m hadi. (Gülüşmeler,
alkı
şlar)
Buyurun Sayı
n Temizel.
Sayı
n Zekeriya Temizel, önergenizi izah eder misiniz...
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Siz, ş
u tavrı
nı
zı
izah eder misiniz Sayı
n Başkan?
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 14 kişi toplanmı
şkabul edeceğim
diye, siz niye itiraz ediyorsunuz ?!..
MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Tutumunuz hakkı
nda bir iki
cümle söylememe müsaade eder misiniz Sayı
n Baş
kan?
BAŞKAN - Sayı
n Soysal, rica ediyorum... Tamam, hatayıben
üzerime alı
yorum, ikaz etmemem lazı
mdı
... (DYP, DSP ve CHP
sı
raları
ndan gürültüler)
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Kabul edeceğim diye 14 kişi
toplanmı
ş...
MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Sayı
n Başkan, bu saatten
sonra siz dahi hata yapı
yorsunuz, şu Meclis hata yapmaz mı
... Bu
saatten sonra sağlı
klıbir görüş
me olmuyor...
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BAŞKAN - Peki efendim... Özür dilerim... Hata yaptı
ğı
m için
özür diliyorum Genel Kuruldan; yani, özür dilemek benden, kabul
etmek de sizden arkadaşlar. Rica ediyorum... (Alkı
şlar)”
b) Ek Madde 9’un Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
4160 sayı
lıYasa ile 1050 sayı
lıYasa’ya eklenen Ek Madde 9,
genel bütçeye dahil dairelere ve katma bütçeli idarelere bağlıdöner
sermaye iş
letmelerine (işyurtlarıve benzeri kuruluş
lar dahil) aylı
k
gayri hası
latı
nı
n yüzde 10’u, genel ve katma bütçeli idarelere bağlı
hastanelerin döner sermayeli iş
letmelerine yüzde 9’u oranı
nda “genel
bütçeye irad kaydedilmek” ibaresiyle “vergi” getirmekte ve Maliye
Bakanı
na bu vergi oranı
nı üç katı
na kadar artı
rma yetkisi
vermektedir.
Bu madde de, doğrudan Anayasa Mahkemesi kararları
nı
geçersiz hale getirmeye yöneliktir ve bir “vergi” olduğu her
fı
krası
ndan bellidir. Maliye Bakanı
na, bu verginin yüzde otuzuna
kadar olan bölümünü tahakkukunda, geriye kalan kı
smı
nıda
tahsilinde ödettirmek, gerektiğinde ek süre vermek için yetki
tanı
nmı
ş
, ayrı
ca zamanı
nda ödenmemesi durumunda “ceza”
öngörülmüştür.
Maliye Bakanı
, dilediği, döner sermayeli iş
letmeyi tasfiye
edebilecek, dilediklerini birleştirebilecek veya bir baş
ka döner
sermayeli iş
letmeye devredilmesine karar verebilecektir.
Ayrı
ca son fı
kra ile döner sermayeli işletmelerin kurulması
na
ilişkin tüm özel yasalara da gönderme yapı
lmı
şve özel yasaları
nda
1050 sayı
lıYasa’ya tabi olmayacağıbelirtilen döner sermayeli
işletmeler de, bu kapsama alı
nmı
ş
tı
r.
Bu değiş
ikliklerin ilgili yasaları
nda yapı
lmasıgerektiği, daha
önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda yer almı
şken ve yasama
organı
nca da bilinirken, böylesine “genel” bir düzenleme ile bir çı
rpı
da
tüm döner sermayeli iş
letmeleri 1050 sayı
lıYasa kapsamı
na almaya
çalı
şmak, dilekçemizin baş
ı
ndan beri sı
k sı
k dile getirmek zorunda
kaldı
ğı
mı
z “hukuku ve mahkeme kararları
nıciddiye almama”, “biz
yaparı
z olur” ya da “Anayasa Mahkemesi yeni bir karar verene kadar
uygulasak yeter” anlayı
şı
nı
n yeni, ama alı
şı
lması olanaksı
z
örneklerinden biridir.
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Anayasa’nı
n 73. maddesine göre, vergi ancak yasayla konabilir.
Bu düzenlemenin, “genel” bir yasaya konulacak bir hükümle “kalı
cı
”
ve süresiz yetki devri içerecek biçimde yapı
lmasıhem 73. madde,
hem de 7. madde açı
sı
ndan Anayasa’ya aykı
rı
dı
r. 73. madde,
yasama organı
nı
n kime, hangi durumda yetki devredebileceğini
göstermiş
tir ve bu Bakanlar Kurulundan başkasıolamaz. Bu noktada,
yürütme organı
nı
n altı
nda bir bakana yetki devredilmesi Anayasa’yla
bağdaş
maz.
Üstelik, Maliye Bakanlı
ğı
na tanı
nan yetki, “keyfi” olarak
uygulanmaya da elveriş
lidir. Ek süre tanı
nabilecek “zorunlu haller”
nelerdir? Bakanlı
k, bunu neye göre belirleyecektir? İ
ta amirleri ile
saymanlar, gecikme zamları
ndan yarıyarı
ya kişisel olarak sorumlu
tutulduğuna, ek süre verme yetkisi Bakanlı
ğa tanı
ndı
ğı
na ve ek süre
vermek için öngörülen “zorunlu haller”de tanı
mlanmadı
ğı
na göre,
“keyfi uygulamalar”ı
n önüne nası
l geçilecektir? Tüm bu hukuksal
karmaş
alara yol açmamak için, belirsiz hususları
n, doğrudan yasama
organıtarafı
ndan “nesnel” olarak düzenlenmesi zorunludur.
Ayrı
ca, Ek Madde 9, 4139 sayı
lıYasa’nı
n 30. maddesi ile
yetkiler artı
rı
lmakla birlikte, “amaç” açı
sı
ndan “özdeş
”tir ve hakkı
nda
yürürlüğü durdurma kararıverilmiştir. 4160 sayı
lıYasa’nı
n “Yürürlük”
maddesine göre, Ek Madde 9 da, yürürlüğü durdurma kararı
ndan
itibaren uygulanacaktı
r, yani, Anayasa Mahkemesi kararı
nıgeçersiz
kı
lacaktı
r.
Ek Madde 9, Anayasa Mahkemesi kararları
nıuygulanamaz
hale getirdiği için Anayasa’nı
n 153., 11. ve “hukuk devleti”ni
düzenleyen 2. maddeleri, Baş
langı
ç Bölümünün 3. ve 4 paragrafları
ile de çeliş
mektedir.
Baş
langı
ç bölümünün 3. fı
krası
na göre, egemenliği ulus adı
na
kullanmaya yetkili hiçbir kiş
i ya da kuruluş
, Anayasa’da öngörülen
hukuk düzeninin dı
ş
ı
na çı
kamayacağıhalde, yasama organıçı
kmı
ş
ve yetkisini Anayasal bir yargıorganı
nı
n kararları
nıuygulamamak için
kullanmı
ştı
r.
Aynıbiçimde, Baş
langı
ç bölümünün 4. fı
krası
na göre kuvvetler
ayrı
mı
, devlet organlarıarası
nda üstünlük sı
rasıanlamı
na gelmediği,
belli devlet yetki ve görevlerinin kullanı
lması
ndan ibaret ve bununla
sı
nı
rlımedeni bir işbölümü olduğu halde, yasama organı
, kendisini
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yargıorganı
nı
n üstünde görmüşve onun kararları
nıuygulamamak
için yasa çı
karmı
ş
tı
r.
c) Ek Madde 10’nun Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
“EK MADDE 10.- İ
lgili yı
l bütçe kanunlarıile çeş
itli kanunlarla
genel bütçe gelirlerinden kamu kurum ve kuruluşları
na aktarı
lması
öngörülen paraları
n kanuni oran ve miktarlarıo mâli yı
l içinde yeniden
belirlenebilir.”
Ek Madde 10, Anayasa’nı
n 161. madde hükmünü geçersiz
kı
lmaya, doğrudan Anayasa’yıdeğiştirmeye yönelik bir maddedir ve
Anayasa’nı
n 11. maddesini geçersiz kı
lma anlamı
na geldiği için, 1960
öncesi Türkiye’sindeki TBMM uygulamaları
nıanı
msatmaktadı
r.
Bilindiği gibi, genel bütçe gelirlerinden kamu kurum ve
kuruluşları
na pay aktarı
lı
r ve bunları
n oranlarıçeş
itli yasalarla
belirlenmiştir. Ek Madde 10, değişik yasalarla belirlenmişbu oranları
değiş
tirme, hatta o yı
l için hiç pay ayı
rmama yetkisini içermektedir.
Bu yasalar, TBMM tarafı
ndan, uzun tartı
şmalar sonucu
çı
karı
lmı
ş, ayrıayrıyasalardı
r ve Anayasa gereği, bütçe yasasıile
diğer yasalarda değişiklik yapı
lamaz. Düzenleme, TBMM’ye
Anayasa’nı
n 161. maddesindeki bu hükmün aleyhine bir yetki
tanı
maktadı
r.
Ancak, TBMM’nin yetkileri Anayasa’da belirlenmiş
tir ve Yasama
organı
na, Anayasa dı
şı
nda, yasa ya da baş
ka bir metinle yetki
verilemez, yetkileri azaltı
lamaz.
Ek Madde 10 hakkı
nda, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiası
, atı
fta
bulunulan yasaları
n düzenlediği alanlara göre, değiş
ik maddelere
dayandı
rı
labilir.
Örneğin, bu madde kapsamı
ndaki yasalardan biri, 2380 sayı
lı
Yerel Yönetimlere Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkı
nda
Kanun’dur. Yerel yönetimlerin, mali olanakları
nı
n sı
nı
rlanması
, hem
Anayasa’nı
n 127. maddesine, hem de Türkiye bu alanda bir
uluslararasısözleşme olan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
’nı
usulüne göre yürürlüğe koyduğu için, Anayasa’nı
n 90. maddesine
aykı
rıolacaktı
r.
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Ancak, Ek Madde 10, özellikle Anayasa’nı
n bir hükmünü
uygulanamaz hale getireceği için Anayasanı
n Başlangı
ç bölümünün
3. ve 4. fı
kralarıile 2. maddesine, 11. maddesine, hiçbir kimse veya
organı
n kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisini
kullanamayacağı
nıdüzenleyen 6. maddesine aykı
rı
dı
r.
Aynızamanda bu yasa, bu zamana kadar yı
llı
k bütçe yasaları
ile gerçekleş
tirmek istenip, Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal
edilen düzenlemelerin, bir daha bu engele takı
lmadan yapı
labilmesine
yöneliktir. Ancak, böyle bir düzenlemenin kendisi doğrudan
Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Aynıkonuda peşpeşe gelen iptal kararları
ndan sonra, doğru
olan yasama organı
nı
n Anayasa kurallarıile Anayasa Mahkemesi
kararları
na uymasıve bu konuda daha özenli davranması
dı
r. Ancak,
nedense, tam tersi yaş
anmakta ve yasama organı
nda çoğunluğu
elinde bulunduranları
n, Anayasa Mahkemesi’nin olmadı
ğı1960’tan
önceki dönemleri anı
msatan yasaları çı
karmaya çalı
ş
tı
ğı
anlaş
ı
lmaktadı
r.
Bu madde, bunun en güzel örneğidir. Ancak, unutulan şudur ki,
Anayasa ile tanı
nmamı
şbir yetkiyi, yasa ile tanı
mak olanaksı
zdı
r.
d) Ek Madde 11’in Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
“EK MADDE 11.- Baraj, liman, havalimanı
, enerji santrali, tesis
gibi taş
ı
nmaz mal ve sair varlı
klar kullanan kamu kurum ve
kuruluşları
nı
n gayrisafi hâsı
latları
ndan, bu kullanı
m karşı
lı
ğıolarak
belirli bir oran dahilinde bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye irat
kaydedilir.
Hangi kurum ve kuruluşlardan ne oranda pay alı
nacağıher yı
l
bütçe kanunlarıile tespit edilir.
Bu payları
n takip, tahsil ve denetimine iliş
kin esas ve usulleri
belirlemeye Maliye Bakanlı
ğıve Hazine Müsteşarlı
ğıyetkilidir.”
Ek Madde 11, daha önce 8. madde ile fonlara, 9. madde ile
döner sermayeli iş
letmelere konan vergiyi bu kez, baraj, liman,
havalimanı
, enerji santrali, tesis gibi taş
ı
nmaz mal ve diğer varlı
kları
kullanan kurum ve kuruluş
lara getirmektedir.
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Kimi ülkelerde “kullanı
cı
nı
n ücretleri” adı
yla kavramlaştı
rı
lmı
ş
,
kimin hangi hizmete ne ödeyeceğinin önceden belli olduğu ve bu
nedenle ilgili kurum ve kuruluş
ları
nı
n önceden planları
nıyapabildikleri
sistemlerin uygulandı
ğıbilinmektedir.
Ancak, madde, alt ve üst sı
nı
rıolmayan, “kaydedebilir” ibaresi
nedeniyle, aksini de içeren ve bu nedenle belirsizliğin en üst sı
nı
ra
vardı
ğıbir düzenlemedir.
Ayrı
ca, baraj, liman, havaalanı
, elektrik santrali gibi, herkesçe
aynışekilde yorumlanacak varlı
klara; herkesin farklıanlayı
p, farklı
yorumlayacağıbu nedenle, bütçe gereksinimlerine göre yorumu
yı
ldan yı
la geniş
leyip daralacak “tesis” de eklenmiştir. Hukuk devleti
somut kurallar gerektirir. Yasa çı
kartmak, bütün yetkilerin bir elde
toplanı
p, yürütmenin gerektiği zaman gereksinimlerine göre karar
vermesi demek değildir.
Kamu kurum ve kuruluş
ları
nı
n, birbirlerinden aldı
kları
hizmetlerin karşı
lı
ğı
nı ödemeleri, belirli ve standart bir tarifeyi
gerektirir. Düzenleme, bu hizmetin karş
ı
lı
ğı
nda alı
nacak bedeli
belirlemeden gayrisafi hası
lat üzerinden rastgele bir oran belirleme
yetkisi vermesi yetmiyormuş gibi, bunları
n ilgili kamu kurum ve
kuruluşları
na aktarı
lması
nıda güvenceye almamı
ş
tı
r.
Görünürde haklı bir nedenden kaynaklanan düzenleme,
yalnı
zca bütçe için bir kaynak biçiminde düzenlenmiş
, bu hizmeti
veren kuruluşları
n tahsil edilen bedellerden alacağıkarşı
lı
ğı
na iliş
kin
hiçbir kayı
t getirmemiştir.
1. fı
kranı
n sonundaki “belirli bir oran” nedir, kim belirleyecektir,
niçin hizmeti veren kuruluşa değil de, genel bütçeye irat
kaydedilecektir?
Devletin ve Kİ
T’ler dı
ş
ı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
,
ancak, bütçe yasasıile TBMM tarafı
ndan belirlenebileceğine ve 1996
yı
lıbütçesinde ilgili kuruluşlar için böyle bir harcama kalemi
konulmadı
ğı
na göre, bu düzenlemenin Maliye Bakanlı
ğıve Hazine
Müsteş
arlı
ğıtarafı
ndan 1996 yı
lı
nda uygulanmasızaten Anayasa’ya
aykı
rı
dı
r.
Ancak Anayasa’ya aykı
rı
lı
k bununla da kalmamakta ve Ek
Madde 11, bundan sonraki bütçe yasalarıiçin yasama organı
nı
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bağlayacak biçimde sı
nı
r koymakta ve yürütmeyi yasama organı
nı
n
önüne geçirmektedir.
Çünkü Ek Madde 11’in birinci fı
krası
na göre, bu kullanı
m
karş
ı
lı
ğı
nda belirli bir oran karş
ı
lı
ğı
nda tahsil edilen bedel, genel
bütçeye irad “kaydedilebilir”; aynımaddenin 3. fı
krası
na göre Maliye
Bakanlı
ğıile Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n kararı
na göre kaydedilmeye de
bilir.
Buna karş
ı
n düzenlemedeki ifadeye göre, yasama organı
nı
n
böyle bir yetkisi yoktur ve 2. fı
kraya göre hangi kurum ve
kuruluşlardan ne oranda pay alı
nacağı
nıyasama organı
, her yı
l
belirlemek zorundadı
r.
Böyle bir düzenlemenin hukuk devletinde ve parlamenter
sistemde yeri yoktur. Yürütme organı
, yasamanı
n önüne geçemez ve
Anayasa’da olmayan bir yetki, yasa ile yürütme organı
nı
n bile altı
nda,
bir bakanlı
k ile bir müsteşarlı
ğa tanı
namaz.
Bu nedenle Ek Madde 11, Anayasa’nı
n 161., 7., 6. 2.
maddelerine ve Baş
langı
ç bölümüne aykı
rı
dı
r.
3- 2. MADDENİ
N ANAYASA’YA AYKIRILIĞI
4160 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu’na iki ek madde eklenmiştir.
a) Ek madde 34’ün Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
Madde şöyledir:
Yurtdı
ş
ıEğitim Masrafları
nı
n Tahsili
EK MADDE 34.- İ
lgili kanunlara göre; öğrenim yapmak,
yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artı
rmak, staj yapmak veya benzeri
bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha
fazla süre ile yurtdı
ş
ı
na gönderilen kamu personeli yurtdı
ş
ı
nda
bulunduklarısürenin iki katıkadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.
Bu ş
ekilde yurtdı
ş
ı
na gönderilecek personelden, örneği Maliye
Bakanlı
ğıtarafı
ndan ‘Yüklenme Senedi ile Muteber İ
mzalıMüteselsil
Kefalet Senedi’ alı
nı
r.
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Anı
lan personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine
getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrı
lması
, müstafi
sayı
lmasıya da bir ceza ile görevine son verilmesi halinde, kendileri
için kurumları
nca fiilen döviz olarak yapı
lmı
şher türlü masraflar aynı
döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandı
rı
lı
r. Döviz borcu
toplamı
ndan mecburi hizmetin tamamlanan kı
smıiçin hesaplanan
miktar indirilir. Hesaplanan borç miktarı
, ilgilinin durumu ve
ödettirilecek meblağ dikkate alı
narak azami beş yı
la kadar
taksitlendirilir. Borç miktarıilgili tarafı
ndan Türk Lirasıile ödenir ve
yapı
lan ödeme miktarıtahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankası
nca
tespit ve ilan edilen efektif satı
şkuru üzerinden dövize çevrilerek
yukarı
da belirlenen şekilde hesaplanan döviz borcundan mahsup
edilir.
İ
lgilinin eğitimdeki başarı
sı
zlı
ğıveya kendi kusuru nedeniyle
yurtdı
şı
ndan geri çağrı
lması ya da verilen süreyi tamamlayı
p
başarı
sı
z olarak dönmesi durumunda da, ilgili için fiilen döviz olarak
yapı
lmı
ş olan her türlü masrafları
n tamamıaynıesaslara göre
ödettirilir.
30.4.1992 tarih ve 3797 sayı
lıMilli Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat
ve Görevleri Hakkı
nda Kanunun 19’uncu maddesine 492 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname ile eklenen (ı
) bendi kapsamı
nda bulunanlar
hakkı
nda üçüncü fı
kra hükmü, 8.4.1929 tarih ve 1416 sayı
lıEcnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkı
nda Kanun ve diğer kanun
hükümleri uyarı
nca yurtdı
şı
na gönderilen öğrenciler hakkı
nda bu
madde hükümleri uygulanı
r.
Kendi imkanlarıile yurtdı
ş
ı
nda öğrenim gören öğrenciler bu
madde hükmünün dı
ş
ı
ndadı
r.”
Düzenlemede, tek Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiası
nda bulunulan
nokta, tazminatı
n tahsil tarihinde “efektif satı
ş kuru” üzerinden
alı
nması
nı
n öngörülmesidir.
Yasanı
n TBMM’de görüş
ülmesi sı
rası
nda da dile getirildiği gibi,
“efektif döviz kuru” nakit dövizin taş
ı
nması
ndaki masrafları
n
karş
ı
lanabilmesi amacı
yla yüksektir. Oysa, yurt dı
ş
ı
nda okuyanlar için
verilen kredilerde böyle bir masraf yoktur, çünkü havaleler banka
aracı
lı
ğı
yla yapı
lmaktadı
r. Bu nedenle “efektif” sözcüğünün iptali
istenmektedir.
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Kuş
kusuz hukuk devleti, Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtildiği
gibi “adalet anlayı
şıiçinde”ki devlettir ve bu nedenle ülke için
yetiştirdiği öğrencilerine bir tüccar gibi davranamaz. krediyi geri
alı
rken, verdiği kurallar içinde geri alı
r.
Bu nedenle “efektif” sözcüğünün, Anayasa’nı
n 2. maddesindeki
“adalet anlayı
şıiçindeki... hukuk Devleti”ne aykı
rıolduğu için iptali
istenmektedir.
b) Ek Madde 35’in Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
4160 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu’na eklenen Ek Madde 35 ş
öyledir:
“Yurt
İ
çinde
Yükümlülüğü

Okutulan

Öğrencilerin

Mecburi

Hizmet

EK MADDE 35.- Kamu kurum ve kuruluşları tarafı
ndan
personel kanunlarıve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak öğrencilere
mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşı
lı
ğı
okutulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete
atanmaları
ndan
sonra
kurumları
ndan
mecburi
hizmet
yükümlülüğünün kaldı
rı
lması
nıtalep edebilirler. Bu takdirde başka
hiçbir iş
leme gerek kalmaksı
zı
n, mecburi hizmet yükümlülüğü ve
tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburi hizmet
yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçlarıdahil) ortadan kalkar.
Yurtdı
ş
ı
nda okutulanlar ile Türk SilahlıKuvvetleri ve Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafı
ndan okutulanlar hakkı
nda bu madde hükmü
uygulanmaz.”
Ek Madde 35 ile, devletin yurt içinde okuttuğu okullardaki
öğrencilerin mecburi hizmet yükümlülüğü, hem de geriye yönelik
olarak (1.1.1995’ten itibaren) kaldı
rı
lmaktadı
r.
Kaldı
rı
lı
ş gerekçesi ise, devletin bu kiş
ilere iş yaratmakta
zorlanmasıve personel giderlerinin artması
dı
r. Oysa, bu okullar,
Anayasa’nı
n 42. maddesinin 7. fı
krası
ndaki maddi olanaksı
z içindeki
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öğrencilerin öğrenimlerim sürdürebilmeleri için devlete verilen görev
gereğince açı
lmı
şokullardı
r.
Ayrı
ca, Türkiye Cumhuriyeti, “sosyal” bir devlettir. Nası
l devlet,
maddi olanaksı
zlı
k içindeki başarı
lı öğrencilerinin öğrenimlerini
sürdürebilmeleri için gerekli yardı
mıyapmak zorundaysa, daha sonra
aldı
klarıeğitim çerçevesinde bunlara işde vermek zorundadı
r. Bu
hem sözkonusu öğrenciler için devletten aldı
kları
nıgeriye ödeme
yoludur, hem de devletin Anayasa’nı
n 49. maddesinde belirlenen
“işsizliği önlemeye elverişli bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri
alma” görevinin bir sonucudur.
Bu kapsamda yapı
lacaklar, Anayasa’nı
n 65. maddesinde,
“devletin sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen
görevlerini, ekonomik istikrarı
n korunması
nı gözeterek, mali
kaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde yerine getirir” hükmü ile de
çeliş
mez.
Çünkü, 65. maddedeki “mali kaynakları
n yeterliliği” ibaresi, tek
başı
na ele alı
nı
p, devletin Anayasa ile verilmişgörevlerden aşama
aşama çekilmesine gerekçe olacak biçimde yorumlanamaz. Aksi
takdirde, bugün yurt içinde okuttuğu öğrencilere iş verme
yükümlülüğünden kurtulmaya çalı
ş
an devlet, aynı kaynakları
n
yetersizliğini ileri sürüp, yarı
n maddi olanaksı
zlı
k içindeki baş
arı
lı
öğrencileri okutmaktan da vazgeçmeye kalkabilir.
Yurtiçinde okutulan öğrencilerin zorunlu hizmet yükümlülüğü,
yalnı
zca “gelir-gider” dengesine indirilebilecek bir “hesap” konusu
değildir. Bu, maddi olanaksı
zlı
k içindeki öğrencilerin, devletten
aldı
kları
nı
, “devlette” çalı
şarak değil, “devlete” çalı
şarak ödemeleri
anlamı
na gelir ve bu noktada devlet ekonomik nedenleri öne sürerek,
bu insanlara işvermekten vazgeçemez.
Çünkü, bu uygulamanı
n öğrenciler tarafı
ndan seçim nedeni,
aynızamanda, maddi olanaksı
zlı
k içinde okuyup bir yerleri bitirse bile,
işbulamayacağıkorkusudur. “Baş
arı
lı
” öğrencileri bu biçimde devlet
hem okutmakta, hem de işolanağıyaratmaktadı
r.
Bu uygulama, aynızamanda “sosyal devlet”in de bir gereğidir.
Türkiye’de son yı
llarda unutturulmak için çok çaba gösterilmesine ve
aykı
rıuygulamalar yaygı
nlaştı
rı
lması
na karşı
n, Türkiye hâlâ bir sosyal
devlettir ve bu uygulamadan vazgeçemez.
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4- 4160 SAYILI YASA’NIN 3. MADDESİ
Nİ
N ANAYASA’YA
AYKIRILIĞI
4160 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle 351 sayı
lıYüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16. maddesi baş
lı
ğıile birlikte
değiş
tirilmişve 4139 sayı
lıYasa hakkı
nda verilen yürürlüğü durdurma
kararı
nı
n da uygulanamaz hale getirilmesi amaçlanmı
ş
tı
r.
Yüksek öğrenim öğrencilerine verilen kredilerin koşulları
nı
n
ağı
rlaş
tı
rı
lması
na yönelik bu düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi’nce
“yürürlüğü durdurulan” 4139 sayı
lı Yasa’nı
n 60. maddesindeki
düzenlemeden çok az farkıvardı
r.
4139 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesinin 2. fı
krası
nda sı
rayla “bir”
ve “iki” yı
l olarak öngörülen geri ödeme süreleri iki ve dört yı
l olarak
değiş
tirilmiştir.
Maddenin,
4. fı
krası
, 4139 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesinin (b) bendinin 3.
alt bendi ile;
5. fı
krası
, 4139 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesinin (b) bendinin 4.
alt bendi ile;
7. fı
krası
, 4139 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesinin (b) bendinin 6.
alt bendinin ilk cümlesi ile aynı
,
6. fı
krası
, 4139 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesinin (b) bendinin 6.
alt bendinin ikinci cümlesi özdeştir.
8. ve 9. fı
kralar yeni eklenmiş
tir.
a) 1. ve 2. fı
kraları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4160 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinin, 351 sayı
lıYüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16. maddesinde değişiklik yapan
ilk iki fı
krasışöyledir:
Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi ile Kredi Teminatı
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MADDE 16.- Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumundan,
öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği
tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi
bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak
verilen miktarlara, Devlet İ
statistik Enstitüsünün toplam eş
ya fiyat
endeksindeki artı
ş
lar uygulanarak hesaplanacak miktarı
n ilave
edilmesi suretiyle tespit edilir.
Öğrenci borcunu, öğretim gördüğü öğretim kurumunun normal
öğretim süresinin bitiminden itibaren iki yı
l (öğrencinin lisansüstü
eğitim yapmasıhalinde dört yı
l) sonra başlamak üzere, kredi aldı
ğı
sürenin yarı
sıkadar sürede ve üçer aylı
k dönemler halinde Kuruma
ödemek zorundadı
r.
Düzenleme ile kredilere Dİ
E toptan eş
ya fiyatlarıoranı
nda yı
llı
k
faiz getirilmekte, bir sonraki fı
krada da ödeme süresi kı
saltı
lmaktadı
r.
Madde, devleti de, tüccar olarak görmeye ve göstermeye
çalı
şan zihniyetinin yeni bir ürünüdür. Anayasa’nı
n 42. maddesinde
yalnı
zca
ilköğretimin
“parası
z”
olduğunun
belirtilmesi,
Anayasakoyucunun orta ve yükseköğretimin ille “paralı
” olması
nı
istediği anlamı
na gelmez. Gerçi, Anayasa Mahkemesi, “yüksek
öğretimin paralı
” olduğuna iliş
kin yasa maddesini, Anayasa’ya aykı
rı
bulmamı
ştı
r ama, bu karar, Anayasa’nı
n 130. maddesindeki “Devletin
yapacağıyardı
mları
” ortadan kaldı
rı
r türde yorumlanamaz.
Kuş
kusuz, yükseköğrenim görenler “güçleri” oranı
nda,
masraflara katı
lacaklar ve 130. maddedeki “harçlar”ıda yine “güçleri”
oranı
nda ödeyeceklerdir, ancak bu madde kapsamı
ndaki öğrenciler,
devletin zaten özel koş
ullar arayı
p, bu krediye gereksinimi olduğunu
belirlediği gelir grupları
ndandı
r. Devletin kendi neden olduğu
enflasyonun bedelini, öğrenciden almasıda hiçbir hukuksal temele
oturtulamaz.
Ayrı
ca devletin yardı
m yapmasıAnayasal bir zorunluluktur.
Bunun yasa ile düzenlenmesi, yasa ile yardı
mdan vazgeçilebileceği
anlamı
na gelmez.
Anayasa’nı
n 2. maddesindeki “adalet anlayı
şıiçindeki sosyal
devlet” kuralıaçı
sı
ndan konuya yaklaş
ı
ldı
ğı
nda ise, enflasyon oranı
uygulaması
, bu ilke ile hiçbir biçimde bağdaştı
rı
lamaz. Çünkü, bu
kredi “ticari” bir kredi değil, “sosyal” bir kredidir. Aldı
ğıkredi ile maddi
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olanaklarısı
nı
rlıöğrenci, ek gelirler elde etmemekte, sadece çok
sı
nı
rlı
, zorunlu gereksinimlerini karşı
lamaya çalı
şmaktadı
r. Tutar
açı
sı
ndan ele alı
ndı
ğı
nda kredinin bu giderleri karşı
lamaya bile
yetmediği de bilinmektedir. Devlet, bu tür yardı
mlarıgerektiğinde
“karşı
lı
ksı
z” bile yapabilir. Anayasa’nı
n 42. maddesi de, maddi
olanaksı
zlı
k içindeki öğrencilerin “öğrenimleri sürdürebilmeleri”
amacı
yla burs ve başka yollarla yardı
m etmesini öngörmüştür.
Buna ek olarak, devletin istimlâk vb. gibi borçları
nda yı
llı
k faizini
çok düş
ük uyguladı
ğıbilinmektedir. Bu tür borçları
na düş
ük faiz
uygulayan devlet, Anayasa ile kendisine görev olarak verilmiş
“sosyal” amaçlıyardı
mlarda da kuşkusuz ölçüt olarak, en fazla bunu
kullanabilir.
Bu nedenle 4160 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle değiştirilen 351
sayı
lıYasa’nı
n 16. maddesinin 1. fı
krası
, Anayasa’nı
n 2., 42. ve 130.
maddesine aykı
rı
dı
r.
İ
kinci fı
krada ise, krediyi geri ödeme süresi, alı
nan sürenin
yarı
sıile sı
nı
rlanmı
ştı
r. Bu durumda, alı
nan para yı
llı
k enflasyon
oranı
nda faizle, yarısürede geri alı
nacaktı
r. Yani devlet 4 yı
lda 4
birim kredi verdiği bir öğrenciden, ortalama yı
llı
k yüzde yetmiş
enflasyonla, iki yı
lda 6,8 birim olarak geri alacaktı
r (1,7x4=6,8)
Bu noktada, kredi alan öğrencilerin, maddi olanakları
nı
n sı
nı
rlı
olduğuna devletçe karar verilen öğrenciler olduğunu yinelemekte
yarar vardı
r.
Sonuç olarak 2. fı
kra da, 1. fı
krada belirtilen nedenlerle,
Anayasa’nı
n 2., 42. ve 130. maddelerine aykı
rı
dı
r.
b) 3. fı
kranı
n Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
“Ancak, sağlı
k sebepleri dı
şı
nda kendi isteği ile öğrenim
kurumunu bı
rakan veya herhangi bir sebeple öğrenim kurumundan
çı
karı
lan öğrenciler öğretim kurumu ile iliş
iğinin kesildiği tarihten
itibaren bir yı
l sonra başlamak üzere ve bir yı
l içinde borçları
nıöder.”
Bu fı
kranı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k nedenlerinin de, önceki iki
fı
kradan farkıyoktur. Üstelik, bu madde kapsamı
ndaki öğrenciler, ş
u
veya bu nedenle yüksek öğrenimi tamamlayamamı
ş
, belki de yeniden
başlamak zorunda olan öğrencilerdir. Kredi bağlandı
ğı
na göre,
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devletçe belirlenen maddi olanaksı
zlı
k durumu devam etmektedir. Bu
durumda, fı
kranı
n, yükseköğrenime devam etmeme koş
ulunu
aramasıve tespitini istemesi beklenirken, yeniden yüksek öğrenime
başlayanlar da aynıkonuma sokulmuştur
1. ve 2. fı
kradaki aykı
rı
lı
k nedenleriyle, Anayasa’nı
n 2., 42. ve
130. maddelerine aykı
rı“bir yı
l sonra baş
lamak üzere ve bir yı
l içinde
“ibaresinin iptali, bu ibarelerin iptali fı
krayıuygulanamaz duruma
sokacağıiçin tümünün iptali istenmektedir.

c) 4. ve 5. Fı
kraları
n Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
4160 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinin, 351 sayı
lıYüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16. maddesinde değişiklik yapan
4. fı
kra şöyledir:
“Endeks uygulaması
nda, kredi borçları
nı
n geri ödenmesine ve
taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin
borçları
ndan birinci fı
kraya göre hesaplanan endeks artı
ş
ı
ndan ilave
edilen miktarı
n % 50’sine kadar indirim yapmaya Kurum Yönetim
Kurulu yetkilidir.”
Anayasa’nı
n 130. maddesine göre, “Devletin yapacağı
yardı
mlar ile ilgili ilkeler .kanunla düzenlenir”. İ
ptali istenen hüküm ise,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kuruluna endeks
artı
ş
ı
ndan eklenen miktarı
n yüzde ellisine kadar indirim yetkisi
vermekte, ama bu indirimin neye göre yapı
lacağı
nı
, bir başka deyişle
“ilkeleri”ni belirlememektedir. Yasa ile düzenleme, yasa ile
yetkilendirme anlamı
na gelmez. Yasakoyucunun, Anayasa’nı
n verdiği
yetki doğrultusunda, konuyu ayrı
ntı
sı
yla düzenlemeden yetki
devretmesi, Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
dı
r. Bu nedenle fı
kranı
n
iptali istenmektedir.
“İ
ndirim uygulandı
ktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye
kredi borcu; öğrencilerin eğitim süresince kurumdan aldı
ğıtoplam
kredi miktarı
nı
n 3 katı
nıgeçemez. “ hükmünü getiren 5. fı
kra da,
doğrudan 4. fı
kra ile bağlantı
lı
dı
r ve 4. fı
kranı
n iptali, bir sonraki
fı
kranı
n uygulanması
na gerek bı
rakmayacağıiçin, iptali durumunda
bir sonraki fı
kranı
n da iptali istenmektedir.
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5- 5. MADDENİ
N ANAYASA’YA AYKIRILIĞI
4160 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesiyle çeş
itli kanun veya kanun
hükmünde kararnamelerin kimi maddeleri yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Madde öylesine “gayriciddi”dir ve öylesine “alelacele”
hazı
rlanmı
ştı
r ki, kimi bendlerinde, kaldı
rı
lan yasa maddeleri bile
sayı
lmamı
şve “genel” bir ifade ile yetinilmiş
tir. Temel ekseni, devletin
sosyal amaçlıgiderlerini kı
smak ve akla gelebilecek her geliri bütçeye
dahil edebilmektir.
Madde ile daha önce Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıizah edilen Ek
Madde 8’in uygulanabilmesi için hangi kanun ya da kanun hükmünde
kararnamelerde değiş
iklik yapı
lmasıgerektiği bile incelenmeden,
“kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin 1 inci madde ile 1050
sayı
lıKanuna eklenen Ek 8 inci maddeye aykı
rıhükümleri yürürlükten
kaldı
rı
lmı
ştı
r” demekle yetinilmiş
tir.
a) (b) bendinin Anayasa’ya ayk ı
rı
lı
ğı
:
4.11.1981 tarih ve 2547 sayı
lıYüksek Öğretim Kanununun
50’nci maddesinin (c) bendi, lisansüstü öğretim yapan öğrencilerden
harç alı
nmayacağı
na iliş
kindir. Bu hükmün kaldı
rı
lması
, devleti, tüccar
zihniyeti ile yönetip, bulunabilen her kaynağıbütçeye dahil etme
anlayı
şı
na uygundur. Ama, Anayasa’nı
n 2. maddesindeki sosyal
devlet anlayı
ş
ı
na aykı
rı
dı
r.
Sosyal devlet, en baş
ta, devletin bazıhizmetleri “görev” olarak
yapması
nıve kamu yararı
nıöncelikle gözetmesini gerektirir.
b) (c) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
23.5.1928 tarih ve 1322 sayı
lıKanunları
n ve Nizamnamelerin
Sureti Neşir ve İ
lanıve Meriyet Tarihi Hakkı
nda Kanun’un 7.
maddesinin ilk fı
krası
; yasa, tüzük ve diğer metinlerin yeterli miktar
bası
lmı
ş örneklerinin merkezdeki dairelere dağı
tı
lmak üzere
Baş
bakanlı
k MevzuatıGeliş
tirme ve Yayı
n Genel Müdürlüğünce
doğrudan doğruya TBMM üyelerine, bakanlı
klara ve Genel Kurmay
Baş
kanlı
ğı
na;
İ
kinci fı
krasıda, vilayet ilçe ve bucaklardaki daire ve makamlara
dağı
tı
lmak üzere kanun ve nizamnamelerin yeterli miktarda bası
lmı
ş
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nüshaları
nı
n ilgili müdürlükçe
gönderileceğine ilişkindir.

doğrudan

doğruya

vilayetlere

(c) bendi ile bu hüküm kaldı
rı
lmı
ş
tı
r. Devleti devlet yapan
unsurları
n en başı
nda, devlet daireleri arası
ndaki bilgi alı
şverişi gelir.
Bu hüküm ile bakanlı
klar ve taşra teş
kilatıbirbirinden habersiz hale
gelecektir ki, sonucu merkezi devletin zayı
flaması
na kadar varabilir.
Metnin kaldı
rı
lma gerekçesinde, sözkonusu evrakı
n Müdürlükçe
doğrudan ve parası
z gönderilmesinin öngörüldüğü ve uygulama
olanağıbulunmadı
ğıbelirtilmiştir. Bu gerekçe, bile bu dilekçinin birçok
bölümünde yinelenmek zorunda kalı
nan bir “anlayı
ş
”ıçok kı
sa
biçimde özetlemektedir. Bir kez daha belirtmek zorunludur ki, devlet
tüccar değildir ve görev ve hizmetlerini ille bir ücret karşı
lı
ğı
nda
yapmasıgerekmez
Sözkonusu metinler, hukuksal metinlerdir ve hukuk devletinde
hukuksal bilgi akı
şı
, paraya bağlanamaz ya da parası
zlı
k bahane
edilerek durdurulamaz. Bu Anayasa’nı
n 21. maddesine aykı
rı
dı
r.
c) (d) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
Bu bent ile, 9.11.1983 tarih ve 2946 sayı
lıKamu Konutları
Kanunu’nun 6’ncımaddesi yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Sözkonusu madde, aynıyasanı
n 3. maddesinde belirtilen
konutları
n bakı
m, onarı
m ve yönetiminin Bakanlar Kurulunca
çı
karı
lacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre, kurumları
nca
yapı
lması
nıve bunun için gerekli ödeneğin her yı
l kurum bütçelerine
konması
nıöngörmüş
tür.
4139 sayı
lı1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nda, 1996 mali yı
lı
nda
uygulanmayacak hükümler arası
nda sayı
lan bu maddenin ş
imdi
tümüyle kaldı
rı
ldı
ğıgörülmektedir. Kuşkusuz, kamu konutları
nı
n
bakı
mıdevletin görevleri arası
ndadı
r ve bunun için bütçeye ödenek
konulmasızorunluluktur.
Kamu konutlarıarası
nda öncelikle lojmanlar vardı
r. Yurdun
çeş
itli yörelerinde görev yapan baş
ta öğretmenler olmak üzere her
sı
nı
ftan memur, bu lojmanlara muhtaçt ı
r. Bu hükmün getirilmesinin
ardı
nda, lojmanları
n satı
lmasıniyeti vardı
r ama, bu, sosyal devlet
ilkesine ve Anayasa’nı
n 57. maddesindeki “Devlet, konut ihtiyacı
nı
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karş
ı
layacak tedbirleri alı
r” hükmüne aykı
rı
dı
r. Devletin konut
gereksinimini karşı
lama görevini yerine getirmesinin yolları
ndan biri
de, kamuda çalı
ş
anlara konut tahsis etmesi ve bunları
n bakı
mı
nı
yapması
dı
r. Bu lojmanlardan kimlerin hangi koşullarla yararlanacağı
ayrı
ca belirlenebilir ama, bu görevden tümüyle vazgeçilemez.
d) (e) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
16.8.1961 tarih ve 351 sayı
lıYüksek Öğretim ve Kredi Yurtlar
Kurumu Kanunu’nun 15. ve 18’inci maddelerinin kaldı
rı
lması
na iliş
kin
hüküm, bu yasanı
n 4. maddesiyle, yüksek öğrenim kredilerin
koş
ulları
nı
n ağı
rlaş
tı
rı
lmasıhükmüne paralel olarak getirilmiştir.
1996 Mali Yı
lıBütçe Yasası
’nda 1996 yı
lıiçin uygulanmaması
öngörülen hükümler, şimdi tümüyle kaldı
rı
lmaktadı
r ve kredilerden
faiz alı
nmaması
, ödeme süresi gibi düzenlemeleri içermektedir.
Anayasa’nı
n, 42,. maddesi ile devlete verilen maddi
imkanlardan
yoksun
başarı
lı öğrencilerin
öğrenimlerini
sürdürebilmeleri amacı
yla burs ve baş
ka yollarla, devletin gerekli
yardı
mıyapacağıhükmüne, 130. maddedeki devlet yardı
mıilkesine
ve 2. maddedeki sosyal devlet ilkesine aykı
rı
dı
r.
Ayrı
ca, 4. maddenin iptali durumunda, bu hükmün de iptali
gerekir.
e) (f) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin, 1’inci madde ile
1050 sayı
lıKanuna eklenen Ek 8’inci maddeye aykı
rıhükümlerinin
kaldı
rı
lması
nıöngören bu bent, hem yasa yapma tekniğine, hem de
genel hukuk kuralları
na aykı
rı
dı
r.
Ek Madde 8 ile yapı
lan değiş
ikliğin Anayasa’ya aykı
rıolduğu
yetmiyormuşgibi, en azı
ndan yasa yapma tekniği açı
sı
ndan teker
teker belirtilmesi gereken kaldı
rı
lan hükümler bile sı
ralanmamı
ş
,
genel bir ifade ile yetinilmiştir.
Bu biçim, yasanı
n ası
l amacı
nı
n, bir an önce ve ne pahası
na
olursa olsun kaynak bulmak olduğunu göstermektedir ve ne yazı
ktı
r
ki, kimileri bu uğurda asgari hukuk normları
nıbile yitirmiştir.
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Türkiye, bir hukuk devletidir ve hukuk devleti, akçal kaygı
lar
uğruna, hukukun çiğnenmesine izin vermez. Hukuk, sadece yasa
çı
karmak ve o yasaya dilediği hükmü koymak değildir. Hukuk,
herşeyden önce bir kurallar bütünüdür ve bu kurallara en baş
ta
uymasıgereken yasama organı
dı
r. Bu hüküm Anayasa’nı
n 2.
maddesine aykı
rı
dı
r.
f) (g) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
11.11.1986 tarihli ve 3320 sayı
lıMemurlar ve İ
şçiler ile Bunları
n
Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mıYapı
lmasıHakkı
nda Kanunun
3’üncü maddesi, aynıyasanı
n aradı
ğıkoş
ullarıtaşı
yanlara yapı
lacak
yardı
m miktarları
nıgösteren, bunları
n artı
rı
lması için Bakanlar
Kuruluna yetki veren, yardı
mla ilgili iş
lemlere KDV hariç her türlü
vergi, resim ve harç için istisna getiren ve ayrı
ca geri ödemelerin gelir
ve kurumlar vergisi matrahı
ndan indirilmesini öngören bir maddedir.
1996 Mali Yı
lı Bütçe Yasası
’nda 1996 mali yı
lı için
uygulanmamasıöngörülen hükümler arası
ndayken, şimdi tümüyle
kaldı
rı
lmı
ştı
r.
Maddenin amacı
, memurlar ve işçiler ile bunları
n emeklilerine,
devletin konut edinmede yardı
m etmesidir. Kaldı
rı
lması
, Anayasa’nı
n
57. maddesine aykı
rı
dı
r. Çünkü, Anayasa, devletin konut gereksinimi
karş
ı
layacak önlemleri alması
nı
, ayrı
ca toplu konut giriş
imlerini
desteklemesini emretmiştir.
Madde, ayrı
ca Türkiye’nin sosyal bir devlet olduğunu belirten 2.
maddeye de aykı
rı
dı
r. Devlet, olanakları
nı
n sı
nı
rlı
lı
ğı
nı bahane
ederek, toplumsal görevlerini aksatamaz, bunlardan vazgeçemez.
6- GEÇİ
CİMADDE 1’İ
N ANAYASA’YA AYKIRILIĞI
Madde şöyledir:
“Bu Kanunun 1’inci maddesi ile 1050 sayı
lıMuhasebe-i
Umumiye Kanununa eklenen ek 11’inci madde gereğince; baraj,
liman, havalimanı
, enerji santrali, tesis gibi taş
ı
nmaz mal ve sair
varlı
kları kullanan kamu kurum ve kuruluşları
n gayrisafi
hâsı
latları
nda, bu kullanı
ma karş
ı
lı
k olmak üzere 1996 Mali Yı
lı
nda
hangi kurum ve kuruluş
lardan ne oranda pay alı
nacağı
nı
n tespitine
Maliye Bakanıyetkilidir.”
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Düzenleme ile daha önce Anayasa’ya aykı
rı
lı
k itirazı
nda
bulunulan ve Anayasa’ya aykı
rı
lı
k gerekçeleri sunulan Ek Madde
11’in 1996 yı
lı
nda uygulanması için Maliye Bakanı
na yetki
verilmektedir.
Ek Madde 11’in iptali, bu maddenin de iptalini gerektirecektir.
7- 6. MADDENİ
N ANAYASA’YA AYKIRILIĞI
İ
ptali istenen yasanı
n her maddesine sinen hukuku hiçe sayma
tavrı
, yürürlük maddesinde katmerlenmiş ve yasanı
n Anayasa
Mahkemesi kararı
nı
n geçersiz kı
lmaya yönelik olduğu apaçı
k ortaya
çı
kmı
ştı
r:
6. madde;
Bu Kanunun;
a) 1’inci maddesi ile 1050 sayı
lıKanuna eklenen Ek 8 ve 9’uncu
maddeler,
b) 2’nci maddesi ile 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununa
eklenen ek 35’inci madde,
c) 3’üncü maddesi ile 5’inci maddesinin (a) ve (e) f ı
kraları
,
Hükümleri(nin) 19.7.1996 tarihinden,
d) Diğer hükümleri(nin) yayı
mıtarihinden,
Geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesini öngörmüş
tür.
Yasaları
n geriye yürümesi, bir istisnadı
r ve yasadan yararlanan
lehine bir durum yaratma veya çok büyük bir toplumsal çı
kar gereği
olabilir. Oysa burada, bir hak kaybı
” vardı
r.
Örneğin, 1996 Mali Yı
lıBütçe Yasasıile yüksek öğrenim kredisi
koş
ulları
nı
n ağı
rlaş
tı
rı
lması
nıöngören madde hakkı
nda, yürürlüğü
durdurma kararıverilmiş
tir ama, bu maddenin (c) bendi, uygulamayı
19.7.1996 tarihine kadar geri götürerek, Anayasa Mahkemesi kararı
nı
geçersiz kı
lmaktadı
r.
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Ek Madde 8 ve Ek Madde 9 da, 1996 Mali Yı
lıBütçe
Yasası
’nda, yürürlüğü durdurulan hükümleri, kararı
n geçerlilik
tarihinden itibaren yeniden uygulamaya sokmaktadı
r. Bu doğrudan
Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
dı
r. Bu nedenle 6. maddenin (a),
(b) ve (c) bendlerinin iptali istenmektedir.
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
4160 sayı
lıYasa, 4139 sayı
lı1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun
hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararıverilen hükümlerini, yeniden
yürürlüğe sokmakta ve böylelikle Anayasa Mahkemesi kararları
nı
geçersiz kı
larak, bir Anayasa suçu işlemektedir.
1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun Anayasal denetimi sı
rası
nda
Anayasa Mahkemesi, daha önceki bütçe yasaları
nda yer alı
p iptal
kararıverilen hükümler hakkı
nda, “Anayasa’nı
n 153. maddesine
aykı
rı
lı
ğıaçı
k kuralları
” için yürürlüğü durdurma kararıvermiş
tir.
Aynınedenle bu yasanı
n Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
ğı
açı
k olan :
1- 4160 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesindeki Ek Madde, 8 ve Ek
Madde 9, 3. maddesi ve 6. maddesinin (a), (b) ve (c) bendleri için
yürürlüğün durdurulmasıkararıverilmesi,
2- Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıdilekçemizde ayrı
ntı
sı
yla izah edilen
4160 sayı
lıYasa’nı
n tümü için yürürlüğün durdurulmasıkararı
verilmesi istenmektedir.
SONUÇ VE İ
STEM
Yukarı
da belirtilen nedenlerle
1- Yasanı
n tümü için yürürlüğün durdurulması
,
2- Yasanı
n tümü için iptal kararıverilmesini dileriz.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
4160 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenilen kurallarışöyledir:
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1- “MADDE 1.- 26.5.1927 tarih ve 1050 sayı
lıMuhasebe-i
Umumiye Kanununa aşağı
daki ek maddeler ilave edilmiştir.
Fonları
n Ödenek ve Gelirleri
EK MADDE 8.- Kanun, kanun hükmünde kararname,
yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş olan fonları
n her türlü
gelirleri Hazine adı
na açı
lan bir müşterek fon hesabı
nda toplanı
r.
Yı
llarıbütçe kanunlarıile hangi fonları
n bütçe kapsamı
na dahil
edileceği belli edilir. Bütçe kapsamıiçine alı
nan fonlar hizmetlerini
bütçenin (A) cetveline konulan ödeneklerle yerine getirirler. Bunları
n
gelirleri genel bütçe geliri olarak (B) cetveline gelir kaydedilir. Ancak
bu gelirlerden kredi ana para geri dönüş
leri, kredi faizleri, borçlanma
ve satı
şhâsı
latıile üniversite araş
tı
rma fonları
nı
n döner sermayeden
aldı
klarıpaylar bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmeden
doğrudan müş
terek fon hesabı
ndan ilgili fonun gider hesabı
na
aktarı
lı
r.
Kapsam dı
şı
nda bı
rakı
lan fonları
n gelirleri ve harcamalarıbütçe
ile iliş
kilendirilmez. Ancak, bunları
n müş
terek fon hesabı
nda toplanan
gelirlerinden Maliye Bakanıve Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu
Bakanı
n birlikle teklifi üzerine Baş
bakanı
n onayıile belirlenecek oran
ve miktarlarda kesinti yapı
larak genel bütçeye gelir kaydedilebilir.
Tüm fonlar hizmet ve harcamaları
nıkendi mevzuatları
nda yer
alan esas ve usullere göre yürütürler.
Fon gelirlerinin tahsili, takibi, gelir kayd ı
, muhasebeleştirilmesi
ve denetimine iliş
kin süre, esas ve usuller Maliye Bakanlı
ğıile Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nca müş
tereken tespit edilir.
Kanun ve kanun hükmünde kararname ile kurulanlar hariç
olmak üzere, hizmet alanıkalmayan fonlar Maliye Bakanıve Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n müş
terek teklifi ve Baş
bakan
onayıile tasfiye edilebilir. Bunları
n tasfiyesine iliş
kin her türlü
düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanıile Hazine Müsteşarlı
ğı
nı
n
bağlıolduğu Bakan yetkilidir.
Döner Sermaye Gelirleri
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EK MADDE 9.- Genel bütçeye dahil dairelere ve katma bütçeli
idarelere bağlıdöner sermayeli işletmelerin (işyurtlarıve benzeri
kuruluşlar dahil) aylı
k gayrisafi hâsı
latı
nı
n % 10'u (genel ve katma
bütçeli daire ve idarelere bağlı hastanelerin döner sermayeli
işletmeleri için % 9'u) en geç ertesi ayı
n 20'sine kadar genel bütçeye
irat kaydedilmek üzere ilgili saymanlı
klara yatı
rı
lı
r. Zorunlu hallerde
Maliye Bakanlı
ğı
nca ek süre verilebilir.
Bu şekilde hesaplanan tutarı
n % 30'una kadar olan kı
smı
nı
n
hâsı
latı
n tahakkukunda, kalan kı
smı
nı
n da tahsilinde ödettirilmesine
Maliye Bakanıyetkilidir.
Yı
l sonu kârlarıile aylı
k gayrisafi hâsı
lat özerinden genel
bütçeye aktarı
lacak miktarlar zamanı
nda yatı
rı
lmadı
ğıtakdirde, 6183
sayı
lıKanundaki usullere göre, yı
llı
k % 12 zamlıolarak tahsil edilir.
Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve saymanlı
kları
ndan
yarıyarı
ya alı
nı
r. Ancak, Maliye Bakanlı
ğı
nca verilmişek süreler için
zam uygulanmaz.
Genel bütçeye dahil dairelere ve katma bütçeli idarelere bağlı
döner sermayeli iş
letmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine,
devredilmesine ve tasfiye edilmesine Maliye Bakanıyetkilidir.
Döner sermayeli iş
letmelerin aylı
k gayrisafi hâsı
latı
ndan irat
kaydedilecek oranı
, % 30'a kadar yükseltmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.
Genel bütçeye dahil dairelerin ve katma bütçeli idarelerin, özel
kanunları
nda bu Kanuna tabi olmayacağıbelirtilen döner sermaye
isletmeleri hakkı
nda da bu madde hükümleri uygulanı
r.
EK MADDE 10.- İ
lgili yı
l bütçe kanunlarıile çeşitli kanunlarla
genel bütçe gelirlerinden kamu kurum ve kuruluşları
na aktarı
lması
öngörülen paraları
n kanunî oran ve miktarlarıo malî yı
l için yeniden
belirlenebilir.
EK MADDE 11.- Baraj, liman, havalimanıenerji santralı
, tesis
gibi taş
ı
nmaz mal ve sair varlı
klar kullanan kamu kurum ve
kuruluşları
nı
n gayrisafi hâsı
latları
ndan, bu kullanı
m karşı
lı
ğıolarak
belirli bir oran dahilinde bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye irat
kaydedilebilir.
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Hangi kurum ve kuruluşlardan ne oranda pay alı
nacağıher yı
l
bütçe kanunlarıile tespit edilir.
Bu payları
n takip, tahsil ve denetimine iliş
kin esas ve usulleri
belirlemeye Maliye Bakanlı
ğıile Hazine Müsteş
arlı
ğıyetkilidir.”
2- “MADDE 2.- 14.7.1965 tarih ve 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanununa aşağı
daki ek maddeler ilave edilmiş
tir.
Yurtdı
ş
ıEğitim Masrafları
nı
n Tahsili
EK MADDE 34.- ilgili kanunları
na göre; öğrenim yapmak,
yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artı
rmak, staj yapmak veya benzeri
bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha
fazla süre ile yurtdı
ş
ı
na gönderilen kamu personeli yurtdı
ş
ı
nda
bulunduklarısürenin iki katıkadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.
Bu ş
ekilde yurt dı
şı
na gönderilecek personelden, örneği Maliye
Bakanlı
ğıtarafı
ndan hazı
rlanmı
ş “Yüklenme Senedi ile Muteber
imzalıMüteselsil Kefelet Senedi” alı
nı
r.
Anı
lan personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine
getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrı
lması
, müstafi
sayı
lmasıya da bir ceza ile görevine son verilmesi halinde, kendileri
için kurumları
nca fiilen döviz olarak yapı
lmı
şolan her türlü masraflar
aynıdöviz cins ve miktarıüzerinden borçlandı
rı
lı
r. Döviz borcu
toplamı
ndan mecburi hizmetin tamamlanan kı
smıiçin hesaplanan
miktar indirilir. Hesaplanan borç miktarı
, ilgilinin durumu ve
ödettirilecek meblağ dikkate alı
narak azamî beş yı
la kadar
taksitlendirilebilir. Borç miktarıilgili tarafı
ndan Türk Lirasıile ödenir ve
yapı
lan ödeme miktarıtahsil tarihindeki T. C. Merkez Bankası
nca
tespit ve ilan edilen efektif satı
şkuru üzerinden dövize çevrilerek
yukarı
da belirlenen şekilde hesaplanan döviz borcundan mahsup
edilir.
İ
lgilinin eğitimdeki başarı
sı
zlı
ğıveya kendi kusuru nedeniyle
yurtdı
şı
ndan geri çağrı
lması ya da verilen sureyi tamamlayı
p
başarı
sı
z olarak dönmesi durumunda da, ilgili için fiilen döviz olarak
yapı
lmı
ş olan her türlü masrafları
n tamamıaynıesaslara göre
ödettirilir.
30.4.1992 tarih ve 3797 saydıMillî Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat
ve Görevleri hakkı
nda Kanunun 19 uncu maddesine 492 sayı
lıKanun
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Hükmünde Kararname ile eklenen (ı
) bendi kapsamı
nda bulunanlar
hakkı
nda üçüncü fı
kra hükmü, 8.4.1929 tarih ve 1416 sayı
lıEcnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkı
nda Kanun ve diğer kanun
hükümleri uyarı
nca yurtdı
ş
ı
na gönderilen öğrenciler hakkı
nda da bu
madde hükümleri uygulanı
r.
Kendi imkânlarıile yurtdı
ş
ı
nda öğrenim gören öğrenciler bu
madde hükmünün dı
ş
ı
ndadı
r.
Yurt İ
çinde Okutulan Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü
EK MADDE 35.- Kamu kurum ve kuruluşları tarafı
ndan
personel kanunlarıve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni
öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşı
lı
ğı
okutulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete
atanmaları
ndan
sonra
kurumları
ndan
mecburi
hizmet
yükümlülüğünün kaldı
rı
lması
nıtalep edebilirler. Bu takdirde başka
hiçbir iş
leme gerek kalmaksı
zı
n, mecburi hizmet yükümlülüğü ve
tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburî hizmet
yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçlarıdahil) ortadan kalkar
Yurtdı
ş
ı
nda okutulanlar ile Türk SilahlıKuvvetleri ve Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafı
ndan okutulanlar hakkı
nda bu madde hükmü
uygulanmaz.”
3- “MADDE 3.- 16.8.1961 Tarih ve 351 Sayı
lıYüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kuruma Kanununun 16 ncımaddesi madde başlı
ğı
ile birlikte aşağı
daki şekilde değiş
tirilmiş
tir.
Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi ile Kredi Teminatı
MADDE 16.- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan,
öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği
tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi
bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak
verilen miktarlara, Devlet İ
statistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat
endeksindeki artı
şlar uygulanarak hesaplanacak miktarı ilave
edilmesi suretiyle tespit edilir.
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Öğrenci, borcunu, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal
öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yı
l (öğrencinin lisansüstü
eğitim yapmasıhalinde dört yı
l) sonra başlamak üzere, kredi aldı
ğı
sürenin yarı
sıkadar sürede ve üçer aylı
k dönemler halinde Kuruma
ödemek zorundadı
r.
Ancak, sağlı
k sebepleri dı
şı
nda kendi isteği ile öğretim
kurumunu bı
rakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan
çı
karı
lan öğrenciler öğretim kurumu ile iliş
iğinin kesildiği tarihten
itibaren bir yı
l sonra başlamak üzere ve bir yı
l içinde borçları
nıöder.
Endeks uygulaması
na, kredi borçları
nı
n geri ödenmesine ve
taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin
borçları
ndan birinci fı
kraya göre hesaplanan endeks artı
ş
ı
ndan ilave
edilen miktarı
n % 50'sine kadar indirim yapmaya Kurum Yönetim
Kurulu yetkilidir.
İ
ndirim uygulandı
ktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye
kredi borcu; öğrencilerin eğitim süresince Kurumdan aldı
ğıtoplam
kredi miktarı
nı
n 3 katı
nıgeçemez.
Öğrencinin tabi olacağımükellefiyetler öğrencilerden alı
nacak
taahhüt senedinde ayrı
ca belirtilir. Düzenlenen taahhüt senetlerinde
krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmamasıhalinde ise
öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sı
fatı
yla imzasıyeterli
olup, ayrı
ca kefil aranmaz.
Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi
ile ilgili hususlar yönetmeliklerle düzenlenir.
Kamu kurumlarıve özel kurumlarda görev alanları
n borç
taksitleri bu kurumlarca ilgililere ödenecek aylı
klardan kesilerek
Kuruma yatı
rı
lı
r.
Maddî ve hukukî nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve
yı
llarıbütçe kanunları
nda gösterilen miktarlarıaş
mayan kredi borçları
terkin edilir.”
4- “MADDE 4.- 4.11.1981 tarih ve 2547 sayı
lıKanunun Ek 18
inci maddesinin ikinci fı
krasıaş
ağı
daki şekilde değiştirilmiş
tir.
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Yapı
lacak Yardı
m: Devlet yardı
mı
nı
n miktarıkatma bütçeli
Devlet Yükseköğretim Kurumları
na o yı
l tahsis edilen toplam bütçe
ödeneklerinin örgün öğrenci sayı
sı
na bölünmesi ile elde edilen
miktarı
n ilgili vakı
f yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenci
sayı
sı
yla çarpı
lması
yla bulunacak meblağı
n yarı
sı
nıgeçemez. Vakı
f
üniversiteleri merkezleri dı
ş
ı
ndaki illerde yükseköğretim kurumları
kurabilirler.”
Yürürlükten Kaldı
rı
lan Hükümler.
5- “MADDE 5.- a) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayı
lıMuhtar
Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası
nı
n 2 nci maddesi,
b) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayı
lıYüksek Öğretim Kanununun
50 nci maddesinin (c) bendi,
c) 23.5.1928 tarih ve 1322 sayı
lıKanunları
n ve Nizamnamelerin
Sureti Neş
ir ve İ
lanıve Meriyet Tarihi Hakkı
nda Kanunun 7 nci
maddesi,
d) 9.11.1983 tarih ve 2946 sayı
lıKamu KonutlarıKanununun 6
ncımaddesi,
e) 16.8.1961 tarih ve 351 sayı
lıYüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kanununun 15 ve 18 inci maddeleri,
f) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin 1 inci madde ile
1050 sayı
lıKanuna eklenen Ek 8 inci maddeye aykı
rıhükümleri,
g) 11.11.1986 tarihli ve 3320 sayı
lıMemurlar ve İ
ş
çiler ile
Bunları
n Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mıYapı
lmasıHakkı
nda
Kanunun 3 üncü maddesi,
Yürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r.
GECİ
ÇİMADDE 1.- Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 1050 sayı
lı
Muhasebe-i Umumiye Kanununa eklenen ek 11 inci madde
gereğince; baraj, liman, havalimanı
, enerji santralı
, tesis gibi
taşı
nmaz mal ve sair varlı
klarıkullanan kamu kurum ve kuruluş
ları
n
gayrisafi hâsı
latları
ndan, bu kullanı
ma karşı
lı
k olmak üzere 1996 Malî
Yı
lı
nda hangi kurum ve kuruluş
lardan ne oranda pay alı
nacağı
nı
n
tespitine Maliye Bakanıyetkilidir.”
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6- “MADDE 6.- Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi ile 1050 sayı
lıKanuna eklenen ek 8 ve 9 uncu
maddeler,
b) 2 nci maddesi ile 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununa
eklenen ek 35 inci madde,
c) 3 üncü maddesi ile 5 inci maddesinin (a) ve (e) fı
kraları
,
Hükümleri 19.7.1996 tarihinden,
d) Diğer hükümleri yayı
mıtarihinden,
Geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.”
7- “MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal isteminin gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kuralları
şunlardı
r:
1- “Başlangı
ç’ı
n üçüncü ve dördüncü fı
kraları
;
Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayı
tsı
z şartsı
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
ş
ı
na
çı
kamayacağı
;
Kuvvetler ayrı
mı
nı
n, Devlet organları arası
nda üstünlük
sı
ralamasıanlamı
na gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin
kullanı
lması
ndan ibaret ve bununla sı
nı
rlımedenî bir işbölümü ve
işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda
bulunduğu;”
2- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
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3- “MADDE 6.- Egemenlik, kayı
tsı
zş
artsı
z Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanı
n koyduğu esaslara göre,
yetkili organlarıeliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye
veya sı
nı
fa bı
rakı
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
4- “MADDE 7.- Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
5- “MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kişileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
6- “MADDE 21.- Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanunun
açı
kça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı
olmadı
kça; gecikmesinde sakı
nca bulunan hallerde de kanunla yetkili
kı
lı
nan merciin emri bulunmadı
kça, kimsenin konutuna girilemez,
arama yapı
lamaz ve buradaki eş
yaya el konulamaz.”
7- “MADDE 42.- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkı
ndan yoksun
bı
rakı
lamaz.
Öğrenim hakkı
nı
n kapsamıkanunla tespit edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkı
lâplarıdoğrultusunda,
çağdaşbilim ve eğitim esasları
na göre, Devletin gözetim ve denetimi
altı
nda yapı
lı
r. Bu esaslara aykı
rıeğitim ve öğretim yerleri açı
lamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu
ortadan kaldı
rmaz.
İ
lköğretim, kı
z ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve
Devlet okulları
nda parası
zdı
r.
Özel ilk ve orta dereceli okulları
n bağlıolduğu esaslar, Devlet
okulları ile eriş
ilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla
düzenlenir.
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Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarı
lı öğrencilerin,
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıile burslar ve başka yollarla
gerekli yardı
mlarıyapar. Devlet, durumlarısebebiyle özel eğitime
ihtiyacıolanlarıtopluma yararlıkı
lacak tedbirleri alı
r.
Eğitim ve öğretim kurumları
nda sadece eğitim, öğretim,
araştı
rma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her
ne suretle olursa olsun engellenemez.
Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumları
nda Türk
vatandaşları
na ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim
ve öğretim kurumları
nda okutulacak yabancıdiller ile yabancıdille
eğitim ve öğretim yapan okulları
n tâbi olacağıesaslar kanunla
düzenlenir. Milletlerarasıandlaşma hükümleri saklı
dı
r.”
8- “MADDE 49.- Çalı
şma, herkesin hakkıve ödevidir.
Devlet, çalı
ş
anları
n hayat seviyesini yükseltmek, çalı
şma
hayatı
nıgeliş
tirmek için çalı
şanlarıkorumak, çalı
şmayıdesteklemek
ve iş
sizliği önlemeye elveriş
li ekonomik bir ortam yaratmak için
gerekli tedbirleri alı
r.
Devlet, işçi - iş
veren ilişkilerinde çalı
şma barı
şı
nı
n sağlanması
nı
kolaylaştı
rı
cıve koruyucu tedbirler alı
r.”
9- “MADDE 57.- Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre
şartları
nı gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacı
nı
karş
ı
layacak tedbirleri alı
r, ayrı
ca toplu konut teş
ebbüslerini
destekler.”
10- “MADDE 73.- Herkes, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere,
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n
sosyal amacı
dı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k,
istisnalar ve indirimleriyle oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun
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belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
11- “MADDE 127.- Mahallî idareler; il, belediye veya köy
halkı
nı
n mahallî müş
terek ihtiyaçları
nıkarş
ı
lamak üzere kuruluş
esasları kanunla belirtilen ve karar organları
, gene kanunda
gösterilen, seçmenler tarafı
ndan seçilerek oluşturulan kamu
tüzelkişileridir.
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 karş
ı
lanmasıamacı
yla, kanunda
belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.
Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıile,
kendi araları
nda Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları
, görevleri,
yetkileri, maliye ve kolluk iş
leri ve merkezi idare ile karş
ı
lı
klıbağve
ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantı
lıgelir
kaynaklarısağlanı
r.
12- “MADDE 130.- Çağdaş eğitim – öğretim esasları
na
dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçları
na uygun
insangücü yetiş
tirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli
düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araş
tı
rma, yayı
n ve danı
şmanlı
k
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yapmak, ülkeye ve insanlı
ğa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden
oluş
an kamu tüzelkiş
iliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler
Devlet tarafı
ndan kanunla kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacı
na
yönelik olmamak ş
artıile vakı
flar tarafı
ndan, Devletin gözetim ve
denetimine tâbi yükseköğretim kurumlarıkurulabilir.
Kanun, üniversitelerin
yayı
lması
nıgözetir.

ülke

sathı
na

dengeli

bir

biçimde

Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardı
mcı
larıserbestçe her
türlü bilimsel araştı
rma ve yayı
nda bulunabilirler. Ancak, bu yetki,
Devletin varlı
ğıve bağı
msı
zlı
ğıve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve
bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez.
Üniversiteler ve bunlara bağlıbirimler, Devletin gözetimi ve
denetimi altı
nda olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanı
r.
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler
Cumhurbaş
kanı
nca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve
atanı
r.
Üniversite yönetim ve denetim organlarıile öğretim elemanları
;
Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organları
nı
n
dı
şı
nda kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden
uzaklaş
tı
rı
lamazlar.
Üniversitelerin hazı
rladı
ğıbütçeler; Yükseköğretim Kurulunca
tetkik ve onaylandı
ktan sonra Millî Eğitim Bakanlı
ğı
na sunulur ve
genel ve katma bütçelerin bağlıolduğu esaslara uygun olarak iş
leme
tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.
Yükseköğretim kurumları
nı
n kuruluşve organlarıile işleyişleri
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 elemanıyetiştirme, 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
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koş
ullar, üniversitelerarasıihtiyaçlara göre öğretim elemanları
nı
n
görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde
ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi,
Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladı
ğımalî
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.”
13- “MADDE 153.- Anayasa Mahkemesinin kararlarıkesindir.
İ
ptal kararlarıgerekçesi yazı
lmadan açı
klanamaz.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamı
nıveya bir hükmünü iptal ederken, kanun
koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde
hüküm tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî
Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lıgeçemez.
İ
ptal kararı
nı
n yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda,
Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararı
nı
n ortaya çı
kardı
ğıhukukî
boşluğu dolduracak kanun tasarıveya teklifini öncelikle görüş
üp
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 tüzelkişileri bağlar.”
14- “MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri
dı
şı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.
Malî yı
l baş
langı
cı ile genel ve katma bütçelerin nası
l
hazı
rlanacağıve uygulanacağıkanunla belirlenir.
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Kanun, kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla
sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Yekta
Güngör ÖZDEN, Ahmet Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Haşim
KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL,
Mustafa
YAKUPOĞLU,
Nurettin
TURAN
ve
Fulya
KANTARCIOĞLU’nun katı
lmaları
yla 3.9.1996 gününde yapı
lan ilk
inceleme toplantı
sı
nda dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine, yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki
rapor geldiğinde ele alı
nması
na oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıile bunları
n gerekçeleri ve
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:

A- Yasa’nı
n
İ
ncelenmesi

Anayasa’nı
n

153.

Maddesi

Yönünden

Dava dilekçesinde, daha önce bütçe yasaları
nı
n Anayasa
Mahkemesi’nce iptal edilen kuralları
nı
n, yeniden yasalaş
tı
rı
larak iptal
kararı
nı
n uygulanamaz duruma getirildiği, bu durumun Anayasa’nı
n
2., 11. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri sürülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda, Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme ve yargıorganlarıile
yönetim makamları
nı
, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı
öngörülmüştür. Bu kural gereğince Yasama Organı
, yapacağıyeni
düzenlemelerde daha önce aynıkonuda verilen Anayasa Mahkemesi
kararları
nıgözönünde bulundurmak, bu kararlarıetkisiz bı
rakacak
biçimde yeni yasa çı
karmamak ve Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal
edilen kurallarıtekrar yasalaş
tı
rmamak yükümlüğündedir. Üstelik,
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yasama organı
, kararları
n yalnı
z sonuçlarıile değil bir bütünlük içinde
gerekçeleri ile de bağlı
dı
r. Çünkü, kararlar gerekçeleriyle genel olarak
yasama işlemlerini değerlendirme ölçütlerini içerirler ve yasama
etkinliklerini yönlendirme iş
levi de görürler. Bu nedenle yasama
organı
, yasa çı
karı
rken iptal edilen yasalara ilişkin kararları
n sonuçları
ile birlikte gerekçelerini de gözönünde bulundurmak zorundadı
r. İ
ptal
edilen yasalarla sözcükler ayrıda olsa aynıdoğrultu, içerik ya da
nitelikte yeni yasa çı
karı
lmamasıgerekir. Bir yasanı
n Anayasa’nı
n
153. maddesine aykı
rı
lı
ğı
ndan söz edilebilmesi ve iptal edilen önceki
yasayla aynıya da benzer nitelikte olup olmadı
ğı
nı
n saptanabilmesi
için öncelikle, araları
nda özdeşlik, anlam ve kapsam ile nitelik ve
teknik içerik yönlerinden benzerlik olup olmadı
ğıincelenmelidir.
1991, 1993, 1995 ve 1996 Malî Yı
lıBütçe Yasaları
nda yer alan
ancak,
bütçeyle
ilgisi
bulunmaması nedeniyle
Anayasa
Mahkemesi’nce iptal edilen kuralları
n öz yönünden Anayasa’ya
uygunluk denetimi yapı
lmamı
ş
, bu tür düzenlemelerin ilgili yasaları
n
konusu olacağı
, iptal kararı
nda belirtilmiştir. Bu nedenle, daha önce
belirtilen gerekçeyle iptal edilen söz konusu kuralları
n bir bütçe
yasası ile yeniden düzenlenmesi halinde Anayasa’nı
n 153.
maddesine aykı
rı
lı
k oluşacağıaçı
ktı
r.
Oysa bir bütçe yasasıolmayan 4160 sayı
lıYasa’da düzenlenen
konular, kimi yı
llara ilişkin bütçe yasaları
nda yer alan ancak bütçeyle
ilgisi bulunmamasınedeniyle iptal edilen kurallar olup, bunları
n daha
önce
öz
yönünden
Anayasa’ya
uygunluk
denetimi
de
yapı
lmadı
ğı
ndan dava konusu yasa kuralları
nda Anayasa’nı
n 153.
dolayı
sı
yla 2. ve 11. maddelerine aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
İ
ptal isteminin reddi gerekir.
B- Yasa’nı
n 1. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 1. maddesiyle 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye
Kanunu’na 8., 9., 10. ve 11. maddeler eklenmiştir.
1- Ek Madde 8’in İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, yı
llı
k bütçe yasalarıile hangi fonları
n
bütçeye dahil edileceğinin belirlenmesinin gelecek yı
llara iliş
kin
bütçelerde yer alacak konularda yasama organı
na zorunluluk
getirmesi nedeniyle yetki devri olduğu, bu durumun Anayasa’nı
n 7.
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maddesiyle bağdaş
madı
ğı
, müş
terek fon hesabı
nda toplanan
gelirlerden Maliye Bakanıve Hazine Müsteş
arlı
ğı
’nı
n bağlıolduğu
Bakan’ı
n birlikte teklifi üzerine Başbakan’ı
n onayıile belirlenecek oran
ve miktarlarda kesinti yapı
larak genel bütçeye gelir kaydedilmesi
Anayasa’nı
n 73. maddesinde belirtilen vergi, resim, harç ve benzeri
malî yükümlülük kapsamı
nda olduğundan, buna iliş
kin yukarıve
aşağı sı
nı
rları
n belirlenerek bu sı
nı
rlar içinde ancak Bakanlar
Kurulu’nun yetkilendirilebileceği oysa, iptali istenen kuralla
Baş
bakan’ı
n yetkilendirilmesinin Anayasa’nı
n 73. maddesine aykı
rı
olduğu ileri sürülmüş
tür.
Ek 8. maddenin birinci fı
krası
nda; kanun, kanun hükmünde
kararname, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuşolan fonları
n her
türlü gelirlerinin Hazine adı
na açı
lan müş
terek fon hesabı
nda
toplanacağı
, ikinci fı
krası
nda da, hangi fonları
n bütçe kapsamı
na
dahil edileceğinin yı
llarıbütçe yasaları
yla düzenleneceği belirtilmiştir.
Ayrı
ca, bütçe kapsamı
na alı
nan fonları
n hizmetlerini bütçenin (A)
cetveline konulan ödeneklerle yerine getireceği, gelirlerinin de genel
bütçe geliri olarak (B) cetveline gelir kaydedileceği, ancak bu
gelirlerden kredi ana para geri dönüşleri, kredi faizleri, borçlanma ve
satı
şhası
latıile üniversite araş
tı
rma fonları
nı
n döner sermayeden
aldı
kları payları
n bütçenin (B) işaretli cetveline kaydedilmeden
doğrudan müş
terek fon hesabı
ndan ilgili fonun gider hesabı
na
aktarı
lacağıbelirtilmektedir.
Maddenin üçüncü fı
krası
nda; bütçe kapsamıdı
şı
nda bı
rakı
lan
fonlarla ilgili düzenlemelere yer verilerek bu fonları
n gelirleri ve
harcamaları
nı
n bütçe ile iliş
kilendirilmeyeceği, ancak bunları
n
müşterek fon hesabı
nda toplanan gelirlerinden Maliye Bakanıile
Hazine Müsteşarlı
ğı
’nı
n bağlıolduğu Bakan’ı
n birlikte teklifi üzerine
Baş
bakan’ı
n onayıile belirlenecek oran ve miktarlarda yapı
lacak
kesintinin bütçeye gelir kaydedileceği öngörülmüş, dördüncü
fı
krası
nda; bütçe kapsamıiçine alı
nan ve kapsam dı
ş
ı
nda bı
rakı
lan
tüm fonları
n hizmet ve harcamaları
nıkendi mevzuatları
nda yer alan
esas ve usullere göre yürüteceği hükme bağlanmı
ş
tı
r.
Beş
inci fı
krada; fon gelirlerinin tahsili, takibi, gelir kaydı
,
muhasebeleştirilmesi ve denetimine iliş
kin süre, esas ve usullerin
Maliye Bakanlı
ğıile Hazine Müsteşarlı
ğı
’nca müştereken tespit
edileceği, son fı
krası
nda da; kanun ve kanun hükmünde kararname
ile kurulan fonlar dı
ş
ı
ndaki hizmet alanıkalmayan fonları
n Maliye
Bakanıve Hazine Müsteş
arlı
ğı
’nı
n bağlıolduğu, Bakan’ı
n müşterek
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teklifi ve Baş
bakan’ı
n onayıile tasfiye edilebileceği, Maliye Bakanıile
Hazine Müsteşarlı
ğı
’nı
n bağlıolduğu Bakan’ı
n bu fonları
n tasfiyesine
ilişkin her türlü düzenlemeleri yapmaya yetkili olduklarıbelirtilmiştir.
Fon, belirli bir amacı
n veya birbirine yakı
n amaçlar grubunun
gerçekleş
tirilmesi için belirli kaynakları
n toplandı
ğıve harcandı
ğı
bütçe bağlantı
lıveya bütünüyle bütçe dı
şıkamusal nitelikli bir
hesaptı
r. Kimi fonları
n kuruluşu, gelirleri, giderleri ile iş
leyişlerinin
kanunla düzenlendiği halde, kimilerinde bu konuda yasal çerçeve
belirlenerek Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirildiği görülmektedir. Bütçe
içi fonları
n kaynaklarıgenel ve katma bütçelerden; bütçe dı
ş
ıfonları
n
ise kendi mevzuatı
nda belirlenen gelirlerinden sağlanmaktadı
r. Buna
göre fonlar, bütçe içi ve bütçe dı
ş
ıfonlar olmak üzere iki gruba
ayrı
lmaktadı
r.
İ
ptali istenen maddede gerek bütçe içi, gerekse bütçe dı
şıtüm
fonları
n gelirlerinin Hazine adı
na açı
lacak müşterek bir fon hesabı
nda
toplanmasıöngörülmüş
tür. Yasa ile kurulmuşbir fona ait olsa bile
sözkonusu gelirlerin müşterek bir fon hesabı
nda toplanması
nı
n, kimi
hizmetlerin daha hı
zlıve etkin biçimde yürütülmesini sağlamak ve
Hazine’nin değişken ekonomik koşullar karşı
sı
nda nakit hareketlerini
yönlendirmesi amacı
na yönelik olduğu anlaş
ı
lmaktadı
r. Bu bağlamda,
dava konusu kuralla herhangi bir fon kurulmadı
ğıve mevcut fonlara
ek bir gelir de sağlanmadı
ğı
, kimi fonları
n gelirinin belli oran veya
miktarı
nı
n
bütçeye
aktarı
lması öngörüldüğünden
konunun
Anayasa’nı
n 73. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
Anayasa’nı
n 161. maddesinde, genel ve katma bütçelerin nası
l
hazı
rlanacağı
nı
n kanunla belirleneceği açı
klanmı
ştı
r. Bu amaçla
26.5.1927 günlü, 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu çı
karı
lmı
ş
ve bütçelerin gelir ve gider cetvellerinde yer alacak konularla
giderlerin tahakkuku, ödenmesi, gelirlerin toplanmasıile bütçe
hesabı
nı
n kesilmesine iliş
kin ayrı
ntı
lıdüzenlemelere yer verilmiştir.
Daha önce kimi nedenlerle bütçe dı
ş
ı
na çı
karı
lmı
şfonları
n, yeniden
yı
llarıbütçe kanunlarıile bütçe kapsamı
na alı
nması
na iliş
kin kural
bütçeyle doğrudan ilgili olup, Devlet bütçesinin tekliği ilkesine de
aykı
rıdeğildir.
Maddede, kapsam dı
ş
ı
nda kalan fonları
n müş
terek fon
hesabı
nda toplanan gelirlerinden yapı
lacak kesintilerle, kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerle kurulanlar hariç olmak üzere hizmet
alanıkalmayan fonları
n Maliye Bakanıve Hazine Müsteşarlı
ğı
’nı
n
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bağlıolduğu Bakan’ı
n müş
terek teklifleri sonunda Başbakan onayıile
tasfiye edilmesinin öngörülmesinde maddede belirtilen konuları
n
zaman içinde değişken ekonomik koşullar karşı
sı
nda süratli karar
verilerek ‘kamu’ gelir ve giderlerinin en etkin biçimde kullanı
lması
nı
sağlayacak düzenlemeler olması nedeniyle Anayasa’nı
n 7.
maddesine aykı
rı
lı
k görülmemiştir.
Bu nedenle, madde Anayasa’nı
n 2., 7. ve 161. maddelerine
aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Haşim KILIÇ maddenin “üçüncü fı
krası
nı
n ikinci tümcesi”,
Yalçı
n ACARGÜN “Üçüncü fı
krası
nı
n ikinci tümcesi ve beşinci
fı
krası
”, Fulya KANTARCIOĞLU “ikinci fı
krası
nı
n ilk tümcesi ve
üçüncü fı
krası
nı
n ikinci tümcesinin kanun ve kanun hükmünde
kararname ile kurulan fonlar yönünden” iptali gerekeceği
düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katı
lmamı
ş
lardı
r.
2- Ek Madde 9’un İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, Ek 9. madde ile döner sermaye
işletmelerinin aylı
k gayri safi hası
latları
ndan % 10 kesinti yapı
lması
nı
n
bir vergi olduğu, Maliye Bakanı
’na bu verginin % 30’una kadar olan
bölümünü tahakkukunda, geriye kalan kı
smı
nı da tahsilinde
ödettirmek ve gerekli hallerde ek süre vermek, dilediği döner
sermayeli iş
letmeyi tasfiye edebilmek, dilediğini birleştirebilmek veya
bir başka döner sermayeli işletmeye devredilmesine karar verebilmek
konusunda yetki verildiği, bu değiş
ikliklerin ilgili yasaları
nda yapı
lması
gerektiği hususunun önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda
belirtilmesine karşı
n, buna uyulmadı
ğı
, ek süre verilebilecek zorunlu
hallerin tanı
mı
nı
n yapı
lmamasınedeniyle keyfi uygulamaları
n önüne
geçilmesinin olanaksı
z olduğu, ayrı
ca, yürürlük maddesine göre, bu
maddenin de 4139 sayı
lıBütçe Yasası
’nı
n yürürlüğünün durdurulması
kararı
ndan itibaren uygulanması
nı
n öngörülmesiyle Anayasa
Mahkemesi kararı
nı
n geçersiz kı
lı
ndı
ğı
, bu nedenlerle maddenin
Anayasa’nı
n 2., 11., 73. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
k oluşturduğu
ileri sürülmüştür.
1050 sayı
lıYasa’ya eklenen Ek 9. maddenin birinci fı
krası
nda;
genel ve katma bütçeli idarelere bağlıdöner sermayeli işletmelerin (iş
yurtlarıve benzeri kuruluş
lar dahil) aylı
k gayri safi hası
latı
nı
n %
10’unun (hastane döner sermayeleri işletmeleri için % 9’u) en geç
ertesi ayı
n 20’sine kadar genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili
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saymanlı
klara yatı
rı
lacağı
, zorunlu hallerde Maliye Bakanlı
ğı
’nca ek
süre verilebileceği kurala bağlandı
ktan sonra, ikinci f ı
krası
yla da bu
şekilde hesaplanan miktarı
n % 30’una kadar olan kı
smı
nı
n hası
latı
n
tahakkukunda kalan kı
smı
nı
n da tahsilinde ödettirilmesine Maliye
Bakanıyetkili kı
lı
nmaktadı
r. Maddenin üçüncü fı
krası
nda ise, yı
l sonu
kârlarıile aylı
k gayri safi hası
lat üzerinden genel bütçeye aktarı
lacak
miktarlar zamanı
nda yatı
rı
lmadı
ğıtakdirde 6183 sayı
lıKanun’daki
usullere göre yı
llı
k % 12 zamlıolarak tahsil edileceği, ancak
hesaplanan bu zammı
n döner sermayelerin ita amir ve
saymanlı
klardan yarıyarı
ya alı
nacağıöngörüldükten sonra, Maliye
Bakanlı
ğı
’nca verilmiş ek süreler için zam uygulanmayacağı
belirtilmektedir.
Dördüncü fı
krada, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli
idarelere bağlıdöner sermayeli iş
letmelerden gerekli görülenlerin
birleş
tirilmesine devredilmesine ve tasfiye edilmesine Maliye
Bakanı
’nı
n yetkili olduğu belirtilmiş
, beşinci fı
krada, döner sermayeli
işletmelerin aylı
k gayri safi hası
lattan irat kaydedilecek oranı
, %30’a
kadar yükseltmeye yine Maliye Bakanıyetkili kı
lı
nmı
ş
tı
r.
İ
ptali istenilen maddenin son fı
krası
nda da, özel kanunları
nda
bu kanuna tabi olmayacağıbelirtilen döner sermaye işletmeleri
hakkı
nda da bu madde hükümlerinin uygulanacağıbelirtilmektedir.
Madde gerekçesinde; “Döner sermayeli işletmeler, genel
bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin asli görevlerini yerine
getirirken ortaya çı
kan ve genel ve katma bütçe içinde yönetilmesine
imkan ya da yarar bulunmayan ticari, sı
nai, zirai, mesleki ve kültürel
nitelikteki fiyatlandı
rı
labilir mal ve hizmetleri değerlendirmek üzere
kanunla ve kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak kurulmakta ve
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Mevzuatı
mı
zda döner sermayeli iş
letmelere iliş
kin genel
hükümleri kapsayan kanuni bir düzenleme bulunmadı
ğı
ndan, çeşitli
kanunlarla kendilerine döner sermaye verilen bu iş
letmelerin yönetim
ve denetimleri birbirinden farklı
lı
k arzetmekte ve genellikle yetersiz
kalmaktadı
r.
Döner sermayeli iş
letmelerin genellikle tüzel kişilikleri
bulunmamakta, kuruluşsermayesi bağlıolduklarıidareler tarafı
ndan
verilmekte, faaliyetlerini herhangi bir karş
ı
lı
k ödemeksizin bu idarelere
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ait binalarda sürdürmekte, personelin özlük haklarıve demirbaş
ihtiyaçlarıbağlıolduklarıidareler tarafı
ndan ödenmektedir.
Madde döner sermayeli işletmelerin mali bir disiplin altı
na
alı
nması ve Devletin bu iş
letmelere bütçeden yapmı
ş olduğu
giderlerin bir bölümünün karş
ı
lanması için, aylı
k gayri safi
hası
latı
ndan bir kı
smı
nı
n genel bütçeye aktarı
lması
nı
n sağlanması
amacı
yla düzenlenmektedir” denilmektedir.
Genel ve katma bütçeli idarelerin kamu hizmetlerini yerine
getirirken bu hizmetlere bağlıolarak ticari, sı
nai, tarı
msal, kültürel ve
mesleki nitelikteki faaliyetlerin yürütülmesi için tahsis edilen
sermayelere “döner sermaye”, bu ş
ekilde kurulan işletmelere de
“döner sermayeli işletmeler” denilmektedir. Bu iş
letmeler genel mali
yönetim sisteminin dı
ş
ı
nda bulunmakta, bu nedenle bütçelerin
genellik ve birlik ilkelerinin istisnaları
nıoluşturmaktadı
r.
Döner sermaye iş
letmelerinin aylı
k gayri safi hası
latları
ndan %
10 oranı
nda genel bütçeye aktarma yapı
lması için maddede
öngörülen süreye, zorunlu ve haklınedenlerin olmasıdurumunda
Maliye Bakanlı
ğı
’nca ek süre verilmesinin hukuksal karmaş
aya yol
açacağıyolundaki iddia da Maliye Bakanlı
ğı
’nı
n bu iş
leminin yargı
denetimine açı
k olmasınedeniyle yerinde görülmemiş
tir.
Maddenin dördüncü fı
krası
nda, genel ve katma bütçeli idarelere
bağlı döner
sermayeli
iş
letmelerden
gerekli
görülenlerin
birleş
tirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine Maliye
Bakanı
’nı
n yetkili olduğu belirtilmişise de, bu yetkinin kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerle kurulmuşolan döner sermaye işletmeleri
dı
şı
nda idari kararlarla yapı
lanan işletmeler için kullanı
lacağıaçı
ktı
r.
Zira, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle kurulmuş
işletmelerin tasfiyesi, birleş
tirilmesi veya devredilmesi doğal olarak,
kuruluşundaki yasal yönteme uygun olarak gerçekleş
tirilebilecektir.
Bu nedenle, mali politikalarıuygulamakla yükümlü olan Maliye
Bakanlı
ğı
’na idari kararlarla kurulmuşişletmeler hakkı
nda düzenleyici
yetkiler verilmesi yasama yetkisinin devri niteliğinde görülmemiş
tir.
İ
ptal isteminin reddi gerekir.

%10

Döner sermaye işletmelerinin aylı
k gayri safi hası
latları
ndan
oranı
nda Hazineye aktarı
lacak pay, Anayasa’nı
n 73.
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maddesinde belirtilen vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük
niteliğinde olmadı
ğı
ndan konunun bu maddeyle ilgisi görülmemiştir.
Güven Dİ
NÇER, maddenin “üniversiteler yönünden iptali
gerektiği” Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN ve Fulya KANTARCIOĞLU
“dördüncü fı
kranı
n özel kanun ve kanun hükmünde kararname ile
kurulan döner sermayeli iş
letmeler yönünden iptali, son fı
kranı
n ise
tümüyle iptali gerektiği” düşüncesiyle çoğunluk görüşüne
katı
lmamı
ş
lardı
r.
3- Ek Madde 10’un İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, maddenin, değişik yasalarla belirlenen
genel bütçe gelirlerinden kamu kurum ve kuruluşları
na aktarı
lacak
payları
n oranı
nıdeğiştirme, hatta hiç pay ayrı
lmama yetkisini içerdiği,
TBMM’nin yetkilerinin Anayasa’da belirlendiği ve yasama organı
na
Anayasa dı
şı
nda, yasa ya da baş
ka metinle yetki verilemeyeceği ve
yetkilerinin azaltı
lamayacağı
, dava konusu madde kapsamı
nda
bulunan yasalardan birinin 2380 sayı
lı Yasa olduğu, yerel
yönetimlerinin mali olanakları
nı
n sı
nı
rlanması
nı
n Anayasa’nı
n 127.
maddesine ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartıhükümleri
dolayı
sı
yla Anayasa’nı
n 90. maddesine aykı
rıolacağı
, Anayasa ile
tanı
nmamı
ş bir yetkinin yasa ile tanı
nması
nı
n olanaksı
z olduğu
belirtilerek kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 6., 11. ve 161. maddelerine aykı
rı
olduğu ileri sürülmüş
tür.
Ek madde 10’a göre, çeşitli kanunlarla genel bütçe gelirlerinden
kurum ve kuruluşlara aktarı
lmasıöngörülen paraları
n kanuni oran ve
miktarlarıyı
llarıbütçe yasalarıile arttı
rı
lı
p ya da eksiltmek suretiyle
yeniden belirlenebilecektir. Böylece, genel bütçeden Belediyelere,
Özel İ
darelere ve kimi fonlara aktarı
lacak paraları
n kanuni oranları
ilgili yı
l bütçeleri ile değiş
tirilebilecektir.
Maddenin gerekçesinde
“Mevzuatı
mı
zda genel bütçe
gelirlerinden kurum ve kuruluşlara çeşitli ad ve ş
ekillerde para
aktarı
lması
na iliş
kin pek çok hüküm yer almaktadı
r. Bunlardan 6831
sayı
lıOrman Kanunu’na 1744 sayı
lıKanun’la eklenen Ek 3 üncü
maddede Orman Köylülerinin Kalkı
ndı
rma Fonu gelirleri arası
nda
“her yı
l genel bütçenin binde birinden az olmamak üzere genel
bütçeden yapı
lacak yardı
mlarda öngörülmektedir. Aynışekilde 7126
sayı
lıSivil Müdafaa Kanunu’nun 37 nci maddesi, “Devlet Bütçesi adi
gelirlerinin binde birinin Sivil Müdafaa Fonuna aktarı
lması
nıhükme
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bağlamaktadı
r. Benzer hükümler 197 sayı
lıMotorlu Taş
ı
tlar Vergisi,
2918 sayı
lıKarayollarıTrafik Kanunları
’nda yer almaktadı
r.
Bu hükümler bütçenin temel ilkelerini ortadan kaldı
rmakta ve
kaynakları
n dağı
tı
lması
nda hizmet önceliklerinin belirlenmesi
konusunda güçlükler yaratmaktadı
r.
Bu nedenle söz konusu hükümlerin yı
lıbütçe kanunları
na
konulan hükümler ile yürürlükleri durdurulmaktadı
r.
Madde ile getirilen düzenlemeye göre yukarı
da açı
klanan
sakı
ncalıuygulamalar ortadan kaldı
rı
larak genel bütçe gelirlerinden
kurum ve kuruluş
lara aktarı
lacak paraları
n oran ve miktarlarıbütçe
imkanları
na göre yı
lları bütçe kanunları ile belirlenecektir”
denilmektedir.
Mali politikalar, ekonomik olaylar ve öncelik verilecek kamu
hizmetlerinin değişkenliği, bütçeden kamu kurum ve kuruluşları
na
aktarı
lacak paralara iliş
kin düzenlemelerin çok çeşitli yasalarda yer
aldı
ğıgözetildiğinde, kamu gelirlerinin her yı
l Bütçe Yasalarıile
kontrol altı
na alı
nması
na gerek duyulduğu anlaşı
lmaktadı
r. Bu
bağlamda, cari yı
l ya da gelecek yı
llar bütçelerinden kimi kamu kurum
ve kuruluş
ları
na aktarı
lacak paralara iliş
kin dava konusu kural Genel
Bütçe’de yer alan bütçe gelirlerini doğrudan ilgilendirdiğinden bu
konuda bütçe kanunlarıile düzenleme yapı
lması
nı
n öngörülmesi
Anayasa’nı
n 161. maddesinde belirtilen bütçelere bütçeyle ilgili
kurallar dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz ilkesi ile çeliş
memektedir.
Bu nedenle, iptal isteminin reddi gerekir.
Maddenin Anayasa’nı
n 2., 6. ve 11. maddeleri ile ilgisi
görülmemiş
tir.
Yalçı
n ACARGÜN ve Fulya KANTARCIOĞLU bu görüş
e
katı
lmamı
ş
lardı
r.
4- Ek Madde 11’in İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, Ek 11. madde ile fonlara ve döner sermayeli
işletmelere konulan verginin bu kez baraj, liman, havalimanı
, enerji
santralı
, tesis gibi taş
ı
nmaz mal ve diğer varlı
klarıkullanan kurum ve
kuruluşlara da getirildiği, kimi ülkelerde “kullanı
cı
nı
n ücretleri” adı
yla
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anı
lan, kimin hangi hizmete ne ödeyeceğinin önceden belli olduğu ve
bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşları
n önceden planları
nı
yapabildikleri sistemler uygulandı
ğıhalde, dava konusu maddenin ise
alt ve üst sı
nı
r gösterilmediği için belirsizlik içerdiği, bütçe
gereksinimlerine göre yorumu yı
ldan yı
la geniş
leyip daralabilecek
“tesis” sözcüğünün eklenmesinin hukuk devleti ilkesini zedelediği,
kamu kurum ve kuruluşları
nı
n, birbirlerinden aldı
klarıhizmetlerin
karş
ı
lı
ğı
nıödemelerinin belirli ve standart bir tarifeyi gerektirdiği
halde, düzenlemenin bu hizmetin karşı
lı
ğı
nda alı
nacak bedeli
belirlemediği gibi bunları
n ilgili kamu kurum ve kuruluşları
na
aktarı
lması
nıda güvenceye almadı
ğı
, Anayasa’da olmayan bir
yetkinin yasa ile bakanlı
k ve müsteşarlı
ğa tanı
namayacağıbu
nedenle dava konusu maddenin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6., 7.
ve 161. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
İ
ptali istenilen kuralı
n birinci fı
krası
nda, genel ve katma bütçeli
daireler tarafı
ndan yaptı
rı
lan baraj, liman, havalimanı
, enerji santralı
gibi tesisleri kullanan, kendilerine tahsis edilen gayrimenkuller
üzerinde faaliyette bulunan veya bu gayrimenkulleri değerlendiren
kurum ve kuruluş
lardan kendilerine sağlanan bu olanaklara karş
ı
lı
k
olarak elde ettikleri gayrisafi gelirlerin belirli bir bölümünün bütçeye
aktarı
lmasıöngörülmekte, ikinci fı
krası
nda da, hangi kurum ve
kuruluşlardan ne oranda pay alı
nacağı
nı
n her yı
l bütçe yasaları
yla
düzenleneceği belirtilmekte, üçüncü fı
krası
nda ise, bu payları
n takip,
tahsil ve denetimine iliş
kin esas ve usulleri belirleme yetkisi Maliye
Bakanlı
ğıile Hazine Müsteşarlı
ğı
’na verilmektedir.
Anayasa’nı
n 161. maddesinde, genel ve katma bütçelerin nası
l
hazı
rlanı
p uygulanacağı
nı
n yasa ile belirleneceği öngörülmüş
tür. Bu
bağlamda çı
karı
lmı
şolan 1050 sayı
lıYasa’ya göre bütçe, idareye
harcamaları
n yapı
lması
na ve gelirlerin toplanması
na izin veren bir
yasa olarak nitelendirilmiştir. Böylece, giderlerin yapı
lması ve
gelirlerin tahsil edilebilmesi için yasal dayanak gösterilmesi zorunlu
hale getirilmiştir.
İ
ptali istenen maddenin birinci fı
krasıile kimi kamu kurum ve
kuruluşları
nı
n gayrisafi hası
latları
ndan belirli bir oran dahilinde
yapı
lacak tahsilatı
n bütçe geliri olmasınedeniyle Bütçe Yasasıile
yasal dayanağa kavuş
turulması
nda Anayasa’nı
n 161. maddesine
aykı
rı
lı
ktan sözedilemez.
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Öte yandan, Anayasa’nı
n “yasama yetkisi” kenar baş
lı
klı7.
maddesi “yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” hükmünü içermektedir.
Bilindiği gibi, parlamenter rejimlerde herhangi bir alanı
, ilkel
düzenleme yetkisi yasama organı
nı
ndı
r. Bu yetki genel ve asli bir
yetkidir. Hukukumuzda yasama yetkisinin genelliği, kanunla
düzenleme alanı
nı
n konu bakı
mı
ndan sı
nı
rlıolmadı
ğı
, Anayasa’ya
aykı
rıolmamak koş
uluyla her konunun düzenlenebileceği anlamı
na
gelir. Bu çerçevede yasama organı
, genel ilkeleri belirledikten sonra
ayrı
ntı
lıve açı
klayı
cıdüzenlemeleri yürütme organı
na bı
rakabilir.
Ek madde 11’in ikinci fı
krası
na göre ilgili kurumları
n gayrisafi
hası
latları
ndan ne oranda pay alı
nacağıher yı
l bütçe kanunları
nda
gösterilecektir. Bu kurumları
n kullandı
klarıvarlı
klar karşı
lı
ğı
nda
yapacaklarıödemelere esas olacak en önemli unsur bütçe yasalarıile
saptanacak olan orandı
r. Sözkonusu oranı
n yasa ile belirlenecek
olmasıtakip, tahsil ve denetim gibi alt unsurları
n ise yürütme
organı
na bı
rakı
lmasıAnayasa’nı
n 7. ve 2. maddelerine aykı
rıdeğildir.
İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Kuralı
n Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıve 6. maddesi ile ilgisi
görülmemiş
tir.
C- Yasa’nı
n 2. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 2. maddesi ile 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na
Ek 34. ve Ek 35. maddeler eklenmiş
tir.
1- Ek 34. Maddenin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine
getirmeyenlerin borçları
na karşı
lı
k yapı
lacak tahsilatı
n cari kura göre
daha yüksek olan efektif satı
ş kuru üzerinden hesaplanması
nı
n
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen adalet anlayı
ş
ı
na uygun
olmadı
ğıbelirtilerek kuralı
n iptali istenmektedir.
Maddede, kamu personelinin yurtdı
şı
na öğrenim yapmak,
yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artı
rmak, staj yapmak gibi nedenlerle
geçici süreli görevli olarak üç ay veya daha fazla süre ile
gönderilmeleri halinde, yurtdı
ş
ı
nda bulunduklarısürenin iki katıkadar
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mecburi hizmetle yükümlü olacakları belirtilmiş, bunun yerine
getirilmemesi halinde kurumları
nca fiilen döviz olarak yapı
lmı
ş
masrafları
n geri alı
nması
na iliş
kin kurallar düzenlenerek, sözkonusu
borcun, tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankası
’nca ilan edilen efektif
satı
ş kuru üzerinden dövize çevrilerek fı
krada belirlenen ş
ekilde
hesaplanan döviz borcundan mahsup edileceği öngörülmüş
tür.
Merkez Bankası
’nı
n ilan ettiği efektif döviz sat ı
şkuru her ne
kadar dövizin cari satı
şkurundan bir miktar yüksek ise de, kamu
görevlisinin yurt dı
ş
ı
ndan döndükten sonra yükümlü olduğu mecburi
hizmet süresini tamamlaması
nı sağlamak amacı
yla getirildiği
anlaş
ı
lan dava konusu kuralla yurtdı
şı
na gönderilen kamu
personelinin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmemeleri
halinde kurumları
nca döviz cinsinden yapı
lan masraflar için tahsil
tarihinde Merkez Bankası
’nca tesbit ve ilan edilen efektif satı
ş
kurunun esas alı
nması
nda hukuk devletinde olmasıgereken adalet
anlayı
şıile bağdaşmayan bir yön görülmemiş
tir.
Bu nedenle kural Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rıdeğildir. İ
ptal
isteminin reddi gerekir.
2- Ek 35. Maddenin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, Devletin madde kapsamı
ndaki kiş
ilere iş
alanı yaratmakta zorlanması ve personel giderlerinin artması
nedeniyle mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldı
rı
ldı
ğı
, oysa bu
okulları
n, Anayasa’nı
n 42. maddesinin ikinci fı
krası
ndaki maddi
olanaksı
zlı
k içindeki öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri için
Devlete verilen görev gereğince açı
lmı
şokullar olduğu, öte yandan
Türkiye Cumhuriyeti’nin, “sosyal” bir devlet olmasınedeniyle Devletin
maddi olanaksı
zlı
k içindeki baş
arı
lı öğrencilerin öğrenimlerini
sürdürebilmeleri için yardı
m yapmasıgerektiği, daha sonra aldı
kları
eğitim çerçevesinde bunlara işde vermek zorunda bulunduğu, bunun
ise sözkonusu öğrencilerin hem devletten aldı
kları
nıgeriye ödeme
yolu, hem de, Devletin Anayasa’nı
n 49. maddesinde belirlenen
işsizliği önlemeye elveriş
li bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri
alma görevinin bir sonucu olduğu, ayrı
ca madde kapsamı
nda
yapı
lacakları
n Anayasa’nı
n 65. maddesiyle de çeliş
meyeceği maddi
olanaksı
zlı
k içinde okuyan öğrencilerin işbulma korkusu nedeniyle bu
uygulamayıseçtikleri belirtilerek maddenin iptali istenilmektedir.
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Maddede, kamu kurum ve kuruluş
larıtarafı
ndan personel
kanunlarıve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre,
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni
öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemeyeceği, halen
mecburi hizmet karşı
lı
ğıokutulmakta olan öğrencilerin ise talep
etmeleri halinde mezuniyet sonrasıya da memuriyete atandı
ktan
sonra kurumları
ndan talep etmeleri halinde hiçbir iş
leme gerek
kalmaksı
zı
n yükümlülüklerinin ve tazminat borçları
nı
n ortadan
kalkacağıbelirtilmektedir.
Ek 35. madde gerekçesinde,
“...eğitilmiş
insan
ihtiyacı
nı karşı
lamak
amacı
yla
Cumhuriyetimizin ilk yı
lları
nda başlatı
lmı
şve uzun yı
llar sürdürülmüş
olan mecburi hizmet karş
ı
lı
ğıöğrenci okutma uygulaması
, ülkemizde
eğitimin yaygı
nlaşmasıve seviyesinin yükselmesi karşı
sı
nda giderek
önemini yitirmişve uygulama alanıdaralmı
ş
tı
r.
Diğer tarafta bu ş
ekilde okutulan öğrencilerin boşkadrolara
atanmalarıbu kurumlarıistihdam baskı
sıaltı
nda bı
rakmakta, zaman
zaman boşkadrolar da yeterli olmadı
ğı
ndan, kadro ihdasıyoluna
gidilmektedir. Bu durum bir yandan kadroları
n, diğer yandan personel
giderlerinin artması
na yol açmaktadı
r.
Mecburi hizmet yükümlülüğünün kamu kurum ve kuruluşları
üzerindeki istihdam baskı
sı
nıazaltmak ve kurumları
n değiş
en hizmet
ihtiyaçları
na göre daha kaliteli personel temin etmelerini sağlamak
maksadı
yla, 1995 ve 1996 Mali Yı
lı Bütçe Kanunları
nda bir
düzenleme yapı
lmı
ş
tı
r. Her yı
l bütçe kanunları
nda bu tür hükümlere
yer verilmesi yerine 657 sayı
lıKanuna ek bir madde eklenmek
suretiyle düzenleme yapı
lmasıdaha uygun olacaktı
r.
Diğer taraftan, halen mecburi hizmet yükümlüsü olarak okuyan
öğrencilere
gerek
mezuniyetlerinden
gerekse
memuriyete
atanmaları
ndan sonra tek taraflı olarak mecburi hizmet
yükümlülüğünü, tazminat borcu doğmaksı
zı
n sona erdirme hakkı
verilmektedir...” denilmektedir.
Anayasa’nı
n eğitim ve öğrenim hakkıve ödevi başlı
ğı
nıtaşı
yan
42. maddesinin yedinci fı
krası
nda, “Devlet maddî imkanlardan yoksun
başarı
lıöğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıile burslar
ve başka yollarla gerekli yardı
mlarıyapar. Devlet, durumlarısebebiyle
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özel eğitime ihtiyacıolanlarıtopluma yararlıkı
lacak tedbirleri alı
r”
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 42. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n uygulamaya
geçirilmesi bağlamı
nda, kamu kurum ve kuruluşları
nı
n personel
kanunları
nda ve kendi özel yasaları
nda yer alan kurallara göre
öğrenci okutmaları
, burs vermek veya parası
z yatı
lıolarak öğrenci
okutmak biçiminde gerçekleşmektedir. Ancak, Anayasa’da Devlet
desteğiyle okutulan bu kişilere yine Devlet tarafı
ndan bir işbulunması
zorunluluğu yer almamaktadı
r.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 49. maddesinin ikinci fı
krası
ndaki,
Devletin işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için
gerekli tedbirleri alacağı
na ilişkin kuralı
n, Anayasa’nı
n 65.
maddesinde öngörülen mali olanakları
n yeterliliği ölçüsünde
uygulanabileceği kuşkusuzdur. Bu nedenle Devletin burslar veya
başka yollarla öğrencilere yaptı
ğı yardı
mları
n onları çalı
ş
tı
rma
yükümlüğünü de kapsadı
ğıileri sürülemez.
Açı
klanan nedenlerle, kural Anayasa’nı
n 42. ve 49. maddelerine
aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
D- Yasa’nı
n 3. Maddesinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, öğrencilere verilen kredilere Dİ
E toptan
eşya fiyatlarıoranı
nda yı
llı
k faizin getirildiği ve ödeme süresinin
kı
saltı
ldı
ğı
, maddenin devleti tüccar gibi görmeye çalı
ş
manı
n bir
ürünü olduğu, Anayasa’nı
n 42. maddesinde yalnı
zca ilk öğretimin
parası
z olduğunun belirtilmesinin orta ve yüksek öğretimin paralı
olacağıanlamı
na gelmediği, Anayasa’nı
n 130. maddesinin, Devletin
yapacağıyardı
mlarıortadan kaldı
racak biçimde yorumlanamayacağı
,
Devletin neden olduğu enflasyonun bedelini öğrenciden alması
nı
n
hiçbir hukuksal temele oturtulamayacağı
, ayrı
ca Devletin yardı
m
yapması
nı
n yasal bir zorunluluk olduğu, alı
nan kredinin ticari değil
sosyal bir kredi olduğu gözönüne alı
nı
rsa bu tür borçlara düş
ük faiz
uygulanmasıgerektiği ileri sürülerek kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 42. ve
130. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmektedir.
16.8.1961 gün ve 351 sayı
lıYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Kanunu’nun, Yasa’nı
n 3. maddesiyle yeniden düzenlenen 16.
maddesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim
kredisi alan öğrencilerin borçları
nı
n Devlet İ
statistik Enstitüsü’nün
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toplam eşya fiyat endeksindeki artı
ş
lar uygulanarak tesbit edileceği,
borç ödemesinin öğrenim görülen öğretim kurumunun normal
öğrenim seresinin bitiminden itibaren iki yı
l sonra başlayacağıve
kredi alı
nan sürenin yarı
sıkadar sürede ve üçer aylı
k dönemler
halinde Kurum’a ödeneceği belirtilmiş, ayrı
ca borcun ödenmesine
ilişkin diğer hususlara da yer verilmiştir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin sadece
hukuk devleti değil aynı zamanda sosyal devlet olduğu da
açı
klanmı
ştı
r. Sosyal devletin temel amaç ve görevleri, sosyal
adaletin sosyal refahı
n ve sosyal güvenliğin sağlanması
dı
r. Bireyin
doğuş
tan sahip olduğu onurlu bir yaşam sürdürme, maddî ve manevî
varlı
ğı
nıgeliştirme hakkı
nıkullanabilmesi için, Devlet sosyal adalet
gereklerini de gözeterek gerekli olanaklarısağlamakla yükümlüdür.
Anayasa’nı
n 42. maddesinde, Devletin maddi imkanlardan
yoksun baş
arı
lıöğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıile
burslar ve baş
ka yollarla gerekli yardı
mlarıyapacağıkabul edilmekle,
“sosyal devlet” ilkesi eğitim ve öğretim hakkı alanı
nda
somutlaş
tı
rı
lmı
ştı
r. Ancak, Anayasa’nı
n 65. maddesi uyarı
nca
Devletin bu tür görevlerini akçalıkaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde
yerine getireceğinde kuşkuya yer yoktur.
Kurumun kuruluş kanunu gerekçesine uygun olarak,
öğrencilere ödenen paranı
n, enflasyon karşı
sı
nda değeri korunarak
döner sermayeye dönüştürülmesi ve böylece, yeni kredi alacak
öğrencilere tahsisi amacı gözetilerek getirilen düzenlemede,
Anayasa’nı
n 42. ve 2. maddelerine herhangi bir aykı
rı
lı
k
bulunmamaktadı
r. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Anayasa’nı
n “Yükseköğretim Kurumları
” baş
lı
ğı
nıtaş
ı
yan 130.
maddesinin konuyla ilgili dokuzuncu fı
krası
nda da, Devletin yapacağı
yardı
mlar ile ilgili ilkelerin ve Yüksek Öğretim Kurulu ile üniversitelere
Devletin sağladı
ğı mali kaynakları
n kullanı
lması
nı
n kanunla
düzenleneceğine
iş
aret
edilmekte
olup,
bu
maddenin,
yükseköğretimde okuyan öğrencilere ödenen kredilerin geri
ödenmesinin düzenlendiği dava konusu maddeyle herhangi bir ilgisi
bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, iptal isteminin reddi gerekir.
E- Yasa’nı
n 4. Maddesinin İ
ncelenmesi

59

Dava dilekçesinde, Yasa’nı
n 4. maddesine ilişkin özel bir
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k gerekçesine yer verilmediğinden bu maddenin,
Anayasa’nı
n 153. maddesi kapsamı
nda Yasa’nı
n tümü için ileri
sürülen savlar doğrultusunda iptalinin istendiği sonucuna varı
lmı
ştı
r.
Yasa’nı
n 4. maddesiyle değiş
tirilen 4.11.1981 günlü, 2547 sayı
lı
Kanun’un Ek 18. maddesinin ikinci fı
krası
nda, yapı
lacak yardı
mı
n
Devlet yardı
mı
nı
n miktarı
nı
n katma bütçeli Devlet Yükseköğretim
Kurumları
na o yı
l tahsis edilen toplam bütçe ödeneklerinin örgün
öğrenci sayı
sı
na bölünmesi ile elde edilen miktarı
n ilgili vakı
f
yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenci sayı
sı
yla çarpı
lması
yla
bulunacak meblağı
n yarı
sı
nıgeçemeyeceği, Vakı
f Üniversitelerinin
merkezleri dı
ş
ı
ndaki illerde yükseköğretim kurumlarıkurabilecekleri
öngörülmektedir.
Bu kuralı
n, 2547 sayı
lı Yasa’nı
n dana önce Anayasa
Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilen konuya iliş
kin kuralı
yla içerik ve
nitelik yönünden herhangi bir benzerliği saptanamadı
ğı
ndan,
Yasa’nı
n 4. maddesi Anayasa’nı
n 153. bu bağlamda 2. ve 11.
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Güven Dinçer ve Sacit Adalıbu görüş
e katı
lmamı
şlardı
r.
F- Yasa’nı
n 5. Maddesinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, öğrencilerden harç alı
nmasısonucunu
doğuran düzenlemenin sosyal devlet anlayı
ş
ıile bağdaşmadı
ğı
, yasa
tüzük ve diğer metinlerin kamu idarelerine dağı
tı
lmaması
nı
n hukuksal
bilgi akı
şı
nıengellemesi nedeniyle hukuk devleti ilkesine, kamu
konutları
nı
n bakı
m, iş
letme ve onarı
m giderlerinin bütçeye ödenek
konularak karş
ı
lanması
nıolanaksı
z kı
lan (d) bendinin sosyal hukuk
devleti ilkesine, öğrencilere kredi verilmesinin düzenlendiği kuralları
n
kaldı
rı
larak koşulları
n ağı
rlaştı
rı
lması
nı
n Anayasa’nı
n 2., 42. ve 130.
maddelerine, (f) bendi ile Yasa yapma tekniğine aykı
rıhareket
edilerek hukuk devleti ilkesine (g) bendi ile memur, iş
çi ve
emeklilerine
konut
yardı
mı yapı
lması
nı öngören
kuralı
n
kaldı
rı
lması
nı
n Anayasa’nı
n 57. maddesi ile Devlete yüklenen ödevin
yapı
lması gereğine aykı
rı olduğu belirtilerek maddenin iptali
istenmiştir.
- Maddenin (a) bendi ile 29.8.1977 günlü, 2108 sayı
lıMuhtar
Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu’nun muhtarları
n harç pulu
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karş
ı
lı
ğı
nda tahsil edecekleri harçlarımal sandı
kları
na yatı
rmalarıve
bundan %25 prim almaları
nıöngören 2. maddesi yürürlükten
kaldı
rı
larak,
harçları
n
tamamı
nı
n
muhtarlarda
kalması
sağlanmaktadı
r.
- Maddenin (b) bendi ile 4.11.1981 gün ve 2547 sayı
lıYüksek
Öğretim Kanunu’nun 50. maddesinin (c) bendi gereğince, lisansüstü
öğretim yapan öğrencilerden harç alı
nmayacağı
na ilişkin kural
yürürlükten kaldı
rı
larak bu öğrencilerden de harç alı
nmasıolanaklı
hâle getirilmektedir.
- Maddenin (c) bendi ile 23.5.1928 tarih ve 1322 sayı
lı
Kanunları
n ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İ
lânıve Meriyet Tarihi
Hakkı
nda Kanun’un 7. maddesi yürürlükten kaldı
rı
larak yasa, tüzük
ve diğer metinlerin yeterli miktarda bası
lmı
şörneklerinin merkezdeki
dairelere dağı
tı
lmak üzere Baş
bakanlı
k MevzuatıGeliştirme ve Yayı
n
Genel Müdürlüğünce doğrudan TBMM üyelerine ve diğer idarelere
gönderilmesi uygulaması
na son verilmektedir.
- Maddenin (d) bendi ile 9.11.1983 gün ve 2946 sayı
lıKamu
KonutlarıKanunu’nun kamu konutları
nı
n işletme, bakı
m ve onarı
m
giderlerine ilişkin ayrı
ntı
lıdüzenlemeler içeren 6. maddesi yürürlükten
kaldı
rı
larak, kamu konutları
nı
n bakı
m, iş
letme ve onarı
m giderlerinin
nası
l yapı
lacağı
nı
n 178 sayı
lıMaliye Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat ve
Görevleri Hakkı
nda KHK’nin 13. maddesi gereğince Maliye Bakanlı
ğı
tarafı
ndan saptanmasıolanaklıhâle getirilmektedir.
- Maddenin (e) bendi ile 6.8.1961 gün, 351 sayı
lıYüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 16. maddesindeki
değiş
iklik sonucu uygulanma olanağıkalmayan 15. ve 18. maddeleri
yürürlükten kaldı
rı
lmaktadı
r.
- Maddenin (f) bendi ile kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerin, 4160 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle 1050 sayı
lı
Kanun’a eklenen Ek 8. maddeye aykı
rı hükümleri yürürlükten
kaldı
rı
lmaktadı
r. 4160 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle Kanun, KHK’lerle
kurulmuş tüm fonlarla ilgili yeni düzenlemeler getirilmiş olması
nedeniyle bunlara ilişkin Kanun ya da KHK’de değişiklik yerine (f)
bendinde genel bir düzenleme yapı
lması
nı
n uygun görüldüğü
anlaş
ı
lmaktadı
r.
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- Maddenin (g) bendi ile 11.11.1986 gün ve 3320 sayı
lı
Memurlar ve İ
ş
çiler ile Bunları
n Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mı
Yapı
lması Hakkı
nda
Kanun’un
3.
maddesi
yürürlükten
kaldı
rı
lmaktadı
r. Buna göre, Yasa’nı
n yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren memurlar, işçiler ve bunları
n emeklilerine konut edindirme
yardı
mıyapı
lmayacaktı
r. Ancak, Yasa yürürlüğe girdiği tarihte konut
edindirme yardı
mı
na hak kazananları
n bu düzenlemeden
etkilenmeyeceği açı
ktı
r.
Kural koymak, değiştirmek, yürürlükten kaldı
rmak veya yasalar
arası
nda ya da aynıyasanı
n kurallarıarası
nda uyum sağlamak
yasakoyucunun, genel düzenleme yetkisi içinde ise de, bu yetkilerini
kullanı
rken Anayasa’yı hukukun genel ilkelerini bu bağlamda
kazanı
lmı
şhaklarıgözetmek zorunda olduğu kuş
kusuzdur.
Dava konusu 5. maddeyle devletin mali olanakları da
gözetilerek yasama tekniğine, uygulamaya iliş
kin zorunluluklar
nedeniyle kimi kurallar, yürürlükten kaldı
rı
lı
rken kazanı
lmı
şhakları
n
da ihlâl edilmediği anlaşı
lmaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2., 42. ve 130.
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
G- Yasa’nı
n 6. ve 7. Maddelerinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, yasaları
n geriye yürütülmesinin bir istisna
olduğu ve yasadan yararlanan lehine bir durum yaratma veya çok
büyük bir toplumsal çı
kar gereği olabileceği, oysa, burada bir “hak
kaybı
” bulunduğu, öte yandan, 1996 Mali Yı
lıBütçe Yasasıile yüksek
öğrenim kredi koş
ulları
nı
n ağı
rlaş
tı
rı
lması
nıöngören maddenin 4160
sayı
lıYasa’nı
n Ek 8 ve Ek 9. maddeleri ile Anayasa Mahkemesi
kararı
nı
n geçerlik tarihinden itibaren yeniden uygulamaya konulduğu
bunun ise Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğu
belirtilerek 6. maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinin iptali
istenilmektedir.
4160 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesi ile kimi maddelerinin yürürlük
tarihlerine iliş
kin farklıdüzenlemeler yapı
lmı
ş
tı
r.
4139 sayı
lı1996 yı
lıBütçe Yasası
’nı
n kimi maddelerinin
Anayasa
Mahkemesi’nce
19.7.1996
günü
yürürlüklerinin
durdurulmasıüzerine doğan boşluğun doldurulmasıamacı
yla 4160
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sayı
lıYasa çı
karı
lmı
ş
tı
r. Anayasa Mahkemesi’nin Bütçe Yasalarıile
değil olağan yasalarla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal ya
da yürürlüğünü durdurduğu kurallarıyeniden düzenleme yolunu
seçen yasakoyucu, 4160 sayı
lıYasa’nı
n bazımaddelerinin yürürlük
tarihini, 1996 Mali Yı
lı Bütçe Kanunu’nun kimi maddelerinin
yürürlüğünün durdurulduğu 19.7.1996 tarihine kadar geri götürmek
suretiyle doğan boşluğu doldurmayıamaçlamı
ş
tı
r.
Bu nedenle, 6. maddenin (a), (b), (c) bentlerinde sayı
lan yasa
hükümlerinin 19.7.1996 tarihinden itibaren, diğer hükümlerinin de
Yasa’nı
n yayı
mıtarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
6. maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen kuralları
n
yürürlüğe girecekleri tarihin geriye doğru götürülerek 19.7.1996 günü
olarak belirlenmesinin, önceki bölümlerde de açı
klandı
ğıüzere
Anayasa’da öngörülen “hukuk güvenliği”, “kazanı
lmı
ş” haklar ve
ölçülülük ilkelerini zedelemediği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r. Ayrı
ca,
yukarı
da da belirtildiği gibi, bütçe yasaları
yla yapı
lamayacağı
gerekçesiyle iptal edilip öz yönünden incelenmeyen bir kuralı
n, iptal
kararı doğrultusunda olağan yasalarla yeniden düzenlenmesi
Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturmaz.
7. maddeyle Kanun’un Bakanlar Kurulunca yürütüleceği
öngörülmüş olup, yürütmeye ilişkin bu maddede de Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k görülmemiştir.
H- Yasa’nı
n Geçici 1. Maddesinin İ
ncelenmesi
Baş
vuru dilekçesinde, Yasa’nı
n 1. maddesiyle 1050 sayı
lı
Yasa’ya eklenen Ek 11. maddenin iptali bu maddenin de iptalini
gerektirecektir denilmiş
tir.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhususunda
ilgililer tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur
değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlıkalmak koş
uluyla başka
gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebileceğinden, itiraz
konusu kural ilgisi nedeniyle Anayasa’nı
n 2. ve 7. maddeleri
yönünden incelenmiş
tir.
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Geçici 1. maddede, “Bu Kanunun 1. maddesi ile 1050 sayı
lı
Muhasebe-i Umumiye Kanununa eklenen ek 11. madde gereğince,
baraj, liman, havalimanı
, enerji santralı
, tesis gibi taşı
nmaz mal ve
varlı
kları kullanan kamu kurum ve kuruluş
ları
nı
n gayrisafi
hası
latları
ndan, bu kullanı
ma karş
ı
lı
k olmak üzere 1996 Mali Yı
lı
nda
hangi kurum ve kuruluş
lardan ne oranda pay alı
nacağı
nı
n tespitine
Maliye Bakanıyetkilidir” denilmektedir.
Yasa’nı
n 1. maddesiyle 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye
Kanunu’na eklenen Ek Madde 11’de aynıkonu hakkı
nda genel bir
düzenleme yapı
larak, hangi kurum ve kuruluş
lardan ne oranda pay
alı
nacağı
nı
n her yı
lı
n bütçe kanunu ile tesbit edileceği öngörülmüş
tür.
Geçici 1. maddede belirtilen varlı
klarıkullanan kamu kurum ve
kuruluşları
nı
n gayrisafi hası
latları
ndan bu kullanı
ma karşı
lı
k olmak
üzere 1996 mali yı
lı
nda ne oranda pay alı
nacağı
nı
n tesbitinde ise
Maliye Bakanıyetkili kı
lı
nmı
ş
tı
r.
Yukarı
da da belirtildiği gibi, Anayasa’nı
n 7. maddesi uyarı
nca
kullanı
lan yasama yetkisi Anayasa’ya aykı
rıolmamak koşuluyla konu
bakı
mı
ndan sı
nı
rlıdeğildir. Ancak yasakoyucu düzenleme yaparken
genel ilkeleri belirlemek zorundadı
r. Ayrı
ntı
lı ve açı
klayı
cı
düzenlemeleri ise yürütme organı
na bı
rakabilir. Bu bağlamda,
gayrisafi hası
latlardan alı
nacak pay oranı
nı
n yasakoyucu tarafı
ndan
saptanmasıgerekirken hiçbir sı
nı
r ve çerçeve çizilmeden Maliye
Bakanı
’na yetki verilmesi yasama yetkisinin devredilemeyeceğine
ilişkin Anayasa’nı
n 7. maddesi ile 2. maddesinde belirtilen hukuk
devletinin gereği olan hukuksal güvenlik ve belirlilik ilkelerine
aykı
rı
dı
r.
Bu nedenle kuralı
n iptali gerekir.
V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
1.8.1996 günlü, 4160 sayı
lı“26.5.1927 Tarih ve 1050 Sayı
lı
,
14.7.1965 Tarih ve 657 Sayı
lı
, 16.8.1961 Tarih ve 351 Sayı
lı
,
29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayı
lı
, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayı
lı
,
23.5.1928 Tarih ve 1322 Sayı
lı
, 9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayı
lıve
11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayı
lıKanunları
n BazıHükümlerinde
Değiş
iklik Yapı
lmasıve BazıHükümlerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na
Dair Kanun”un yürürlüğünün durdurulmasıisteminin REDDİ
NE,
24.6.1997 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiştir.
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VI- SONUÇ
1.8.1996 günlü, 4160 sayı
lı“26.5.1927 Tarih ve 1050 Sayı
lı
,
14.7.1965 Tarih ve 657 Sayı
lı
, 16.8.1961 Tarih ve 351 Sayı
lı
,
29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayı
lı
, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayı
lı
,
23.5.1928 Tarih ve 1322 Sayı
lı
, 9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayı
lıve
11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayı
lıKanunları
n BazıHükümlerinde
Değiş
iklik Yapı
lmasıve BazıHükümlerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na
Dair Kanun”un:
A- 1. maddesiyle 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu’na
eklenen;
1- Ek Madde 8’in Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Haşim KILIÇ’ı
n “Üçüncü fı
krası
nı
n ikinci
tümcesinin”, Yalçı
n ACARGÜN’ün “Üçüncü fı
krası
nı
n ikinci tümcesi
ve beşinci fı
krası
nı
n”, Fulya KANTARCIOĞLU’nun “İ
kinci fı
krası
nı
n ilk
tümcesi ve üçüncü fı
krası
nı
n ikinci tümcesinin kanun ve kanun
hükmünde kararname ile kurulan fonlar yönünden” iptali gerekeceği
yolundaki karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Ek Madde 9’un Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER’in “Maddenin üniversiteler
yönünden iptali gerektiği”, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN ile Fulya
KANTARCIOĞLU’nun “Maddenin dördüncü fı
krası
nı
n özel kanun ve
kanun hükmüne kararname ile kurulan döner sermayeli iş
letmeler
yönünden iptali, son fı
krası
nı
n ise tümüyle iptali gerektiği” yolundaki
karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
3- Ek Madde 10’un Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin
REDDİ
NE,
Yalçı
n
ACARGÜN
ile
Fulya
KANTARCIOĞLU’nun karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
4- Ek Madde 11’in Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- 2. maddesiyle 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na
eklenen Ek Madde 34 ve Ek Madde 35’in Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
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C- 3. maddesiyle değiş
tirilen 351 sayı
lıYüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 16. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
D- 4. maddesiyle değiştirilen 2547 sayı
lıYüksek Öğretim
Kanunu’nun Ek 18. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER ile Sacit
ADALI’nı
n karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
E- 5., 6. ve 7. maddelerinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve
iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
F- Geçici 1. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
24.6.1997 gününde karar verildi.

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL
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Üye
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

KARŞIOY GEREKÇESİ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/56
: 1997/58

1.8.1996 günlü, 4160 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle 26.5.1927
günlü, 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu’na eklenen Ek
Madde 8’in ilk fı
krası
nda fonları
n gelirlerinin Hazine adı
na açı
lan ortak
bir fon hesabı
nda toplanacağıbelirtildikten sonra ikinci fı
krası
nda
“Yı
llarıbütçe kanunlarıile hangi fonları
n bütçe kapsamı
na dahil
edileceği belli edilir” kuralı
na yer verilmiştir.
Hukuk düzenimizde, belli bir amacı
n veya birbirine yakı
n
amaçları
n gerçekleştirilmesi için gereksinme duyulan nakit ve diğer
kı
ymetlerin toplandı
ğıve harcandı
ğıkamusal nitelikli bir hesap
konumunda olan fonlardan, bütçe içinde yer almayanları
n,
kaynakları
nı
n tümü bütçe dı
şı
ndan karş
ı
lanmaktadı
r. Bunun nedeni,
kuş
kusuz, malî mevzuatıve bütçe sürecini aş
arak uygulamaya hı
z
kazandı
rmaktı
r. Bu fonlardan, kanun ve kanun hükmünde kararname
ile kurulmuşolanları
n da, hangilerinin bütçe kapsamı
na alı
nacağı
hususunda bütçe yasaları
na yetki verilmesi, ilgili kanun ve kanun
hükmünde
kararnamelerde
bütçe
yasaları
yla
değişiklik
yapı
labilmesine olanak sağlanmasıanlamı
na gelmektedir. Oysa
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
na göre, “Bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hüküm konulamaz” Anayasa
Mahkemesi’nin konuya ilişkin önceki kararları
ndaki ilkeleri de
yansı
tan 13.6.1995 günlü, E. 1995/2, K. 1995/12 sayı
lıkararı
nda da
belirtildiği gibi, “bütçe ile ilgili hükümler” ifadesi, yasa konusu
olabilecek bir kuralı kapsamamasıkoş
uluyla bütçeyi açı
klayı
cı
uygulanması
nı kolaylaştı
rı
cı nitelikte
düzenlemeler
olarak
değerlendirilmelidir.”
Bu nedenle bütçe dı
ş
ıbir fonun bütçe içine alı
nmasıbir yasa
yetki verse de yine bütçeden ayrıbir yasanı
n konusu olabileceğinden
“bütçe ile ilgili hüküm” kapsamıiçinde düşünülemez.
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Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde düzenlenen kanun tasarı
ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yasalaş
ma süreci,
Anayasa’nı
n 162. maddesinde bütçe yasalarıiçin öngörülenden
farklı
dı
r. Anayasa’da farklıolarak düzenlenen bu iki ayrıyasalaşma
yönteminin sonucu olarak, birisinin kapsamı
na giren bir konunun,
diğerine iliş
kin usul ve esaslar kullanı
larak yasalaş
tı
rı
lması
,
değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r. Buna bir yasanı
n olur
vermesi de sonucu etkilemez. Çünkü bu durumda da bir yasa
kuralı
nı
n ancak aynınitelikte bir yasa kuralıile değiş
tirilebileceği ilkesi
gözardıedilerek Anayasa’da öngörülen ve genel olarak yasalaşma
sürecini düzenleyen kurallara göre çı
karı
lmı
şbir yasanı
n farklıbir
yasalaş
ma süreci olan bütçe yasasıile değiş
tirilebilmesine olanak
sağlanmı
şolmaktadı
r. Böylece, yetki veren yasa, Anayasa buyruğunu
aşmakta araç olarak kullanı
lmakta, baş
ka bir anlatı
mla Anayasa’nı
n
doğrudan izin vermediği bir sonuca dolaylıyoldan ulaş
ı
lmaktadı
r.
Bu uygulamaya olanak veren sözkonusu kuralı
n, Anayasa ile
uyum içinde olmadı
ğıaçı
ktı
r.
Ek Madde 8’in üçüncü fı
krası
nı
n ilk cümlesinde, “Kapsam
dı
şı
nda bı
rakı
lan fonları
n gelirleri ve harcamaları bütçe ile
ilişkilendirilmez” denilmesine karşı
n ikinci cümlesinde, “ancak,
bunları
n müşterek fon hesabı
ndan toplanan gelirlerinden Maliye
Bakanıve Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n birlikte teklifi
üzerine Başbakanı
n onayıile belirlenecek oran ve miktarlarda kesinti
yapı
larak genel bütçeye gelir kaydedilir.” denilmektedir. Bu
kapsamdaki fonlar arası
na, kanun veya kanun hükmünde
kararnamelerle kurulanları
n da girdiği tartı
ş
ması
zdı
r. Oysa bu tür
objektif düzenleyici iş
lemlerle kurulan fonları
n gelirlerinde, idareye
verilen
yetkiyle
değiş
iklik
yapı
lması sonucunu
doğuran
düzenlemelerin de, yine kanun veya kanun hükmünde
kararnamelerle yapı
lmasıgerekir. Bu değiş
iklik konusunda, idareye
yasa ile yetki verilmesi ise, yasa ile düzenleme anlamı
na gelmez.
Anayasa Mahkemesi’nin bir çok kararı
nda da vurguladı
ğıgibi,
yürütme yetkisi Anayasa’daki bazıayrı
k durumlar dı
şı
nda özerk değil,
ancak yasanı
n çizdiği sı
nı
rlar içinde ve ona dayanarak
kullanı
labilecek bağlı bir yetkidir. Bu yetkinin Anayasa’nı
n 8.
maddesine uygun olarak kullanı
labilmesi ise, yasaları
n temel ilkeleri
belirlemesi, çerçeveyi çizmesi, sı
nı
rsı
z, belirsiz, geniş bir alanı
yürütme organı
nı
n düzenlemesine bı
rakmamasıile olanaklı
dı
r. Bu
aynı zamanda yasama yetkisinin devredilemeyeceğine iliş
kin
Anayasa’nı
n 7. maddesinin de gereğidir.
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Açı
klanan nedenlerle, Ek Madde 8’in, ortak fon hesabı
nda
toplanan gelirlerden, idare tarafı
ndan hiçbir ölçüye bağlıolmaksı
zı
n
kesinti yapı
larak genel bütçeye gelir yazı
lması
na olanak veren kuralı
,
yasama yetkisinin devri niteliğini taş
ı
masıve bunun sonucu olarak da
idareyi sı
nı
rlarıbelli olmayan bir alanda yetki kullanmak zorunda
bı
rakmasınedeniyle Anayasa’nı
n 7. ve 8. maddelerine aykı
rı
dı
r.
Ek Madde 9’un dördüncü fı
krası
na göre, “genel bütçeye dahil
dairelere ve katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli
işletmelerden gerekli görülenlerin, birleş
tirilmesine, devredilmesine ve
tasfiye edilmesine Maliye Bakanıyetkilidir”.
Özel kanun veya kanun hükmünde kararname ile kurulan döner
sermayeli işletmelerin, birleştirilmesi, devredilmesi ve tasfiyesinin de
Anayasa’nı
n yukarı
da belirtilen 7. ve 8. maddeleri doğrultusunda
ancak kanun veya kanun hükmünde kararname ile yapı
lmasıya da
bu konuda yetki verilmek isteniyorsa, bunun hangi hallerde
kullanı
labileceği konusuna açı
klı
k getirilmesi gerekirken bu hususları
n
gözetilmemesi Anayasa’ya açı
k bir aykı
rı
lı
k oluşturur.
Maddenin son f ı
krası
ndaki “Genel bütçeye dahil dairelerin ve
katma bütçeli idarelerin, özel kanunları
nda bu kanuna tabi
olmayacağıbelirtilen döner sermaye iş
letmeleri hakkı
nda da bu
madde hükümleri uygulanı
r” biçimindeki kuralla, bu fı
kradaki döner
sermaye iş
letmeleri hakkı
nda da maddenin bütünlüğü içinde
dördüncü fı
kra hükmünün de uygulanması
na olanak sağlandı
ğı
ndan,
doğal olarak, bu fı
kra ile ilgili Anayasa’ya aykı
rı
lı
k gerekçesi son fı
kra
için de geçerlidir.
Ek Madde 10’da “İ
lgili yı
l bütçe kanunlarıile çeş
itli kanunlarla
genel bütçe gelirlerinden kamu kurum ve kuruluşları
na aktarı
lması
öngörülen paraları
n kanunî oran ve miktarlarıo malî yı
l için yeniden
belirlenebilir” kuralı
na yer verilmiş
tir.
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Bu kural ile, genel bütçe gelirlerinden kamu kurum ve
kuruluşları
na para aktarı
lması
na iliş
kin çeş
itli yasalardaki oran ve
miktarlarıyeniden belirleme yetkisinin ilgili yı
l bütçe yasaları
na
verilmesi, Anayasa’da yasalaşma süreci farklıbir usule bağlıtutulmuş
yasalarda, bütçe yasaları ile değişiklik yapı
lması
na olanak
sağlayacağı
ndan, aynıesasıbenimseyen Ek Madde 8’in ikinci
fı
krası
nı
n ikinci cümlesine iliş
kin gerekçelerle, bu madde de
Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Açı
klanan nedenlerle, çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yorum.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/16
: 2000/17
: 20.7.2000

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM
Grubu adı
na Grup Baş
kanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 21.1.2000 günlü, 4501 sayı
lı
Kamu Hizmetleri ile İ
lgili İ
mtiyaz Şartlaş
ma ve Sözleşmelerinden
Doğan Uyuş
mazlı
klarda Tahkim Yoluna Baş
vurulması Halinde
UyulmasıGereken İ
lkelere Dair Kanun’un 2. maddesinin (c) bendi ile
7. ve Geçici 1. maddelerinin, Anayasa’nı
n 2., 10., 48., 125. ve 167.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması
istemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

İ
ptal ve yürürlüğün durdurulmasıistemlerini içeren 10.3.2000
günlü dava dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir:
“I- GENEL YAKLAŞIM
TBMM, 13.08.1999 t. ve 4446 sayı
lıYasayla, Anayasanı
n 47,
125 ve 155 hükümlerini kı
smen değiş
tirmiştir. Değişiklik hükümleri;
özelleş
tirme, kamu hizmetlerini özel hukuk sözleş
meleriyle
yürütebilme (yaptı
rma/devir), imtiyaz anlaş
mazlı
kları
nda tahkim gibi
önemli alanlarıkapsamaktadı
r.
Parlamento, Anayasa değiş
ikliklerinin zorunlu kı
ldı
ğıuyumuygulama kuralları
nı
, ayrıayrıtasarı
larla kanunlaş
tı
rmı
ş
tı
r. Davaya
konu kı
lı
nan 21.01.2000 t, 4501 sayı
lıYasa, uyum yasaları
nı
n
3’üncüsüdür. Daha önce Danı
ştay ve İ
dari Yargı
lama Usulü yasaları
ile 08.06.1994 t. ve 3996 sayı
lıYasada değiş
ikliği öngören iki ayrı
uyum yasasıçı
karı
lmı
ştı
r.
Bir bütünlük içinde ve paket halinde gerçekleştirilen Anayasa
değiş
ikliğine karş
ı
n uyuma iliş
kin yasa değişikliklerinin bir çerçeve
(paket) kanunla yapı
lmaması
, dikkat çekicidir. Her üç yasanı
n hazı
rlı
k
çalı
şmaları
nı
n (Tasarı
, komisyon, Genel Kurul aş
amaları
nı
n) Yüksek
Mahkeme’ce celbi ve tetkiki; parça tasarı
larda tasarlanan ve Anayasa
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ile çatı
şan amacıaçı
kça ortaya koyacaktı
r. (13.08.1999 tarih ve 4446
sayı
lımuadil Anayasayla ilgili Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul
görüşme tutanakları
nı
n celbi de yararlıolacaktı
r).
Sözgelimi Danı
ş
tay uyumunda komisyon aş
aması
nda
reddedilen, Yap-İ
şlet-Devret uyumunda Bütçe-Plan Komisyonu’nda
Anayasal sayıüstünlüğü ile kabul edilmesine rağmen Genel Kurul’ca
ret ihtimalinin belirmesi üzerine geri çekilen aynıhükmün, bu kanun
ile nası
l yeniden getirildiği görülecektir. Her üç tasarı
da yeralan bu
hüküm, tahkimin geriye yürütülüp yürütülemeyeceğine ilişkin bir
Anayasal hukuk tartı
şmasıile ilgilidir.
Tasarı
larda sergilenen parça parça uyum yöntemi, kökeninde
Anayasayıdolanmayıamaçlayan bir mühendislik yöntemidir, çerçeve
uyum, böylesi bir taktik manevrayıönleyici bir hukuki yöntemdi.
İ
ktidar çoğunluğundaki karşıgörüş
, bu manevralarla eritilmiş
tir: Kaldı
ki, kamu hizmetlerinin devir ve özel hukuk iş
lemleriyle yaptı
rma
yöntemlerinde gözetilecek ilkeler/ölçütler konusunda bir hüküm sevk
etmeyen bu uyum yasaları
, global olarak Anayasa’ya aykı
rı
dı
r. (Any.
Mad.47., 13.08.1999 t. ve 4446 sayı
lıYasa ile değişik son fı
krası
).
Anayasa değişikliği, geliş
en Türkiye’nin önündeki kimi
engellerin aşı
lmasıiçin gerekli idi ve bu gerçekleştirilmiştir. Anayasa
yapı
mı
nda sergilenen uzlaş
macıtavı
r, uyum yasaları
nda ortaya
konmamı
ş ve hatta bundan bilinçli olarak kaçı
lmı
ş
tı
r. Bir ihtisas
komisyonu olan ve bu işlere mutlak ş
ekilde bakmak zorunda bulunan
Anayasa Komisyonu, bu işte by-pass edilmiştir.
Yabancısermaye, elbette ki gereklidir. Enerji, elbette ki
lazı
mdı
r. Tahkim, kurucu iktidarca kabul edilmiştir. Ama bunlar,
bunlarla ilgili yasalar, Anayasa’ya uygun olmak zorundadı
r. Yasama
organı
, kurulu düzen; kurucu-düzenle, Anayasa ile bağlı
dı
r. “Ben
yaptı
m, oldu” zihniyetinin Anayasal demokrasilerde yeri yoktur.
Bu dava, hiçbir yerindelik zaruretinin, kaygı
sı
nı
n veya örtülü
amaçları
n, Anayasa’ya aykı
rı yasa ihdası
na meş
ru sebep
oluş
turamayacağı
nı
n Yüksek Yargıanalizine sunulduğu bir talebi
güncelleştirmektedir.
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II- AYKIRILIKLAR - GEREKÇELER
A) Yasanı
n “Geçici 1’inci maddesi”, 13.08.1999 tarih ve 4446
sayı
lımuadil Anayasa’nı
n 4’üncü maddesi, Anayasamı
zı
n 2, 10, 48
ve 167 hükümlerine aykı
rı
dı
r:
1) 13.08.1999 tarih ve 4446 sayı
lıYasa, yürürlük maddesi dahil,
bütün hükümleri, “bir Anayasa” hükmüdür. Nitekim yürürlük maddesi
de, Anayasa’nı
n teklif-karar nisabı ile ve müzakere usulü ile
sonuçlandı
rı
lmı
ştı
r. (Any.Mad.175)
a) Sözü geçen 4’üncü madde, değişiklik hükümlerinin “yayı
mı
tarihinde” yürürlüğe gireceğini öngörmektedir. Yayı
m tarihi,
14.08.1999’dur. Bu tarih, uyum yasaları
nı
n yürürlük tarihinin tabanı
nı
oluş
turur. Bu tarihten geriye etkili (sözgelimi 10.08.1999 tarihinde
tamamlanan iliş
kiyi konu edinen) yasa, Anayasa’nı
n yürürlük
normunu ihlaldir. Böyle bir sonuç, ancak Anayasa’nı
n geriye doğru bir
tarihten itibaren yürürlüğe konmasıile sağlanabilirdi.
b) Geçici 1’inci madde, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
önceki imtiyazlara da “Bakanlar Kurulu Kararı
” ile uygulanabileceğini
öngörmektedir. Bu hüküm, mahiyeti itibarı ile “geriye yürüme
normu”dur. Dayanağıolan Anayasa hükmünün yürürlük öncesini
kapsayan muhtevası
, üst-norma aykı
rı
dı
r. 14.08.1999 öncesi
yürürlükte olan Anayasa, imtiyazda tahkimi yasaklamaktadı
r. (Any.
Mad. 155, 125). Önceki Anayasa hükümlerinin etkisi, değiştiren
Anayasa’nı
n yürürlük başlangı
cı
na kadar filhal devam eder. Bu,
normları
n zaman bakı
mı
ndan yürürlüğü alanı
ndaki temel bir ilkedir.
(Any. Mad. 2).
c) Hiçbir yerindelik kaygı
sı
, mali veya finans telakkileri,
Anayasa’yıaşmanı
n bir yolu olamaz. (Any. Mad. 11). Anayasa,
kuruş
landı
rı
lamaz.
2) Geriye yürüme kararı
nda Bakanlar Kurulu’nun gözeteceği
kriterlerin “yasa ile belirlenmesi” gerekir. Aksi takdirde, her somut
olay için öngörüye göre değişken, sübjektif ölçütler devreye girer ve
hukuk devleti ilkesi, zarar görür. (Any. Mad. 2). Nitekim özelleştirme
işlemlerinde bu tür kriterlerin yasada yokluğu Yüksek Mahkeme’ce,
Anayasa’ya aykı
rısayı
lmı
ştı
r. Hüküm, bir yolsuzluk alanıyaratmaya
elverişlidir. (Any. Mad. 100).
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3) İ
mtiyaz iliş
kilerinin kurulduğu tarihte tahkim kaydı
nı
n
yokluğuna dayanarak bu ilişkinin tarafıolma yönünde giriş
imde
bulunmayan, bulunamayan veya hazı
rlı
k aşaması
nda vazgeçen yahut
ihalede ona göre teklif veren kişilerle imtiyaz sözleş
enleri (akitleri)
arası
nda, bir eşitsizlik yaratı
lmaktadı
r. Çok az rastlanabilecek bu
eşitsizlik türü, Anayasal himaye görmez, görmemelidir.
4) Devlet (bittabi yasama), girişim özgürlüğünün ve piyasa
ekonomisinin gereklerine uymak zorundadı
r. (Any. Mad. 48, 167).
İ
mtiyazlaşma tarihinde, “tahkim yokluğu” bir “risk” faktörüdür. Bu
alandaki girişimcileri caydı
rı
cıbir etmendir. İ
liş
kinin kuruluştarihindeki
risk ve rekabet faktörlerini, geriye etkili olarak bertaraf eden yasa,
ekonomi kurallarıile çatı
ş
ı
r. Geriye yürüme kuralı
, bu yönüyle de
hukuka aykı
rı
dı
r. Kural, Devlete ve Yürütmeye güveni erozyona
uğratan imtiyaz hükmü niteliğindedir. Her üç uyum yasası
ndaki
müzakerelerde iş
in bu yönleri ayrı
ntı
lıolarak dile getirilmiş
tir.
B) Yasanı
n 7’nci maddesi, 13.08.1999 tarih ve 4446 sayı
lı
muadil Anayasa’nı
n 4’üncü maddesi, Anayasa’mı
zı
n 2, 10, 48 ve 167
hükümlerine aykı
rı
dı
r:
Bu dilekçemizin “II-A” bölümündeki tahliller, genel olarak bu
bölüm içinde geçerlidir. Yüksek Mahkemeyi gereksiz tekrarla
muhatap kı
lmak yerine analojik referansla yetinilmiş
tir.
C) Yasanı
n 2’nci maddesi, Anayasa’nı
n 2 ve 13.08.1999 tarih
ve 4446 sayı
lıYasa ile değiş
ik 125/1 hükmüne aykı
rı
dı
r:
Kaynak Fransı
z pozitif hukukunda, yabancı
lı
k unsurunu
içermeyen imtiyaz sözleşmelerinde dı
şveya iç tahkim, daha doğrusu
tahkim yasaktı
r. Uyruk ile devlet arası
ndaki imtiyaz ihtilafı
, devlet
yargı
sı
nda bı
rakı
lmı
ştı
r. İ
ş
in amacı
na uygun olanıda budur.
Anayasa’nı
n dı
ş-tahkimi, ancak yabanc ı
lı
k unsuru taşı
yan
imtiyaz uyuş
mazlı
klarda öngörmesinin özel anlamıvar.
Yabancı
lı
k unsuru taş
ı
mayan bir uyuşmazlı
ğı(iç-uyuş
mazlı
ğı
),
dı
ş-tahkime taşı
maya elverişli bir düzenleme, Anayasa’yıdeler:
a) Yabancı
lı
k unsuru, Anayasa’nı
n 125/1 hükmünün amacı
çerçevesinde “dar bir kapsamla” tanı
mlanabilir. Yasa, yalnı
zca imtiyaz
sözleş
mesi kapsamı
nda olan yabancı
lı
k unsurunu içermesi
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gerekirken, bağlantı
lıiliş
kiler (kredi vb. sözleş
meler) de bu alana
aktarı
lmı
ştı
r. Bu yolla nerede ise her imtiyaz sözleşmesi, yabancı
lı
k
unsuru ile iliş
kilendirilebilir. Anayasa’nı
n lafı
z ve ruhu, bu anlayı
ş
a
yabancı
dı
r.
b) Tanı
mda, ayrı
ca milletlerarasıözel hukuk birikiminden de
yararlanı
lmasıgerekirdi.
c) İ
ç-tahkimi dolanmayı imkânsı
z kı
lacak, bu alanı
çökertmeyecek bir “yabancı
lı
k unsuru” tanı
mı
, Anayasa gereğidir.
Yasa, bunu başaramamı
ştı
r. Bundan öte, bilinçli bir Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k tercihi söz konusudur.
d) Yasanı
n amacı
, Anayasa ile sağlanamayan sonucu -ki her
türlü ihtilaflarda dı
ştahkim seçeneği, Anayasa değişikliği aş
aması
nda
muhalefetimizle önlenmiştir- bu yolla sağlamaktı
r.
III- YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEĞİ
Yasanı
n 7’nci ve Geçici 1’inci madde hükümleri, uygulanması
kı
sa sürede tamamlanacak ve tükenecek maddelerdir. Hiç olmazsa
bu iki maddenin yürürlüklerinin durdurulmasızorunluluğu ve ivediliği
açı
ktı
r. Muhtemel iptal halinde, kural uygulanmı
şolacağıiçin, hükmün
infaz kabiliyeti ve etkisi kalmayacaktı
r. (Any. Mad. 153, 138).
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
n ağı
rlı
ğı
, kuralları
n uygulanmasıile sağlanacak
imtiyazı
n (tahkim kaydı
nı
n) kamu vicdanı
nda makes bulacak
yansı
ması
, uygulama kriterlerinin yokluğu ve yolsuzluk üretmeye
elverişliliği ve benzeri haklınedenler, yürürlüğü durdurmayızorunlu
kı
lmaktadı
r.
TALEP: 1) Yasanı
n 2/c, 7 ve Geçici 1’inci maddelerinin iptaline,
2) İ
ptale konu maddelerin (özellikle 7 ve Geçici 1’inci
maddelerin) yürürlüklerinin ivedilikle durdurulması
na karar verilmesi
arz ve talep olunur.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
21.1.2000 günlü, 4501 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinin iptali
istenen (c) bendi ile 7. ve Geçici 1. maddeleri şöyledir:
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1- “MADDE 2.- ...
c) Yabancı
lı
k unsuru: Sözleş
meye taraf kurulu veya kurulacak
şirket ortakları
ndan en az birinin yabancısermayeyi teş
vik mevzuatı
hükümlerine göre yabancı menş
eli olması veya sözleş
menin
uygulanabilmesi için yurt dı
ş
ıkaynaklısermaye veya kredi veya
teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olmasıhallerinden
birini,
...”
2- “MADDE 7.- 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayı
lıBazıYatı
rı
m ve
Hizmetlerin Yap-İ
şlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptı
rı
lması
Hakkı
nda Kanun’un geçici 1 inci maddesinin ikinci f ı
krasıaşağı
daki
şekilde değiştirilmiş
tir.
Ancak, birinci fı
krada belirtilen proje ve işler 4.12.1984 tarihli ve
3096 sayı
lıTürkiye Elektrik Kurumu Dı
ş
ı
ndaki Kuruluş
ları
n Elektrik
Üretimi, İ
letimi, Dağı
tı
mıve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkı
nda
Kanun ve 28.5.1988 tarihli ve 3465 sayı
lı Karayolları Genel
Müdürlüğü Dı
ş
ı
ndaki Kuruluşları
n Eriş
me Kontrollü Karayolu (Otoyol)
Yapı
mı
, Bakı
mıve İ
ş
letilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkı
nda Kanuna
tabi proje ve iş
lere de bu Kanunun 5 inci madde hükmünün
uygulanması
na, görevli veya sermaye ş
irketinin, Kanunun yayı
m
tarihinden itibaren bir ay içinde baş
vurusu ve ilgili idarenin müracaatı
üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu durumda idare ile
görevli veya sermaye ş
irketi arası
nda yapı
lmı
ş olan sözleşme,
uluslararasıfinansman temini kriterleri ve idarenin yürürlükteki benzer
uygulama sözleş
meleri de dikkate alı
narak, özel hukuk hükümlerine
göre, Bakanlar Kurulu kararı
nı
n yayı
mı
ndan itibaren üç ay içinde
yeniden düzenlenir. Bu süre, tarafları
n mutabakatıile en çok üç ay
daha uzatı
labilir.”
3- “GEÇİ
CİMADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerine
göre başlatı
lmı
şprojeler ve işler, tabi olduklarıusul ve esaslara göre
sonuçlandı
rı
lı
r.
Ancak, kesinleşmişmahkeme kararıile iptal edilenler hariç,
birinci fı
krada belirtilen proje ve işlere de bu Kanun hükümlerinin
uygulanması
na, görevli ş
irketin bu Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren
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bir ay içinde başvurusu ve ilgili idarenin müracaatıüzerine Bakanlar
Kurulunca karar verilir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde iptali istenen yasa kuralları
nı
n Anayasa’nı
n
2., 10., 48., 125. ve 167. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüş
tür.
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Haşim
KILIÇ, Samia AKBULUT, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER,
Mustafa YAKUPOĞLU, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU,
Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 21.3.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksik 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 istenilen
yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten ve 2949 sayı
lıAnayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
30. maddesinin birinci fı
krasıgereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar
BakanıCumhur Ersümer’in ve Bakanlı
k Müsteş
ar Yardı
mcı
sıMustafa
Mendilcioğlu’nun 17.7.2000 günlü sözlü açı
klamalarıdinlendikten
sonra gereği görüş
ülüp düş
ünüldü:
A- Yasa’nı
n 2. Maddesinin (c) Bendinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde özetle, yabancı
lı
k unsurunun sadece imtiyaz
sözleş
meleri kapsamı
nda düşünülmesi gerektiği halde kredi gibi
bağlantı
lı diğer iliş
kilerin de buna dahil edildiği, Anayasa’da
uluslararasıtahkimin ancak yabancı
lı
k unsurlu uyuşmazlı
klar için
öngörülmesinin özel bir anlamıolmasınedeniyle, bu unsurun iç
tahkimi de bertaraf etmeyecek şekilde tanı
mlanmasıgerekirken bu
haliyle yasalaşan kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve 125. maddelerine aykı
rı
olduğu ileri sürülmüş
tür.
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4501 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinin yabancı
lı
k unsurunun
tanı
mı
na iliş
kin (c) bendinde yabancı
lı
k unsurunun, sözleş
meye taraf
kurulu veya kurulacak şirket ortakları
ndan en az birinin yabancı
sermayeyi teşvik mevzuatıhükümlerine göre yabancımenş
eli olması
veya sözleş
menin uygulanabilmesi için yurt dı
şıkaynaklısermaye
veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli
olmasıhallerinden birini, ifade ettiği belirtilmektedir.
Anayasa’nı
n 125. maddesinin birinci fı
krası
nı
n ilk cümlesinden
sonra gelmek üzere 13.8.1999 günlü 4446 sayı
lıYasa ile eklenen
hükme göre, “Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ş
artlaş
ma ve
sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlı
kları
n millî veya
milletlerarasıtahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası
tahkime ancak yabancı
lı
k unsuru taşı
yan uyuşmazlı
klar için
gidilebilir.” Maddeye eklenen bu hükümle ilgili değişiklik gerekçesinde
ve meclis müzakere zabı
tları
nda yabancı
lı
k unsuru kavramı
na anlam
ve içerik kazandı
racak bir açı
klama yer almamı
ş bu kavramı
n
tanı
mlanması
, yasakoyucuya bı
rakı
lmı
ş
tı
r.
Türk hukukunda “yabancı
lı
k unsuru”, gerek yargıkararları
gerekse öğretide bir hukuki iş
lem veya ilişkinin birden çok hukuk
düzeniyle bağlantı
lıolmasıhalini ifade etmektedir. Bu konuya
mukayeseli hukuk açı
sı
ndan bakı
ldı
ğı
nda da ortak kabul görmüşbir
tanı
ma rastlanmamakta, her ülkenin kendi ekonomik koş
ul ve
değerlendirmelerine göre farklıkurallar benimsediği görülmektedir.
Dava konusu (c) bendindeki tanı
ma göre, Yasa’nı
n amacı
na
uygun olarak kamu hizmetleri ile ilgili “yabancı
lı
k unsuru” taşı
yan
imtiyaz ş
artlaş
ma ve sözleşmelerinden doğan uyuş
mazlı
kları
n dı
ş
tahkime götürülebilmesi, sözleşmeye taraf olan kurulmuş veya
kurulacak ş
irket ortakları
ndan en az birinin yabancısermayeyi teşvik
mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya
sözleş
menin uygulanabilmesi için yurt dı
şıkaynaklısermaye veya
kredi veya teminat sözleş
melerinin akdedilmesinin gerekli bulunması
koş
ulları
ndan birinin varlı
ğı
na bağlanmı
ştı
r.
Kuralda, yabancı
lı
k unsurunun gerçekleş
miş sayı
lması
koş
ulları
ndan biri olarak “Sözleş
menin uygulanabilmesi için yurt dı
ş
ı
kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin
akdedilmesinin
gerekli
olması
”
öngörülerek
dı
ş tahkime
götürülebilmenin sı
nı
rlarıdaraltı
lmı
ş
tı
r. Yasakoyucunun kuş
kusuz
kamu hizmetlerinin gereklerini de gözeterek kullandı
ğı takdir
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yetkisiyle bu tür iş
in niteliğinden kaynaklanan sı
nı
rlıdurumlara özgü
sözleş
melerde de “yabancı
lı
k unsuru” bulunduğunu kabul etmesinin
Anayasa ile çelişen bir yönü görülmemiştir.
Açı
klanan nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 125. maddesine aykı
rı
değildir. İ
ptal istemin reddi gerekir.
Kuralı
n Anayasa’nı
n 2. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
B- Yasa’nı
n 7. ve Geçici 1. Maddelerinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, Anayasa’nı
n 125. ve 155. maddelerinde
değiş
iklik yapan 4446 sayı
lıKanun’un 14.8.1999 tarihinde yürürlüğe
girdiği, bu tarihten önceki Anayasa hükümlerine göre imtiyaz
sözleş
melerinden
doğan
uyuş
mazlı
klarda
tahkim
yolunun
bulunmadı
ğı
, Anayasa değiş
ikliğinin geriye yürüme konusunda
herhangi bir hüküm içermediği, değiş
iklikten önce yapı
lan imtiyaz
sözleş
melerinde tahkim yolu kabul edilmediği için fiyatları
n risk
faktörü de dikkate alı
narak belirlendiği, tahkim yolunun
bulunmaması
nı
n bazıfirmaları
n ihalelerden vazgeçmesine neden
olabildiği, dava konusu düzenleme ile önceki sözleş
melere tahkim
yoluna başvurabilme olanağı
nı
n sağlanması
nı
n eşitlik ve serbest
rekabet ilkelerine aykı
rı
lı
k oluşturduğu, geriye yürüme konusunda
Bakanlar Kurulu’na tanı
nan yetkinin de belirsiz olduğu ileri sürülerek
anı
lan maddelerin, Anayasa’nı
n 2., 10., 48., 125. ve 167. maddelerine
aykı
rı
lı
klarınedeniyle iptalleri istenmiş
tir.
Yasa’nı
n dava konusu 7. maddesi ile 3996 sayı
lıKanun’un
Geçici 1. maddesinin ikinci fı
krası değiş
tirilerek, birinci fı
kra
kapsamı
ndaki proje ve işler ile 4.12.1984 günlü 3096 sayı
lı
,
28.5.1988 günlü 3465 sayı
lıKanunlara tabi proje ve işlere de 3996
sayı
lıKanun’un 5. maddesinin uygulanması
na, görevli veya sermaye
şirketinin, Kanunun yayı
m tarihinden itibaren bir ay içinde baş
vurusu
ve ilgili idarenin müracaatı üzerine Bakanlar Kurulunca karar
verilebileceği, bu durumda idare ile görevli veya sermaye şirketi
arası
nda yapı
lmı
şolan sözleşmenin, uluslararasıfinansman temini
kriterleri ve idarenin yürürlükteki benzer uygulama sözleşmeleri de
dikkate alı
narak, özel hukuk hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu
kararı
nı
n yayı
mı tarihinden itibaren üç ay içinde yeniden
düzenleneceği, bu sürenin tarafları
n mutabakatıile en çok üç ay daha
uzatı
labileceği belirtilmiş
tir. Böylece, 3096 ve 3465 sayı
lıYasalarla
3996 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 1. maddesinin birinci fı
krasıhükümlerine
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tabi proje ve iş
lere de 3996 sayı
lıYasa’nı
n Yüksek Plânlama
Kurulunca belirlenen idare ile sermaye ş
irketi veya yabancış
irket
arası
nda yapı
lacak sözleş
menin özel hukuk hükümlerine tâbi
olacağı
na iliş
kin 5. maddesi uygulanarak idare ile görevli veya
sermaye şirketi arası
nda yapı
lmı
ş olan sözleş
menin özel hukuk
hükümlerine göre yeniden düzenlenebilmesine olanak tanı
nmı
ştı
r.
Dava konusu Geçici 1. maddenin ilk fı
krasıile de bu Yasa’nı
n
yürürlüğe girmesinden önce kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma
ve sözleşmelerine göre baş
latı
lmı
şprojeler ve işlerin, tabi oldukları
usul ve esaslara göre sonuçlandı
rı
lacaklarıbelirtilerek bunları
n kural
olarak yeni düzenlemenin etki alanıdı
şı
nda kalmasıamaçlanmı
ş
,
ikinci fı
krada ise, “Ancak, kesinleş
miş mahkeme kararıile iptal
edilenler hariç, birinci fı
krada belirtilen proje ve işlere de bu Kanun
hükümlerinin uygulanması
na, görevli ş
irketin bu Kanunun yayı
mı
tarihinden itibaren bir ay içinde baş
vurusu ve ilgili idarenin müracaatı
üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir” denilerek birinci fı
krada
belirtilen proje ve işlere de bu Kanunun uygulanabilmesini sağlayacak
koş
ullar düzenlenmiştir.
Hukukun temel ilkeleri arası
nda yer alan eş
itlik ilkesine
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer verilmiş
tir. Buna göre, herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir
kişiye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet
organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eş
itlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eş
itlik
öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin
yasalar karşı
sı
nda aynıiş
leme bağlıtutulmaları
nısağlamak, ayı
rı
m
yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynı
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak
yasa karş
ı
sı
nda eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ise, eylem
ve iş
lemleri hukuka uygun, insan hakları
na dayanan, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda eş
itliği gözeten adil bir
hukuk düzeni kurup bunu geliş
tirerek sürdüren, hukuk güvenliğini
sağlayan bu bağlamda kazanı
lmı
şhaklarıda güvence altı
na alan
devlettir.
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Anayasa’nı
n 47. maddesinin 13.8.1999 günlü 4446 sayı
lı
Yasa’nı
n 1. maddesiyle eklenen dördüncü fı
krası
nda, Devlet, kamu
iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkiş
ileri tarafı
ndan yürütülen
yatı
rı
m ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile
gerçek veya tüzelkişilere yaptı
rı
labileceğinin veya devredilebileceğinin
kanunla
belirleneceği
öngörülmüştür.
Anayasa’daki
yeni
düzenlemeye koşut olarak da kimi yasalarda değişiklikler yapı
lmı
ş
tı
r.
Hukuk güvenliğini sağlamakla yükümlü olan hukuk devletinde
genel olarak yasa kuralları
, yürürlüğe girmelerinden sonraki olaylara
uygulanı
rlar ve yeni çı
karı
lan yasada bir açı
klı
k yoksa, önceden
yürürlükte olan yasa hükümlerine göre sonuçlanmı
ş durumlarla
kazanı
lmı
şhaklara dokunmazlar. Hak kaybı
na neden olmaksı
zı
n yeni
olanaklar getiren yasal düzenlemelerin ise geçmişe yönelik kurallar
içermesine hukuksal bir engel bulunmamaktadı
r.
Bu nedenle, Anayasa’nı
n 47. ve 125. maddelerinde yapı
lan
değiş
iklikten sonra imtiyaz sözleş
melerinin özel hukuk sözleş
meleri
olarak yapı
labilmesi ve tahkim yolunun açı
lmasısonucu bu olanağı
n,
dava konusu 7. madde ile tarafları
n isteğine ve belli koşulları
n yerine
getirilmesine bağlı olarak Bakanlar Kurulu kararıile Anayasa
değiş
ikliğinden önce yapı
lan sözleş
meler için de tanı
nması
nda,
kazanı
lmı
şhaklarıihlal eden bir geriye yürüme söz konusu olmadı
ğı
gibi, belirsizlik de bulunmamaktadı
r. Kaldıki, Geçici Madde 1’in ilk
fı
krası
yla Yasa’nı
n yürürlüğe girmesinden önce oluş
muşhukuksal
durumları
n tabi olduklarıusul ve esaslara göre sonuçlandı
rı
lması
kabul edilmekte, ikinci fı
krası
yla da bu durumlar için herhangi bir
zorunluluk getirilmeksizin kesinleş
miş Mahkeme kararıile iptal
edilenler hariç bu Yasa’dan yararlanabilme olanağısağlanarak
koş
ullarıbelirlenmektedir.
Öte yandan, hukuksal denetimde, ancak gerçekle ş
miş
durumları
n gözetileceği kimi varsayı
m ve olası
lı
kları
n esas
alı
namayacağıaçı
k olduğundan ileride yapı
lacak yasal düzenlemeleri
öngörememeleri nedeniyle ihalelerden vazgeçenlerin bulunması
nı
n,
eşitlik ve serbest rekabet ilkeleri ile bu bağlamda, hukuk devleti
ilkesini
zedelediği
yolundaki savları
n
anayasal
dayanağı
bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa’nı
n 2., 10.
ve 125. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
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Yasa’nı
n 7. maddesi ve Geçici 1. maddesinin ikinci fı
krası
yla
ilgili görüş
lere Haşim KILIÇ, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN
katı
lmamı
ş
lardı
r.
Konunun
görülmemiş
tir.

Anayasa’nı
n 48.

ve

167.

maddeleriyle

ilgisi

V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
21.1.2000 günlü, 4501 sayı
lı“Kamu Hizmetleri ile İ
lgili İ
mtiyaz
Şartlaş
ma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuş
mazlı
klarda Tahkim
Yoluna Baş
vurulmasıHalinde Uyulması Gereken İ
lkelere Dair
Kanun”un 2. maddesinin (c) bendi, 7. maddesi ve Geçici 1.
maddesinin yürürlüklerinin durdurulmasıisteminin reddine,
20.7.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.
VI- SONUÇ
21.1.2000 günlü, 4501 sayı
lı“Kamu Hizmetleri ile İ
lgili İ
mtiyaz
Şartlaş
ma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuş
mazlı
klarda Tahkim
Yoluna Baş
vurulmasıHalinde Uyulması Gereken İ
lkelere Dair
Kanun”un:
A- 2. maddesinin (c) bendinin, Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve
iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- 7. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Haşim KILIÇ, Tülay TUĞCU ile Ahmet
AKYALÇIN’ı
n karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
C- Geçici 1. maddesinin;
1- Birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- İ
kinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Haşim KILIÇ, Tülay TUĞCU ile Ahmet
AKYALÇIN’ı
n karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
20.7.2000 gününde karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
KARŞIOY

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/16
: 2000/17

21.1.2000 günlü, 4501 sayı
lıKamu Hizmetleri ile İ
lgili İ
mtiyaz
Şartlaş
ma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuş
mazlı
klarda Tahkim
Yoluna Baş
vurulmasıHalinde Uyulması Gereken İ
lkelere Dair
Kanun’un 7. ve Geçici 1. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; ihale
koş
ullarıbelirlenerek sonuçlandı
rı
lmı
şve bir kamu hizmetinin idare
adı
na yerine getirilmesine imtiyaz sözleş
mesi usulüyle yetkilendirilmiş
şirketlere, tabi oldukları hukuki statü dı
ş
ı
nda yeni bir statü
kazandı
rı
lmak istendiği anlaş
ı
lmaktadı
r.
Bir kamu hizmetinin özel hukuk sözleşmeleri ile tüzel veya
gerçek kiş
ilere yaptı
rı
lmasıolanağıAnayasa’nı
n 47. maddesinin
13.8.1999 tarih ve 4446 sayı
lıYasa ile değiştirilmesinden sonra
olanaklı hale gelmiştir. Böyle bir olanağı
n sağlanmı
ş olması
değiş
iklikten önce yapı
lan idari nitelikteki imtiyaz sözleşmelerinin
hukuki yapı
ları
nı
n değiş
tirilmesini haklıve hukuki kı
lamaz. Kaldıki bu
değiş
iklik yüklenicinin tek taraflıiradesine bağlıkı
lı
narak kamu yararı
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bulunup
bulunmadı
ğı
nı
n
sağlanmamı
ştı
r.

idarece

denetimine

imkan

da

Hukuki yapı
larıdeğiştirilmek istenen imtiyaz sözleşmelerinin
dayandı
ğıYasalar yürürlüktedir. Bu Yasa hükümlerinin getirdiği
koş
ullarla, ihaleye katı
lan ve imtiyaz sözleş
mesine taraf olan
yüklenicilere daha sonra tabi olduklarıyasa hükümlerini bertaraf etme
olanağıtanı
mak, yeni bir statü ve olanaklar sağlamak hem devlet
ihalelerinde güvenilirlik ilkesini hem de hukuki istikrarıbozucu
niteliktedir.
Her iki madde de Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r, iptalleri
gerekeceği düş
üncesiyle çoğunluk kararı
na katı
lmı
yoruz.

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Tülay TUĞCU

KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/16
: 2000/17

Anayasa’nı
n Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
Bölümünün kamu yararıkı
smı
nda, Devletleş
tirme başlı
ğı
nıtaşı
yan
47. maddesi 13.8.1999 tarihinde 4446 sayı
lıKanun’un 1. maddesi ile
yapı
lan değişiklikle ilk defa özelleş
tirme kavramıAnayasa’mı
za
girmiştir. Daha sonra, Anayasa değişikliğine uygun kanunlar olarak
nitelenen 4492, 4493 ve “Kamu Hizmetleri İ
le İ
lgili İ
mtiyaz Şartlaşma
ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlı
klarda Tahkim Yoluna
Baş
vurulmasıHalinde UyulmasıGereken İ
lkelere Dair Kanun” adı
altı
nda 450l sayı
lıYasa çı
karı
lmı
ş
tı
r.
4501 sayı
lıYasa’nı
n, 7. maddesi ile, 3996 sayı
lı(Yap- İ
şletDevret) Kanun’un geçici 1. maddesinin ikinci fı
krasıdeğiştirilerek
3996 sayı
lı Kanun’un geçici 1. maddesinin birinci fı
krası
kapsamı
ndaki proje ve işler ile 4.12.1984 günlü 3096 sayı
lı
,
28.5.1988 günlü, 3465 sayı
lıKanunlara tabi proje ve iş
lere de bu
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Kanun’un (3996 sayı
lıKanun’un) 5. maddesinin uygulanabileceği ve
idare ile görevli veya sermaye ş
irketi arası
nda yapı
lmı
ş olan
sözleş
menin (belli esaslara göre) özel hukuk hükümlerine göre
yeniden düzenlenebileceği, hükme bağlanmı
ştı
r.
Geçici 1. maddesiyle de, bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden
önce kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerine
göre başlatı
lmı
şproje ve iş
lerin tabi olduklarıusul ve esaslara göre
sonuçlandı
rı
lacağı
, ancak kesinleş
miş mahkeme kararıile iptal
edilenler hariç, birinci fı
krada belirtilen proje ve işlere de (belli ş
artlar
dahilinde) bu Kanun Hükümlerinin uygulanması
na Bakanlar
Kurulu’nca karar verileceği belirtilerek Anayasa değişikliği ile getirilen
tahkim kurumunun daha önceki iş
lere de teş
mil edilmesine olanak
tanı
nmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti,toplumun
huzuru, milli dayanı
şma ve adalet anlayı
şıiçinde insan hakları
na
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir”
denilmiş
tir.
Anayasa’da belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka
uygun, insan hakları
na saygı
lı
, bu hak ve özgürlükleri koruyup
güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu
geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organları
na egemen kı
lan,
Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan kaçı
nan, hukukun üstün
kuralları
yla kendini bağlısayan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n
üstünde yasakoyucunun da uymasıgereken temel hukuk ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan devlettir.
İ
tiraz konusu 7. maddede, 14.8.1999 günü yayı
mlanarak
yürürlüğe giren 4446 sayı
lıYasa ile gerçekleştirilen Anayasa
değiş
ikliği öncesindeki hukuksal duruma göre özel hukuk tahkim
müesseselerini oluşturmanı
n mümkün olmadı
ğıbir dönemde Yapİ
şlet- Devret modeline göre yapı
lan ve Danı
ş
tay incelemesinden de
geçerek tamamlanan imtiyaz sözleşmeleri tekrar ele alı
narak
herhangi bir değiş
iklik de yapı
lmadan özel hukuk sözleş
mesi olarak
yeniden düzenlenmesi imkânıgetirilmiştir.
Geçmişte kesin bir nitelik kazanmı
şhukuki işlemleri yeniden
farklıstatüde ele alma olanağıgetiren itiraz konusu düzenlemenin
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Anayasa’nı
n 2. maddesinde sözü edilen hukuk devletinde olması
gereken hukuk güvenliği ve istikrarıile uyumlu olduğu söylenemez.
Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n 7. maddesi ile geçici 1.
maddesinin ikinci fı
krası Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
lı
k
oluş
turduğundan iptalleri gerekir düş
üncesiyle çoğunluk görüşüne
katı
lmı
yorum. 20.7.2000

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/44
: 2002/90
: 8.10.2002

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 9. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 22.7.1981 günlü, 2495 sayı
lıBazıKurum
ve Kuruluşları
n Korunmasıve Güvenliklerinin SağlanmasıHakkı
nda
Kanun’un 16. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (h) bendinin, Anayasa’nı
n
10., 67., 68. ve 70. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Son beşyı
l içerisinde bir siyasi partiye üye olduğu anlaşı
lan
davacı
nı
n, atama onayı
nı
n iptal edilmesi iş
lemine karşıaçtı
ğıdavada,
2495 sayı
lıKanun’un 16. maddesinin 1. fı
krası
nı
n “h” bendinin
Anayasa’ya aykı
rı olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme iptali için
başvurmuştur.”
II- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul
ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA’nı
n
katı
lı
mları
yla 14.3.2002 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine, Fulya
KANTARCIOĞLU, Rüş
tü SÖNMEZ ile Ertuğrul ERSOY’un karşı
oyları
ve OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.
III- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralları
yla, bunları
n gerekçeleri ve
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Baş
vuran Mahkeme, 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 iptalini
istemiş
tir. Ancak, itiraz konusu kural, Anayasa Mahkemesi’nin
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8.10.2002 günlü, Esas:2002/38, Karar: 2002/89 sayı
lıkararı
yla iptal
edilmiş olduğundan itiraz konusu kural hakkı
nda yeniden karar
verilmesine yer olmadı
ğı
na karar verilmesi gerekir.
IV- SONUÇ
22.7.1981 günlü, 2495 sayı
lı“BazıKurum ve Kuruluş
ları
n
Korunmasıve Güvenliklerinin SağlanmasıHakkı
nda Kanun”un 16.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (h) bendi, 8.10.2002 günlü, E. 2002/38,
K. 2002/89 sayı
lıkararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL
HAKKINDA YENİ
DEN KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
8.10.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
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

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2002/44
: 2002/90

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 iliş
kin son fı
krası3.10.2001 günlü 4709 sayı
lıYasa
ile madde metninden çı
karı
lmı
ş, ancak aynıkurala koş
ut düzenleme
getiren 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Yasanı
n 25. maddesi değiştirilmemiş
tir. Bu
durumda, Anayasa değişikliğine karşı
n belirtilen dönemde çı
karı
lan
yasaları
n Anayasa’ya uygunluğunun denetlenmesini engelleyen 2949
sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesinin ihmalinin mi iptalinin mi gerektiğinin
tartı
şı
lmasıgerekmiştir.
Anayasa’nı
n 152. maddesinde “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 Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayıgeri
bı
rakı
r” denilmektedir. Maddede “davaya bakmakta olan mahkeme”
yönünden bir sı
nı
rlandı
rma getirilmediğinden baş
ka bir anlatı
mla,
“mahkeme” kavramı yönünden, diğer mahkeme ve yüksek
mahkemelerle
Anayasa
Mahkemesi
arası
nda
bir
ayı
rı
m
yapı
lmadı
ğı
ndan iptal ve itiraz başvurularınedeniyle incelediği
davalarda Anayasa Mahkemesi’nin de davaya bakmakta olan
Mahkeme olduğunda duraksanamaz.
2949 sayı
lı Yasa’nı
n 18. maddesinin 2. bendinde
“Mahkemelerce kendisine Anayasa’nı
n 152 inci maddesine göre
intikal ettirilen işleri ve Yüce Divan sı
fatı
yla çalı
ş
ı
rken veya siyasi
partilerin kapatı
lması
na ilişkin davalarda aynımadde gereğince ön
mesele olarak bakmasıgereken işleri karara bağlamak” Anayasa
Mahkemesi’nin görev ve yetkileri arası
nda sayı
lmı
ştı
r. Burada, yalnı
z
Yüce Divan sı
fatı
yla çalı
ş
ı
rken veya siyasi partilerin kapatı
lması
na
ilişkin davalardan söz edilmesi ise ön mesele olarak kabul edilen
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işlerin bunlarla sı
nı
rlı olduğu anlamı
na gelmemekte, Anayasa
Mahkemesinin ası
l iş
levi olan Anayasa’ya uygunluk denetiminin yanı
sı
ra görevlendirildiği bu iki konuda doğabilecek duraksamaları
önleme amacı
na yönelik bulunmaktadı
r. Tersine görüşlerin kabulü
ise, Anayasa Mahkemesi’nin baktı
ğıişe göre “mahkeme” niteliğinin
değiş
eceği gibi hukuksal gerçeklerle bağdaşmayan sonuçlar doğurur.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 152. maddesinin “Anayasaya
aykı
rı
lı
ğı
n diğer mahkemelerde ileri sürülmesi” biçimindeki başlı
ğı
nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin “diğer mahkemeler”den ayrı
tutularak bu kapsama girmediğinden bahisle iptal ve itiraz
başvuruları
na iliş
kin davalarda uyguladı
ğıbir kuralı
n, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğı
nıincelemeyeceği sonucuna varı
lamaz. Eğer bu maddedeki
“mahkeme” sözcüğü ile sadece hukuk düzeni içinde yer alan diğer
mahkemelerin anlatı
lmak istendiği, Anayasa Mahkemesi’nin bu
nitelendirmenin dı
şı
nda kaldı
ğıkabul ediliyorsa, Yüce Divan ve Siyasi
Parti kapatma davaları
nda da Anayasa’ya ayk ı
rı
lı
k sorununu ön
mesele olarak inceleyememesi gerekir. Çünkü bir yüksek
mahkemenin, sadece kimi davalarla sı
nı
rlı olarak “mahkeme”
sayı
lacağı
,
öteki
yargı
lama
faaliyetlerinde
ise
böyle
nitelendirilemeyeceği düşünülemez. Ayrı
ca, Anayasa maddelerinin
başlı
klarıAnayasanı
n 176. maddesine göre Anayasa metninden
sayı
lmaz.
Anayasa yargı
sı
nı
n kabul edildiği bir hukuk sisteminde,
Anayasa’nı
n üstünlüğünün ve bağlayı
cı
lı
ğı
nı
n sağlanabilmesi için bir
zorunluluk olmadı
kça, ihmal yoluna gidilmesi olağan ve kabul gören
bir yöntem değildir. Bu bağlamda, Anayasa’nı
n 138. maddesindeki,
hâkimlerin Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani
kanaatlerine göre hüküm vereceklerine ilişkin kuralla hakimlerin,
doğrudan Anayasa’yıuygulayabilmeleri değil bakmakta olduklarıbir
davada uygulayacaklarıkurallarıAnayasa’ya aykı
rıbulmalarıhalinde
bunları
n iptalleri için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine
başvurmaları sağlanarak aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi amaçlanmı
ş
tı
r.
Mahkemelerin, Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na vardı
klarıkuralları
ihmal ederek doğrudan Anayasa’yıuygulayabileceklerinin kabulü,
Anayasa’ya uygunluk denetiminin Anayasa Mahkemesine verildiği bir
hukuk sistemine ve onu yansı
tan Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluşturur.
Anayasa’nı
n Geçici 15. maddesinin son fı
krası
nı
n 4709 sayı
lı
Yasa ile kaldı
rı
lması
ndan önceki dönemde, bu fı
kra kapsamı
na giren
kimi yasalardaki kuralları
n Anayasa’da yapı
lan değiş
iklikler sonucu
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Anayasa’ya aykı
rı duruma gelmelerine karşı
n Mahkemelerde
görülmekte olan davalarda bunları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
kları
nı
n ileri
sürülememesi nedeniyle aradaki aykı
rı
lı
k, iptalin imkânsı
zlı
ğı
karş
ı
sı
nda, kimi durumlarda zorunlu olarak ihmal yoluyla giderilmeye
çalı
şı
lmı
ş
tı
r. Bir hukuk karmaşası
nı
n yaşandı
ğıtartı
ş
ması
z olan bu
dönem, 4709 sayı
lıYasanı
n getirdiği değiş
iklikle sona ermiştir. Artı
k
Türk hukuk sisteminde “ihmal” yöntemini haklıkı
lacak bir neden
kalmamı
ş
tı
r. Ayrı
ca bu yöntem, ihmal edilmekle dolaylıolarak
Anayasa’ya aykı
rıolduklarısaptanan kimi kuralları
n varlı
kları
nı
sürdürmelerine neden olmaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 2949 sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesi iptal
edilmeden, bu maddenin ihmali yoluyla esası
n incelenmesine
geçilemeyeceği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

91

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/28
: 2003/42
: 22.5.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ştay Beş
inci Daire
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 10.7.1987 günlü, 285 sayı
lıOlağanüstü
Hal Bölge Valiliği İ
hdasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin
425 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 7.
maddesinin, Anayasa’nı
n 2., 5., 6., 7., 13., 15., 121. ve 125.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Davacı
nı
n, 285 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname uyarı
nca
olağanüstü hal bölgesi dı
şı
nda bir ilde görevlendirilmesine iliş
kin
işlemin iptali istemiyle açtı
ğıdavada, itiraz konusu kuralı
n Anayasa’ya
aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Danı
ş
tay Beş
inci Daire iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü şöyledir:
“...
I) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasa
Yargı
sı
nca Denetimi
a) Anayasanı
n Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini
belirleyen 148. maddesinin 1. fı
krası
nı
n son cümlesinde, olağanüstü
hallerde, sı
kı
yönetim ve savaşhallerinde çı
karı
lan kanun hükmünde
kararnamelerin ş
ekil ve esas bakı
mı
ndan Anayasaya aykı
rı
lı
ğı
iddiası
yla Anayasa Mahkemesinde dava açı
lamayacağıdüzenlemesine
yer verilmiş
tir.
1982 Anayasası
nı
n olağanüstü hallerle ilgili 121. maddesinde,
olağanüstü yönetim usullerinin Olağ
anüstü Hal Kanununda düzenleneceği
belirtilmiş
tir. Maddenin devamı
nda ise; olağ
anüstü hal süresince
Cumhurbaş
kanı
nı
n baş
kanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulunun,
olağanüstü halin gerekli kı
ldı
ğıkonularda, kanun hükmünde kararnameler
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çı
karabileceği, bu kararnamelerin Resmi Gazetede yayı
mlanacağıve aynı
gün TBMM’nin onayı
na sunulacağı
, bunları
n Meclisce onaylanması
na
iliş
kin süre ve usulün İ
çtüzükle belirleneceği öngörülmüştür.
...
Olayda; 285 sayı
lı
KHK’nin yı
llar (1987) önce yayı
mlanması
na karş
ı
n
Meclisce onaylanmadı
ğıanlaş
ı
lmaktadı
r. Oysa, 16.5.1998 günlü, 424
sayı
lıİ
çtüzük değiş
ikliği ile, Anayasanı
n 121. ve 122. maddeleri gereği,
bu kanun hükmünde kararnamelerin Mecliste görüş
ülmesine ilişkin usul
ve süre belirlenmiş
tir. İ
çtüzüğe göre; söz konusu kararnameler en geç
30 gün içerisinde görüş
ülüp karara bağlanacaktı
r. Anayasanı
n 121. ve
122. maddelerinin, 6., 7. ve 8. maddeleriyle birlikte yorumlandı
ğı
nda,
OHAL KHK çı
karma yetkisinin, TBMM’nin denetiminde ve onun onayı
yla
tamamlanacak bir yetki olduğu kuş
kusuzdur.
Bu itibarla TBMM’nde onbeşyı
lıaşkı
n süredir onaylanmamı
şolan
285 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname, Anayasanı
n 121 inci maddesinin
tanı
dı
ğıyetkiye dayalıolağanüstü hale ilişkin kanun hükmünde
kararname olma niteliğini yitirmişbulunmaktadı
r. Dolayı
sı
yla TBMM’nin
onayıalı
nmadan süreklilik kazandı
rı
lan 285 sayı
lıKanun Hükmünde
Kararnamenin, Anayasanı
n 148 inci maddesinde yargı
sal denetime tabi
olmayan kanun hükmünde kararnameler kapsamı
na girmemesi
nedeniyle, adı
na bağlıkalmaksı
zı
n yargı
sal denetiminin yapı
lmasıgerektiği
sonucuna ulaş
ı
lmaktadı
r.
II) Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Gerekçeleri
1- Anayasanı
n 121. maddesine aykı
rı
lı
k gerekçesi:
Anayasanı
n 121. maddesinin üçüncü fı
krasıve 2935 sayı
lı
Olağanüstü Hal Yasası
nı
n 4. maddesine göre, olağanüstü hallerde
kararlaştı
rı
lacak olan KHK’nin düzenleme alanı“olağanüstü halin gerekli
kı
ldı
ğıkonular”dı
r. Olağanüstü hal yönetimi ve olağ
anüstü hal yönetiminin
yetkileri dı
ş
ı
nda kalan bir alan olan yargıyoluna iliş
kin düzenlemenin
Olağanüstü Hal KHK’si ile yapı
lmasıAnayasanı
n 121. maddesine
aykı
rı
lı
k taş
ı
maktadı
r.
2- Anayasanı
n 5., 6.. ve 7. maddelerine aykı
rı
lı
k gerekçeleri:
OHAL. KHK. ile yargıyolunun yasama organı
nı
n tasarrufu dı
ş
ı
nda
kapatı
lması
; “Hiçbir kimse veya organı
n kaynağı
nıAnayasadan
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almayan bir devlet yetkisini kullanamaz” denilen Anayasanı
n 6.
maddesine aykı
rı
dı
r.
Anayasanı
n “Devletin temel amaç ve görevleri” baş
lı
ğı
nıtaşı
yan 5.
maddesi, Devlete “Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak” görevini
vermiş
tir. Oysa, yargıyolunu OHAL. valisinin tasarrufları
na karş
ı
kapalıtutma anlayı
ş
ı
, demokrasiyi korumak değil, her olanaktan
yararlanarak demokrasiden uzaklaş
mayıamaçlamaktadı
r. Bu nedenle
böyle bir hüküm Anayasanı
n 5. maddesine aykı
rı
dı
r.
Anayasanı
n
7.
maddesi,
devredilemeyeceğini vurgulamaktadı
r.

yasama

yetkisinin

285 sayı
lıKHK’nin 7. maddesi, yargıyoluna ilişkin bir
düzenleme öngörmektedir. Böylece, KHK’nin 7. maddesi, yasa ile
düzenlenmesi gereken bir konuda düzenleme yapmaktadı
r. Oysa yargı
yoluna iliş
kin düzenlemelerin ancak ve ancak bir yasa ile yapı
lmasıve
bu yasanı
n Anayasal yetki çerçevesinde olmasıgerekmektedir.
Bütün bu nedenler karşı
sı
nda, 285 sayı
lıKHK’nin 7. maddesi
Anayasanı
n 5., 6. ve 7. maddelerine aykı
rı
niteliktedir.
3- Anayasanı
n 13. maddesine aykı
rı
lı
k gerekçesi:
Anayasanı
n “Temel hak ve hürriyetlerin sı
nı
rlanması
” baş
lı
ğı
nı
taş
ı
yan 13. maddesinin 1. fı
krası
nda; “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 laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykı
rı
olamaz.” denilmektedir.
Bu düzenleme, temel hak ve özgürlüklerin özlerine
dokunulamayacağı
nıbelirttiği gibi, temel hak ve özgürlüklerin ilgili
maddelerinde gösterilen nedenlerle sı
nı
rlanabileceğini öngörmektedir.
Ayrı
ca, “ancak, kanunla sı
nı
rlanabilir” denilmek suretiyle, hak ve hürriyet
sı
nı
rlamaları
nı
n münhası
ran yasa konusu olacağı
, yani yasama
tasarrufundan baş
ka bir düzenleyici tasarrufla hak ve hürriyetlerin
sı
nı
rlanmayacağıbelirtilmiştir. Hak ve hürriyetlerin sı
nı
rlanması
nda
yasa ile yapı
lması
nı
n yanı
nda, Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen
özel sebeplerle, Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak yasa ile
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sı
nı
rlanacağı
nı
ve bu sı
nı
rlamanı
n demokratik toplum düzeninin gereklerine
aykı
rı
olamayacağı
vurgulanmaktadı
r.
Ülkemizin de taraf olduğu İ
nsan HaklarıAvrupa Sözleş
mesinin 6.
maddesi ile de güvenceye kavuş
turulan bütün hak ve özgürlükleri
korumaya yönelik “hak arama özgürlüğünün”; özüne dokunacak nitelikte,
yasa dı
ş
ıbir tasarrufla kullanı
mı
nı
n engellenmesi niteliğinde olan 285
sayı
lıKHK’nin 7. maddesi, Anayasanı
n 13. maddesinde yer alan
sı
nı
rlamaları
n kapsamıdı
ş
ı
na çı
ktı
ğı
ndan iptali gerekir.
4- Anayasanı
n 15. maddesine aykı
rı
lı
k gerekçesi:
“Temel hak ve hürriyetlerin kullanı
lması
nı
n durdurulması
” baş
lı
ğ
ı
nı
taş
ı
yan Anayasanı
n 15. maddesinin 1. fı
krası
nda “Savaş, seferberlik,
sı
kı
yönetim veya olağanüstü hallerde ... durumun gerektirdiği ölçüde
temel hak ve hürriyetlerin kullanı
lmasıkı
smen veya tamamen
durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere
aykı
rıtedbirler alı
nabilir” denilmektedir. Dolayı
sı
yla, bu düzenleme ile
olağanüstü durumlarda temel hak ve özgürlüklerin kı
smen veya
tamamen
durdurulması
,
durumun
gerektirdiği
ölçüde
olabilmektedir. Hak ve hürriyetlerin durdurulmasıyahut bunlara
iliş
kin güvencelere aykı
rıtedbirler alı
nması
nda, “durumun gerektirdiği
ölçü” içinde kalı
nmayarak yani “istisna”da orantıkorunmayarak ve
uluslararasıhukuktan doğan yükümlülükler de ihlal edilerek 285 sayı
lı
KHK’nin 7. maddesi ile hak arama özgürlüğüne iliş
kin olarak engelleme
getirilmesi, Anayasanı
n 15. maddesinde belirtilen sı
nı
rlarıaşması
nedeniyle bu maddeye açı
kça aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
5-Anayasanı
n 2. maddesine aykı
rı
lı
k gerekçesi:
Anayasanı
n “Cumhuriyetin nitelikleri” başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 2.
maddesinde, “Türkiye Cumhuriyetinin adalet anlayı
ş
ıiçinde, insan
hakları
na saygı
lı
, demokratik ... sosyal bir hukuk devleti...” olduğu
belirtilmektedir.
Anayasanı
n herhangi bir hükmünü yorumlayarak hak arama
özgürlüğünün engellenmesi; hukukun temel ilkeleriyle, hukuk devletinin
varlı
ğıve amacı
ile bağ
daş
mayan nitelik taş
ı
yacaktı
r.
Anayasa Mahkemesinin hukuk devleti tanı
mı
nda açı
kça
belirtildiği üzere; hukuk devleti bütün iş
lem ve eylemleri yargı
denetimine bağlıbulunan devlet demektir.
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285 sayı
lıKHK’nin 7. maddesi ile, OHAL valisi tasarrufları
na karşı
yargı yolunun kapalı tutulmasıhukuk devleti açı
sı
ndan tehlike
içermektedir. Böyle bir düzenleme, hiçbir hukuksal esasa bağlıolmadan,
dilediği gibi uygulamalar yönünden keyfiliği getiren bir düzenlemedir.
Keyfilik, hukuk devleti anlayı
ş
ıile bağdaş
maz. Bu nedenle hüküm
Anayasanı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r.
6- Anayasanı
n 125. maddesine aykı
rı
lı
k gerekçesi:
Olağanüstü durum KHK’siyle bölge valilerine tanı
nan yetkinin yargı
denetimi dı
ş
ı
nda tutulması
, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi ile
bağdaş
mamaktadı
r. Yürütmeye bu alanda tanı
nan yetkinin yargı
denetimine tabi olmaması
, hem erkler arası
ndaki düzeni bozacak hem de
bireylerin hukuka ve adalete olan güven ve inancı
nısarsacak niteliktedir.
Anayasanı
n 125. maddesinin 7. fı
krasıolağanüstü yönetimlerde
yasanı
n, yürütmenin durdurulmasıkararıverilmesini sı
nı
rlayabileceğini
belirtmektedir. Bu hükmün karş
ı
t anlamı
, olağanüstü yönetim
usullerinde bile iptal davasıaçı
lmasıyolunun yasa ile olsa dahi
engellenemeyeceğidir. Olağanüstü hal bir keyfilik ve denetimsizlik
yönetimi değildir. Olağanüstü yönetimlerde, yetkili organları
n tesis
ettikleri bireysel ve düzenleyici işlemlerin idari yargıdenetimine tabi
tutulmasıözgürlükçü ve demokratik düzenin bir gereğidir.
Dava konusu hüküm yargıyolunu kapatmaya iliş
kindir. Bu hüküm,
Anayasanı
n hukuk devletini belirleyen 2. maddesine ve idarenin her
türlü eylem ve iş
lemlerine karş
ıyargıyolunu açan 125. maddesine
aykı
rı
dı
r. Çünkü, kamu düzeninin korunması
na ve şiddet eylemlerinin
önlenmesine yardı
mcıolacak bir yönü bulunmamaktadı
r. Bu nedenle
ölçü kuralı
, elverişlilik ilkesiyle çelişmekte ve dolayı
sı
yla da Anayasaya
aykı
rı
lı
k taş
ı
maktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle ve bir davaya bakmakta olan
mahkemenin, o dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya kanun
hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykı
rı görmesi
durumunda, bu yoldaki gerekçeli kararıile Anayasa Mahkemesine
baş
vurmasıgerektiğini düzenleyen 2949 sayı
lıYasanı
n 28. maddesinin
1. fı
krasıgereğince 285 sayı
lıKHK’nin 7. maddesinin iptali için Anayasa
Mahkemesine baş
vurulması
na, dosyada bulunan ilgili belgelerin onaylı
birer örneğinin Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı
na gönderilmesine,
Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davanı
n geri
bı
rakı
lması
na, 19.11.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
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III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
10.7.1987 günlü, 285 sayı
lı“Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
İ
hdasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin 425 sayı
lıKHK ile
yeniden düzenlenen itiraz konusu 7. maddesi ş
öyledir:
“Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal
Bölge Valisine tanı
nan yetkilerin kullanı
lmasıile ilgili idari işlemler
hakkı
nda iptal davası
açı
lamaz.”
B- Dayanı
lan ve İ
lgili Görülen Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda itiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 5., 6.,
7., 13., 15., 121. ve 125. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüş
, 91.
maddesi ise Mahkememizce ilgili görülmüştür.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
22.5.2003 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda öncelikle,
Anayasa’nı
n 121. maddesinin üçüncü fı
krası
na dayanı
larak çı
karı
lan
425 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen itiraz
konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 148. maddesinin birinci fı
krasıgereğince
Anayasa Mahkemesi’nin denetimi dı
şı
nda tutulan bir kural niteliği
taşı
yı
p taşı
madı
ğı
nı
n saptanmasıgerekmiştir.
Anayasa’nı
n 121. ve 122. maddelerinde olağanüstü hal,
sı
kı
yönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Cumhurbaşkanı
’nı
n
başkanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulu’nun “olağanüstü halin” veya
“sı
kı
yönetimin” gerekli kı
ldı
ğı konularda, kanun hükmünde
kararnameler çı
karabileceği; bu kararnamelerin Resmî Gazete’de
yayı
mlanacağıve aynıgün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayı
na
sunulacağı
, bunları
n Meclis’ce onaylanması
na ilişkin süre ve usulün
İ
çtüzük’te belirleneceği öngörülmekte, Anayasa’nı
n 148. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n son cümlesinde de “... olağanüstü hallerde,
sı
kı
yönetim ve savaş hallerinde çı
karı
lan kanun hükmünde
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kararnamelerin şekil ve esas bakı
mı
ndan Anayasaya aykı
rı
lı
ğı
iddiası
yla, Anayasa Mahkemesinde dava açı
lamaz”, 2949 sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda
Kanun’un 19. maddesinde ise “Olağanüstü hallerde, sı
kı
yönetim ve
savaşhallerinde Anayasanı
n 121 ve 122 nci maddeleri gereğince
çı
karı
lan kanun hükmünde kararnamelere karşış
ekil ve esas
bakı
mı
ndan iptal davasıaçı
lamaz ve mahkemelerde Anayasaya
aykı
rı
lı
k iddiasıileri sürülemez” denilmektedir.
Ancak, Anayasa’nı
n 121. ve 122. maddelerine göre çı
karı
lan
KHK’lerin Anayasa Mahkemesi’nin denetim alanıdı
şı
nda kalabilmesi
için yalnı
z isimlerinin farklıolmasıve düzenlenmelerinin değişik usul
ve esaslara bağlıtutulmasıyetmez, içeriklerinin de olağanüstü hal ve
sı
kı
yönetimin gerekli kı
ldı
ğıkonularla sı
nı
rlıtutulmasıgerekir. Bu
nedenle, içeriğine bakı
lmaksı
zı
n sadece olağanüstü hal veya
sı
kı
yönetimin devamısüresince özel bir usul uygulanarak çı
karı
ldı
ğı
ve buna bağlıolarak isimlendirildiği için bir KHK’nin bu tür düzenleyici
işlem olduğu kabul edilemez.
Öte yandan, olağanüstü hal ve sı
kı
yönetim süresince
Cumhurbaş
kanı
’nı
n baş
kanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulu’na
Anayasa’nı
n 121. ve 122. maddeleriyle tanı
nan KHK çı
karma yetkisi,
kuş
kusuz, sadece bu kurallarla değil Anayasa’nı
n konuya iliş
kin diğer
düzenlemeleriyle de sı
nı
rlı
dı
r. Bu sı
nı
rları
n aşı
lmasıdurumunda
sözkonusu KHK’lerin veya kimi kuralları
nı
n Anayasa’da “Olağanüstü
yönetim usulleri” bağlamı
nda öngörülen kanun hükmünde
kararnameler
kapsamı
nda
değerlendirilemeyeceği,
ancak
Anayasa’nı
n 91. maddesine göre olağan KHK’lerin hukuksal rejimine
bağlıtutulabileceği açı
ktı
r.
Anayasa’nı
n “Yargıyolu” başlı
klı125. maddesinin ilk fı
krası
nda,
idarenin her türlü eylem ve iş
lemlerine karş
ıyargıyolunun açı
k
olduğu; beşinci fı
krası
nda, idari iş
lemin uygulanmasıhalinde telafisi
güç veya imkansı
z zararları
n doğmasıve idari işlemin açı
kça hukuka
aykı
rıolmasış
artları
nı
n birlikte gerçekleş
mesi durumunda gerekçe
gösterilerek yürütmenin durdurulması
na karar verilebileceği; altı
ncı
fı
krası
nda da, kanunun, olağanüstü hallerde, sı
kı
yönetim, seferberlik
ve savaşhalinde ayrı
ca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlı
k
nedenleri
ile
yürütmenin
durdurulması kararı verilmesini
sı
nı
rlayabileceği belirtilmektedir. Buna göre, madde ile açı
kça
yargı
sal denetimine izin verilmeyenler dı
ş
ı
nda idari iş
lemlere karş
ı
dava açma hakkıhiçbir halde engellenemeyecek, ancak sayı
lan
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durumlar nedeniyle yalnı
z yürütmenin durdurulmasıkararıverilmesi
sı
nı
rlanabilecektir. Oysa, 285 sayı
lıOlağanüstü Hal Bölge Valiliği
İ
hdasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 425 sayı
lıKHK ile
yeniden düzenlenen itiraz konusu 7. maddesinde, “Bu Kanun
Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal Bölge Valisine tanı
nan
yetkilerin kullanı
lmasıile ilgili idari iş
lemler hakkı
nda iptal davası
açı
lamaz” denilerek bu işlemlere karş
ıdava açma hakkıortadan
kaldı
rı
lmı
ş, böylece Anayasa’nı
n olağanüstü yönetim usulü
bağlamı
nda öngörmediği bir yetki kullanı
lmı
ştı
r.
Bu durumda, itiraz konusu kuralı
n olağanüstü halle ilgili bir
düzenleme olduğunun kabulü olanaklıbulunmadı
ğı
ndan olağan KHK
kuralıolarak değerlendirilmesi gerekir.
Açı
klanan nedenlerle, 10.7.1987 günlü, 285 sayı
lı“Olağanüstü
Hal Bölge Valiliği İ
hdasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin
425 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 7.
maddesinin, Anayasa’nı
n 121. maddesinin üçüncü fı
krası
na göre
çı
karı
lan ve 148. maddesinin birinci fı
krası
nda da şekil ve esas
bakı
mı
ndan Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
yla Anayasa Mahkemesi’nde
dava açı
lamayacağıöngörülen bir kanun hükmünde kararname kuralı
olmadı
ğısonucuna varı
larak dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Ali
HÜNER, Ertuğrul ERSOY ile Tülay TUĞCU’nun karşı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişki rapor, itiraz konusu
kanun hükmünde kararname kuralı
, dayanı
lan ve ilgili görülen
Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Baş
vuru kararı
nda, itiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 5., 6.,
7., 13., 15., 121. ve 125. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüş
tür.
Ancak, 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama
Usulleri
Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre Anayasa
Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhususunda
ilgililer tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur
değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlıkalmak kaydı
yla başka
gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir.
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Bu nedenle, kural Anayasa’nı
n 91. maddesi yönünden de
incelenmiş
tir.
Anayasa’nı
n 91. maddesinin ilk fı
krası
nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çı
karma
yetkisi verebileceği; ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı
kalmak üzere, Anayasa’nı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi haklarıve ödevleri ile
dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevlerin kanun
hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği; ikinci fı
krası
nda da
yetki kanununun, 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
nı göstereceği
öngörülmüştür. Buna göre, olağan KHK’lerin öncelikle bir yetki
yasası
na dayanı
larak çı
karı
lmalarıgerekmektedir.
285 sayı
lıKHK’nin 425 sayı
lıKHK ile yeniden düzenlenen ve
olağan KHK kuralıolarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna
varı
lan itiraz konusu 7. maddesi ise bir yetki yasası
na
dayanmadı
ğı
ndan Anayasa’nı
n 91. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Samia AKBULUT, Ali HÜNER, Ertuğrul ERSOY ve Tülay
TUĞCU bu görüşlere katı
lmamı
ş
lardı
r.
Anayasa’nı
n 91. maddesine aykı
rıbulunarak iptal edilen
kuralı
n, baş
vuru kararı
nda ileri sürülen diğer Anayasa kuralları
yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
VI- SONUÇ
10.7.1987 günlü, 285 sayı
lı“Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
İ
hdasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin 425 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 7. maddesinin
Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, Samia AKBULUT, Ali
HÜNER, Ertuğrul ERSOY ile Tülay TUĞCU’nun karşı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA, 22.5.2003 gününde karar verildi.
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Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Enis TUNGA

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/28
: 2003/42

Dava 10.7.1987 günlü, 285 sayı
lıOlağanüstü Hal Bölge Valiliği
İ
hdasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 425 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 7. maddesinin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptali istemiyle açı
lmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n
121.
maddesinin
üçüncü
fı
krası
Cumhurbaş
kanı
nı
n başkanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulu’na bir
yetki yasası
na dayanmaksı
zı
n olağanüstü halin gerekli kı
ldı
ğı
konularda kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi tanı
makta,
aynıfı
kra bu nitelikteki kanun hükmünde kararnamelerin Resmi
Gazete’de yayı
mlandı
ğıgün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayı
na
sunulacağı
nıöngörmektedir.
Bu tür bir Kanun Hükmünde Kararname hazı
rlanı
rken
Anayasa’nı
n 15. maddesinde belirtilen, milletlerarasıhukuktan doğan
yükümlülüklerin ihlâl edilmemesine, temel hak ve özgürlüklerin
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durumun gerektirdiği ölçüde kı
sı
tlanması
na, yaşama hakkı
na, maddî
ve manevî varlı
ğı
n bütünlüğüne, din, vicdan, düş
ünce ve kanaatleri
açı
klamaya zorlamamaya, suçsuzluk karinesine uyulması gibi
evrensel ilkelerin Bakanlar Kurulunca gözardıedilmemesi ası
ldı
r ve
hukuk devleti olmanı
n koş
ulları
ndandı
r.
Bununla birlikte Anayasa’nı
n 148. maddesinde Anayasa
Mahkemesi’nin görev ve yetkileri belirtilirken olağanüstü hallerde
sı
kı
yönetim ve savaş hallerinde çı
karı
lan kanun hükmünde
kararnamelerin ş
ekil ve esas bakı
mı
ndan Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
iddiası
yla Anayasa Mahkemesi’nde dava açı
lamaz denilmektedir. Bu
hükme göre Yasama Meclisine sunulmuşancak onaydan geçmemiş
bu nedenle yasalaşamamı
şbir Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde
Kararnamesinin Anayasal denetimi olanaklıgörülmemektedir.
Yürütmenin Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesini
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne derhal sunarak yasalaşması
nı
sağlamasıona Anayasanı
n 121. maddesi ile verilen bir görevdir.
Böylece yasalaş
an kanun hükmünde kararnamelerin
anayasal
denetimi de olanaklıhale gelecektir. İ
ncelediğimiz kanun hükmünde
kararnameler de bu gerek yerine getirilmeyerek yargıdenetimi dı
ş
ı
na
çı
karı
ldı
ğı
, Anayasa hükümlerine uyulmadı
ğıbir gerçek ise de
Anayasa Mahkemesi de benzer bir tutumla Anayasa’nı
n 148.
maddesini gözardıedemez.
Ancak Anayasa Mahkemesi Anayasa’ya uygun luk denetimi
yapması için önüne getirilen yasa veya kanun hükmünde
kararnamenin hukuksal niteliğini bu düzenlemelere verilen adla bağlı
kalmaksı
zı
n belirlemek olanağı
na sahiptir. Bu nedenle Anayasa
Mahkemesi Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi adı
altı
nda yapı
lan düzenlemelerin Anayasa’nı
n öngördüğü ve
Anayasa’ya uygunluk denetimine bağlıtutmadı
ğıgerçekten bir
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi niteliğinde olup
olmadı
ğı
nı
, zaman, yer ve metnin içeriği bakı
mı
ndan incelemek ve bu
nitelikte görmediği düzenlemeler yönünden Anayasa’ya uygunluk
denetimi yapmak zorundadı
r. Çünkü Anayasa’nı
n 148. maddesi
yalnı
zca olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi niteliğinde
olan düzenlemeler yönünden anayasal denetim yapı
lması
na engel
oluş
turur.
İ
tiraz konusu 10.7.1987 günlü 285 sayı
lıOlağanüstü Hal Bölge
Valiliği İ
hdasıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 425 sayı
lı
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Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 7. maddesi “Bu Kanun
Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal Bölge Valisine tanı
nan
yetkilerin kullanı
lmasıile ilgili idari iş
lemler hakkı
nda iptal davası
açı
lamaz” biçimindedir. Bu hükmün olağanüstü hal valisinin aldı
ğı
önlemlerin hı
zlıve etkin bir biçimde uygulanmasıamacı
na yönelik
olduğu açı
ktı
r. Her ne kadar hükmün hukuk devleti ilkesi ve
Anayasa’nı
n 125. maddesi ile bağdaş
tı
rı
lmasımümkün değilse de
itiraz konusu kuralı
n, biçim ve öz bakı
mı
ndan Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
savı
yla Anayasa Mahkemesi’ne dava açı
lamayacağı öngörülen
Anayasa’nı
n 148. maddesi kapsamı
nda bir olağanüstü hal kanun
hükmünde kararnamesi olduğu kuş
kusuzdur.
Belirtilen nedenlerle, iptal isteminin Mahkeme’nin yetkisizli ği
nedeniyle reddi gerektiği görüşüyle karara katı
lmı
yoruz.

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Tülay TUĞCU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/5
: 2003/65
: 18.6.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : İ
stanbul 1. Ağı
r Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 7.1.1932 günlü, 1918 sayı
lı“Kaçakçı
lı
ğı
n
Men ve Takibine Dair Kanun”un 27. maddesinin 3217 sayı
lıYasa ile
eklenen dördüncü fı
krası
nda yer alan “Bu fı
kradaki miktarı
,
Baş
bakanlı
k Hazine ve Dı
şTicaret Müsteş
arlı
ğıtarafı
ndan yayı
nlanan
‘Toptan Eşya FiyatlarıYı
llı
kİ
ndeksi’ndeki artı
şlar oranı
nda artı
rmaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kararlar Resmi Gazete’de yayı
mlanı
r”
tümcelerinin, Anayasa’nı
n 7. ve 38. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- OLAY
Toplu kaçakçı
lı
k suçundan açı
lan kamu davası
nda, itiraz
konusu kuralları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı iddiası
nı ciddî bulan
Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü şöyledir:
“1918 sayı
lıYasa’nı
n 27. maddesinin ikinci fı
krası
nda toplu
kaçakçı
lı
k suçu tarih ve yaptı
rı
m altı
na alı
ndı
ktan sonra 3. fı
krası
nda
hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n yanısı
ra suç konusu kaçak eşyanı
n nitelik
ve miktarı
na göre, ağı
r para cezası
nda da hükmolacağıve suç
konusu kaçak eş
ya ve maddelerin zoralı
mı
na karar verileceği, hükmü
yer almaktadı
r.
Anayasaya aykı
rıolduğu iddiası
nda bulunulan 1918 sayı
lı
Yasa’nı
n 27. maddesinin 4. fı
krası
nda ise, “ikinci fı
kranı
n
uygulanması
nıgerektiren durumlarda mal ve eş
yanı
n özel kanunlarla
veya ihracat rejimi kararları
yla memlekete ithal veya ihracı
yasaklanmamı
şolmakla birlikte gümrüklenmişpiyasa değerinin 30
milyon (565 milyon) lirayıgeçmemesi ve tekele tabi maddelerden
olmamasıhalinde ikinci fı
kradaki ağı
r hapis cezası
na hükmedilmeyip
sadece üçüncü fı
kraya göre, ağı
r para cezası
na ve mal veya eşyanı
n
104

müsaderesine karar verilir. Bu fı
kradaki miktarı
, Başbakanlı
k Hazine
ve Dı
ş Ticaret Müsteşarlı
ğıtarafı
ndan yayı
nlanan Toptan Eşya
FiyatlarıYı
llı
k İ
ndeksi’ndeki artı
ş
lar oranı
nda artı
rmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Bu kararlar Resmi Gazete’de yayı
mlanı
r.” hükmü yer
almaktadı
r.
Anayasanı
n 7. maddesinde “Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
38. maddesinde “Ceza ve ceza yerine geçen tedbirler ancak
kanunla konur.”, “İ
dare, kiş
i hürriyetinin kı
sı
tlanması sonucunu
doğuran bir müeyyide uygulayamaz.” ş
eklindeki suç ve cezaları
n
kanuniliği prensipleri karş
ı
sı
nda 1918 sayı
lıKaçakçı
lı
ğı
n Men ve
Takibine Dair Yasanı
n 27. maddesinin 4. fı
krası
nı
n yukarı
da yazı
lı3
ve 4. cümlelerinin Anayasaya aykı
rı
lı
ğıiddiasımahkememizce ciddi
bulunmuştur.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
1918 sayı
lıYasa’nı
n 27. maddesine 5.6.1985 günlü, 3217 sayı
lı
Yasa ile eklenen, itiraz konusu tümceleri de içeren dördüncü fı
kra
şöyledir:
“İ
kinci fı
kranı
n uygulanması
nıgerektiren durumlarda; mal veya
eşyanı
n özel kanunlarla veya (...) ihracat rejimi kararları
yla
memlekete ithal veya ihracı yasaklanmamı
ş olmakla birlikte
gümrüklenmişpiyasa değerinin otuz milyon (Beşyüzaltmı
ş
beşmilyon)
lirayıgeçmemesi ve tekele tabi maddelerden olmamasıhalinde, ikinci
fı
kradaki ağı
r hapis cezası
na hükmedilmeyip sadece üçüncü fı
kraya
göre ağı
r para cezası
na ve mal veya eşyanı
n müsaderesine karar
verilir. Bu fı
kradaki miktarı
, Başbakanlı
k Hazine ve Dı
ş Ticaret
Müsteş
arlı
ğıtarafı
ndan yayı
nlanan ‘Toptan Eş
ya FiyatlarıYı
llı
k
İ
ndeksi’ndeki artı
ş
lar oranı
nda artı
rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu kararlar Resmi Gazete’de yayı
mlanı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru
dayanı
lmı
ştı
r.

kararı
nda

Anayasa’nı
n 7.

ve

38.

maddelerine
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Haşim
KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER,
Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK,
Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun katı
lı
mları
yla
9.2.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralları
n Anlam ve Kapsamı
1918 sayı
lıYasa’nı
n 27. maddesinin ikinci fı
krası
nda, toplu
kaçakçı
lı
k suçu tanı
mlanarak bu suç için ağı
r hapis cezası
öngörülmüş, üçüncü fı
krası
nda ise ayrı
ca ağı
r para cezası
na
hükmolunacağı
, kaçak eşya ve maddelerin de müsadere edileceği
belirtilmiştir. Anı
lan maddeye 3217 sayı
lıYasa ile eklenen dördüncü
fı
krada, ikinci fı
kranı
n uygulanması
nıgerektiren durumlarda, mal
veya eş
yanı
n özel yasalarla veya ... ihracat rejimi kararları
yla
memlekete ithal veya ihracı yasaklanmamı
ş olmakla birlikte
gümrüklenmişpiyasa değerinin yasada belirli miktarıgeçmemesi ve
tekele tabi maddelerden olmamasıhalinde, ikinci fı
kradaki ağı
r hapis
cezası
na hükmedilmeyip sadece üçüncü fı
kraya göre ağı
r para
cezası
na ve mal veya eş
yanı
n zoralı
mı
na karar verileceği, fı
kradaki
miktarı
, Başbakanlı
k Hazine ve Dı
şTicaret Müsteşarlı
ğıtarafı
ndan
yayı
nlanan Toptan Eş
ya FiyatlarıYı
llı
k İ
ndeksindeki artı
şlar oranı
nda
arttı
rmaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu, bu kararları
n Resmî
Gazete’de yayı
mlanacağıöngörülmüştür.
Öğretide, suçun kurucu unsurları
nı
n sayı
sıve özü hususunda,
görüşbirliği olmamakla birlikte, bu unsurlar yanı
nda suçun varlı
k ya
da yokluğuna etki etmemesine karşı
n onun ağı
rlı
ğı
nıazaltan veya
çoğaltan kimi unsurları
n varlı
ğıkabul edilmekte ve bunlara “ikinci
derecede unsurlar” ya da “suça tesir eden haller”denilmektedir.
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1918 sayı
lıYasa’nı
n 27. maddesinin dördüncü fı
krası
nı
n ilk
cümlesinde yer alan koşullardan biri olan, suça konu eşyanı
n
gümrüklenmiş piyasa değerinin tutarı
, suçun varlı
ğı
na ya da
yokluğuna etkili olmamakla birlikte sonuçta verilecek cezanı
n cinsinin
belirlenmesi açı
sı
ndan suçun unsurlarıkadar önemli ve cezaya etkili
hususlardan biridir. Verilecek cezanı
n sı
rf “para cezası
” ya da “para
cezasıile birlikte ağı
r hapis cezası
”olması
nıbelirlemeye etkili olan,
Yasa’da belirtilen miktarı
n (30.000.000.- TL) artı
rı
lmasıyetkisi, iptali
istenilen kuralla Bakanlar Kurulu’na bı
rakı
lmı
ş
tı
r. Bakanlar Kurulu bu
yetkiyi iki kez kullanarak, 30.5.1993 gün ve 93/4473 sayı
lıKarar ile bu
miktarı565.000.000.- TL’ye, 11.9.2000 gün ve 2000/1291 sayı
lıKarar
ile de 31.316.000.000.- TL’ye yükseltmiş
tir. Anı
lan düzenleme ile
Bakanlar Kurulu’na söz konusu miktarısadece artı
rma yetkisi verilmiş
olup, bu yetki Hazine ve Dı
ş Ticaret Müsteşarlı
ğı tarafı
ndan
yayı
mlanan Toptan Eş
ya Fiyatlarıİ
ndeksi dikkate alı
narak, bu
indekslerde gösterilen artı
şoranı
nda yapabilecektir. Bu kararlar ise
Resmî Gazete’de yayı
mlanacaktı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuran Mahkeme, Anayasa’da yer alan “kanunsuz suç ve
ceza olmaz” ilkesi uyarı
nca, ceza ve ceza yerine geçen tedbirlerin
yasayla konulabileceğini, idarenin kişi özgürlüklerinin kı
sı
tlanması
sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamayacağı
nı
, ayrı
ca yasama
yetkisinin Türk Milleti adı
na TBMM’ne ait bulunduğunu, bu yetkinin
devredilemeyeceğini, bu nedenlerle itiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n
7. ve 38. maddelerine aykı
rıolduğunu ileri sürmüştür.
Anayasa’nı
n 38. maddesinin ilk fı
krası
nda, “kimse kanunun suç
saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz” denilerek “suçun
yasallı
ğı
”, üçüncü fı
krası
nda da “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik
tedbirleri ancak kanunla konulur” denilerek “cezanı
n yasallı
ğı
” ilkesi
vurgulanmı
ştı
r.
Suç ve cezaları
n yasayla belirlenmesi, çağdaşceza hukukunun
temel ilkelerinden biridir. Günümüzde bu ilkeye uluslararasıhukukta
ve insan haklarıbelgelerinde de yer verilmektedir. İ
lkenin esası
,
kişilerin yasak eylemleri ve bunlar karşı
lı
ğı
nda verilecek cezaları
önceden bilmelerini sağlamak düşüncesine dayanmaktadı
r. Suç ve
cezaları
n yalnı
zca yasayla konulup kaldı
rı
lmasıda yeterli olmayı
p
kuralları
n kuş
kuya yer vermeyecek biçimde açı
k ve sı
nı
rları
nı
n da
belli olmasıgerekir. Bu bağlamda cezanı
n yasallı
ğıilkesi, bir suça
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uygulanacak yaptı
rı
m türlerinin, ölçülerinin hangi sı
nı
rlar içinde
uygulanacağı
nı
n, nelerin hangi ölçüde hafifletici veya ağı
rlaş
tı
rı
cı
neden olacağı
nı
n da yasakoyucu tarafı
ndan kurala bağlanması
nı
gerekli kı
lar.
Toplu kaçakçı
lı
k suçları
nda “hapis cezasıile birlikte para
cezası
” ya da sadece “para cezası
” verilebilmesinin koş
ulları
ndan
olan mal veya eş
yanı
n “gümrüklenmişpiyasa değerinin otuz milyon
(31.316.000.000) lirayıgeçmemesi”ne iliş
kin itiraz konusu kuralda yer
alan otuz milyonluk miktarı
, Hazine ve Dı
şTicaret Müsteş
arlı
ğı
tarafı
ndan yayı
mlanan ‘Toptan Eş
ya FiyatlarıYı
llı
k İ
ndeks’indeki
artı
ş
lar oranı
nda yükseltme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.
Bununla yasakoyucunun ülkedeki
enflasyonu dikkate aldı
ğı
kuş
kusuzdur. Ancak, burada önemli olan husus, Bakanlar Kurulu’na
verilen bu yetkinin ne zaman kullanı
lacağı
nı
n belli olmaması
dı
r. Söz
konusu düzenleme ile “Toptan Eşya FiyatlarıYı
llı
kİ
ndeks”indeki artı
ş
oranı
na paralel olarak belli aralı
klarla bu miktarı yükseltme
zorunluluğu getirilmediğinden, Bakanlar Kurulu, istediği zaman
artı
rma yetkisini kullanabilecektir. Böylece cezada belirsizliğe yol
açı
lmı
şolacaktı
r.
Öte yandan, Bakanlar Kurulu Kararıile suç yaratı
lmamakta
veya bir eylem suç olmaktan çı
karı
lmamakta ise de, bunlar kadar
önemli olan söz konusu suç için yasada öngörülen cezanı
n niteliği,
para
cezası veya
özgürlüğü
bağlayı
cı ceza
olarak
değiş
tirilebilmektedir.
Açı
klanan
nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 38. maddesine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n Anayasa’nı
n 7. maddesi yönünden incelenmesine gerek
görülmemiş
tir.
Bakanlar Kurulu’nun genel ve düzenleyici işlemlerinin Resmî
Gazete’de yayı
mlanmasıdoğal olduğundan, fı
kranı
n son tümcesinde
yer alan “Bu kararlar Resmî Gazetede yayı
mlanı
r” kuralı
nı
n
Anayasa’ya aykı
rıbir yönü bulunmamaktadı
r.
C- İ
ptalin Diğer Kurallara Etkisi
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanunu’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda,
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yasanı
n belirli kuralları
nı
n iptali, diğer kimi kuralları
nı
n veya tümünün
uygulanmamasısonucunu doğuruyorsa,
bunları
n da Anayasa
Mahkemesi’nce iptaline karar verilebileceği öngörülmektedir.
1918 sayı
lı“Kaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair Kanun”un 27.
maddesine 3217 sayı
lıYasa ile eklenen dördüncü fı
krası
nı
n “Bu
fı
kradaki miktarı
, Başbakanlı
k Hazine ve Dı
şTicaret Müsteş
arlı
ğı
tarafı
ndan yayı
nlanan “Toptan Eş
ya FiyatlarıYı
llı
k İ
ndeksi”ndeki
artı
ş
lar oranı
nda artı
rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” biçimindeki
tümcenin iptali nedeniyle uygulama olanağıkalmayan aynıfı
kranı
n
son cümlesinde yer alan “Bu kararlar Resmî Gazetede yayı
mlanı
r”
kuralı
nı
n da 2949 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesinin ikinci f ı
krası
uyarı
nca iptaline karar verilmesi gerekir.
VI- SONUÇ
7.1.1932 günlü, 1918 sayı
lı"Kaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine
Dair Kanun"un 27. maddesine 3217 sayı
lı Yasa ile eklenen
dördüncü fı
kranı
n;
A- “Bu fı
kradaki miktarı
, Baş
bakanlı
k Hazine ve Dı
şTicaret
Müsteş
arlı
ğıtarafı
ndan yayı
nlanan “Toptan Eş
ya FiyatlarıYı
llı
k
İ
ndeksi”ndeki artı
şlar oranı
nda artı
rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
biçimindeki tümcesinin, Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- “Bu kararlar Resmi Gazete’de yayı
mlanı
r.” biçimindeki
tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
C- İ
ptal edilen tümcesi nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan
“Bu kararlar Resmi Gazetede’de yayı
mlanı
r” tümcesinin de 2949
sayı
lı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası gereğince
İ
PTALİ
NE,
18.6.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Samia AKBULUT

Üye
Ali HÜNER

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Mehmet ERTEN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/48
: 2003/76
: 23.7.2003

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk)
Partisi TBMM Grubu adı
na Grup Başkanvekilleri Prof. Dr. Oğuz
OYAN ve Mustafa ÖZYÜREK
İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : Ankara 6. Vergi
Mahkemesi
DAVALARIN KONUSU : 3.4.2003 günlü ve 4837 sayı
lı
“Ekonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin Ek Vergiler Alı
nmasıHakkı
nda
Kanun”un 1. ve 2. maddelerinin, Anayasa’nı
n 2., 10., 11. ve 73.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulması
istemidir.
I- İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
LE İ
Tİ
RAZ
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ
A- İ
ptal ve Yürürlüğün Durdurulmasıİ
steminin Gerekçe bölümü
özet olarak şöyledir:
Hukuk devletinin temel özelliği, ülkesindeki tüm insanlara
hukukî güvenlik sağlaması
dı
r.
Hukukî güvenlik, vergi hukukunda da vergilendirmenin
belirliliğini, kı
yas yasağı
nıve vergi yasaları
nı
n geriye yürümezliğini
gerektirir.
Yürürlükteki kanunlara göre tarh ve tahakkuk işlemleri
tamamlanmı
şolan emlak ve motorlu taş
ı
tlar vergilerini ödeyen veya
ödemeye hazı
rlanan mükelleflere, söz konusu 1. ve 2. maddelerle
aynı konuda ek vergi getirilmesi, vergilendirmenin belirliliğini,
öngörülebilirliğini ve hukuki güvenliği ortadan kaldı
rmı
ştı
r.
4837 sayı
lıKanun’un 1 ve 2 nci maddelerinin getirdiği ek
vergiler Anayasa’nı
n 73 üncü maddesiyle de uyum halinde değildir.
Anayasa’nı
n “Vergi Ödevi” baş
lı
klı73 üncü maddesinin birinci
fı
krası
nda, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere verginin mali güce göre
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alı
nmasıve genelliği, ikinci fı
krası
nda, vergi yükünün adaletli ve
dengeli bir biçimde dağı
lı
mıöngörülmüştür.
Vergide genellik ilkesi, ayı
rı
m gözetilmeksizin herkesin vergi
ödemesidir. Maddede yer alan mali güce göre vergilendirme,
verginin, yükümlülerin ekonomik ve kişisel durumları
na göre alı
nması
anlamı
na gelmektedir. Mali gücün başlı
ca göstergeleri, gelir, servet
ve harcamadı
r. Bu üç unsurun da vergilendirilmesinde vergi
adaletinin gerçekleş
tirilebilmesi için, yükümlülerin ödeme güçlerinin
gözetilmesi zorunludur. Mali güce göre vergilendirme ilkesi, ödeme
gücü fazla olanı
n az olana oranla daha fazla vergi ödemesi gereğini
belirtir. Bu ilke aynızamanda vergide eş
itlik ilkesinin uygulama
aracı
dı
r. Vergide eşitlik ilkesi, ödeme gücü aynıolanları
n aynıvergiyi
ödemeleridir. Mali güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli
ve dengeli dağı
lı
mıilkesi, yükümlülerin ödeme güçleri gözetilerek
farklıvergileme rejimine tabi tutulmaları
nızorunlu kı
lmaktadı
r. Gelir
üzerinden alı
nan vergilerde artan oranlıvergileme, en az geçim
indirimi, ücret gelirlerinin sermaye gelirlerinden farklıvergilendirilmesi,
servet vergilerinde lüks kabul edilen servet unsurları
nı
n, temel ihtiyacı
karş
ı
layan
servet
unsurları
ndan
daha
yüksek
oranda
vergilendirilmesi, harcama vergilerinde lüks tüketime konu olan mal
ve hizmetler ile zorunlu tüketime konu olan mal ve hizmetlerin farklı
oranlarda vergilendirilmesi, çeşitli istisna durumlarıve muafiyet
uygulamaları
, vergi yükünün adalete uygun dağı
lı
mıile mali güce
göre vergilendirmenin araçları
dı
r.
Aynımükelleften, aynıkonu nedeniyle, aynınitelikte birden
fazla vergi alı
nması
nı
n, yani mükerrer vergilemenin ise, Anayasa’nı
n
73. maddesinde yer alan ödeme gücü ve vergi adaleti ilkeleri ile
bağdaş
tı
rı
lmasımümkün değildir.
Hükümetler olağanüstü durumlarda ek gelir kaynakları
na ihtiyaç
duyabilirler. Ancak, ek gelir kaynakları
na ilişkin düzenlemeler
yapı
lı
rken de Anayasa’nı
n 73. maddesinde ifadesini bulan ilkelere
uyulmasıbir zorunluluktur.
Bu ilkeler, vergi yükünün adil ve mali güce göre dengeli bir
biçimde dağı
tı
lması
nıgerektirmektedir.
Bu gerek ortada dururken, ek gelir kaynağıyaratmak amacı
yla,
4837 sayı
lıKanunla vergi mükelleflerinden yalnı
z emlak vergisi ve
motorlu taşı
t vergisi mükelleflerine ek vergi yükü getirilmesi, genellik
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ve dengeli dağı
lı
m ilkelerine aykı
rıdüştüğü gibi; mükellefler arası
nda
vergi yükünün dağı
lı
mıbakı
mı
ndan ayrı
calı
klar yaratarak Anayasa’nı
n
10 uncu maddesinde ifadesini bulan kanun önünde eşitlik ilkesiyle de
çeliş
miş
tir.
Diğer yandan 4837 sayı
lıKanun’la getirilen düzenlemede
mükelleflerin mali güce göre vergi ödemesi hususunun da
gözetilmediği görülmektedir. Halbuki mali güce göre vergi ödeme
hususu göz önünde tutularak, 4837 sayı
lıKanunda birtakı
m istisna ve
muafiyetlere yer verilmemiş
tir.
03.04.2003 tarih ve 4837 sayı
lıKanun’un 1. maddesiyle, daha
önceden belirlenmişhukuk kuralları
na göre tarh ve tahakkuk İ
şlemleri
tamamlanmı
ş motorlu taşı
tlar vergilerini ödemiş veya ödemeye
hazı
rlanan mükelleflerden 2003 yı
lıiçin ek bir motorlu taş
ı
tlar vergisi
alı
nması
, verginin öngörülebilirliğini, vergilendirmenin belirliliği ilkesini
ve dolayı
sıile hukukî güvenliği açı
kça ihlal ettiği için Anayasa’nı
n 2.
maddesinde ifadesini bulan hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
Sadece emlak ve motorlu taşı
tlar vergisi mükelleflerinin vergi
yükünü ek vergi ile bir kat daha ağı
rlaştı
rmak yolu tercih edilmiştir.
Aktifinde herhangi bir üretim veya işaracıolan gelir vergisi
mükellefinden ek vergi alı
nmazken, aktifinde ticari araç bulunan ve
hatta tek geçim kaynağı basit bir nakliye aracı olan vergi
mükellefinden ek vergi alı
nması
na yönelinmiştir.
Bu durum emlak ve motorlu taş
ı
tlar vergisi mükellefleri ile diğer
vergi mükellefleri arası
nda, vergi yükünün dağı
lı
mıbakı
mı
ndan mali
güce göre kurulmasıgereken eş
itliği, motorlu taş
ı
tlar ve emlak vergisi
mükellefleri aleyhine bozmuş; aynızamanda Anayasa’nı
n 10 uncu
maddesinde yer alan kanun önünde eş
itlik ilkesine de aykı
rıbir
görünüm yaratmı
ştı
r.
Kanun’un 2. maddesinin ikinci fı
krası
na göre, 2003 yı
lı
nda bina
ve arazi vergisi mükellefi olanlar, bu verginin de mükellefidirler.
Bu düzenleme, binanı
n ve arazinin el değiş
tirmesi halinde de
mükellefiyeti eski malikin üzerinde bı
rakmaktadı
r. Böyle bir durumun
da, Anayasa’nı
n 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesiyle
bağdaş
tı
rı
lmasımümkün değildir.
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2. madde ile getirilen ek vergilemede, vergi adaleti ve vergi
yükünün dengeli dağı
lı
mıhususlarıve mükelleflerin ödeme güçleri
dikkate alı
nmamı
ştı
r.
03.04.2003 tarih ve 4837 sayı
lıKanun’un gerekçesinde, “2003
yı
lıekonomik istikrarı
nı
n gerçekleştirilmesi bakı
mı
ndan gayri safi
hası
lanı
n % 6.5 seviyesinde öngörülmüşolan kamu sektörü faiz dı
ş
ı
fazla hedefine ulaş
abilmek için bir defaya mahsus olmak üzere alı
nan
ek önlemler çerçevesinde hazı
rlandı
ğı
” ifade edilmektedir.
Kamu sektörü faiz dı
ş
ıfazla hedefine ulaşabilmek için ek bir
önlem olarak düş
ünülen ek vergilerin, Anayasa’nı
n 73 üncü
maddesine göre, genellik ve dengeli dağı
lma ilkelerine uyularak
getirilmesi gerekir.
4837 sayı
lıKanun ise, bu yükümlülüğü genel ve dengeli dağı
lı
m
ilkesine uygun biçimde getirmemiş
; söz konusu hedefe ulaş
abilmek
için sadece emlak ve motorlu taşı
tlar vergisi mükelleflerinin vergi
yükünü ek vergi ile bir kat daha ağı
rlaştı
rmak yolunu tercih etmiş
tir.
Bu durum emlak ve motorlu taş
ı
tlar vergisi mükellefleri ile diğer
vergi mükellefleri arası
nda, vergi yükünün dağı
lı
mıbakı
mı
ndan mali
güce göre kurulmasıgereken eş
itliği, motorlu taş
ı
tlar ve emlak vergisi
mükellefleri aleyhine bozmuş; aynızamanda Anayasa’nı
n 10 uncu
maddesinde yer alan kanun önünde eş
itlik ilkesine de aykı
rıbir
görünüm yaratmı
ştı
r.
Söz konusu 2. madde ile getirilen düzenlemede mükelleflerin
ödeme güçleri göz önünde tutularak, bir takı
m istisna ve muafiyetlere
de yer verilmemiş
tir.
Bu nedenlerle, 03.04.2003 tarih ve 4837 sayı
lıKanun’un 2.
maddesiyle getirilen ek emlak vergisi Anayasa’nı
n 2., 10. ve 73.
maddelerine aykı
rı
dı
r ve söz konusu 2. maddenin iptali
gerekmektedir.
YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
03.04.2003 tarih ve 4837 sayı
lıKanun’un açı
kça Anayasa’nı
n
2., 10. ve 73. maddelerine aykı
rıolan 1 ve 2 nci maddelerinin
uygulanması
, ileride giderilmesi güç hatta olanaksı
z bir takı
m hukuki
durum ve zararlara neden olabilecektir. Bu durum ve zararları
n
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oluş
ması
nıengelleyebilmek için iptal davasısonuçlanı
ncaya kadar,
söz konusu 1. ve 2. maddelerini yürürlüklerinin durdurulması
gerekmektedir.
B- İ
tiraz yoluna başvuran Mahkemenin 4837 sayı
lıYasa’nı
n 1.
ve 2. maddelerine ilişkin gerekçeleri özetle şöyledir :
Kanun’un 1. ve 2. maddeleriyle, taşı
tları
n ya da taşı
nmazları
n el
değiş
tirmesinde mükellefiyet eski malikin üzerinde bı
rakı
ldı
ğı
ndan
Anayasa’nı
n 2. maddesine; vergi adaleti, vergi yükünün dengeli
dağı
lı
mı
, verginin genelliği ve mükelleflerin ödeme güçleri de dikkate
alı
nmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n 73. maddesine;
Motorlu taşı
tlar ve emlak vergisi mükellefleri ile diğer vergi
mükellefleri arası
nda, vergi yükünün dağı
lı
mıbakı
mı
ndan mali güce
göre kurulmasıgereken eşitlik, ek vergi mükellefleri aleyhine
bozulmuş olduğundan kurallar Anayasa’nı
n 2., 10., 11. ve 73.
maddelerine aykı
rı
dı
r.
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
3.4.2003 günlü ve 4837 sayı
lı“Ekonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin
Ek Vergiler Alı
nmasıHakkı
nda Kanun”un 1 ve 2. maddeleri şöyledir :
1- “MADDE 1.- 18.2.1963 tarihli ve 197 sayı
lıMotorlu Taş
ı
tlar
Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncımaddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve
(IV) sayı
lı tarifelere göre vergiye tâbi olan ve bu Kanunun
yayı
mlandı
ğıtarihte ilgili sicilde kayı
tlıbulunan taş
ı
tlar, bir defaya
mahsus olmak üzere 2003 yı
lıiçin tahakkuk ettirilen motorlu taş
ı
tlar
vergisi tutarıkadar, ek motorlu taşı
tlar vergisine tâbidir.
Ek motorlu taş
ı
tlar vergisi, bu Kanunun yayı
mıtarihinde
tahakkuk etmişve tebliğedilmişsayı
lı
r.
Kanunun yayı
mıtarihinde 2003 yı
lıiçin adı
na motorlu taş
ı
tlar
vergisi tahakkuk etmişolan gerçek ve tüzel kiş
ilerden, bu taş
ı
tlar
dolayı
sı
yla 2003 yı
lıiçin tahakkuk eden motorlu taşı
tlar vergisi kadar
ek motorlu taş
ı
tlar vergisi alı
nı
r. Verginin birinci taksiti, bu Kanunun
yayı
mı
nıizleyen ayı
n sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2003 yı
lı
nı
n Ekim
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ayısonuna kadar eşit taksitler halinde taş
ı
tı
n kayı
tlıolduğu yerin vergi
dairesine ödenir.
Tahsil edilen vergiler üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayı
lı
Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayı
lıKanuna göre mahallî
idarelere pay verilmez.”
2- “MADDE 2.- 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayı
lıEmlak Vergisi
Kanununun 1 ve 12 nci maddelerinde yazı
lıbina, arsa ve arazilerin
2003 yı
lıvergi matrahlarıüzerinden bir defaya mahsus olmak üzere
ek emlak vergisi alı
nı
r.
Bina ve arazi vergisi ile ilgili muaflı
k ve istisnalar, bu vergi
bakı
mı
ndan da geçerlidir. 2003 yı
lı
nda bina ve arazi vergisi mükellefi
olanlar, bu verginin de mükellefidirler.
Bu vergi, 2003 yı
lıbina ve arazi vergisi matrahıüzerinden bu
Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren Emlak Vergisi Kanununda yer
alan nispetlere göre belediyelerce hesaplanı
r. Hesaplanan vergi,
başka bir işleme gerek olmaksı
zı
n tahakkuk etmişsayı
lı
r.
Bu Kanunun yayı
mıtarihine kadar emlak vergisi beyannamesi
veya bildirimi verilmemiş olmasıhalinde vergi, Emlak Vergisi
Kanununun 32 nci maddesine göre belirlenecek bina ve arazi vergisi
matrahıüzerinden tarh ve tahakkuk ettirilir.
Tahakkuk ettirilen ek emlak vergisi, mükelleflerce 2003 yı
lı
emlak vergisi taksit süreleri içinde belediyelere iki eş
it taksitte ödenir.
Bu maddeye göre tahsil edilen ek emlak vergisinden, Emlak
Vergisi Kanununun mükerrer 38 inci maddesinde belirtilen oranlarda
büyükşehir belediyesine pay verilir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde ve başvuru kararları
nda Anayasa’nı
n 2., 10.,
11. ve 73. maddelerine dayanı
lmı
ş
tı
r.

116

III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
yapı
lan
ilk
inceleme
toplantı
ları
nda,
dosyalarda
eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine karar verilmiş
tir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- Birleştirme Kararı
3.4.2003 günlü, 4837 sayı
lı“Ekonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin
Ek Vergiler Alı
nmasıHakkı
nda Kanun”un 1 ve 2. maddelerinin iptali
istemiyle açı
lan iptal davasıile itiraz başvurularıarası
ndaki hukuki
irtibat nedeniyle, 2003/53 ve 2003/54 Esas sayı
lıdava dosyaları
nı
n
2003/48 Esas sayı
lı dava dosyası ile Bİ
RLEŞTİ
Rİ
LMESİ
NE,
esasları
nı
n kapatı
lması
na, esas incelemenin 2003/48 Esas sayı
lı
dosya üzerinden yürütülmesine, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
B- Yasa’nı
n 1. Maddesinin İ
ncelenmesi
Baş
vurularda, kuralla getirilen ek vergi yükümlülüğünün,
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devletinin gereği
olan “hukuk güvenliği ilkesi” ile 10. maddesindeki “yasa önünde eş
itlik
ilkesi” ve 73. maddesindeki “malî güce göre vergilendirme ve vergi
yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde dağı
lı
mıilkesi”ne aykı
rı
lı
ğıileri
sürülmektedir.
4837 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenen 1. maddesiyle 197 sayı
lı
Motorlu Taşı
tlar Vergisi Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan
tarifelere göre, 2003 yı
lıiçin tahakkuk ettirilen motorlu taş
ı
tlar vergisi
tutarıkadar bu Kanun’un yayı
mlandı
ğıtarihte sicilde kayı
tlıbulunan
taşı
tlardan ek motorlu taş
ı
tlar vergisi alı
nacağıöngörülmüştür.
İ
ptali istenilen kurallarıiçeren Yasa’nı
n genel gerekçesinde,
“2003 yı
lıekonomik istikrarı
nı
n gerçekleş
tirilmesi bakı
mı
ndan gayri
safi millî hası
lanı
n % 6,5’i seviyesinde öngörülmüşolan kamu sektörü
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faiz dı
şıfazla hedefine ulaşabilmek için ilave tedbir olarak gelir artı
rı
cı
politikaları
n uygulanması
na ihtiyaç duyulmaktadı
r.
Bu hedefin tutturulmasıkonusundaki kararlı
lı
ğı
n bir göstergesi
olarak servet üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu
taşı
tlar ve ek emlak vergisi alı
nmasıgereği doğmuş
tur.
Gelir artı
rı
cıtedbirlerin uygulaması
nda, vergi yükünün adil bir
şekilde dağı
lı
mı
nı
n sağlanmasıönem taşı
maktadı
r. Bu nedenle
özellikle servet üzerinden alı
nan vergilere yönelik olarak düzenleme
yapı
lmasıbir ihtiyaç olarak ortaya çı
kmaktadı
r.
Ülkemizde son yı
llarda dolaylıvergilerin yükü giderek artan bir
seyir izlemiş
tir. 2003 yı
lı
nda olduğu gibi orta vadede malî disiplini
sağlamak ve kamu borç stokunun azalan seviyelerde sürdürülmesini
temin etmek için, ek motorlu taşı
tlar ve ek emlak vergisi uygulaması
ile vergi yükünde dolaylıvergiler lehine olan trendin değiştirilmesine
yönelik olarak bir düzenleme yapı
lmı
şolmaktadı
r. Böylece dolaylı
dolaysı
z vergi yükündeki olumsuzluğun iyileştirilmesine katkı
sağlanmasıamaçlanmaktadı
r.”
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 73. maddesinin birinci ve ikinci fı
kraları
nda,
“Herkes, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere, malî gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
,
maliye politikası
nı
n sosyal amacı
dı
r.” denilmektedir. Burada verginin
malî güce göre alı
nmasıve genelliği ilkeleriyle vergilendirmede eş
itlik
ve adaletin gerçekleştirilmesi amaçlanmı
ş
tı
r.
Ekonomi ve vergi hukuku alanı
nda malî güce iliş
kin
göstergelerin gelir, sermaye ve harcamalar olduğu kabul
edilmektedir. Malî güç, ödeme gücünün kaynağı
, dayanağı
, nedeni ve
varlı
k koşuludur. Yasakoyucunun vergilendirmede, kişilerin sahip
olduğu ekonomik değer ile malî güçlerini gözönünde bulundurması
gerekir.
Vergide genellik ilkesi, herhangi bir ayı
rı
m yapı
lmaksı
zı
n malî
gücü olan herkesin vergi yüküne katı
lması
nıve vergi ödemesini ifade
eder. Malî güce göre vergilendirme, verginin, yükümlülerin ekonomik
ve kişisel durumları
na göre alı
nması
dı
r. Bu ilke, aynızamanda
vergide eşitlik ilkesinin uygulama aracıolup, malî gücü fazla olanı
n
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malî gücü az olana göre daha fazla vergi ödemesini gerektirir.
Vergide eşitlik ilkesi ise malî gücü aynıolanlardan aynı
, farklı
olanlardan ise farklıoranda vergi alı
nmasıesası
na dayanı
r. Diğer bir
anlatı
mla, yükümlülerin genel vergi yüküne kendi ödeme güçlerine
göre katı
lmaları
dı
r.
Hukuk devleti, tüm devlet organları
nı
n eylem ve işlemleri
hukuka uygun olan, yönetilenlere güçlü, etkin ve kapsamlıbiçimde
hukuksal güvencenin sağlandı
ğı
, temel hak ve özgürlüklerin güvence
altı
na alı
ndı
ğı
, hukukun evrensel kuralları
na saygıgösterildiği ve
adaletli bir hukuk düzeninin gerçekleş
tirildiği devlettir. Hukuk
devletinin öğeleri arası
nda eş
itlik ilkesi de vardı
r.
Yasa’nı
n iptali istenen 1. maddesiyle 2003 yı
lıiçinde alı
nan
motorlu taş
ı
tlar vergisi aynıyı
l içinde aynımiktarda ek vergi adı
altı
nda ikinci kez alı
nmaktadı
r. Oysa, 197 sayı
lıYasa gereğince 2003
yı
lıiçin motorlu taşı
tlar vergisinin Vergi Usul Kanunu’na göre yeniden
değerleme oranı uygulanmak suretiyle zaten güncelleştirilerek
alı
nmaktadı
r. Güncelleştirilen yeni miktar üzerinden 2003 yı
lı
nda ikinci
kez ek vergi tahakkuk ve tahsil edilmek suretiyle vergi yükü araç
sahipleri aleyhine ağı
rlaş
tı
rı
lmakta, gelir ve kurumlar vergisi
yükümlüleri gibi diğer vergi mükelleflerine de yansı
tı
lmamaktadı
r. Bu
durum, vergi yükünün dengeli, adil, ölçülü ve eşit dağı
lı
mı
nı
engelleyerek Anayasa’nı
n 73. maddesinde öngörülen vergilendirme
ilkelerine aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
Yasa’nı
n genel gerekçesinde, ekonomik istikrarısağlamak ve
kamu borç stokunun azaltı
lması
nıtemin amacı
yla bu düzenlemenin
yapı
ldı
ğıaçı
klanmakta ise de bunun olağanüstü koşulları
n zorunlu
kı
ldı
ğıhaklıbir neden olarak kabulü mümkün görülmemiş
tir.
Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n 1. maddesi Anayasa’nı
n 2. ve
73. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Konunun, Anayasa’nı
n 10. maddesi yönünden incelemesine
gerek görülmemiş
tir.
Haşim KILIÇ ve Yalçı
n ACARGÜN iptal kararı
na farklıgerekçe
ile katı
lmı
ş
, Mustafa BUMİ
N, Samia AKBULUT, Sacit ADALI ve Aysel
PEKİ
NER ise bu görüşlere katı
lmamı
ş
lardı
r.
C- Yasa’nı
n 2. Maddesinin İ
ncelenmesi
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Dava dilekçesinde, Yasa’nı
n 2. maddesinin ikinci fı
krası
na göre,
2003 yı
lı
nda bina ve arazi vergisi mükellefleri, ek verginin de
mükellefi sayı
ldı
ğı
ndan vergi adaleti ve vergi yükünün dengeli
dağı
lı
mıgözetilmediği ve mükelleflerin ödeme güçlerinin gözönünde
bulundurulmadı
ğı
, bu nedenle kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 10. ve 73.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülerek iptali istenilmiş
tir.
4837 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesi ile, 1319 sayı
lıEmlak Vergisi
Kanunu’na göre, emlak vergisinin konusuna giren bina, arsa ve
arazilere iliş
kin 2003 yı
lımatrahlarıüzerinden bir defaya mahsus
olmak üzere ek emlak vergisi alı
nmasıöngörülmüştür.
Vergide genellik ilkesi yukarı
da da belirtildiği gibi herhangi bir
ayı
rı
m yapı
lmaksı
zı
n malî gücü olan herkesin vergi yüküne
katı
lması
nıve vergi ödemesi anlamı
nı içerir. Malî güce göre
vergilendirme, verginin, yükümlülerin ekonomik ve kişisel durumları
na
göre alı
nması
dı
r. Bu ilke, aynızamanda vergide eşitlik ilkesinin
uygulama aracıolup, malî gücü fazla olanı
n malî gücü az olana göre
daha fazla vergi ödemesini gerektirir. Vergide eşitlik ilkesi ise malî
gücü aynıolanlardan aynı
, farklıolanlardan ise farklıoranda vergi
alı
nmasıesası
na dayanı
r. Diğer bir anlatı
mla, yükümlülerin genel
vergi yüküne kendi ödeme güçlerine göre katı
lmaları
dı
r.
1319 sayı
lıEmlak Vergisi Yasası
’nı
n 1. maddesine göre,
Türkiye sı
nı
rlarıiçerisinde bulunan “bina”lar bina vergisine, 12.
maddesine göre de, “arazi ve arsa”lar arazi vergisine tabidirler.
Emlak vergisinin bir servet vergisi olmasınedeniyle bu tür
vergilerde ödeme gücüne ulaşabilmesi için mükellefin kişisel ve
sosyal durumu ile sahibi olduğu emlakı
n konumu, değeri ve bazı
amaçlar için öngörülen teşvik edici etkenlerin gözetileceği
kuş
kusuzdur. 1319 sayı
lıEmlak Vergisi Kanunu’ndaki muaflı
k ve
istisnaları
n ek vergiler yönünden de geçerli olduğu iptali istenen
maddenin ikinci fı
krası
nda belirtilmiş
tir.
Buna göre, Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde
öngörülen muaflı
k ve istisnalar ek vergiler için de uygulanacağı
ndan
emlak sahibi mükellefler yönünden kimi olumsuzluklar giderilmeye
çalı
şı
larak vergi yükünün adil ve dengeli dağı
lı
mı
nı
n sağlanması
amaçlanmı
ş
tı
r.
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Bu nedenle, madde Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
görülmemiş
tir.
İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Ahmet
AKYALÇIN ve Mehmet ERTEN bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
V- İ
PTALİ
N Dİ
ĞER KURALLARA ETKİ
Sİ
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda,
Yasa’nı
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.
4837 sayı
lı Yasa’nı
n iptal edilen 1. maddesi nedeniyle
uygulanma olanağıkalmayan 3. maddesinde yer alan “1 ve”, “197
sayı
lıMotorlu Taşı
tlar Vergisi Kanunu ile” ibarelerinin de iptali gerekir.
VI- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
3.4.2003 günlü ve 4837 sayı
lı“Ekonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin
Ek Vergiler Alı
nmasıHakkı
nda Kanun”un;
A1.
maddesi
iptal
edildiğinden,
bu
maddenin
uygulanması
ndan doğacak sonradan giderilmesi güç veya imkansı
z
durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmaması
için kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlanacağı güne kadar
YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,
B- 2.
REDDİ
NE,

maddesinin

yürürlüğünün

durdurulması isteminin

23.7.2003 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
VII- SONUÇ
3.4.2003 günlü, 4837 sayı
lı“Ekonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin
Ek Vergiler Alı
nmasıHakkı
nda Kanun”un ;
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A- 1. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
Mustafa BUMİ
N, Samia AKBULUT, Sacit ADALI ile Aysel
PEKİ
NER’in karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
B- 2. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul
ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ile Mehmet ERTEN’in karşı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA,
C- 1. maddesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan
3. maddesinde yer alan “ 1 ve”, “197 sayı
lıMotorlu Taşı
tlar Vergisi
Kanunu ile” ibarelerinin de 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin
ikinci fı
krasıgereğince İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
23.7.2003 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
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mehmet ERTEN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/48
: 2003/76

4837 sayı
lıEkonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin Ek Vergiler
Alı
nmasıHakkı
nda Kanun’un 1. maddesiyle, 197 sayı
lıMotorlu
Taşı
tlar Vergisi Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan tarifelere
göre vergiye tabi olan taş
ı
tlardan, 2003 yı
lı
nda bir defaya mahsus
olmak üzere ek motorlu taşı
tlar vergisi alı
nmasıöngörülmüş
tür.
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Ek motorlu taşı
tlar vergisi alı
nması
na ilişkin yasa kuralı
, 11
Nisan 2003 günlü Resmi Gazete’de yayı
mlanarak aynıgün yürürlüğe
girmiştir.
Bu
tarih
itibariyle
vergileme
dönemi
henüz
kapanmadı
ğı
ndan Yasa’nı
n gerçek anlamda geriye yürümesi söz
konusu değildir.
Gerek Federal Almanya Anayasa Mahkemesi ve gerekse Türk
Anayasa Mahkemesi kararları
na göre, bir yasa kuralı
nı
n eski yasa
döneminde tamamlanmı
ş ve hukuki sonuçları
nıdoğurmuşhukuki
durum, iliş
ki ve olaylara uygulanmasıhalinde gerçek anlamda geriye
yürümeden söz edilebilir ve ancak bu durumda kazanı
lmı
şhaklar ihlâl
edilebilir. Uyuşmazlı
k konusu kural vergilendirme dönemi bitmeden
yürürlüğe girdiğinden, kazanı
lmı
şhakları
n ihlâlinden ve Anayasa’nı
n
2. maddesinde öngörülen hukuk devletine ayk ı
rı
lı
ktan söz edilemez.
Kaldıki başta Federal Almanya Anayasa Mahkemesi olmak üzere
kimi ülkeler Anayasa Mahkemeleri kural olarak gerçek geçmiş
e
yürümeyi geçersiz saymakla beraber bu konuda dahi kimi istisnalara
yer vermektedirler. Örneğin, kiş
ilerin yasa değişikliği yapı
lacağıve bu
değiş
ikliğin geriye yürüyeceğini bilmeleri halinde veya geçmişe etkili
yürürlüğe girmede kamu yararı
nı
n bulunmasıgibi durumlarda iptal
kararlarıvermemektedirler.
4837 sayı
lıYasa’nı
n genel gerekçesinde;
“Ülkemizin ekonomik açı
dan daha kuvvetli bir duruma gelmesi
ve istikrarlıbir büyüme ortamı
nı
n temin edilmesi açı
sı
ndan gelir
politikası önem taş
ı
maktadı
r. Ekonominin istikrarlı bir yapı
ya
kavuşturulmasıve borç stokunun gayri safi millî hası
laya oranı
nı
n
azaltı
lmasısuretiyle sürdürülebilirliğini temin bakı
mı
ndan faiz dı
ş
ı
fazla hedefinin gerçekleşmesi en temel unsuru oluşturmaktadı
r. Bu
nedenle, 2003 yı
lıbütçe hedeflerinin gerçekleş
tirilmesi için gelir
artı
rı
cıek tedbirlerin uygulamaya konulmasıgerekmektedir.
2003 yı
lıekonomik istikrarı
nı
n gerçekleşmesi bakı
mı
ndan gayri
safi millî hası
lanı
n % 6,5’i seviyesinde öngörülmüşolan kamu sektörü
faiz dı
ş
ıfazla hedefine ulaşabilmek için ilave tedbir olarak gelir artı
rı
cı
politikaları
n uygulanması
na ihtiyaç duyulmaktadı
r.
Bu hedefin tutturulmasıkonusundaki kararlı
lı
ğı
n bir göstergesi
olarak servet üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu
taşı
tlar ve ek emlak vergisi alı
nmasıgereği doğmuştur.
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Gelir artı
rı
cıtedbirlerin uygulaması
nda, vergi yükünün adil bir
şekilde dağı
lı
mı
nı
n sağlanmasıönem taş
ı
maktadı
r. Bu nedenle
özellikle servet üzerinden alı
nan vergilere yönelik olarak düzenleme
yapı
lmasıbir ihtiyaç olarak ortaya çı
kmaktadı
r.
Ülkemizde son yı
llarda dolaylıvergilerin yükü giderek artan bir
seyir izlemiştir. 2003 yı
lı
nda olduğu gibi orta vadede malî disiplini
sağlamak ve kamu borç stokunun azalan seviyelerde sürdürülmesini
temin etmek için, ek motorlu taşı
tlar ve ek emlak vergisi uygulaması
ile vergi yükünde dolaylıvergiler lehine olan trendin değiştirilmesine
yönelik olarak bir düzenleme yapı
lmı
şolmaktadı
r. Böylece dolaylı
dolaysı
z vergi yönündeki olumsuzluğun iyileş
tirilmesine katkı
sağlanmasıamaçlanmaktadı
r” denilmektedir.
4837 sayı
lıYasa’nı
n genel gerekçesinde açı
kça belirtildiği gibi,
ülkemizin karşı
laştı
ğıekonomik çöküş
ü düzeltmek ve ekonomiyi
istikrarlıbir yapı
ya kavuş
turarak borç stokunun gayrisafi millî hası
laya
oranı
nı
n düşürülmesini sağlamak amacı
yla ek motorlu taş
ı
tlar vergisi
dahil kimi düzenlemelerin yapı
lmasızarureti hası
l olmuştur.
Anayasa Mahkemesi’nin 28.3.2001 günlü, Esas: 1999/51,
Karar: 2001/63 sayı
lıkararı
nda belirtildiği gibi, oluş
an ekonomik
kayı
pları
n giderilmesi ve toplumsal dayanı
şmanı
n sağlanmasıiçin
sosyal ve ekonomik koşulları
n zorunlu kı
ldı
ğıdurumlarda kamu yararı
gözetilerek vergi dönemi kapanmadan ek vergi konulması
nda
Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
k yoktur.
Açı
klanan nedenlerle, 4837 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin
iptaline ilişkin çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Sacit ADALI

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/48
: 2003/76

3.4.2003 günlü, 4837 sayı
lı“Ekonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin
Ek Vergiler Alı
nmasıHakkı
nda Kanun”un 1. ve 2. maddelerinin iptali
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istemiyle açı
lan davalar sonucunda verilen 23.7.2003 günlü,
E.2003/48, K.2003/76 sayı
lıkararı
n (B) bölümüyle, 4837 sayı
lı
Kanun’un 2. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin reddine dair bölümüne aşağı
da açı
kladı
ğı
m nedenlerle
katı
lmı
yorum.
4837 sayı
lıYasa’nı
n iptal konusu 2. maddesiyle, 1319 sayı
lı
Emlâk Vergisi Kanunu’nun 1 ve 12. maddelerinde yazı
lıbina, arsa ve
arazilerinin 2003 yı
lıvergi matrahlarıüzerinden bir defaya mahsus
olmak üzere ek emlâk vergisi alı
nmasıöngörülmektedir.
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 adaletli bir hukuk düzeni
kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve
tutumlardan kaçı
nan, hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayan,
yargıdenetimine açı
k olan devlettir. Bu bağlamda, hukuk devletinde
yasakoyucu, yasaları
n yalnı
z Anayasa’ya değil, evrensel hukuk
ilkelerine de uygun olması
nısağlamakla yükümlüdür.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir. Hiçbir kişiye, aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
r.” denilmektedir.
Anayasa’nı
n vergi ödevi başlı
klı73. maddesinde de, “Herkes,
kamu giderlerini karşı
lamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye
politikası
nı
n sosyal amacı
dı
r. Vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülükler kanunla konulur, değiş
tirilir veya kaldı
rı
lı
r.” hükmü yer
almaktadı
r.
Söz konusu 4837 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesi ile, emlâk
vergisine tabi olan bina, arsa ve arazilerin, 2003 yı
lıvergi matrahları
üzerinden, 1319 sayı
lıYasa’da yer alan nispetlere göre belediyelerce
hesaplanacak ve bu hesaplanan vergi tahakkuk etmişsayı
lacaktı
r.
Böylece, 1319 sayı
lıYasa’ya göre, 2003 yı
lıiçin gerçekleş
tirilmiş
vergiyi doğuran olay üzerinden emlâk vergisine tabi taşı
nmazlar için
ikinci kez aynıolay nedeniyle ek emlâk vergisi alı
nmasısöz
konusudur. Kural olarak vergi yasaları
nı
n geriye yürütülmemesi
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gerekmektedir. Ortada zorunlu nedenlere ve kamu yararı
na
dayanı
lmaksı
zı
n getirilen kuralla, geriye yürümeyi kapsar ş
ekilde
düzenleme yapı
lmaktadı
r. Anayasa Mahkemesi’nin daha evvel verdiği
bir kararı
nda, deprem nedeniyle oluş
an ekonomik kayı
pları
n
giderilmesi ve toplumsal dayanı
ş
manı
n sağlanmasızorunlu neden
olarak ve burada kamu yararı
nı
n mevcut olduğu benimsenmiştir.
4837 sayı
lıYasa ile getirilen ek vergiler getirilmesi için hiçbir zorunlu
nedenler ve kamu yararıda bulunmamaktadı
r. Bu nedenle ekonomik
istikrarısağlamak gerekçesini, geriye yürütme açı
sı
ndan da zorunlu
neden saymak mümkün değildir.
Vergi adaleti kavramı
, üzerinde yüzyı
llardan beri tartı
şı
lan, kesin
ve mutlak olmayan, halkı
n anlayı
ş
ı
na, zamana ve yere göre değiş
en
bir nitelik taşı
r. Vergilemede mutlak adaleti gerçekleş
tirmenin
imkânsı
z olmasıkarş
ı
sı
nda, bazıteknik esaslar ölçüt olarak ele
alı
nmaktadı
r. Bunları
n en baş
ta gelenleri ise, genel vergileme,
vergide eşitlik, mali güce göre vergi alma gibi ölçütlerdir.
Genel vergileme ilkesi, ülkedeki herkesin, fark gözetilmeksizin
kendi gelir ve malları
ndan vergi vermek zorunluluğunu gerektirir.
Vergide eş
itlik ise, bireylerin genel vergi yüküne kendi ödeme
güçlerine göre katı
lmaları
nıifade eder.
Mali güce göre vergileme ise, herkesin ekonomik gücü ile
orantı
lıvergi ödemesidir. Kiş
inin mali gücü arttı
kça ödeyeceği vergi
yükü de artacaktı
r. Esasen bu durum, vergide eş
itlik ve adalet
ilkelerine dayanmakta ve sosyal devlet anlayı
şı
nı
n bir uzantı
sıolarak
anlaş
ı
lmaktadı
r.
4837 sayı
lıYasa’da malî güce göre vergilendirme ilkesine de
uyulmamı
ş
tı
r. Bu konu ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin
6.7.1995 gün, E.1994/80, K.1995/27 sayı
lıkararı
nda aynen “malî
güce göre vergilendirme ise, verginin kişilerin ekonomik ve kişisel
durumları
na göre alı
nması
dı
r. Bu ilke, malî gücü fazla olanı
n, malî
gücü az olana oranla daha fazla vergi ödemesi gereğini belirler. Malî
gücün tanı
mıAnayasa’da bulunmamakla birlikte, genellikle ödeme
gücü anlamı
nda kullanı
lmakta, kamu maliyesi yönünden ise gelir,
servet ve harcamalar malî gücün göstergeleridir. Verginin malî güce
göre alı
nmasıaynızamanda vergide eş
itlik ilkesinin uygulama
aracı
dı
r... Yasakoyucu, anayasal kurallara uymak koş
uluyla, gelir,
servet ya da harcamanı
n vergilendirilmesinde konulara, nitelik veya
miktarlara göre kimi değişik ölçütler getirebilir; gelirin unsurları
na ve
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miktarı
na göre ayrı yükümlülükler ve oranlar belirleyebilir”
denilmektedir. Bu anlatı
mlar uyarı
nca iptal konusu kurallar,
Anayasa’nı
n 73. maddesine de aykı
rıgörülmektedir.
Vergide genellik ilkesi, yalnı
zca belli vergi konuları
ndan ve belli
kişilerden ek vergi alı
nması
yla gerçekleş
tirilmişsayı
lamaz. Zira bu
ilke, ülke sı
nı
rlarıiçerisinde bulunan herkesin toplam vergi yüküne
katı
lması
nı gerektirmektedir. Genellik ilkesi, sosyal sı
nı
f farkı
gözetilmeksizin herkesin elde ettiği gelir, servet ya da harcamalar
üzerinden vergi ödenmesini amaçlar.
İ
ptal konusu 4837 sayı
lıYasa ile getirilen kurallar, kapsam
bakı
mı
ndan çok dar ve yalnı
zca motorlu taş
ı
tlar ile emlâk vergisi
mükellefleri için ek vergiler getirilmekle vergilemede genellik ve eş
itlik
ilkelerine, mali güce göre vergi alı
nmasıilkesine aykı
rıolduğu gibi,
2003 yı
lıbakı
mı
ndan vergi yasaları
na tabi olan vergiyi doğuran
olaylara, zorunlu bir neden olmadan yeni bir ek vergi getirilmesiyle de
vergide yasallı
k ilkesine de aykı
rı
lı
k teşkil etmektedir.
Anayasa’nı
n 73. maddesinde kurala bağlanan vergi adaleti ve
diğer ilkeler, sadece şeklî olarak sağlanamaz. Bu ilkelerin belki de ilk
gereği, vergisini ödeyen ile ödemeyeni eş
it tutmamak ve ödemeyenin
üzerine etkili olarak gitmektir. Bu, Devletin vergilendirmede en önemli
görevi olmak zorundadı
r. Bu nedenlerle, vergisini ödeyen kesime
sürekli ek vergi çı
karmak ve vergisini zamanı
nda veya hiç
ödemeyenlere sı
k sı
k vergi affıçı
kartmak ve bu tür kiş
ileri nası
l olsa
af çı
kar düş
üncesine sokmak, vergi adaleti ve diğer vergilendirme
ilkelerine de uygun düşmemektedir.
Yukarı
da izah ettiğim nedenlerle, iptal konusu kurallar,
Anayasa’nı
n 2., 10. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
k oluş
turduğundan,
4837 sayı
lı Yasa’nı
n 2. maddesinin iptaline karar verilmesi
gerekirken, bu yöndeki iptal isteminin reddine ilişkin çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yorum.
Üye
Ali HÜNER

127

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/48
: 2003/76

3.4.2003 günlü, 4837 sayı
lıEkonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin Ek
Vergiler Alı
nmasıHakkı
nda Kanun’un Ek Emlâk Vergisine iliş
kin dava
konusu 2. maddesinde, 29.7.1970 günlü, 1319 sayı
lıEmlâk Vergisi
Yasası
’nı
n 1 ve 12. maddelerinde yazı
lıbina, arsa ve arazilerin 2003
yı
lıvergi matrahlarıüzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek
emlâk vergisi alı
nacağı
; bina ve arazi vergisi ile ilgili muaflı
k ve
istisnaları
n bu vergi bakı
mı
ndan da geçerli kabul edildiği; 2003 yı
lı
nda
bina ve arazi vergisi mükellefi olanları
n bu verginin de mükellefi
oldukları
, bu verginin, 2003 yı
lıbina ve arazi vergisi matrahı
üzerinden bu Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren Emlâk Vergisi
Kanununda yer alan nispetlere göre belediyelerce hesaplanacağı
;
hesaplanan verginin, başka bir iş
leme gerek olmaksı
zı
n tahakkuk
etmişsayı
lacağıbelirtilmekte, ayrı
ca emlâk vergisi beyannamesi ve
bildirimi yapı
lmamasıhalinde uygulanacak işlemler ile ödenme biçimi
ve bu vergiden büyükş
ehir belediyelerine verilecek pay miktarı
düzenlenerek, 5. maddesinde de Yasa’nı
n yayı
mıtarihinde yürürlüğe
gireceği belirtilmektedir. Buna g öre, 10.4.2003 günlü Resmi
Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe giren söz konusu Yasa ile 2003
yı
lıiçin gerçekleş
mişvergiyi doğuran olay üzerinden emlâk vergisine
tâbi taş
ı
nmazlar için ikinci kez aynıolay nedeniyle ek emlâk vergisi
alı
nmakta, böylece bir çeşit çifte vergilendirme yapı
ldı
ğıgibi verginin
geriye yürütülmesi de sağlanmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 73. maddesinde, herkesin kamu giderlerini
karş
ı
lamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü
bulunduğu; vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
nı
n, maliye
politikası
nı
n sosyal amacıolduğu; vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülüklerin kanunla konulacağı
, değiştirileceği veya kaldı
rı
lacağı
öngörülerek Anayasa’nı
n 2. maddesinde nitelikleri belirtilen hukuk
devleti ilkesi vergilendirme ilkeleri yönünden somut biçimde dile
getirilmiştir.
Gerçekten, devletin vergilendirme yetkisinin sı
nı
rıaynızamanda
kişilerin hak ve özgürlüklerinin de sı
nı
rı
nıoluş
turduğundan bu yetkinin
keyfiliğe kaçacak biçimde kullanı
lması
nı
n önlenmesi hukuk devleti
olmanı
n gerekleri arası
nda öncelikli bir yere sahip bulunmaktadı
r.
Vergilendirme alanı
nda olasıkeyfi uygulamalara karşıdüş
ünülen ilk
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önlem, kuşkusuz yasallı
k ilkesidir. Ancak vergilerin yasayla getirilmesi
yalnı
z başı
na vergilendirme yetkisinin keyfi kullanı
larak adaletsiz
sonuçlar doğurması
nıengelleyemeyeceğinden yasallı
k ilkesi yanı
nda
verginin genel ve eşit olması
, idare ve kiş
iler yönünden duraksamaya
yol açmayacak belirlilik içermesi geçmiş
e yürümemesi, önceden
bilinebilme özelliği bulunması ve hukuki güvenlik ilkesine de
uygunluğunun sağlanmasıgerekir. Özellikle mülkiyet ve miras hakkı
,
özel hayatı
n gizliliği, çalı
ş
ma ve sözleşme özgürlüğü gibi temel hak
ve özgürlüklerle olan yakı
n ilgisi nedeniyle vergilendirme yoluyla
getirilen sı
nı
rlamaları
n, Anayasa’nı
n 13. maddesi uyarı
nca ölçülü ve
adil olmasıhakkı
n özüne dokunmamasıkı
saca demokratik toplum
düzeninin gerekleriyle uyum içinde bulunmasıda zorunludur. Bu
nedenle, 4837 sayı
lıYasa ile getirilen düzenleme ile yapı
ldı
ğıgibi,
çifte vergilendirme, geriye yürüme ve ek verginin yalnı
z iki vergi
türüyle sı
nı
rlıtutularak vergi yükünün dağı
lı
mı
nda eş
itliğin bozulması
gibi durumları
n Anayasa’nı
n belirtilen ilkeleriyle bağdaşmayacağı
açı
ktı
r.
Ne var ki vergi hukuku alanı
nda kabul gören ve Anayasa ile de
güvence altı
na alı
nan vergilendirme esasları
ndan, kimi durumlarda
sapmalar görülebilmektedir. Ancak, hayatı
n olağan akı
şıiçinde
normal kabul edilemeyecek doğal felaketler, savaşve seferberlik hali,
siyasi, ekonomik ve sosyal krizler gibi toplumu temelden sarsabilecek
olaylar dı
ş
ı
nda bu tür sapmalara izin verilmesinin, sosyal adaleti,
sosyal refahıve sosyal güvenliği sağlamakla yükümlü olan hukuk
devletinin sosyal niteliği ile uyum sağladı
ğıileri sürülemez.
Anayasa Mahkemesi, daha önce 17 Ağustos 1999 tarihinde
meydana gelen deprem felâketi nedeniyle çı
karı
lan 26.11.1999
günlü, 4481 sayı
lıYasa’nı
n motorlu taş
ı
tlar, emlâk, gelir ve kurumlar
vergisiyle ilgili benzer hükümleri hakkı
nda verdiği red kararı
nı
n
gerekçesinde “deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayı
pları
n
giderilmesi ve toplumsal dayanı
şmanı
n sağlanması
nı
” zorunlu neden
olarak değerlendirip getirilen düzenlemenin kamu yararıamacı
na
dayandı
ğı
nıkabul etmiştir. Oysa, gerekçesine göre dava konusu
düzenleme, böyle zorunlu bir neden dı
ş
ı
nda kamu sektörü “faiz dı
ş
ı
fazla hedefinin gerçekleştirilmesi” gibi ülkenin uzun süredir içinde
bulunduğu ve artı
k olağanüstü olarak nitelendirilemeyecek ekonomik
sı
kı
ntı
lara sı
nı
rlıda olsa çözüm bulmak amacı
yla yapı
lmı
ş
tı
r. Bu mali
sı
kı
ntı
nı
n, öngörülemeyen zorunlu bir nedenle değil, başarı
sı
z
ekonomik politikalar sonucu ortaya çı
ktı
ğıaçı
ktı
r.

129

Sonuç olarak, vergide genellik ve eşitlik ilkesiyle
bağdaş
maması
, geriye yürüme ve çifte vergilendirmeye yol açması
nedeniyle, Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine açı
k aykı
rı
lı
k oluş
turan
dava konusu kuralı
n, iptali gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne
katı
lmı
yoruz.
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/48
: 2003/76

Vergi ile ilgili kuralları
n Anayasa’ya uygunluk denetiminde diğer
Anayasa kurallarıile düzenlenen müessese ve ilkelere açı
kça ters
düşmedikçe denetimin 73. madde ile sı
nı
rlıyapı
lmasıgerekir.
Anayasa’da malî gücün tanı
mıbulunmamakla birlikte, kamu
maliyesinde malî güç göstergelerinin gelir, servet ve harcamalar
olduğu kabul edilmektedir.
Vergilendirme
ilkelerini
düzenleyen
Anayasa’nı
n
73.
maddesinde; herkesin, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere, malî
gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu, vergi yükünün adaletli
ve dengeli dağı
tı
lacağı
, malî yükümlülüklerin kanunla konulup
değiş
tirileceği veya kaldı
rı
lacağı belirtilirken maliye politikası
nı
n
sosyal amacıgerçekleştirmek olduğuna da yer verilmiş
tir.
İ
ptali istenilen 4837 sayı
lıEkonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin Ek
Vergiler Alı
nmasıHakkı
nda Kanun’un 1. maddesine göre; Kanun’un
yayı
m tarihinde 2003 yı
lıiçin adı
na motorlu taşı
tlar vergisi tahakkuk
etmişolan gerçek ve tüzelkiş
ilerden, bu taş
ı
tlar dolayı
sı
yla 2003 yı
lı
için tahakkuk eden motorlu taşı
tlar vergisi kadar ek motorlu taş
ı
tlar
vergisi alı
nacaktı
r.
Servet kapsamı
ndaki taşı
t araçları
ndan alı
nan verginin ek vergi
olarak nitelendirilmesi yoluyla aynı yı
l içinde ikinci kez
vergilendirilmesinin, Anayasa’nı
n belirlediği vergilendirme ilkelerine
aykı
rıolup olmadı
ğı
na gelince; ekonominin istikrarlıbir yapı
ya
kavuşturulması
, bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gelir artı
rı
cı
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ek tedbirlerin uygulamaya konulmasıgerekliliğinde kamu yararı
bulunduğu yadsı
namaz. Ülkemizde hangi nedenle olduğunun
tartı
şı
lması
na girilmeden ekonominin kötü yönetilmesi, iyileş
tirmeye
yönelik önlemlerin yerinde ve zamanı
nda alı
nmamasıgibi nedenlerin
irdelenmesi
iptali
istenilen
kuralı
n
anayasal
ölçütlerle
değerlendirilmesinde esas alı
namaz.
Kuş
kusuz yasama organı
nı
n aynıvergiyi doğuran olaylardan
ikinci kez ek vergi alı
nmasıyetkisini anayasal ölçütlere uyulmaksı
zı
n
kullanı
mı
na olanak tanı
namaz. Bu bağlamda, Anayasa’nı
n malî
yükümlülüklerin yasa ile konulmasıbaş
ka bir deyişle vergilerin
yasallı
ğıilkesinin amacı
; keyfi, takdire dayalıve sı
nı
rıbelli olmayan
vergilendirmeyi önlemektir. Vergi yasalarıile, malî yükümlülüklerinin
sı
nı
rları
nı
n belirlenmesi, bireylerin sosyal ve ekonomik durumlar ıile
temel hakları
nı
n etkilenmemesine özen gösterilmesi gerekir.
Vergilendirme yetkisi kullanı
lı
rken hukuk devletinin hukuk güvenliği
ilkesinin zedelenmemesine özen gösterilmelidir. Vergilendirme de,
vergi kanunları
nı
n geçmişe yürütülmemesi hukuk güvenliği ilkesinin
gereğidir. Ancak bir vergi yasası
nı
n henüz tamamlanmamı
şve hukukî
sonuçları
nıdoğurmamı
ş hukukî durum ve olaylara uygulanması
hukuksal anlamda geriye yürüme olarak nitelendirilememiş
tir. İ
ptali
istenilen kural bu yönü ile Anayasa’ya aykı
rıdeğildir. Zira Yasa’nı
n
yürürlüğe girdiği tarihte vergilendirme dönemi kapanmadı
ğı
ndan kural
gerçek anlamda geriye yürütülmemiştir.
Öte yandan yasakoyucu, anayasal kurallara uymak koşuluyla,
gelir, servet ya da harcamanı
n vergilendirilmesinde, konulara, nitelik
veya miktarlara göre değişik ölçütler getirebilir, gelirin unsurları
na ve
miktarı
na göre ayrıyükümlülükler ve oranlar belirleyebilir.
İ
ptali istenilen kuralla, bir servet göstergesi olan motorlu
taşı
tları
n ek vergi adıaltı
nda yeniden vergilendirilmesinde, taş
ı
tları
n
nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle yapı
lan hukukî
değerlendirme aynıdurum ve konumdaki her taşı
t sahibini kapsadı
ğı
ve herkes için geçerli olduğu için eş
itlik ilkesinin zedelediğinden
sözedilemez.
Verginin malî güce göre alı
nmasıilkesinin dava konusu kuralla
gözetilip gözetilmediğine gelince; “ödeme gücü” anlamı
nıiçeren “malî
güç”, verginin yükümlülerin ekonomik güçlerine göre alı
nması
nı
gerektirir. Malî güce göre vergilendirme aynı zamanda vergi
adaletinin sağlanması
nı
n yoludur. Kuralla, motorlu taş
ı
tlar vergisi
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yükümlülerinin ek vergi adıile yeniden vergilendirilmelerinin “malî
gücü” aş
an, adaletsiz bir vergi olduğu düşünülemez. Zira,
vergilendirmenin içerdiği kamu yararıkarş
ı
sı
nda bireyin sahip olduğu
servet nedeniyle vergilendirilmesi ölçülü ve adîldir. Bu durumda
kuralı
n malî gücü aşan bir vergilendirme içerdiği söylenemez.
Bu nedenlerle, 4837 sayı
lıEkonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin Ek
Vergiler Alı
nmasıHakkı
nda Kanun’un “Ek Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi”
başlı
klı 1. maddesinde düzenlenen kuralı
n, Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğıdüşüncesiyle çoğunluk görüşüne katı
lmı
yorum.
Üye
Aysel PEKİ
NER
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/48
: 2003/76

4837 sayı
lı“Ekonomik İ
stikrarıSağlamak İ
çin Ek Vergiler
Alı
nmasıHakkı
nda Kanun”un 1. maddesinde, 197 sayı
lıMotorlu
Taşı
tlar Vergisi Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan I, II, III ve
IV sayı
lıtarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanun’un yayı
mlandı
ğı
tarihte ilgili sicilde kayı
tlıbulunan taşı
tları
n bir defaya mahsus olmak
üzere 2003 yı
lıiçin tahakkuk ettirilen motorlu taşı
tlar vergisi tutarı
kadar ek motorlu taşı
tlar vergisine tabi olacakları
; 2. maddesinde de,
1319 sayı
lıEmlak Vergisi Kanunu’nun 1. ve 12. maddelerinde yazı
lı
bina, arsa ve arazilerin 2003 yı
lıvergi matrahlarıüzerinde bir defaya
mahsus olmak üzere ek emlak vergisi alı
nacağı
, muaflı
k ve istisnalar,
verginin 2003 yı
lıbina ve arazi vergi matrahıüzerinden Kanun’un
yayı
mıtarihinden itibaren Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan
nispetlere göre belediyelerce hesaplanacağı
, iki eş
it taksitte
ödeneceği, Kanun’un yayı
mı tarihine kadar emlak vergisi
beyannamesi veya bildirimi verilmemişolmasıhalinde verginin Emlak
Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre belirlenecek bina ve arazi
vergisi matrahıüzerinden tarh ve tahakkuk ettirileceği, tahsil edilen ek
emlak vergisinden, Emlak Vergisi Kanunu’nun mükerrer 38.
maddesinde belirtilen oranlarda büyükş
ehir belediyesine pay
verileceği belirtilmiş
tir.
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Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan
hakları
na dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren,
eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk
düzeni kurup bunu 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 bağlısayan, yargı
denetimine açı
k yasaları
n üstünde yasakoyucunun da bozamayacağı
temel hukuk ilkeleri ve Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan
devlettir.
Hukuk devletinde, vergilendirme yetkisi hukuk kuralları
çerçevesinde kullanı
lmalı
, adil olmalı
, vergilendirmenin temel ilkeleri
gözetilmelidir.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 73. maddesinin birinci fı
krası
nda
“Herkes, kamu giderlerini karşı
lamak üzere, mali gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür”; ikinci fı
krası
nda “Vergi yükünün adaletli ve
dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n sosyal amacı
dı
r”; gerekçesinde
de “vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
ilkesi geliş
tirilmiş
tir...” denilmiştir. Bununla, Anayasakoyucu, verginin
mali güce göre alı
nmasıve genelliği ilkeleriyle vergilendirmede eş
itlik
ve adaletin sağlanması
nıamaçlamı
ştı
r.
Vergide genellik ilkesi, herhangi bir ayı
rı
m yapı
lmaksı
zı
n, mali
gücü olanları
n kamu hizmetleri giderlerini karşı
lamak için vergi
yüküne katı
lı
mı
nıifade eder. Bu durum gözetildiğinde gelir ve malı
olan herkesin ekonomik gücü ile orantı
lıolarak vergi vermek
zorunluluğu bulunmaktadı
r. Yalnı
zca belli konulardan ve belli
kişilerden vergi alı
nması
yla bu ilkenin amacı gerçekleş
tirilmiş
sayı
lamaz.
Ek verginin, mali gücün belirlenmesinde dayanak olu ş
turan
servet, gelir ve harcamalardan mali güce göre alı
narak vergide
genelleme yapı
lmasıgerekirken sadece servetin konusu olan motorlu
taşı
tlar ve emlâklardan alı
nması
nı öngören itiraz konusu
düzenlemenin Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine uygunluğundan söz
edilemez.
Yasa’nı
n genel gerekçesinde, ülkenin ekonomik açı
dan daha
kuvvetli bir duruma gelmesi ve istikrarlıbir büyüme ortamı
nı
n temin
edilmesi açı
sı
ndan gelir politikası
nı
n önem taşı
dı
ğıekonominin
istikrarlıbir yapı
ya kavuş
turulmasıve borç stokunun azaltı
lması
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amacı
yla, özellikle servet üzerinden alı
nan vergilere yönelik olarak
düzenleme yapı
ldı
ğıaçı
klanmakta ise de bunun olağanüstü koşulları
n
zorunlu kı
ldı
ğı haklı bir neden olarak kabulünün mümkün
görülmemesi kanı
sıdava konusu Yasa’nı
n her iki maddesi içinde
geçerlidir. Bu düş
ünceyi maddeler yönünden ayrı
ştı
rmak mümkün
değildir.
Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n ek motorlu taş
ı
tlar vergisi
alı
nması
nıöngören itiraz konusu 1. maddesi yanı
nda, ek emlâk
vergisi alı
nması
nıdüzenleyen 2. maddesinin de Anayasa’nı
n 2. ve
73. maddelerine aykı
rı
lı
k oluş
turduğu düşüncesiyle, iptal isteminin
reddi görüş
üne katı
lmı
yorum. 23.7.2004

Üye
Ahmet AKYALÇIN
KARŞI OY
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/48
: 2003/76

4837 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenen 2. maddesi ile, 2003 yı
lı
ekonomik istikrarı
nı
n gerçekleş
tirilmesi için, emlak vergisinin
konusuna giren bina, arsa ve arazilerin 2003 yı
lımatrahlarıüzerinden
bir defaya mahsus olmak üzere ikinci kez ek emlak vergisi alı
nması
öngörülmüştür.
4837 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin iptaline ilişkin bölümde yer
alan, Anayasal denetim bakı
mı
ndan iptali istenen 2. madde ile
benzerlik arzeden ve benimde katı
ldı
ğı
m çoğunluk kararı
nda
belirtildiği gibi;
2003 yı
lıemlak vergisi, 1319 sayı
lıEmlak Vergisi Kanunu
uyarı
nca belirlenen nisbetler üzerinden alı
nmaktadı
r. Bu nisbetler
üzerinden 2003 yı
lı
nda ikinci kez ek emlak vergisi tahakkuk ve tahsil
edilmek
suretiyle
vergi
yükü
emlak
sahipleri
aleyhine
ağı
rlaş
tı
rı
lmakta, diğer vergi mükelleflerine ise yansı
tı
lmamaktadı
r. Bu
durum, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
nıengelleyerek,
Anayasa’nı
n 2. maddesinde öngörülen hukuk devleti ve 73.
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maddesinde
öngörülen
oluş
turmaktadı
r.

vergilendirme

ilkelerine

aykı
rı
lı
k

Diğer taraftan, bozulan ekonomik istikrarısağlamak için bir
defaya mahsus olmak üzere söz konusu ek vergilerin alı
nmak
istendiği Yasa’nı
n genel gerekçesinde belirtilmekte ise de, bu
gerekçeyi, olağanüstü bir hâl kabul edip haklıbir neden olarak
görmek mümkün değildir.
Bu nedenle, 4837 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinin iptal isteminin
reddine ilişkin çoğunluk kararı
na katı
lmı
yorum.

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/62
: 2003/77
: 24.7.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 11. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 27.6.1984 günlü, 3030 sayı
lı“Büyük Şehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiş
tirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanun”un 18. maddesinin 4736 sayı
lı
Yasa ile değiştirilen son fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 10. ve 127.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulması
istemidir.
I- OLAY
3030 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b) bendi
ve son fı
krasıuyarı
nca genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı
ndan Büyük
Şehir Belediyesine pay aktarı
lması
na ilişkin işlemin iptali istemiyle
açı
lan davada, kuralı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan
Mahkeme iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü şöyledir:
“DavacıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlı
ğıtarafı
ndan,
Devlet Bütçe gelirlerinden 4736 sayı
lıkanun gereğince Şubat 2003
sonuna kadar toplanan Büyükşehir Belediye payı
ndan kesintiler
yapı
ldı
ktan sonra geri kalan miktarı
n belediyeye ödenmesine iliş
kin
10.03.2003 tarih ve 020525 sayı
lıişlemin iptali istemiyle İ
ller Bankası
Genel Müdürlüğü’ne karş
ıaçı
lan davada; Uyuşmazlı
ğa esas alı
nan
4736 sayı
lıKanunu’nun 6. maddesiyle değişik 3030 sayı
lıyasanı
n 18.
maddesinin son fı
krası hükmünün Anayasa’ya aykı
rı olduğu
düşünüldüğünden 2949 sayı
lıyasanı
n 28. maddesi uyarı
nca dava
dosyasıincelendi:
27.06.1984 gün ve 3030 sayı
lıBüyükş
ehir Belediyelerinin
Yönetimi hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkı
nda Kanunun genel gerekçesinde, son yı
llarda artan bir
gelişme gösteren nüfus ve sanayileş
menin beraberinde Ankara,
İ
stanbul ve İ
zmir gibi büyük yerleşim merkezlerindeki şehirleş
meyi de
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hı
zlandı
rdı
ğıve şehirlerdeki bu geliş
menin belediye sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na
taşması
na yol açtı
ğı
, böylece belediye sı
nı
rları
na taşan plansı
z,
kontrolsuz yayı
lmanı
n; sosyal yapı
da, ekonomide ve yerleşme
şeklinde önemli değişiklikleri de beraberinde getirdiği dolayı
sı
yla
plansı
z ve kontrolsüz imarı
n; konut, ulaşı
m ve çevre sorunları
nıve alt
yapı yetersizliğini artı
racağı ancak
sözkonusu sorunları
n
çözümlenmesinde büyükşehirlerin ortaya çı
kması
ndan önceki
dönemden kalma ve o dönemin ihtiyaçları gözönüne alı
narak
hazı
rlanan ve uygulamaya konulan hukuki ve idari düzenlemelerin
ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğinden yeni bir düzenlemenin
yapı
lmasıgereğinden bahsedilerek 3030 sayı
lıkanunla düzenleme
yapı
lmı
ştı
r. Bu kanunun 1. maddesinde ise; amacı
n hizmetlerin planlı
,
programlı
, etkin ve uyum içinde yürütülmesinin sağlanmasıolduğu
belirtilmiştir. Bu amacı
n gerçekleşmesi için gerek 3030 sayı
lıkanunda
gerekse aynı kanunun uygulama yönetmeliğinde Büyükşehir
Belediyelerinin yapacaklarıgörevler tek tek sayı
lmı
ş
, bunun dı
ş
ı
nda
1580 sayı
lı Belediyeler Kanununda ve diğer özel yasalarda
Büyükş
ehir Belediyelerine ayrı
ca yeni yükümlülükler getirilmiştir.
Kanun koyucu Büyükşehir Belediyelerinin yükümlülüklerini
başarıile yerine getirebilmesi için ona paralel olarak Büyükşehir
Belediyelerinin gelirlerini de düzenlenmiştir.
3030 sayı
lı Kanunun Büyükşehir Belediye Gelirlerinin
düzenlendiği 18. maddesinin (b) fı
krası
nda; “Büyükş
ehir belediyesinin
bulunduğu il merkezinde yapı
lan Genel bütçe Vergi Gelirleri tahsilat
toplamıüzerinden gelir saymanlı
kları
nca hesaplanı
p ertesi ayı
n
sonuna kadar ilgili Büyükş
ehir belediyelerine yatı
rı
lacak %3 pay”
Büyükş
ehir Belediyelerinin gelirleri arası
nda sayı
lmı
ş
, son fı
krası
nda
ise, “(b) fı
krası
ndaki % 3’lük pay Bakanlar Kurulunca %6 oranı
na
kadar artı
rabilir” hükmü yer almı
ştı
r.
Sözkonusu düzenlemeye istinaden 27.04.1985 gün ve 18737
sayı
lıBakanlar Kurulu kararıile bu pay 1985 yı
lı
nda % 5 olarak
belirlenmiştir.
Ancak, 3030 sayı
lıkanunun 18. maddesinin son fı
krası
,
08.01.2002 gün ve 4736 sayı
lıkanunun 6. maddesi ile “Bakanlar
Kurulu (b) fı
krası
ndaki %3 pay oranı
nı%6 oranı
na kadar artı
rmaya
veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir. Bu payı
n %40’ıbu
miktardan düşülerek ilgili belediye hesabı
na, kalan %60’ıise İ
ller
bankasınezdindeki büyükş
ehir belediyeleri hesabı
na yatı
rı
lı
r ve
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büyükşehir belediyelerine
değiş
tirilmiştir.

nüfusları
na

göre

dağı
tı
lı
r”

ş
eklinde

Yukarı
da anı
lan 4736 sayı
lı kanunun 6. maddesinin
değerlendirilmesinden, Büyükş
ehir belediyesinin gelirleri arası
nda
yeralan Genel Bütçe vergi Gelirleri tahsilat toplamıüzerinden
büyükşehir belediyesine ayrı
lmakta olan %3 lük pay oranı
yla ilgili
olarak önceki düzenleme de Bakanlar kuruluna sadece artı
rma yetkisi
verildiği halde sözkonusu yeni düzenlemede Bakanlar kuruluna pay
oranı
nıartı
rmaya ya da kanuni had olan %3 oranı
na indirebilme
yönünde yetki verildiği ve bu yetkiye istinaden Bakanlar kurulunun
2002/3548 sayı
lıkararı
yla daha önceki düzenlemeye istinaden % 5
oranı
na kadar çı
kartı
lan pay oranı
nı
n %4.1 indirildiğinin anlaş
ı
lması
karş
ı
sı
nda sözkonusu düzenlemeyle Büyükş
ehir Belediye Gelirlerinin
azaltı
ldı
ğıgörülmüş
tür.
Diğer taraftan, aynıdüzenlemede, Büyükşehir belediyelerine
verilecek payı
n %40’ı
nı
n ilgili belediyeye gönderileceği ve kalan %’60
lı
k bölümünün ise İ
ller bankası
nda açı
lan hesaba aktarı
larak
Büyükş
ehir belediyeleri arası
nda nüfusları
na göre bir dağı
tı
ma tabi
tutulmuşolduğunun anlaşı
lmasıkarş
ı
sı
nda aynışekilde büyükşehir
belediyesinin gelirinin 2 kez azaltı
ldı
ğıgörülmektedir.
Yerel idareler içerisinde yer alan büyükşehir belediyelerinin
giderek yeni hizmetler yüklenmeleri modern endüstriyel geliş
meye
karş
ıçevre koş
ulları
nıve yaş
antıniteliğini iyileş
tirme zorunluluğu ve
halka yeni gereksinimlerine uyan yeni hizmetler sunmak zorunda
kalmaları
, hizmetlerin niteliklerini iyileştirmek istemeleri başka bir
deyişle kendilerine verilen görevleri gereği gibi yerine getirebilmeleri
için parasal olanaklara sahip olmalarıgerekmekte olup, ancak
parasal imkanlar sağlandı
ğıtakdirde daha özerk bir yapı
ya sahip
alacaklarıve çağdaşbelediyecilik hizmetleri verebilecekleri hususu
açı
ktı
r.
TC Anayasası
nı
n “Mahalli idareler” baş
lı
ğı
nıtaş
ı
yan 127.
maddesinin son fı
krası
nda, “Mahalli idarelerin belirli kamu
hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi araları
nda Bakanlar
Kurulunun izni ile birlik kurmaları
, görevleri, yetkileri,maliye ve kolluk
işleri ve merkezi idare ile karş
ı
lı
klıbağve ilgileri kanunla düzenlenir.
Bu idarelere, görevleri ile orantı
lıgelir kaynaklan sağlanı
r” hükmüne
yer verilmiştir.
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3030 sayı
lıYasa ile kanun koyucunun belediye gelirlerini
artı
rmayıhedeflediği, bu gelirlerde bir azalmanı
n düşünülmediği
anı
lan yasanı
n gerekçesinin incelenmesinden anlaş
ı
lmaktadı
r. Kaldı
ki, günümüz dünyası
nda yerel yönetimlerin güçlendirilmeye çalı
şı
ldı
ğı
da bilinen bir gerçektir. Toplum yararı
nı
n korunmasıve mahalli
ihtiyaçları
n gerçek anlamda karş
ı
lanabilmesi ise yerel yönetimlerin
mali yapı
ları
nı
n güçsüzleştirilmesi ile değil çağdaş yerel yönetim
anlayı
şı
na uygun olarak gelirlerinin artı
rı
lması ile mümkün
olabilecektir. Nitekim, Anayasanı
n 127. maddesinde de bu husus
vurgulanmı
ştı
r. Bu açı
dan, yerel yönetimlerin görevleri ile orantı
lıgelir
kaynakları
ndan yoksun bı
rakı
lmaması gerektiği, aksine bir
düşünüşün devamlıbüyüyen ve büyüdükçe de ihtiyaçlarıartan
Büyükş
ehir belediyelerinin gerekli hizmeti vermede zorlanmaları
na
sebep olacakları
, bundan da en büyük zararıhalkı
mı
zı
n göreceği,
kaldıki, yerel yönetim gelirlerinin düşürülmesinin bilinen Avrupa
Birliği kriterlerine de aykı
rı
lı
k teşkil ettiği düş
ünülmektedir.
Yukarı
da bahsedilen olgular karşı
sı
nda, 27.06.1984 tarih ve
3030 sayı
lıBüyükşehir belediyelerinin Yönetimi hakkı
nda kanun
hükmünde kararnamenin değiş
tirilerek kabulü hakkı
nda kanunun
18/b maddesi ile getirilen “%3’lük pay Bakanlar Kurulunca %6
oranı
na kadar arttı
rı
labilir” hükmünün Kamu Kurum ve Kuruluş
ları
nı
n
ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İ
le BazıKanunlarda Değişiklik
Yapı
lmasıHakkı
nda 4736 sayı
lıKanunun 6. maddesi ile “Bakanlar
Kurulu (b) fı
krası
ndaki %3 pay oranı
nı%6 oranı
na kadar artı
rmaya
veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir” ş
eklinde
değiş
tirilmesinin yerel yönetimlerinin gelirlerini arttı
rmaktan ziyade bu
hususu siyasi iradenin yetkisine bı
rakmakla bir yerde belediye
payları
nı
n azaltı
lması
nıamaçladı
ğı
, aksine bir düş
ünüş
ün kabulü
halinde zaten ayrı
ca bir kanun değişikliği yapı
lması
na gerek
bulunmadı
ğıbununda Anayasanı
n 127. maddesine ayrı
lı
k içerdiği
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Öte yandan, 2380 sayı
lıkanun uyarı
nca belediyelere genel
bütçe vergi gelirlerinden nüfus esası
na göre bakanlar kurulu kararma
göre belirlenecek olanlar dahilinde pay verildiğinden, dolayı
sı
yla
büyükşehir belediyeleri Türkiye genelinde nüfusuna göre zaten bu
yasa uyarı
nca hissesini aldı
ğı
ndan ve anı
lan yasa ile iller arası
nda
istisna yapı
lmayı
p nüfus sayı
sıkı
stas alı
ndı
ğı
ndan, 4736 sayı
lı
Kanunun 6. maddesi ile değişik 3030 sayı
lıYasanı
n 18. maddesinin
son fı
krasıhükmü ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı
nı
n %40’nı
n
ilgili belediyenin hesabı
na yatı
rı
lmasıgeriye kalan %60 payı
n ise İ
ller

139

Bankasınezdinde bir havuzda toplandı
ğıbu payı
n Büyükş
ehirlerin
nüfusları
na göre dağı
tı
lmasış
eklindeki düzenlemenin, esas alı
ndı
ğı
kriterler itibariyle, tüm belediyeler arası
nda ve nüfusları
na göre bir
dağı
tı
mıiçermemesi açı
sı
ndan aynızamanda Anayasanı
n eş
itlik
ilkesine aykı
rıolduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
Bu durumda, Büyük ş
ehir belediyelerinin gittikçe artan görevleri
ve vermişolduklarıhizmetlerin çeşitliliği karş
ı
sı
nda, TC Anayasası
nı
n
127. maddesi hükmü uyarı
nca görevleri ile orantı
lı gelir
kaynakları
ndan yararlandı
rı
lmalarıgerekirken 4736 sayı
lıKanunun 6.
maddesi ile değiş
tirilen 3030 sayı
lıkanunun 18. maddesinin son
fı
krasıhükmü ile Büyükş
ehir Belediyelerinin gelirlerinde hizmetin
aksaması
na sebebiyet verecek bir tarzda azalmaya imkan tanı
yan bir
düzenlemenin TC Anayasası
nı
n 127. maddesine aykı
rı
lı
k içerdiği
sonucuna varı
lmakla 3030 sayı
lıYasanı
n değişik 4736 sayı
lıYasanı
n
6. maddesi ile değişik 18. maddesinin son fı
krasıhükmünün
Anayasaya aykı
rı
lı
ğıkanaati ile bu fı
kranı
n iptali ve bakı
lan dava
açı
sı
ndan bu fı
kranı
n uygulanması
ndan doğacak sonradan
giderilmesi güç veya olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi için
iptali istenen fı
kranı
n yürürlüğünün durdurulmasıistemiyle Anayasa
mahkemesine baş
vurulması
na ve dosyadaki belgelerin onaylıbirer
örneklerinin Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı
na gönderilmesine
04.06.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
27.6.1984 günlü, 3030 sayı
lı“Büyük Şehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkı
nda Kanun”un 18. maddesinin 4736 sayı
lıYasa’nı
n 6.
maddesi ile değiş
tirilen son fı
krasış
öyledir:
“Bakanlar Kurulu, (b) fı
krası
ndaki % 3 pay oranı
nı% 6 oranı
na
kadar artı
rmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir. Bu
payı
n % 40’ıbu miktardan düşülerek ilgili belediye hesabı
na, kalan %
60’ıise İ
ller Bankasınezdindeki büyük ş
ehir belediyeleri hesabı
na
yatı
rı
lı
r ve büyük şehir belediyelerine nüfusları
na göre dağı
tı
lı
r.”
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B- İ
lgili Yasa Kuralı
3030 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesinin birinci fı
krası
nı
n ilgili
görülen (b) bendi ş
öyledir:
“b) Büyük ş
ehir belediyesinin bulunduğu il merkezinde yapı
lan
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat toplamı üzerinden gelir
saymanları
nca hesaplanı
p, ertesi ayı
n sonuna kadar ilgili büyük şehir
belediyesine yatı
rı
lacak %3 pay,”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 10. ve 127. maddelerine
aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Mehmet ERTEN’in katı
lı
mları
yla
2.7.2003 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine, yürürlüğün
durdurulma isteminin bu konudaki raporun hazı
rlanması
ndan sonra
karara bağlanması
na OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
ve ilgili görülen Yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüş
ülüp düş
ünüldü:
Baş
vuru kararı
nda, itiraz konusu yasa kuralıile büyükşehir
belediyelerinin gelirlerinin, hem genel bütçe vergi gelirlerinden ayrı
lan
payı
n azaltı
lmasıyolunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesi, hem de
ayrı
lan bu payı
n belli bir oranı
nı
n büyük şehir belediyelerine nüfusları
oranı
nda dağı
tı
lmasısonucunda azaltı
ldı
ğı
, oysa, Anayasa’nı
n 127.
maddesinin son fı
krası
na göre yerel yönetimlere görevleri ile orantı
lı
gelir kaynakları sağlanması gerektiği, toplum yararı
nı
n yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi ile sağlanabileceği, bu nedenlerle itiraz
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konusu yasa kuralı
nı
n Anayasa’nı
n 10. ve 127. maddelerine aykı
rı
olduğu ileri sürülmüş
tür.
A- Fı
kranı
n Birinci Tümcesinin İ
ncelenmesi
3030 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b)
bendinde, büyük ş
ehir belediyesinin bulunduğu il merkezinde yapı
lan
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı
nı
n % 3’ü ilgili belediyenin
gelirleri arası
nda sayı
lmaktadı
r. Aynımaddenin itiraz konusu son
fı
krası
nı
n ilk tümcesi ile %3’lük pay oranı
nı%6’ya kadar artı
rma veya
kanuni haddine kadar indirme konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki
verilmektedir.
Anayasa’nı
n 127. maddesinde, mahalli ortak ihtiyaçları
n
karş
ı
lanabilmesi için kurulan mahalli idarelerin, kuruluş, görev ve
yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenleneceği ve bu idarelere görevleri ile orantı
lıgelir kaynakları
nı
n
sağlanacağıöngörülmüştür. 3030 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesinin son
fı
krası
nda öngörülen genel bütçe vergi gelirlerinden yapı
lacak
dağı
tı
mı
n alt ve üst sı
nı
rlarıgösterilmek suretiyle Bakanlar Kurulu’na
yetki verilmiş
tir. Buna göre, yürütme organı%3’ün altı
nda bir oran
tesbit edemeyeceği gibi %6’nı
n üzerine de çı
kamayacaktı
r. Genel
Bütçe gelirleri tahsilat oranlarıya da vergi gelirlerindeki artı
ş ve
azalı
şlar gözetilerek mahalli idarelere aktarı
lacak kaynakları
n
miktarları
nı
n belirtilen oranlar içinde dağı
tı
lmasıve mali kaynakları
n
ekonomik dengelerin gerektirdiği biçimde kullanı
lmasıamacı
yla
Bakanlar Kurulu’na belediye gelirlerinde arttı
rma ve azaltma yetkisi
verilmesinde Anayasa’ya aykı
rı
lı
k görülmemiş
tir.
Öte yandan, yapı
lan düzenleme ile aynıkonumda olan büyük
şehir belediyeleri arası
nda herhangi bir ayı
rı
m gözetilmediğinden
Anayasa’nı
n 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
ktan da
söz edilemez.
Açı
klanan nedenlerle itiraz konusu fı
kranı
n birinci tümcesi
Anayasa’ya aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Samia AKBULUT
katı
lmamı
ş
lardı
r.

ve

Yalçı
n ACARGÜN

B- Fı
kranı
nİ
kinci Tümcesinin İ
ncelenmesi
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bu

görüşlere

1- Anayasa’nı
n 127. Maddesi Yönünden İ
nceleme
3030 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesinin son fı
krası
nı
n ikinci
tümcesinde, büyük şehir il merkezinde yapı
lan genel bütçe vergi
gelirleri tahsilat toplamı
ndan büyük şehir belediyesine verilen payı
n
ne ş
ekilde dağı
tı
lacağıkonusu düzenlenmektedir. Bu payı
n %40’ı
doğrudan ilgili büyük şehir belediyesi hesabı
na aktarı
lı
rken, kalan %
60’lı
k kı
sı
m İ
ller Bankasıaracı
lı
ğıile tüm büyük ş
ehir belediyeleri
arası
nda pay edilmektedir.
Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrı
lan payı
n bu ş
ekilde
dağı
tı
mı
nı
n gerekçesi, özetle, büyük şehir belediyelerinin illerde
toplanan vergilerden aldı
klarıpayı
n büyük ş
ehirler arası
nda gerçek
bir adaletsizliğe yol açtı
ğı
, Anadolu’daki büyük şehir belediyelerine
haksı
zlı
k yapı
ldı
ğı
, illerde toplanan vergilerin büyük bir bölümünün,
holdinglerin, bankaları
n genel merkezlerinin bulundu ğu İ
stanbul,
Ankara ve Kocaeli illerine yatı
rı
ldı
ğı
, kendi illerinde vergi rekortmenleri
olan vergi mükelleflerinin iş
yeri merkezlerini İ
stanbul ve Ankara gibi
büyük şehirlere taş
ı
dı
kları ve vergilerini de o ile yatı
rdı
kları
,
Anadolu’nun büyük şehirlerinde çalı
ş
tı
rdı
klarıişçilerin, gecekondu,
ulaş
ı
m, yol, eğitim gibi sorunları
n o illere ek hizmetler ve malî yük
getirmekte olması
na rağmen, vergi gelirlerinin İ
stanbul, Ankara ve
Kocaeli gibi büyük şehirlere haksı
z olarak verildiği yolundadı
r.
Anayasa’nı
n 127. maddesinin son fı
krası
nı
n son tümcesine
göre, yerel yönetimlere görevleri ile orantı
lı gelir kaynakları
sağlanması gerekmektedir. Gelir kaynakları
nı
n sı
nı
rlı olması
nedeniyle büyük şehirlere tahsis edilen genel bütçe vergi payı
nı
n
belediyeler arası
nda dağı
tı
mıönem taş
ı
maktadı
r.
Büyük şehir belediyelerinin görevleri yasalarda belirlenirken
herhangi bir ayı
rı
m gözetilmemiş
se de, her büyük şehir belediyesinin
yerine getirmek durumunda olduğu hizmetlerin nitelik ve nicelik
itibarı
yla farklı
lı
k göstereceği kuşkusuzdur. Herhangi bir büyük şehir
belediyesinin nüfusu yanı
nda yöredeki sanayi yoğunluğu, eğitim
kurumları
nı
n sayı
sı
, geliş
me hı
zı
, üretim ve tüketim kapasitesi, kültür
ve eğitim seviyesi ile ekonomik faktörler mahalli hizmetlerin niteliğini
ve maliyetini doğrudan etkileyen unsurlardı
r. Bu etkenler
gözetildiğinde belediyelerin hizmet maliyetlerinin her zaman nüfusla
doğru orantı
lı olarak artmadı
ğı bir gerçektir. Büyük şehir
belediyelerinin il merkezlerinde toplanan genel bütçe vergi
gelirlerinden ayrı
lan %60’lı
k payı
n, itiraz konusu kuralda olduğu gibi
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nüfus baz alı
narak Anayasa’nı
n 127. maddesinde öngörülen biçimde
belediyelere görevleriyle orantı
lıadil bir dağı
tı
mı
nı
n sağlanamayacağı
açı
ktı
r.
Kaldıki, Yasa’nı
n gerekçesinde belirtildiği gibi işyerlerinin
üretim yeri ile merkezlerinin farklıyerde bulunmasınedeniyle
vergilerinin tarh ve tahsilatı
nı
n da farklı
lı
k göstermesi sorunu, itiraz
konusu kuralda öngörüldüğü gibi adil olmayan
bir paylaş
ı
m
sistemiyle değil, çeşitli yasalarda yapı
lacak düzenlemelerle
aşı
labilecek konulardandı
r.
Açı
klanan nedenlerle itiraz konusu fı
kranı
n ikinci tümcesi
Anayasa’nı
n 127. maddesine aykı
rı
dı
r.
Bu görüş
e Yalçı
n ACARGÜN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul
ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ve Mehmet ERTEN katı
lmamı
ş
lardı
r.
2- Anayasa’nı
n 10. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, iptalini istediği kuralla % 40 ve % 60’lı
k vergi gelirleri
payı
nı
n tüm belediyeler arası
nda ve nüfusları
na göre dağı
tı
mı
içermediğinden, Anayasa’nı
n eş
itlik ilkesine aykı
rıolduğunu ileri
sürmektedir.
Aynı hukuksal durumda bulunanları
n aynı kurallara, ayrı
hukuksal durumda bulunanları
n da ayrıkurallara tabi tutulmasıeş
itlik
ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturmaz.
Bu nedenle, 3030 sayı
lıYasa’nı
n uygulandı
ğıbüyük şehir
belediyeleri ile bu Yasa’nı
n uygulanmadı
ğıdiğer belediyeler aynı
hukuksal durum ve statüde olmadı
ğı
ndan kural Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rıdeğildir.
VI- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
İ
tiraz konusu yasa hükmünün yürürlüğünün durdurulmasıistemi
24.7.2003 günlü, E.2003/62, K.2003/10 (Yürürlüğü Durdurma) sayı
lı
kararla reddedilmiş
tir.
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VII- SONUÇ
27.6.1984 günlü, 3030 sayı
lı“Büyük Şehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkı
nda Kanun”un 18. maddesinin 4736 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen son fı
krası
nı
n;
A- Birinci tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, Samia AKBULUT ile Yalçı
n ACARGÜN’ün karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- İ
kinci tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
Yalçı
n ACARGÜN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Ahmet
AKYALÇIN ile Mehmet ERTEN’in karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
24.7.2003 gününde karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mehmet ERTEN
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KARŞIOY
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/62
: 2003/77

Anayasa’nı
n 127. maddesi, Mahalli İ
darelerin il, belediye ve köy
halkı
nı
n mahalli müşterek ihtiyaçları
nıkarş
ı
lamak üzere kuruluş
esaslarıkanunla belirlenen ve kararı organları gene kanunla
gösterilen, seçmenler tarafı
ndan seçilerek oluşturulan kamu tüzel
kişileri olduğunu, kuruluşve görevleri ile yetkilerinin yerinden yönetim
ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceğini amirdir.
Bu madde de söz edilen yerinden yönetim ilkesi yerel
yönetimlerin tüzel kiş
iliğe sahip olması
, görevli organları
nıseçme
hakkı
nı
n verilmesi ve bu organlara karar verme yetkisinin tanı
nması
,
özerklik kurumunun anayasal bir temele oturtulması
dı
r.
Genel anlamda özerklik, sosyal bir topluluğun ya da tüzel
kişiliğin kendilerini yöneten kuralları
n tümünü ya da bir bölümünü
bizzat saptayabilmeleri veya Anayasa ve Yasaları
n çizdiği sı
nı
rlar
içinde hareket edebilme özgürlüğü ve yetisidir. Yerel yönetimler
açı
sı
ndan özerklik ile Anayasa ve yasaları
n belirlediği kanun
hizmetlerinin önemli bir bölümünün yurttaşları
n yararı
na olarak yerel
yönetimlerin sorumluluğu altı
nda yerine getirilmesi yetkisidir.
127. maddenin beş
inci fı
krası
nda öngörülen idari vesayet,
merkezden yönetimin yerel yönetimler üzerinde yapabileceği ve yasa
ile düzenlenmesi gereken bir denetim yetkisidir. Ancak bu yetki,
sı
nı
rsı
z ve takdire bağlı olmayı
p, mahalli hizmetlerin idarenin
bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde
birliğin sağlanması
, toplum yararı
nı
n korunması ve mahalli
ihtiyaçları
nı
n gereği gibi karşı
lanmasıamaçları
na yöneliktir. İ
dari
vesayet, merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin icrai kararları
nı
onama, geri çevirme ve kimi durumlarda değiştirerek onama
yetkisidir. Merkezden yönetimin elinde sadece salt ve biçimsel bir
denetim ve otorite aracıolmadı
ğıgibi yerel yönetimlerin yetkisini
ortadan kaldı
racak, etkisiz kı
lacak biçimde kullanı
lamaz.
Yerel yönetimlerin kuruluşesasları
, karar organları
nı
n oluşumu,
görev ve yetkilerinin belirlenmesi, merkezi yönetimle bağve ilgileri,
bunları
n üzerinde uygulanacak idari vesayet yetkisi, yasal

146

düzenlemeyi gerektirir. Pekçok kararı
mı
zda yasallı
k, temel ilkelerin
hepsinin yasakoyucu tarafı
ndan konulmasıve ancak yasakoyucunun
uygun göreceği ayrı
ntı
ları
n yürütmece düzenlenmesi şeklinde tarif
edilmektedir.
İ
tiraz konusu 18. maddenin son fı
krası
nı
n birinci cümlesinde,
Bakanlar Kurulu’na (b) fı
krası
ndaki %3 pay oranı
nı%6 oranı
na kadar
artı
rma veya kanuni haddine kadar indirme yetkisi verilmektedir.
%3-%6 pay oranları arası
nda tesbit yetkisi verilmesi ile
Bakanlar Kuruluna, genel, sı
nı
rsı
z, takdire bağlı
, zaman içinde sı
k sı
k
değiş
ebilen, hiyerarş
i benzeri, ölçütleri belirsiz yetki tanı
nmaktadı
r.
Bu da, merkezden yönetimin yerel yönetimler üzerinde
yapabileceği ve yasa ile düzenlenmesi gereken bir denetim yetkisi
olan ve sı
nı
rsı
z ve takdire bağlıolmayan idari vesayet ilkesine,
yasakoyucunun Anayasa ile kendisine verilmiş olan düzenleme
görevinin merkezi idareye devretmek suretiyle, Anayasa’nı
n 7.
maddesindeki yasama yetkisinin devredilemeyeceği kuralı
na
aykı
rı
dı
r.
Açı
klanan nedenlerle çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/62
: 2003/77

3030 Sayı
lıBüyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkı
nda
Kanun’un 18. maddesinin 8.1.2002 günlü 4736 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen itiraz konusu son f ı
krası
nda “Bakanlar Kurulu (b)
fı
krası
ndaki % 3 pay oranı
nı% 6 oranı
na kadar artı
rmaya veya
kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir. Bu payı
n % 40’ıbu
miktardan düş
ülerek ilgili belediye hesabı
na kalan % 60’ıise İ
ller
Bankasınezdindeki büyük şehir belediyeleri hesabı
na yatı
rı
lı
r ve
147

büyük ş
ehir belediyelerine nüfusları
na göre dağı
tı
lı
r.” denilmekte, bu
fı
kra ile göndermede bulunulan (b) fı
krası
nda da, “Büyük şehir
belediyesinin bulunduğu il merkezinde yapı
lan Genel Bütçe Vergi
Gelirleri Tahsilât toplamıüzerinden gelir saymanları
nca hesaplanı
p,
ertesi ayı
n sonuna kadar ilgili büyük ş
ehir belediyesine yatı
rı
lacak %
3 pay”, büyük şehir belediyesinin gelirleri arası
nda sayı
lmaktadı
r.
Anayasa’nı
n “Mahalli İ
dareler”e ilişkin 127. maddesinin son
fı
krası
nda, mahalli idarelere görevleri ile orantı
lıgelir kaynakları
sağlanacağı belirtilmektedir.
Mahalli
idarelerin
görevlerinin
belirlenmesinde, belediye sı
nı
rlarıiçinde hizmet verdikleri nüfus
sayı
sı
nı
n önemi yadsı
namaz. Bunun yanı
nda, yörelerin sosyo
ekonomik özellikleri, geliş
me düzeyleri gibi faktörlerin de büyük şehir
belediyelerinin görevlerini etkileyebileceği düş
ünülebilirse de,
gereksinimleri birbirinden çok farklıolan büyük şehir statüsündeki
belediyelerin görevlerinin saptanması
nda objektif bir ölçü bularak
buna göre pay dağı
tı
mıyapmanı
n zorluğu da gözardıedilemez.
Nitekim, Anayasa’nı
n 127. maddesinde belediyelerin yaptı
kları
hizmetlerin büyüklüğünün hangi ölçüye göre saptanacağıkonusuna
açı
klı
k getirilmemiş
, bu husus yasa koyucunun takdirine bı
rakı
lmı
ş
tı
r.
Bu nedenle yasakoyucu, 18. maddenin (b) fı
krasıile öngörülen payı
n
% 40’ı
nı
n ilgili belediyelere verilmesini, kalan % 60’ı
nı
n da büyük
şehir belediyelerine nüfusları
na göre dağı
tı
lması
nıuygun görmüştür.
İ
ptal kararı
nı
n gerekçesini oluş
turan çoğunluğun görüşü de %
60’lı
k bölümün büyük şehir belediyeleri arası
nda dağı
tı
lmaması
yönünde değil, bu dağı
tı
mı
n nüfusa göre yapı
lmamasıgerektiği
yolundadı
r. Ancak, Anayasa’da mahalli idarelere görevleri ile orantı
lı
gelir sağlama konusunda yasakoyucunun, anayasal ilkelere bağlı
kalmak koş
uluyla nüfusu ölçü alması
nıengelleyen bir kural yer
almadı
ğı
ndan
böyle
bir
gerekçenin
anayasal
dayanağı
bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kuralı
n son tümcesine iliş
kin
istemin reddi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Üye
Ertuğrul ERSOY

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/62
: 2003/77

İ
tiraz konusu 3030 sayı
lı“Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değ
iştirilerek Kabulü Hakkı
nda
Kanun”un 18. maddesinin 4736 sayı
lıYasa ile değ
işik son fı
krası
nı
n ikinci
tümcesinde, büyük ş
ehir belediyesinin bulunduğu il merkezinde yapı
lan
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat toplamıüzerinden Bakanlar Kurulu’nun
tesbit ettiği payı
n %40’ı
nı
n paydan düş
ülerek doğ
rudan ilgili belediye
hesabı
na, kalan %60’ı
nı
n ise İ
ller Bankasınezdindeki büyük ş
ehir
belediyeleri hesabı
na yatı
rı
larak bu belediyelerin nüfusları
na göre
dağ
ı
tı
lacağı
öngörülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 127. maddesinin ikinci fı
krası
nda, mahalli idarelerin
kuruluşve görevleri ile yetkilerinin, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak
kanunla düzenleneceği; beş
inci fı
krası
nda, merkezi idarenin, mahalli
idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun
ş
ekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğ
in sağ
lanması
, toplum
yararı
nı
n korunmasıve mahalli ihtiyaçları
n gereği gibi karş
ı
lanması
amacı
yla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet
yetkisine sahip olduğu; altı
ncıfı
krası
nda, mahalli idarelere görevleriyle
orantı
lı
gelir kaynakları
sağlanacağ
ıbelirtilmiş
tir.
Mahalli idarelere iliş
kin 127. maddede, mahalli idarelerin görevlerinin
belirlenmesi yasakoyucunun takdirine bı
rakı
lmı
şve mahalli hizmetlerde
belirgin bir ölçü getirilmemiş
tir. Yasakoyucu da itiraz konusu kuralda %60
payı
n büyük ş
ehir belediyelerine, nüfusları
na göre dağı
lı
mı
nıuygun
görmüş
tür. Kaldı
ki, bunu engelleyen bir durumda söz konusu değildir.
3030 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesinde de büyük ş
ehir belediyelerinin
görevleri sayı
lmı
ş
tı
r.
Özgün yapı
yıtaş
ı
yan büyük ş
ehir belediyelerinin bu görevlerinin
yoğunluk derecesinin, orada yaşayan insanları
n sayı
sı
na göre değiş
kenlik
göstereceği kuş
kusuzdur. Her ne kadar nüfusun yanı
nda diğer faktörlerin,
hizmetin yürütülmesindeki etkinliği gözardıedilemez ise de bu ölçünün
yasakoyucu tarafı
ndan belirlenmesindeki güçlük inkâr edilemez.
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Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kuralı
n son tümcesinin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
ndan söz edilemez. İ
stemin reddi gerektiği
düş
üncesiyle çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yorum.
Üye
Ahmet AKYALÇIN
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/62
: 2003/77

3030 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesinin son fı
krası
nı
n itiraz konusu
ikinci tümcesinde, büyük ş
ehir il merkezinde yapı
lan genel bütçe vergi
gelirleri tahsilat toplamı
ndan büyük şehir belediyelerine verilen payı
n
ne şekilde dağı
tı
lacağıkonusu düzenlenmiştir.
Başvuru kararı
nda, büyük şehir belediyelerine modern
endüstriyel geliş
melere karş
ıçevre koşulları
nıve yaşantıniteliğini
iyileştirme, yeni gereksinmelere uyan yeni hizmetler sunma gibi yeni
görevler yüklenmesinin, onları
n parasal olanaklara sahip olmaları
nı
gerektirdiği halde, itiraz konusu düzenlemenin ikinci tümcesiyle büyük
şehir belediye gelirlerinin ikinci kez azaltı
ldı
ğı
, sağlanan gelirin
yüklenen görevlerle orantı
lıolmadı
ğıve bu durumun Anayasa’nı
n
127. maddesine aykı
rı
lı
k oluş
turduğu ileri sürülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 73. maddesinde yer alan, herkesin, kamu
giderlerini karş
ı
lamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle
yükümlü olduğuna iliş
kin düzenleme ile belli gelirlerin belli giderlere
tahsis edilmeyerek devlet maliyesinin bir bütün olacak şekilde ele
alı
nmasıyönündeki genellik ilkesi birlikte nazara alı
ndı
ğı
nda,
genel bütçe vergi gelirlerinin belli bir yerdeki veya bölgedeki
hizmeti görmek için toplanmadı
ğı
nı
, Anayasa’daki tanı
mıile kamu
giderlerini karş
ı
lamak üzere toplandı
ğı
nıgöstermekte, toplandı
ğı
yerde harcanmasıgerektiği yolunda da bir kural bulunmamaktadı
r.
Buna göre, büyük ş
ehir belediyelerinin il merkezlerinde toplanan
genel bütçe vergi gelirlerinin, büyük ş
ehir belediyelerine dağı
tı
mı
olanaklıbulunmaktadı
r.
Öte yandan, Ülkemizin önde g elen bir çok hizmet ve
sanayi kuruluş
unun, Anadolu’nun değiş
ik büyük ş
ehir belediyeleri
içerisinde faaliyet gösterdikleri ve bu belediyelerin bir çok konudaki
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görevlerini nitelik ve nicelik olarak artı
rdı
klarıhalde, üretimleri
sonucu elde edilen gelirler, genel merkezlerinin, dolayı
sıile de vergi
mükellefiyet kayı
tları
nı
n bulunduğu Ankara, İ
stanbul gibi belli başlı
büyük şehirlerin vergi dairelerine ödenmekte ve anı
lan illerin genel
bütçe vergi gelirleri içinde yer almaktadı
r. Bu durumun ise,
toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin, büyük şehir il merkezlerinde
bizzat yapı
lan faaliyetler sonucunda elde edilmediğini göstermektedir.
Diğer
taraftan,
geliş
miş bölgelerdeki
büyük
ş
ehir
belediyelerinin gelir düzeyi daha yüksek, geliş
memişbölgelerdeki
büyük şehir belediyelerinin gelir düzeyi ise daha düşüktür. Herhangi bir
büyük şehir belediyesinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin
nüfusa oranıne olursa olsun, 3030 ve 1580 say ı
lıYasa’lar, tüm
büyük ş
ehir belediyelerine ayı
rı
msı
z aynıgörev ve sorumluluğu
yüklemektedir. Bunları
n yerine getirilebilmesi ise aynıdüzeyde gelir
elde edilmesine bağlı
dı
r. İ
şte söz konusu düzenleme ile daha çok
geliş
miş bölgelerde yer alan büyük şehir belediyelerinin il
merkezlerinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden ayrı
lan pay
nüfusa göre dağı
tı
m sonucunda fazla geliş
memişolan büyük şehir
belediyelerine aktarı
labilmekte ve böylece fazla gelişmemiş
bölgelerde bulunan büyük şehir belediyelerinin görevlerini yerine
getirebilmesi sağlanarak bölgeler arası
ndaki eş
itsizlik giderilmek
istenmektedir.
Yukarda yer verilen açı
klamalar, itiraza konu edilen Yasa
hükmünün Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nda belirtilen sosyal adalet, 5.
maddesinde açı
kalanan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkelerine,
Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sı
nı
rları
nıbelirleyen 65.
maddesine, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkı
nmanı
n yurt düzeyinde
dengeli geliş
mesini öngören 166. maddesine baş
vurunun ve
çoğunluk görüşünün aksine mahalli idarelere görevleri ile orantı
lı
gelir kaynağısağlanması
nıöngören 127. maddesine uygun bir
düzenleme olduğunu göstermektedir.
Bu nedenlerle, Anayasa’ya aykı
rı olmayan kuralı
n iptali
yönündeki çoğunluk düş
üncesine katı
lmı
yorum.

Üye
Mehmet ERTEN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/31
: 2003/87
: 8.10.2003

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Cumhuriyet
Halk) Partisi Grubu adı
na Grup Başkanvekili Oğuz OYAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 3.4.2003 günlü, 4839 sayı
lı
“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununda Değişiklik
Yapı
lması
na Dair Kanun”un;
1) 1. maddesiyle 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğı Kanunu’nun 14. maddesinin (a) f ı
krası
nda yapı
lan
değiş
ikliğin,
2) 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayı
lı Kanunun 40.
maddesinin birinci fı
krasıile (a) ve (d) bentlerinin,
3) 6. maddesiyle 5434 sayı
lıKanun’un Geçici 139. maddesine
eklenen fı
kraları
n,
4) 7. maddesiyle 5434 sayı
lıKanun’a eklenen Geçici 213.
maddenin,
5) 8. maddesiyle 5434 sayı
lıKanun’a eklenen Geçici 214.
maddenin,
6) 9. maddesinin,
Anayasa’nı
n 2., 5., 7., 10., 13., 48., 49., 60., 128. ve 140.
maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulması
na karar verilmesi istemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Dava dilekçesinin yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren
gerekçe bölümü ş
öyledir:
“I. OLAY
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03.04.2003 kabul tarihli ve 4839 sayı
lı“Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”, 17
Nisan 2003 gün ve 25082 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanarak
yürürlüğe girmiştir.
4839 sayı
lıKanunun 1 inci maddesiyle 5434 sayı
lıKanun’un 14
üncü maddesinin (a) fı
krası
nda yer alan emekli keseneği oranı% 15
ten, %16 ya yükseltilmiştir
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 2. maddesiyle, 5434 sayı
lı
Kanunun 40. maddesinin :
a) Birinci fı
krasıdeğiştirilerek zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rı61’e
düşürülmüş
; iş
tirakçilerin görevleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren
yaş sı
nı
rı
nı
n 61 yaşı
nı doldurdukları gün olduğu, 61 yaş
ı
nı
dolduranları
n açı
ktan ya da naklen atamaları
nı
n yapı
lamayacağı
,
ancak, personel kanunları
ndaki yaşsı
nı
rları
na iliş
kin hükümler ile 43
üncü madde hükmünün saklıolduğu,
b) (a) bendi değiştirilerek; 6400 ve daha yukarıek göstergeli
görevlere ortak kararname ya da Bakanlar Kurulu kararıile atanmı
ş
olup, bu görevleri fiilen yürütenlerden görevinin önem, sorumluluk ve
niteliği yönünden hizmetine gereksinim duyularak görevde
kalmaları
nda yarar görülenlerin yaşsı
nı
rı
nı
n, Bakanlar Kurulu kararı
ile 65 yaşı
nıdoldurduklarıgünü geçmemek üzere uzatı
labileceği,
c) (d) bendi değiş
tirilerek; (a) bendinde belirtilen görevlere 61
yaş
ı
nı
, (b) bendinde belirtilen görevlere 67 yaş
ı
nıve (ç) bendindeki
görevlere de karşı
lı
ğı
nda gösterilen yaş sı
nı
rı
nı doldurmuş
bulunanları
n açı
ktan ya da naklen atanamayacaklarıbildirilmiştir.
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 6. maddesi ile 5434 sayı
lı
Kanunun 139 uncu maddesine yeni fı
kralar eklenerek, emekli ve
malûllük aylı
ğı alanlardan kendileri için 120, eş
leri için 90,
çocuklardan her biri için 60, ana ve babalardan her biri için 90, dul
aylı
ğıalanlardan 90, yetim aylı
ğıalanlardan 60 gösterge rakamı
nı
n
memur aylı
kları
na uygulanan katsayı ile çarpı
mı sonucunda
bulunacak tutarda sağlı
k katkıpayıalı
nacağı
; ancak bu katkıpayı
nı
n
hiçbir şekilde emekli, malûllük, dul ve yetim aylı
kları
nı
n %1 ini
geçemeyeceği bildirilmiş
tir. 5434 sayı
lıKanunun 64 üncü maddesi ile
03.11.1980 tarihli ve 2330 sayı
lıNakdi Tazminat ve Aylı
k Bağlanması
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Hakkı
nda Kanun’a göre aylı
k bağlananlar ve Vatanî Hizmet
Tertibinden aylı
k alanlar, sağlı
k katkıpayı
ndan muaf tutulmuş
lardı
r.
4839 sayı
lıKanunun:
a) (Çerçeve) 7 nci maddesi ile 5434 sayı
lıKanuna “Geçici
Madde 213” eklenerek; 40 ı
ncımaddenin (a) bendi kapsamı
ndaki
iştirakçilerden bu Kanunun yayı
mı tarihinden önce 61 yaş
ı
nı
dolduranları
n Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren, Kanunun yayı
mı
nı
izleyen 2 ay içerisinde 61 yaşı
nıdolduranları
n ise 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihten itibaren 2 ay süre ile görevde kalacakları
,
b) (Çerçeve) 8 inci maddesiyle, 5434 sayı
lıKanuna “Geçici
Madde 214” eklenerek, 61 yaşhaddi nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte emekliye sevkedilenler hakkı
nda Ek 68 inci maddenin 1.
fı
krası
nda öngörülen 2 yı
llı
k sürenin aranmayacağı
; bunlardan 30
yı
llı
k fiili hizmet süresini doldurmamı
şolanlara, bir kereye mahsus
olmak üzere, bir aylı
k tutarı
nda ek emekli ikramiyesi verileceği
yolunda hükümler getirilmiştir.
4839 sayı
lıKanunun 9 uncu maddesinde ise, bu Kanunun 1 inci
maddesinin 15.04.2003 tarihinde, 6. maddesinin 01.04.2003
tarihinde, diğer maddelerinin ise yayı
m tarihinde yürürlüğe gireceği
bildirilmiş
tir.
4839 sayı
lıKanunun yapmı
şolduğu bu düzenlemelerin Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası
’nı
n 2, 5, 7, 10, 13, 48, 49, 60 ve 140 ı
ncı
maddelerine aykı
rıolduğu görülmektedir.
II. İ
PTALİİ
STENİ
LEN HÜKÜMLER
İ
ptali istenen hükümler şunlardı
r:
1. 03.04.2003 tarih ve 4839 sayı
lıKanunun 1 inci maddesiyle
değiş
tirilen, 5434 sayı
lıKanunun 14 üncü maddesinin (a) fı
krası
4839 sayı
lıKanunun 1 inci maddesinde şu hüküm yer
almaktadı
r:
“MADDE 1.- 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayı
lı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu’nun 14 üncü maddesinin (a)
fı
krası
nda yer alan “%15” oranı“%16” olarak değiştirilmiştir.”
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4839 sayı
lıKanunun 1 inci maddesiyle değiştirilen 5434 sayı
lı
Kanunun 14 üncü maddesinin (a) fı
krası
nı
n iptali ve iptal davası
sonuçlanı
ncaya kadar yürürlüğün durdurulmasıistenmektedir.
2. 03.04.2003 tarih ve 4839 sayı
lıKanunun (Çerçeve) 2 nci
maddesiyle değiş
tirilen, 5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin
birinci fı
krasıile aynımaddenin (a) ve (d) bendleri
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 2 nci maddesi ş
öyledir:
“MADDE 2.- 5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin birinci
fı
krasıile aynımaddenin (a), (b) ve (d) bentleri aşağı
daki ş
ekilde
değiş
tirilmiştir.
“İ
ştirakçilerin görevleri ile ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş
haddi 61 yaşı
nıdoldurduklarıtarihtir. 61 yaş
ı
nıdolduranları
n açı
ktan
veya naklen tayinleri yapı
lamaz. Ancak, personel kanunları
ndaki yaş
hadlerine iliş
kin hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklı
dı
r.”
“a) 6400 ve daha yukarıek göstergeli görevlere müşterek
kararname veya Bakanlar Kurulu kararıile atanmı
şolup, bu görevleri
fiilen yürütmekte olanlardan görevin önem, sorumluluk ve niteliği
itibarı
yla hizmetine ihtiyaç duyulup görevinde kalmaları
nda fayda
görülenlerin yaş hadleri, Bakanlar Kurulu kararıile 65 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihi geçmemek üzere uzatı
labilir.”
“b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin
kesilmesini gerektiren yaşhaddi 67 yaş
ı
nıdoldurduklarıtarihtir”
“d) (a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaş
ı
nı
, (b) bendinde
belirtilen görevlere 67 yaşı
nıve (ç) bendinde belirtilen görevlere de
hizaları
nda gösterilen yaş hadlerini doldurmuşbulunanlar açı
ktan
veya naklen tayin edilemezler.”
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 2 nci maddesiyle değiştirilen,
5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin birinci fı
krasıile aynı
maddenin (a) ve (d) bentlerinin iptali ve iptal davasısonuçlanı
ncaya
kadar yürürlüklerinin durdurulmasıistenmektedir.
3. 03.04.2003 tarih ve 4839 sayı
lıKanunun (Çerçeve) 6 ncı
maddesiyle, 5434 sayı
lıKanunun Geçici 139 uncu maddesine
eklenen fı
kralar
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4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 6 ncımaddesi şöyledir:
“MADDE 6.- 5434 sayı
lıKanunun Geçici 139 uncu maddesine
aşağı
daki fı
kralar eklenmiştir.
Bu madde uyarı
nca yapı
lacak sağlı
k yardı
mlarıiçin her ay:
1- Emekli veya malûllük aylı
ğıalanlardan;
a) Kendileri için 120,
b) Eş
leri için 90,
c) Çocukları
nı
n her biri için 60,
d) Ana ve babaları
nı
n her biri için 90,
2- Dul aylı
ğıalanlardan 90,
3- Yetim aylı
ğıalanlardan 60,
Gösterge rakamı
nı
n memur aylı
kları
na uygulanan katsayıile
çarpı
mısonucu bulunacak tutarda sağlı
k katkıpayıalı
nı
r. Ancak, bu
katkıpayıhiç bir şekilde emekli, malûllük, dul ve yetim aylı
kları
nı
n
yüzde birini geçemez.
Bu Kanunun 64 üncü maddesi ile 3.11.1980 tarihli ve 2330
sayı
lıNakdi Tazminat ve Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda Kanuna göre
aylı
k bağlananlardan ve Vatani Hizmet Tertibinden aylı
k alanlardan
sağlı
k katkıpayıalı
nmaz.”
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 6 ncımaddesiyle, 5434 sayı
lı
Kanunun Geçici 139 uncu maddesine eklenen bu fı
kraları
n iptali ve
iptal davası sonuçlanı
ncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması
istenmektedir.
4. 03.04.2003 tarih ve 4839 sayı
lıKanunun Çerçeve 7 nci
maddesiyle, 5434 sayı
lıKanuna eklenen Geçici Madde 213
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 7 nci maddesi ş
öyledir:
“5434 sayı
lıKanuna aşağı
daki geçici madde eklenmiş
tir.
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GEÇİ
CİMADDE 213.- 40 ı
ncımaddenin (a) bendi kapsamı
nda
bulunan iştirakçilerden;
a) Kanunun yayı
mıtarihinden önce 61 yaş
ı
nıdolduranlar
Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren,
b) Kanunun yayı
mı
nıizleyen iki ay içerisinde 61 yaş
ı
nı
dolduranlar 61 yaşı
nıdoldurduklarıtarihten itibaren,
İ
ki ay süreyle görevlerinde kalı
rlar.”
4839 sayı
lıKanunla, 5434 sayı
lıKanuna eklenen söz konusu
Geçici Madde 213’ün iptali ve iptal davasısonuçlanı
ncaya kadar ve
yürürlüğünün durdurulmasıistenmektedir.
5. 03.04.2003 tarih ve 4839 sayı
lıKanunun (Çerçeve) 8 inci
maddesiyle, 5434 sayı
lıKanuna eklenen Geçici Madde 214,
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 8 inci maddesi şöyledir:
“5434 sayı
lıKanuna aşağı
daki geçici madde eklenmiş
tir:
GEÇİ
CİMADDE 214.- Bu Kanunun getirdiği 61 yaşhaddi
nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye sevkedilenler
hakkı
nda Ek 68 inci maddenin birinci fı
krası
nda öngörülen iki yı
llı
k
süre aranmaz. Bunlardan 30 yı
llı
k fiili hizmet süresini doldurmamı
ş
olanlara, bir kereye mahsus olmak üzere, bir aylı
k tutarı
nda ek emekli
ikramiyesi verilir.”
4839 sayı
lıKanunla, 5434 sayı
lıKanuna eklenen Geçici Madde
214’ün iptali ve iptal davasısonuçlanı
ncaya kadar yürürlüğünün
durdurulmasıistenmektedir.
6. 03.04.2003 tarih ve 4839 sayı
lıKanunun 9 uncu maddesi
Söz konusu 9 uncu madde şöyledir:
“MADDE 9.- Bu Kanunun 1 inci maddesi 15.4.2003 tarihinde, 6
ncımaddesi 1.4.2003 tarihinde, diğer maddeleri ise yayı
mıtarihinde
yürürlüğe girer.”
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4839 sayı
lıKanunun söz konusu 9 uncu maddesinin iptali ve
iptal davası sonuçlanı
ncaya kadar yürürlüğünün durdurulması
istenmektedir.
III.
İ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

1. GENEL OLARAK
Anayasa’nı
n 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal
bir hukuk devleti olduğu bildirilmiş
tir.
“Sosyal Devlet”in temel unsurlarıarası
nda, sosyal adaletin ve
sosyal güvenliğin sağlanmasıyer almaktadı
r.
Sosyal güvenlik, bireylere ekonomik güvence sağlayan, onu
belli olasızararlara karşıkoruma işlevini üstlenen, sosyal zararlara
karş
ıekonomik yönden güçlü kı
lmayıamaçlayan kurumlar bütünüdür.
Sosyal güvenliğin sağlanması
, çağdaştoplumlarda insanları
n
geleceğini güvence altı
na almaya, gönencini, huzurunu ve
mutluluğunu sağlamaya yönelik etkinliklerin en önemlilerindendir.
Anayasamı
z 60 ı
ncımaddesinde Devletin herkesin sosyal
güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu bildirmiş
tir.
Devlet, bu işlevini Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
, Sosyal
Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur gibi sosyal güvenlik kurumları
aracı
lı
ğıile yerine getirmektedir.
Kuş
kusuz, sosyal güvenliği sağlamak için kurumsal
yapı
laştı
rmayıgerçekleştiren Devlet; onu korumakla da yükümlüdür.
Devlet’in sosyal güvenlik sistemini ve kurumları
nıkoruma
görevi, yasama organı
nı
n kanunlarıkabul ederken, sosyal güvenlik
kurumları
nıgüçlü bir malî yapı
da tutması
nıve aktüeryal denge
hesabı
nıgözetmesini zorunlu kı
lmaktadı
r.
Sosyal bir hukuk devleti, toplum ve çalı
şma yaşamı
nda adalete
ve eş
itliğe dayalıbir hukuk düzeni kurmak durumundadı
r. Böyle bir
hukuk düzeni ise, her alanda olduğu gibi, sosyal güvenliğe iliş
kin
düzenlemelerde de, eş
itlik, hukuk istikrarı
, hukuk güvenliği ve
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kazanı
lmı
ş hakları
n korunması ilkelerinin gözetilmesini zorunlu
kı
lmaktadı
r.
Bu gerçeklere karş
ı
n, söz konusu 4839 sayı
lıKanunla 5434
sayı
lıKanunda yapı
lan değişikliklerle, zorunlu emeklilik yaş
ı
nı
n
aniden ve kademeli bir geçişdüzenlemesi yapı
lmadan 65’den 61’e
indirilmesi ve bir geçişdönemi öngörülmeden bu yaşhaddinin derhal
uygulamaya konulması
, emekli keseneklerinin yükseltilmesi ve sağlı
k
katkı payı uygulaması
nı
n getirilmesi, hukukî statüleri kanunla
oluş
turulan ve bu statü kuralları
na güvenerek geleceklerini tasarlayan
kamu görevlilerinin kazanı
lmı
şhakları
nı
, sosyal güvenlik beklentilerini
ve sosyal durumları
nızedelemiştir. Böyle bir durumun sosyal bir
hukuk devletinde olmasıgereken istikrar, hukukî belirlilik ve hukuk
güvenliği nitelikleriyle bağdaşmayacağıda açı
ktı
r.
Zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rı
nı
n aniden düş
ürülmesinin, kamu
yönetimindeki insan kaynağı
nı
n yetiştirilmesi, hizmette aksama ve
yönetim boşluğu olmamasıamacı
yla yürütülen plan ve programları
n
da kesintiye uğraması
na neden olacağıyadsı
namaz.
Her meslek kesiminden, ülke yönetiminde görev ve sorumluluk
üstlenmişdeneyimli kamu görevlilerini söz konusu kanunla, varolan
sisteme göre erken emekli olmaya zorlamanı
n; ülkenin içinde
bulunduğu iç ve dı
şkoşullar, ülke çı
karlarıve kamu hizmetlerinin
gerekleri, dolayı
sıile kamu yararıile bağdaştı
rı
lmasıda olanaksı
zdı
r.
Diğer yandan, 5434 sayı
lıKanunda 4839 sayı
lıKanunla yapı
lan
değiş
ikliklerle; emeklilik haklar ıbakı
mı
ndan, 6400 ve üstü ek
göstergeli görevlerde bulunan ve bu görevlere Bakanlar Kurulu kararı
veya müşterek kararname ile atanmı
şolan kamu görevlileriyle, bu
nitelikte olmayan kamu görevlileri arası
nda yaratı
lmı
ş olan
eşitsizliklerin, kamu yararıve kanun önünde eş
itlik ilkeleri ile
bağdaş
mayacak ve açı
klanamayacak boyutlarda olduğu da kabul
edilmelidir.
Anayasa’mı
zı
n 128 inci maddesine göre, emekliliğe iliş
kin
düzenlemelerin kanunla yapı
lmasıgerekirken, hiçbir somut ölçü
getirilmeden, kimi kamu görevlilerinin emeklilik yaş sı
nı
rı
nı
n
uzatı
lması
nı
n Bakanlar Kurulu’nun takdirine ve kararı
na bı
rakı
lması
da, 4839 sayı
lıKanun’un getirdiği bir baş
ka sorun kaynağı
nı
oluşturmaktadı
r.
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Değinilen bu hususlar bakı
mı
ndan, 5434 sayı
lıKanunun 4839
sayı
lıKanunla değiştirilen ve hakkı
nda iptal isteminde bulunulan
hükümleri, T.C. Anayasa’sı
na aykı
rınitelikler taş
ı
maktadı
r.
Bu
hükümlerin
iptal
davası sonuçlanı
ncaya
kadar
uygulaması
nı
n, kamu görevlilerini emeklilik başta olmak üzere kimi
sosyal güvenlik haklarıbakı
mı
ndan ileride giderilmesi ve onarı
lması
olanaksı
z hukuksal ve yasal sorunlar veya olumsuzluklarla karş
ı
karş
ı
ya bı
rakacağıaçı
ktı
r.
Etki alanlarıgeniş ve kalı
cıolan söz konusu hükümlerin,
özellikle görevin nitelik ve sorumlulukları
na uygun elemanları
n
yetiştirilmesinin yı
llar aldı
ğıalanlarda, deneyimli ve yeterli elemanları
n
en verimli dönemlerinde çalı
şma yaşamıdı
ş
ı
na itilmesine yol açacağı
da görülmektedir.
Bu nedenle iptali istenen söz konusu hükümlerin, iptal davası
sonuçlanı
ncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması
nda sayı
sı
z yarar
ve zorunluluk vardı
r.
1. 4839 SAYILI KANUNUN 1 İ
NCİ MADDESİ
YLE
DEĞİ
ŞTİ
Rİ
LEN 5434 SAYILI KANUNUN 14 ÜNCÜ MADDESİ
Nİ
N (a)
FIKRASININ ANAYASA’YA AYKIRILIĞI
4839 sayı
lıKanunun 1 inci maddesiyle, 5434 sayı
lıKanunun 14
üncü maddesinin (a) fı
krası
ndaki %15 oranı
, %16 olarak
değiş
tirilmiştir.
Sosyal güvenlik sistemine kat ı
lmı
ş
, bundan doğan borçlarıve
yükümlülükleri istikrar kazanmı
ş iş
tirakçilerin emeklilik kesenek
oranları
nı
n sürekli yükseltilmesi, hukukî güven ve hukukî istikrar
unsurları
nızedelemesi bakı
mı
ndan Anayasa’nı
n 2 nci maddesinde
yer alan “hukuk devleti” ilkesi ile bağdaş
mamaktadı
r. Ne yazı
k ki
4839 sayı
lıKanunla da kesenek oranıbir kez daha yükseltilmiştir.
Böyle bir kesenek oranıyükseltilmesi Anayasa’nı
n 2 nci
maddesinde belirtilen “sosyal devlet” ilkesine de aykı
rıdüşmektedir;
çünkü iştirakçilerin sosyal güvenlik hakları
ndan yararlanmas ı
nı
güçle ştirmektedir.
Diğer yandan, 4839 sayı
lıKanunun 1 inci maddesiyle, 5434
sayı
lıKanunun 14 üncü maddesinin (a) fı
krası
ndaki %15 oranı%16
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olarak değiş
tirilirken, bağlantı
lı diğer düzenlemelerin dikkate
alı
nmamasıda sorunlara yol açmaktadı
r. Bunun nedeni, 14 üncü
maddenin (b) fı
krası
nı
n 2 nci bendinde, “bu gibilerden o ay için ayrı
ca
(a) fı
krası
nda yazı
lı%15 kesilmez”; (d) fı
krası
nda “(a) fı
krası
nda yazı
lı
%15 emeklilik keseneğine karşı
lı
k ...” denilerek, (a) fı
krası
ndaki orana
gönderme yapı
lması
dı
r. Bu fı
kralardaki oranları
n (a) fı
krasıile birlikte
değiş
tirilmemiş olması
, 14 üncü maddenin fı
kraları arası
nda
uyumsuzluk yaratmaktadı
r. Böyle bir uyumsuzluk, Anayasa’nı
n 2 nci
maddesindeki “hukuk devleti” ilkesiyle çeliş
mektedir; çünkü “hukuk
devleti”, istikrarlıve güven duygusu yaratan bir hukuk düzeninin
varlı
ğı
nıgerekli kı
lar. Maddeleri ve maddelerinin fı
kralarıbirbiriyle
çeliş
en kanunlarla böyle bir düzenin kurulamayacağıise açı
ktı
r.
Bu nedenlerle, Anayasa’nı
n 2 nci maddesine aykı
rıolan söz
konusu (a) fı
krası
nı
n iptali gerekmektedir.
2. 4839 SAYILI KANUNUN (ÇERÇEVE) 2 NCİMADDESİ
YLE
DEĞİ
ŞTİ
Rİ
LEN, 5434 SAYILI KANUNUN 40 INCI MADDESİ
Nİ
N 1
İ
NCİFIKRASI İ
LE AYNI MADDENİ
N (a) VE (d) BENTLERİ
Nİ
N
ANAYASA’YA AYKIRILIĞI
A) 40 ı
ncıMaddenin 1 inci Fı
krası
nı
n Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
5434 sayı
lıKanunun 4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 2 nci
maddesiyle değiş
tirilen 40 ı
ncı maddesinin 1 inci fı
krası
nda,
“İ
ş
tirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesi gerektiren yaşhaddi
61 yaş
ı
nıdoldurduklarıtarihtir. 61 yaşı
nıdolduranları
n açı
ktan veya
naklen tayinleri yapı
lamaz. Ancak, personel kanunları
ndaki yaş
hallerine iliş
kin hükümler ile 43 üncü madde saklı
dı
r.” hükmü yer
almaktadı
r.
Bu hüküm Anayasa’nı
n 2, 5, 10, 13, 48, 49, 60 ve 140 ı
ncı
maddeleriyle çeli şmektedir.
Anayasa’nı
n 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin bir
sosyal hukuk devleti olduğu belirtilmiştir.
“Sosyal
devlet”,
vatandaşları
nı
n
sosyal
durumları
yla,
refahları
yla ilgilenen; onlar için asgarî insanca yaşama koşulları
nı
sağlamayıödev bilen devlettir.
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Sosyal devlet’in temel unsurlarıarası
nda, sosyal adaletin,
sosyal güvenliğin ve toplumsal dengenin sağlanmasıyer almaktadı
r.
Sosyal güvenlik, bireylere ekonomik güvence sağlayan; onu
belli kimi zararlara uğrama olası
lı
ğı
na karş
ıkoruma işlevini üstlenen;
sosyal zararlara karş
ıekonomik yönden güçlü kı
lmayıamaçlayan;
herhangi bir meslek veya sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı
azalmı
şkişilerin baş
kaları
nı
n yardı
mı
na gerek kalmaksı
zı
n yaşama
ve geçinme ihtiyaçları
nı karşı
layan, güçsüzleri güçlülere karş
ı
koruyan bir kurumlar bütünüdür.
Çağdaştoplumlarda, sosyal güvenliğin sağlanmasıinsanları
n
geleceğini güvence altı
na almaya, gönencini, huzurunu ve
mutluluğunu sağlamaya yönelik etkinliklerin en önemlilerinden birisi
olarak görülmekte; sosyal güvenlik kişi için vazgeçilmez bir hak,
devlet için ise bir ödev olarak tanı
mlanmaktı
r.
Anayasa’mı
zı
n 60 ı
ncımaddesinde de sosyal güvenlik bir hak
olarak gösterilmiş; herkesin sosyal güvenlik hakkı
na sahip olduğu,
Devletin sosyal güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri alacağı
bildirilmiş
tir.
“İ
nsan hakları
na dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup
güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda
adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren,
Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan kaçı
nan, hukuku tüm devlet
organları
na egemen kı
lan, Anayasa ve hukukun üstün kuralları
yla
kendini bağlısayan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n üstünde
yasakoyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan devlet” olarak tanı
mlanan
hukuk devletinin, “hukuk güvenliği” ve “hukuk istikrarı
”nısağlaması
gerekmektedir.
Hukuk devleti, hukuk düzenini sosyal devletin amaç ve görevleri
doğrultusunda kurduğunda, bir “sosyal hukuk devleti” görünümünü
almaktadı
r.
Bir sosyal hukuk devletinde, sosyal güvenlik alanı
nı
n en önemli
konuları
ndan birisi de zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rı
nı
n belirlenmesidir.
Zorunlu emeklilik yaş sı
nı
rı
nı hangi yaş
ı
n oluş
turacağı
,
kuş
kusuz yasama organı
nı
n takdir alanıiçinde kalan bir husustur;
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ancak burada takdirin, keyfîlik anlamı
nıtaşı
madı
ğıgözden uzak
tutulmamalı
dı
r. Takdir yetkisi, adil, makul ve ölçülü biçimde
kullanı
lmalı
; kazanı
lmı
ş haklarızedelememeli ve kiş
inin hukuk
düzenine olan güvenini sarsmamalı
dı
r.
Bir sosyal hukuk devletinde; sosyal güvenlik kurumları
nı
n ve
sosyal güvenlik sisteminin, çalı
şanları
n geleceğine ilişkin güvenini
sağlamak durumunda olması
, sosyal güvenliğe iliş
kin tüm alanlarda
hukuk istikrarı
nı gerekli kı
lar. Bu nedenle sosyal güvenlik
sistemindeki değiş
iklikler hukuk istikrarı
nızedelemeyecek bir nitelik
taşı
malıve çalı
şanları
n, kazanı
lmı
şhakları
nıkorumalı
dı
r.
4839 sayı
lıKanunla, kamu görevlileri için zorunlu emeklilik yaş
sı
nı
rı
nı
n 65’ten 61’e herhangi bir kademeli geçiş düzenlemesi
yapı
lmaksı
zı
n aniden indirilmesi ve bu konuda 4839 sayı
lıKanunun
(çerçeve) 2 nci maddesiyle yapı
lan düzenleme, “Sosyal hukuk
devleti”nin yukarı
da belirtilen nitelikleri ve gerekleri ile
bağdaş
mamaktadı
r.
Hukuki statüleri kanunla oluş
turulan ve bu statü kuralları
na
güvenerek geleceklerini tasarlayan kamu görevlilerinin çalı
ş
maya
devam ederken, bu kuralları
n değiştirilmesi nedeniyle, herhangi bir
kademeli geçişdüzenlemesi yapı
lmadan hemen emekli edilmeleri,
onları
n sosyal güvenlik beklentilerini, maddî ve sosyal durumları
nı
zedeleyecek; hukuk güvenliği ve hukuk istikrarı
na da aykı
rı
düşecektir.
Önceki kurala göre 65 yaş
ı
na kadar çalı
ş
abileceğini ve bu süre
içinde emeklilik hakkı
nı kazanacağı
nı düş
ünerek memuriyete
girenlerin bir kı
smı
, zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rı
nı
n 61’e indirilmesi
nedeniyle, emekli olmak olanağı
nıveya emekliliğe iliş
kin birtakı
m
hakları
nıkaybedeceklerdir.
Böyle bir durumun ise, bir sosyal hukuk devletinde olması
gereken hukuk güvenliğini zedelemediği; makul, adil ve ölçülü olduğu
iddia edilemez.
Zorunlu emeklilik yaş sı
nı
rı
nı
n, 4839 sayı
lıKanundaki gibi,
kademeli bir geçiş düzenlemesi yapı
lmadan aniden 65’ten 61’e
indirilerek çağdaş gelişmiş ülkelerdeki zorunlu emeklilik yaş
sı
nı
rları
nı
n altı
na çekilmesi, Anayasa’mı
zı
n 49 uncu maddesinde
Devlet’e verilen “çalı
ş
mayıdesteklemek”, “çalı
şanlarıkorumak” gibi
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görevlere de uygun düş
meyecek ve T.C. Emekli Sandı
ğı
iştirakçilerini, yaş
amları
nı
n en verimli çağı
nda çalı
şma yaş
amıdı
ş
ı
na
itecektir.
Bu durumun çalı
ş
ma hak ve özgürlüklerinin, Anayasa’nı
n 48, 49
ve 13 üncü maddelerine aykı
rı bir biçimde; kamu yararı
gözetilmeksizin, ölçüsüz ve adaletsiz olarak sı
nı
rlanmasıanlamı
na
geleceği açı
ktı
r.
Tüm resmi demografik verilerin Türkiye’de ortalama yaşam
süresinin uzadı
ğı
nıgösterdiği bir dönemde zorunlu emeklilik yaş
sı
nı
rı
nı
n 61’e indirilmesi, çalı
ş
ma hakkı
ndan yararlanmak bakı
mı
ndan
gençlerle yaş
lı
lar arası
nda, yaşlı
lar aleyhine bir ayı
rı
mcı
lı
k niteliğini de
taşı
yabilecektir. Böyle bir durumun ise Anayasa’nı
n 10 uncu maddesi
ile çeliş
eceği ortadadı
r.
Emekli Sandı
ğıiş
tirakçilerinin, hukukî statülerini belirleyen
kurallara güvenerek geleceklerini tasarlamı
şolduklarıbir konumda,
zorunlu emeklilik yaş sı
nı
rları
nı
n herhangi bir kademeli geçiş
düzenlemesi yapı
lmadan aniden düşürülerek hemen emekli
edilmelerinin, onları
n huzurunu, mutluluğunu ve gönencini
bozacağı
nı
; bu nedenle böyle bir yasama işleminin Anayasa’nı
n 5 inci
maddesinde Devlet’e verilen görevlere aykı
rıolacağı
nıda belirtmek
gerekmektedir.
Anayasa’mı
z 60 ı
ncımaddesinde Devlet’in herkesin sosyal
güvenliğini sağlamakla görevli olduğunu bildirmiştir.
Devlet, bu işlevini Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
, Sosyal
Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik kurumlarıaracı
lı
ğı
ile yerine getirmektedir.
Kuş
kusuz, sosyal güvenliği sağlamak için kurumsal
yapı
laştı
rmayıgerçekleştiren Devlet; onu korumakla da hükümlüdür.
Bu nedenle sosyal güvenlik kurumlarıDevlet’in yönetimi ve denetimi
altı
ndadı
r.
Devlet’in sosyal güvenlik sistemini ve kurumları
nıkoruma
görevi, yasama organı
nı
n kanunlarıkabul ederken sosyal güvenlik
kurumları
nıgüçlü bir malî yapı
da tutması
nıve aktüeryal denge
hesabı
nıgözetmesini zorunlu kı
lmaktadı
r.
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Türkiye’de
sosyal
güvenlik
kurumları
nı
n
aktüeryal
dengelerindeki bozukluklar, çok kı
sa bir süre önce, yasakoyucuyu bir
dizi önlem almaya zorlamı
şve 25.08.1999 günlü ve 4447 sayı
lı
Kanun ile, 5434 sayı
lıKanunun 39 uncu maddesinin (b) fı
krası
değiş
tirilerek, 25 fiili hizmet yı
lı
nıdolduran iştirakçilerden kadı
nlara
58, erkeklere 60 yaşı
ndan önce emekli aylı
ğıbağlanmasıönlenmiş
tir.
Bugün ise, zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rı
nı
n 65’ten 61’e çekilmesi,
daha önce alı
nan bu önlemlerle çelişecek ve T.C. Emekli Sandı
ğı
nı
n
aktüeryal dengelerini bozacaktı
r.
Böyle bir durum, Anayasa’nı
n 2 nci maddesinde yer alan sosyal
devlet ilkesinin gerçekleşmesini engellemesinin yanı
sı
ra, Anayasa’nı
n
60 ı
ncımaddesi ile Devlete verilen görevlere de aykı
rıdüş
ecektir.
Diğer yandan, 4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 2 nci maddesinin
değiş
tirdiği, 5434 sayı
lıKanun’un 40 ı
ncımaddesinin birinci fı
krası
,
yargı
ç ve savcı
lar bakı
mı
ndan da Anayasa’nı
n 140 ı
ncımaddesi ile
çeliş
mektedir.
Anayasa’nı
n 140 ı
ncımaddesinin 4 üncü fı
krası
nda, yargı
ç ve
savcı
ları
n 65 yaşı
nıbitirinceye kadar görev yapacaklarıbildirilmiştir.
Bu kuralı
n yaşama geçirilebilmesi için, yasa düzeyinde, hakimler ve
savcı
lar için zorunlu emeklilik yaş sı
nı
rı
nıgösteren ve 140 ı
ncı
maddeye koşut bir düzenlemenin yapı
lmasıgerekmektedir.
2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununda, 2797 sayı
lı
Yargı
tay Kanununda ve 2575 sayı
lıDanı
ştay Kanununda yargı
ç ve
savcı
ları
n zorunlu emeklilik yaş sı
nı
rı
na ilişkin bir kural
bulunmaması
na karş
ı
n, 5434 sayı
lı Kanunun genel kuralı
,
Anayasa’nı
n 140 ı
ncımaddesine koşut içerikte olduğu için, bugüne
kadar bu konuda sorun yaş
anmamı
ştı
r.
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 2 nci maddesiyle, 5434 sayı
lı
Kanunun 40 ı
ncımaddesinin 1 inci fı
krası
nda yapı
lan düzenlemede,
yargı
ç ve savcı
lar için ayrı
ksıbir hükmün yer almaması
, yargı
çlı
k ve
savcı
lı
k mesleğinde olanları
n da 61 yaş sı
nı
rı
na bağlıtutulduğu
sonucuna
varı
lması
na
neden
olmaktadı
r.
Nitekim
Sayı
n
Cumhurbaş
kanıda 4827 sayı
lıKanunu bir defa daha görüşülmek
üzere TBMM’ne geri gönderirken bu hususa dikkati çekmiştir.
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Böyle bir durum ise (çerçeve) 2 nci maddeyi bütünüyle
Anayasa’nı
n 140 ı
ncımaddesine aykı
rıbir görünüme sokmaktadı
r.
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 2 nci maddesiyle değiştirdiği
5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin 1 inci fı
krası
nı
n, bu
nedenlerle Anayasa’nı
n 2, 5, 10, 13, 48, 49, 60 ve 140 ı
ncı
maddelerine aykı
rıolduğu için iptali gerekmektedir.
B. 40 ı
ncıMaddenin (a) Bendinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 2 nci maddesinin değiştirdiği
5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin (a) bendi, zorunlu emeklilik
yaşsı
nı
rıbakı
mı
ndan, 6400 ve üstü ek göstergeli görevleri fiilen
yürütmekte olup, bu göreve ortak kararname veya Bakanlar Kurulu
kararı
yla atananlarla diğer iştirakçiler arası
nda olduğu kadar, 6400 ve
üstü ek göstergeli görevleri fiilen yürütmekte olup bu görevlere
Bakanlar Kurulu kararıveya ortak kararname ile atananlar arası
nda
da eş
itsizlik yaratmaktadı
r.
Bu durum, Anayasa’nı
n 10 uncu maddesinde düzenlenen
“kanun önünde eşitlik” ilkesini zedelemektedir.
Kanun önünde eşitlik ilkesinin amacı
nı
n, aynıdurumda bulunan
kişilerin kanunlarca aynıişleme bağlıtutulması
nısağlamak ve
yurttaş
lara, kanun karşı
sı
nda dil, ı
rk, cinsiyet, siyasal düş
ünce, felsefî
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
mlıdavranı
lması
nı
önlemek olduğu, Anayasa Mahkemesi’nin çeş
itli kararları
nda
vurgulanmı
ştı
r.
Bu ilke ile, birbirleriyle aynıdurumda olanlara ayrıkuralları
n
uygulanması ve ayrı
calı
klı kişi ve toplulukları
n yaratı
lması
engellenmektedir. Aynı hukuksal durumlar aynı
, ayrı hukuksal
durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa Anayasa’da öngörülen eş
itlik
ilkesi zedelenmez. Kanun önünde eş
itlik, herkesin her yönden aynı
kurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez. Durum ve konumları
ndaki
özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değiş
ik kurallarıve değiş
ik
uygulamalarıgerektirebilir.
Kimi yurttaş
ları
n başka hükümlere bağlıtutulmalarıhaklıbir
nedene ve kamu yararı
na dayanmakta ise, eş
itlik ilkesinin ihlâlinden
söz edilemez.
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Kuş
kusuz kimi kamu görevlilerinin, görevlerinin önem,
sorumluluk ve nitelikleri, onları
n zorunlu emeklilik yaş sı
nı
rı
bakı
mı
ndan farklıbir statüye sokulmalarıiçin kanun önünde eş
itlik
ilkesini zedelemeyen haklıbir neden olarak görülebilir.
Ancak söz konusu (a) bendinde getirilen düzenleme, farklı
statünün kimler için uygulanacağı
nı
, herkes için geçerli, genel, nesnel
ölçütlere dayalıolarak ortaya koymamakta; görevin önem, sorumluluk
ve niteliği itibariyle hizmetine ihtiyaç duyulup görevde kalmaları
nda
fayda görülenlerin yaşhadlerinin, Bakanlar Kurulu kararıile 65 yaş
ı
nı
doldurdukları tarihi geçmemek üzere uzatı
lması
na olanak
tanı
maktadı
r.
“Bir kamu görevlisinin, görevinin önem, sorumluluk ve niteliği
itibariyle hizmetine ihtiyaç duyulup görevde kalması
nda fayda
görülmesi”, öznel ve takdir alanı
na giren bir durumdur; aynı
durumdaki kamu görevlileri hakkı
nda farklı
, bireye özel hâttâ keyfi
uygulamalara imkân bı
rakmaktadı
r.
Böyle bir durum, farklıstatü uygulamasıiçin haklıbir neden ve
ölçüt olarak kabul edilemez ve kanun önünde eş
itlik ilkesinin
zedelenmesine yol açar.
Nitekim söz konusu (a) bendinin daha önceki metninde, farklı
statü uygulanacak kamu görevlilerinin, görevlerinin belirtilmesi
suretiyle, objektif ve genel bir ölçütün oluş
turulduğu ve bu yolla kanun
önünde eşitlik ilkesinin zedelenmesinin önlenmesine çalı
şı
ldı
ğı
görülmektedir.
Söz konusu 40 ı
ncımaddenin (a) bendi, bu bentte sayı
lan kamu
görevlilerini, zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rıbakı
mı
ndan da belirsiz bir
hukukî statüye sokmaktadı
r.
6400 ve üstü ek göstergeli görevleri fiilen yürütenlerden, bu
görevlere Bakanlar Kurulu kararıveya ortak kararname ile atanmı
ş
olanlar, Bakanlar Kurulu uzatma kararıverirse 65 yaş
ı
na kadar
çalı
şabilecekler; böyle bir uzatma kararıverilmezse 61 yaş
ı
nda
emekli olacaklardı
r.
Böyle bir belirsizliği, Anayasa’nı
n 2 nci maddesinde yer alan
sosyal hukuk devleti anlayı
şıve 60 ı
ncımaddesinde yer alan sosyal
güvenlik hakkıile bağdaş
tı
rabilmek de mümkün değildir
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Diğer yandan, sosyal güvenlik kapsamı
nda bulunan
“emeklilik”in, kamu görevlileri yönünden, Anayasa’nı
n 60 ı
ncı
maddesi kapsamı
nda bir “hak” olduğu gözönünde tutulunca, (a)
bendindeki düzenlemenin Anayasa’nı
n 128 inci maddesiyle de
çeliş
tiğini ifade etmek gerekmektedir.
Bunun nedeni, Anayasa’nı
n 128 inci maddesinin; memurları
n ve
diğer kamu görevlilerinin niteliklerinin, atanmaları
nı
n, görev ve
yetkilerinin, haklarıve yükümlülüklerinin, aylı
k ve ödeneklerinin ve
diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceğini bildirmişolması
dı
r.
Anayasa’nı
n 128 inci maddesinde yer alan bu ilke, çalı
şanlar
yönünden bir güvence oluşturmaktadı
r.
Yaşsı
nı
rınedeniyle emekliliğe sevk iş
lemi, kamu görevlisinin
isteği ve istenci dı
şı
nda göreviyle ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir
işlem olduğu için, bunun koşulları
nı
n genel, nesnel ve somut bir
biçimde kanunla düzenlenmesi daha da büyük bir önem
kazanmaktadı
r.
(a) bendindeki düzenleme, iki nedenle 128 inci maddeye ayk ı
rı
düşmektedir.
Birinci neden, bu bentte belirlenen nitelikteki kamu
görevlilerinden, “görevin önem, sorumluluk ve niteliği itibariyle
hizmetine ihtiyaç duyulup görevinde kalmaları
nda fayda görülenler”in,
65 yaş
ı
nı geçmemek üzere zorunlu emeklilik yaş hadlerinin
uzatı
lması
nıBakanlar Kurulu kararı
na bı
rakmasıve her birey için
farklı
, keyfi ve öznel uygulamalara imkân tanı
ması
dı
r.
İ
kinci neden ise, söz konusu bentte zorunlu emeklilik yaş
ı
nı
n
sı
nı
rı
nı
n 61’den 65’e kadar uzatı
labilmesi için getirilen “görevin önem,
sorumluluk ve niteliği itibariyle hizmetine ihtiyaç duyulup görevlerinde
kalmaları
nda fayda görülmek” gibi soyut ve öznel ölçütlerin, 128 inci
maddenin gereğini karşı
layacak bir kanunî belirliliği sağlamakta
yetersiz kalı
şı
dı
r.
Zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rıgibi, 128 inci maddeye göre kanunla
düzenlenmesi gereken bir konuda, Bakanlar Kurulu kararıile
belirleme yapmaya imkân tanı
manı
n; Anayasa’nı
n 7 nci maddesine
aykı
rıbir yetki devri niteliğini taş
ı
dı
ğıda gözden uzak tutulmamalı
dı
r.
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4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 2 nci maddesinin değiştirdiği,
5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin (a) bendinin; yukarı
da
açı
klandı
ğıgibi hukuk devletinin temel unsurları
ndan olan kanun
önünde eşitlik ilkesine, hukukî belirlilik gereğine ve Anayasa
hükümlerine aykı
rıyanları
, bu bendi Anayasa’nı
n 2 nci maddesindeki
hukuk devleti ilkesi ile de çelişik bir görünüme sokmaktadı
r.
Bu nedenlerle, Anayasa’nı
n, 2, 7, 10, 60 ve 128 inci
maddelerine aykı
rıolan söz konusu Kanunun (a) bendinin iptali
gerekmektedir.
C. 40 ı
ncıMaddenin (d) Bendinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 2 nci maddesinin değiştirdiği
5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin (d) bendi şöyledir:
“d) (a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaşı
na, (b) bendinde
belirtilen görevlere 67 yaşı
nıve (ç) bendinde belirtilen görevlere de
hizaları
nda gösterilen yaş hadlerini doldurmuşbulunanlar açı
ktan
veya naklen tayin edilemezler.”
(d) bendinde yer alan hüküm, 40 ı
ncımaddenin birinci
fı
krası
nda belirlenen zorunlu emeklilik yaş sı
nı
rı
na paralel bir
düzenleme getirmektedir. Bu nedenle, birinci fı
kra için söz konusu
olan Anayasa’ya aykı
rı
lı
k gerekçeleri, (d) bendi için de geçerliliğini
korumaktadı
r.
Bu durumda (d) bendinin de, Anayasa’nı
n 2, 5, 10, 13, 48, 49,
60 ve 140 ı
ncımaddelerine aykı
rıolduğu için iptali gerekmektedir.
3. 4839 SAYILI KANUNUN (ÇERÇEVE) 6 NCI MADDESİ
Nİ
N
5434 SAYILI KANUNUN GEÇİ
Cİ139 UNCU MADDESİ
NE EKLEDİ
Ğİ
FIKRALARIN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 6 ncımaddesinin, 5434 sayı
lı
Kanunun geçici 139 uncu maddesine eklediği fı
kralar; emekli ve
malûllük aylı
ğıalanlar, dul aylı
ğıalanlar ve yetim aylı
ğıalanlar için
“sağlı
k katkıpayı
” adıaltı
nda yeni bir yükümlülük getirmiş
tir.
Anayasa’nı
n 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
sosyal hukuk devleti olduğu belirtilmiş; 60 ı
ncımaddesinde de
herkesin sosyal güvenlik hakkı
na sahip bulunduğu, Devletin bu
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güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alacağıve örgütü kuracağı
kurala bağlanmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 5 inci maddesinde de, kiş
ilerin ve toplumun
gönenç, huzur ve mutluluğun sağlamak, kişinin temel hak ve
özgürlüklerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile
bağdaş
mayacak biçimde sı
nı
rlayacak siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddî ve manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi
için gerekli koş
ullarıhazı
rlamaya çalı
şmak, Devletin temel amaç ve
görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r.
Sosyal güvenlik hakkı
, yurttaşları
n gönenciyle yakı
ndan
ilgilenen, onlara insanca yaş
am düzeyini sağlamakla görevli olan
sosyal devletin gereği ve sonucudur.
4839 sayı
lıKanunun (çerçeve) 6 ncımaddesiyle 5434 sayı
lı
Kanunun geçici 139 uncu maddesine eklenen fı
kralarda, hak
sahibinin hasta olduğunda yapı
lan iyileş
tirme giderlerine katı
lması
yerine, doğabilecek sağlı
k riskleri için önceden katkıpayıalı
nması
öngörülmektedir.
Gerçi, 5434 sayı
lıKanunun geçici 139 uncu maddesi uyarı
nca
kullanı
lmasıresmî sağlı
k kurulu raporu ile gerekli görülen protez,
ortez ve tı
bbî araç gereç bedelleriyle ayakta ya da konutta tedavide
kullanı
lan ilâç bedellerinin % 10’u hak sahiplerince ödenmektedir;
ancak, bu ödemeler “olasırisk karşı
lı
ğı
” niteliğinde değil, fiilen
gerçekleş
mişiyileştirme giderlerine katkıolarak yapı
lmaktadı
r. “Katkı
payı
” teriminin ası
l anlamıda budur.
Sosyal güvenlik sistemine katı
lmı
ş, bu kapsamda çalı
şı
rken
belli süre prim ödemiş ve sonuçta emeklilik hakkıkazanarak,
yaş
ayabileceği “asgarî” bir geliri elde edebilmiş kiş
ilerin, fiilen
gerçekleş
mişiyileş
tirme giderlerine değil, olasırisklere dayalıolarak
yeniden ve sürekli artan bir biçimde prim benzeri ödemelere tabi
tutulması
; Anayasa’nı
n Devletin temel amaç ve görevleri arası
nda
saydı
ğıhususlarla, sosyal hukuk devleti ilkesi ve sosyal güvenlik
amacı
yla, aynızamanda hukuk devletinin temel unsurları
ndan olan
hukuk güvenliği ve hukuk istikrarıile çeliş
mektedir.
Bu bakı
mdan 5434 sayı
lıKanunun geçici 139 uncu maddesine
eklenen söz konusu fı
kraları
n, Anayasa’nı
n 2, 5 ve 60 ı
ncı
maddelerine aykı
rıbir görünüm taş
ı
dı
ğıiçin iptali gerekmektedir.
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4. 4839 SAYILI KANUNUN (ÇERÇEVE) 7 NCİMADDESİ
Nİ
N
5434 SAYILI KANUNA EKLEDİ
Ğİ GEÇİ
Cİ MADDE 213 ÜN
ANAYASA’YA AYKIRILIĞI
4839 sayı
lıKanunun çerçeve 7 nci maddesi ile 5434 sayı
lı
Kanuna eklenen Geçici Madde 213, 40 ı
ncımaddenin (a) bendi
kapsamı
nda bulunan iş
tirakçilerden;
a) Kanun’un yayı
mıtarihinden önce 61 yaş
ı
nıdolduranlara
Kanun’un yayı
mıtarihinden itibaren,
b) Kanun’un yayı
mı
nıizleyen 2 ay içerisinde 61 yaş
ı
nı
dolduranlara 61 yaşı
nıdoldurduklarıtarihten itibaren,
İ
ki ay süreyle görevlerinde kalmak olanağı
nıtanı
mı
ştı
r.
Geçici Madde 213, 5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin (a)
bendi kapsamı dı
ş
ı
ndaki iştirakçilere ise, böyle bir olanak
tanı
mamı
ş
tı
r.
İ
ş
tirakçilerin bir kı
smı
na diğerlerinden farklıolanaklar, bir başka
deyişle ayrı
calı
klar getirilmesi, haklıbir nedene dayanmadı
ğıiçin
kanun önünde eşitlik ilkesi ile bağdaş
mamakta; ayrı
ca hukuk
devletinin gereği olan “hukukî güvenlik” ve “hukukî istikrar” ilkelerine
de uygun düş
memektedir.
Bu nedenlerle, Anayasa’nı
n 2 nci ve 10 uncu maddelerine aykı
rı
olan Geçici Madde 214’ün iptali gerekmektedir.
5. 4839 SAYILI KANUNUN (ÇERÇEVE) 8 İ
NCİMADDESİ
Nİ
N
5434 SAYILI KANUNA EKLEDİ
Ğİ GEÇİ
Cİ MADDE 214 ÜN
ANAYASA’YA AYKIRILIĞI
4839 sayı
lıKanunun 5434 sayı
lıKanuna eklediği Geçici Madde
214, bu Yasanı
n yürürlüğe girdiği günde 61 yaşsı
nı
rınedeniyle
emekliye ayrı
lanlara verilecek ek ikramiye yönünden, 30 yı
l fiilî
hizmeti bulunanlarla bulunmayanlar arası
nda ayı
rı
m yapmaktadı
r. Bu
ayı
rı
m haklıbir nedene dayanmadı
ğıiçin Anayasa’daki kanun önünde
eşitlik ilkesi ile bağdaşmamakta; ayrı
ca hukuk devletinin gereği olan
“hukukî güvenlik” ve “hukukî istikrar” ilkelerine uygun düşmemektedir.
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Bu nedenlerle, Anayasa’nı
n 2 ve 10 uncu maddelerine aykı
rı
olan geçici madde 214’ün iptali gerekmektedir.
6. 4839 SAYILI KANUNUN
ANAYASA’YA AYKIRILIĞI

9

UNCU

MADDESİ
Nİ
N

4839 sayı
lıKanun’un 9 uncu maddesinde, bu Kanunun 1 inci
maddesinin 15.04.2003 tarihinde, 6 ncımaddesinin 01.04.2003
tarihinde, diğer maddelerinin ise yayı
mıtarihinde yürürlüğe gireceği
bildirilmiş
tir.
Hukuk devletinde, hukuk devleti adıverilen yönetim biçiminin
temel unsurları
ndan olan hukukî belirlilik ve hukukî güvenliğin doğal
sonucu olarak, hukuk kuralları
nı
n en erken, yayı
mlandı
klarıtarihte
yürürlüğe girmesi gerekir. İ
lân edilmemişkuralları
n bağlayı
cıolması
beklenemez.
Kuş
kusuz, yürürlüğü yayı
mdan daha ileri bir tarihe bı
rakmak
mümkündür.
Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’sı
nı
n 2. maddesinde belirtildiği
gibi bir sosyal hukuk devletidir.
Söz konusu 9 uncu maddede, 1 ve 6 ncımaddeler için 4839
sayı
lıKanunun Resmi Gazete’de yayı
m gününden önceki tarihlerin
yürürlük tarihi olarak gösterilmesi, bir hukuk devletinde
gerçekleş
tirilmesi gereken hukukî belirlilik ve hukukî güvenlik ilkelerini
zedelemekte; bu bakı
mdan 9 uncu maddeyi, Anayasa’nı
n 2 nci
maddesindeki hukuk devleti niteliğine aykı
rı bir görünüme
sokmaktadı
r.
Bu nedenle söz konusu maddenin de iptali gerekmektedir.
SONUÇ VE İ
STEM
Yukarı
da belirtilen gerekçelerle, 03.04.2003 tarihli ve 4839
sayı
lı“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanununda Değişiklik
Yapı
lması
na Dair Kanun’un:
1. 1 inci maddesiyle değiştirilen 5434 sayı
lıKanunun 14 üncü
maddesinin (a) fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2 nci maddesine,
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2. (Çerçeve) 2 nci maddesiyle değiş
tirilen 5434 sayı
lıKanunun
40 ı
ncımaddesinin 1 inci fı
krası
nda yer alan; “İ
ştirakçilerin görevleri
ile ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaşhaddi 61 yaş
ı
nıdoldurdukları
tarihtir. 61 yaşı
nı dolduranları
n açı
ktan veya naklen tayinleri
yapı
lamaz. Ancak personel kanunları
ndaki yaşhaddelerine iliş
kin
hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklı
dı
r.” hükmünün Anayasa’nı
n
2, 5, 10, 13, 48, 49, 60 ve 140 ı
ncımaddelerine,
3. (Çerçeve) 2 nci maddesiyle değiş
tirilen 5434 sayı
lıKanunun
40 ı
ncımaddesinin (a) bendinde yer alan: “6400 ve daha yukarıek
göstergeli görevlere müşterek kararname ile atanmı
ş olup, bu
görevleri fiilen yürütmekte olanlardan görevin önem, sorumluluk ve
niteliği itibariyle hizmetine ihtiyaç duyulup görevinde kalmaları
nda
fayda görülenlerin yaşhadleri, Bakanlar Kurulu kararıile 65 yaş
ı
nı
doldurdukları tarihi geçmemek üzere uzatı
labilir.” hükmünün
Anayasa’nı
n 2, 7, 10, 60 ve 128 inci maddelerine,
4. (Çerçeve) 2 nci maddesiyle değiş
tirilen 5434 sayı
lıKanunun
40 ı
ncımaddesinin (d) bendinde yer alan; “(a) bendinde belirtilen
görevlere 61 yaş
ı
nı
, (b) bendinde belirtilen görevlere 67 yaş
ı
nıve (ç)
bendinde belirtilen görevlere de hizaları
nda gösterilen yaşhadlerini
doldurmuş bulunanlar açı
ktan veya naklen tayin edilemezler.”
hükmünün Anayasa’nı
n 2, 5, 10, 13, 48, 49, 60 ve 140 ı
ncı
maddelerine,
5. (Çerçeve) 6 ncımaddesiyle 5434 sayı
lıKanunun geçici 139
uncu maddesine eklenen fı
kralarda yer alan: “Bu madde uyarı
nca
yapı
lacak sağlı
k yardı
mlarıiçin her ay:
1- Emekli ve malûllük aylı
ğıalanlardan;
a) Kendileri için 120,
b) Eş
leri için 90,
c) Çocukları
nı
n her biri için 60,
d) Ana ve babaları
nı
n her biri için 90,
2- Dul aylı
ğıalanlardan 90,
3- Yetim aylı
ğıalanlardan 60,
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Gösterge rakamı
nı
n memur aylı
kları
na uygulanan katsayıile
çarpı
mısonucu bulunacak tutarda sağlı
k katkıpayıalı
nı
r. Ancak, bu
katkıpayıhiç bir şekilde emekli, malûllük, dul ve yetim aylı
kları
nı
n
yüzde birini geçemez.
Bu Kanunun 64 üncü maddesi ile 3.11.1980 tarihli ve 2330
sayı
lıNakdi Tazminat ve Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda Kanuna göre
aylı
k bağlananlardan ve Vatani Hizmet Tertibinden aylı
k alanlardan
sağlı
k katkıpayıalı
nmaz.” hükümlerinin Anayasa’nı
n 2, 5 ve 60 ı
ncı
maddelerine,
6. (Çerçeve) 7 nci maddesiyle 5434 sayı
lıKanuna eklenen
Geçici Madde 213’te yer alan:
“40 ı
ncı maddenin
iştirakçilerden;

(a)

bendi

kapsamı
nda

bulunan

a) Kanunun yayı
mı
, tarihinden önce 61 yaş
ı
nı
, dolduranlar bu
Kanunun yayı
mı
, tarihinden itibaren,
b) Kanunun yayı
mı
nıizleyen iki ay içerisinde 61 yaş
ı
nı
dolduranlar 61 yaşı
nıdoldurduklarıtarihten itibaren,
İ
ki ay süreyle görevlerinde kalı
rlar.” hükmünün Anayasa’nı
n 2
ve 10 uncu maddelerine,
7. (Çerçeve) 8 inci maddesiyle 5434 sayı
lıKanuna eklenen
geçici madde 214’te yer alan:
“Bu Kanunun getirdiği 61 yaşhaddi nedeniyle bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte emekliye sevkedilenler hakkı
nda Ek 68 inci
maddenin birinci fı
krası
nda öngörülen iki yı
llı
k süre aranmaz.
Bunlardan 30 yı
llı
k fiilî hizmet süresini doldurmamı
şolanlara, bir
kereye mahsus olmak üzere, bir aylı
k tutarı
nda ek emekli ikramiyesi
verilir.” hükmünün Anayasa’nı
n 2 ve 10 uncu maddelerine,
8. 9 uncu maddesinin, Anayasa’nı
n 2 nci maddesine,
aykı
rı
lı
klarınedeniyle iptaline; Anayasa’ya açı
kça aykı
rıolan bu
hükümlerin yürürlükte kalmasıileride giderilmesi ve onarı
lması
olanaksı
z yasal, hukuksal sorunlar ve olumsuzluklar yaratacağıiçin,

174

iptal davasısonuçlanı
ncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması
na
karar verilmesine ilişkin istemimizi arz ederim.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
3.4.2003 günlü, 4839 sayı
lı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un iptali
istenilen kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 1.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayı
lıTürkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanununun 14 üncü maddesinin (a)
fı
krası
nda yer alan “% 15” oranı“% 16” olarak değiş
tirilmiş
tir.”
2- “MADDE 2.- 5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin birinci
fı
krasıile aynımaddenin (a), (b) ve (d) bentleri aşağı
daki ş
ekilde
değiş
tirilmiştir.
İ
ş
tirakçilerin görevleri ile ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş
haddi 61 yaşı
nıdoldurduklarıtarihtir. 61 yaş
ı
nıdolduranları
n açı
ktan
veya naklen tayinleri yapı
lamaz. Ancak, personel kanunları
ndaki yaş
hadlerine iliş
kin hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklı
dı
r.
a) 6400 ve daha yukarıek göstergeli görevlere müşterek
kararname veya Bakanlar Kurulu kararıile atanmı
şolup, bu görevleri
fiilen yürütmekte olanlardan görevin önem, sorumluluk ve niteliği
itibarı
yla hizmetine ihtiyaç duyulup görevinde kalmaları
nda fayda
görülenlerin yaş hadleri, Bakanlar Kurulu kararıile 65 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihi geçmemek üzere uzatı
labilir.
b) ...
d) (a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaş
ı
nı
, (b) bendinde
belirtilen görevlere 67 yaşı
nıve (ç) bendinde belirtilen görevlere de
hizaları
nda gösterilen yaş hadlerini doldurmuşbulunanlar açı
ktan
veya naklen tayin edilemezler.”
3- “MADDE 6.- 5434 sayı
lı Kanunun Geçici 139 uncu
maddesine aşağı
daki fı
kralar eklenmiştir.
Bu madde uyarı
nca yapı
lacak sağlı
k yardı
mlarıiçin her ay:
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1- Emekli veya malûllük aylı
ğıalanlardan;
a) Kendileri için 120,
b) Eş
leri için 90,
c) Çocukları
nı
n her biri için 60,
d) Ana ve babaları
nı
n her biri için 90,
2- Dul aylı
ğıalanlardan 90,
3- Yetim aylı
ğıalanlardan 60,
Gösterge rakamı
nı
n memur aylı
kları
na uygulanan katsayıile
çarpı
mısonucu bulunacak tutarda sağlı
k katkıpayıalı
nı
r. Ancak, bu
katkıpayıhiç bir şekilde emekli, malûllük, dul ve yetim aylı
kları
nı
n
yüzde birini geçemez.
Bu Kanunun 64 üncü maddesi ile 3.11.1980 tarihli ve 2330
sayı
lıNakdi Tazminat ve Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda Kanuna göre
aylı
k bağlananlardan ve Vatani Hizmet Tertibinden aylı
k alanlardan
sağlı
k katkıpayıalı
nmaz.”
4- “MADDE 7.- 5434 sayı
lıKanuna aş
ağı
daki geçici madde
eklenmiştir.
GEÇİ
CİMADDE 213.- 40 ı
ncımaddenin (a) bendi kapsamı
nda
bulunan iş
tirakçilerden;
a) Kanunun yayı
mıtarihinden önce 61 yaş
ı
nıdolduranlar
Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren,
b) Kanunun yayı
mı
nıizleyen iki ay içerisinde 61 yaş
ı
nı
dolduranlar 61 yaşı
nıdoldurduklarıtarihten itibaren,
İ
ki ay süreyle görevlerinde kalı
rlar.”
5- “MADDE 8.- 5434 sayı
lıKanuna aş
ağı
daki geçici madde
eklenmiştir.
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GEÇİ
CİMADDE 214.- Bu Kanunun getirdiği 61 yaşhaddi
nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye sevkedilenler
hakkı
nda Ek 68 inci maddenin birinc i fı
krası
nda öngörülen iki yı
llı
k
süre aranmaz. Bunlardan 30 yı
llı
k fiili hizmet süresini doldurmamı
ş
olanlara, bir kereye mahsus olmak üzere, bir aylı
k tutarı
nda ek emekli
ikramiyesi verilir.”
6- “MADDE 9.- Bu Kanunun 1 inci maddesi 15.4.2003
tarihinde, 6 ncımaddesi 1.4.2003 tarihinde, diğer maddeleri ise
yayı
mıtarihinde yürürlüğe girer.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde, iptali istenilen kuralları
n Anayasa’nı
n 2., 5.,
7., 10., 13., 48., 49., 60., 128. ve 140. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
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, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lı
mları
yla
8.5.2003 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda; dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine, Mustafa BUMİ
N’in
karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA, karar verilmiş
tir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
3.4.2003 günlü, 4839 sayı
lı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un:
A) 1- 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayı
lıYasa’nı
n 40.
maddesinin;
a- Birinci fı
krası
nı
n 65 yaş
ı
nıdoldurmayanlar yönünden, Haşim
KILIÇ ile Yalçı
n ACARGÜN’ün “Fı
kranı
n tamamı
nı
n yürürlüğünün
durdurulmasıhalinde kamu düzenini ihlal edecek boyutta hukuksal
boşluk doğacağı
ndan, 5434 sayı
lıYasa’nı
n sadece 39. ve Geçici 206.
maddeleri kapsamı
nda bulunanlar yönünden yürürlüğün durdurulması
gerektiği” yolundaki karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
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b- (a) bendinin, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
c- (d) bendinin, “(a) bendinde belirtilen görevlere 61 ya ş
ı
nı
, ...”
bölümünün, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- 6. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 139. maddesine
eklenen ilk fı
kranı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
3- 7. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 213.
maddenin, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
4- 8. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 214.
maddnin, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
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- 1. maddesiyle 8.6.1949 günlü, 5434 sayı
lıTürkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanunu’nun 14. maddesinin (a)
fı
krası
ndaki
“%15”
oranı
nı “%16”ya
çı
karan
değişikliğin,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayı
lı Yasa’nı
n 40.
maddesinin (d) bendinin kalan bölümünün, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
3- 6. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 139. maddesine
eklenen ikinci fı
kranı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
4- 9. maddesinin, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
YÜRÜRLÜKLERİ
Nİ
N DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N REDDİ
NE,
8.5.2003 gününde karar verilmiş
tir.
V- 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 görüşülüp
düşünüldü:
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A- 4839 sayı
lıKanunun 1. Maddesiyle 5434 Sayı
lıEmekli
Sandı
ğıKanunu’nun 14. Maddesinin (a) Fı
krası
ndaki “% 15”
Oranı
nı
n “% 16”ya Yükseltilmesine İ
lişkin Değişikliğin
İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, sosyal güvenlik sistemine katı
lmı
ş ve
bundan doğan borç ve yükümlülükleri istikrar kazanmı
ş olan
iştirakçilerin emeklilik kesenek oranları
nı
n artı
rı
lması
nı
n hukuki
güvenlik ve istikrarızedelediği, kuralla, 5434 sayı
lıKanun’un 14.
maddesinin (a) fı
krası
ndaki %15 oranı
nı
n %16 olarak değiştirilmesine
karş
ı
lı
k aynımaddenin (a) fı
krası
na gönderme yapan (b) ve (d)
fı
kraları
nda yer alan oranlarda bir değiş
iklik yapı
lmayarak maddenin
fı
kralarıarası
nda uyumsuzluk yaratı
ldı
ğı
, bu durumun Anayasa’nı
n 2.
maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesine aykı
rı olduğu ileri
sürülmüştür.
5434 sayı
lı Emekli Sandı
ğı Kanunu’nun 14. maddesinin
7.5.1986 günlü, 3238 sayı
lıKanunun 3. maddesiyle değiş
tirilen (a)
fı
krası
nda, iştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylı
k tutarları
üzerinden her ay kesilecek %15 emeklilik kesenekleri de kurumun
gelirleri arası
nda sayı
lmı
ş
, dava konusu kuralla fı
krada yer alan %15
oranı%16’ya yükseltilmiştir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde öngörülen hukuk devleti, insan
hakları
na saygı
lı
, 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 Anayasa’ya ve hukuk
kuralları
na uyan, işlem ve eylemleri yargıdenetimine bağlıolan
devlettir.
Kamu personelinin emeklilik rejimi 8.6.1949 günlü, 5434 sayı
lı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu ile oluşturulmuş
tur.
Kanunun Emekli Sandı
ğı
’nı
n gelirlerine ilişkin 14. maddesine göre,
Kurumun en önemli gelir kaynağı(a) fı
krası
nda öngörülen iş
tirakçi
kesenekleri ile (d) fı
krası
ndaki kurum karş
ı
lı
kları
dı
r. Kanunun
yürürlüğe girdiği 1949 yı
lı
nda % 5 olarak öngörülen iş
tirakçi kesenek
oranı
, 24.12.1980 günlü, 2363 sayı
lıKanun’la %10, 7.5.1986 günlü,
3284 sayı
lıKanun’la %15, dava konusu 4839 sayı
lıKanun’la da %16
olarak saptanmı
ştı
r. Ülkenin ekonomik koşulları
na ve Kurumun mali
yapı
sı
nda ortaya çı
kan sorunlara bağlıolarak iştirakçi kesenek
oranları
nı
n zaman zaman yükseltildiği görülmektedir. Bu artı
ş
lar
iştirakçiler yönünden ek mali külfet getirmekte ise de kuraldaki % 1
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oranı
ndaki artı
ş
, Anayasa’nı
n sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleriyle
bağdaş
mayacak ölçüde adil ve makul olmayan bir yükümlülük
değildir.
Dava dilekçesinde ileri sürülen kurallar arası
nda ortaya çı
kan
uyumsuzluklar uygulama sorunu olup, bunları
n çözüm yeri ise görevli
yargımercileridir. Kaldıki, daha sonra çı
karı
lan 25.6.2003 günlü,
4905 sayı
lıKanunun 2. maddesiyle, 5434 sayı
lıKanunun 14.
maddesinin (b) ve (d) bentlerinde yer alan %15 oranları% 16 olarak
değiş
tirilmek suretiyle ileri sürülen uyumsuzluk da ortadan
kaldı
rı
lmı
ştı
r.
Açı
klanan nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
değildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
B- 2. Madde ile Değiştirilen 5434 Sayı
lıKanunun 40.
Maddesinin Birinci Fı
krasıile (a) ve (d) Bentlerinin İ
ncelenmesi
4839 sayı
lıKanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayı
lı
Kanun’un birinci fı
krasıile (d) bendi 8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lı
Kanun’un 1. maddesiyle değiş
tirilmiş
, (a) bendi de aynıKanun’un 3.
maddesiyle yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Bu nedenle belirtilen kurallara iliş
kin konusu kalmayan iptal
istemi hakkı
nda karar verilmesine yer olmadı
ğıyolunda karar
verilmesi gerekir.
C- 6. Madde ile 5434 Sayı
lıKanunun Geçici 139. Maddesine
Eklenen Fı
kraları
nİ
ncelenmesi
1) Birinci Fı
kranı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, sosyal güvenlik sistemine katı
larak ödediği
primlerle emeklilik hakkı
nıkazanmı
ş kiş
ilerin emekli aylı
kları
ndan,
fiilen gerçekleşmişiyileştirme giderlerine değil, olasırisklere dayalı
olarak yeniden ve sürekli artan biçimde prim benzeri ödemelere bağlı
tutulması
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 5. ve 60. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
5434 sayı
lı Emekli Sandı
ğı Kanunu’nun Geçici 139.
maddesinde, kanunla düzenlenecek genel sağlı
k sigortasıyürürlüğe
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girinceye kadar, sandı
k kapsamı
nda olanlara yapı
lacak sağlı
k
yardı
mları
na ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir.
4839 sayı
lıKanun’un 6. maddesiyle söz konusu Geçici 139.
maddeye eklenen ilk fı
krada emekli veya malullük aylı
ğıalanları
n
kendileri için 120, eşleri için 90, çocukları
nı
n her biri için 60, ana
babaları
nı
n her biri için 90, dul aylı
ğıalanlar için 90 ve yetim aylı
ğı
alanlar için 60 rakamlarıtespit edilerek, bu rakamları
n memur aylı
k
katsayı
sı
na çarpı
mısonucu bulunacak miktar kadar sağlı
k katkıpayı
adıaltı
nda bir kesinti yapı
lmasıve bu katkıpayı
nı
n hiçbir ş
ekilde
emekli, malullük, dul ve yetim aylı
kları
nı
n yüzde birini geçmemesi
öngörülmüştür.
Anayasa’nı
n 2. maddesi ile öngörülen hukuk devleti ilkesi ile
devletin
tüm
faaliyetlerinde
hukukun
egemen
olması
amaçlanmaktadı
r. Kuş
kusuz bu amacı
n gerçekleş
mesi için,
konulacak kurallarda adalet ve hakkaniyet ölçülerinin gözönünde
tutulmasıgerekir. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette
hukuk güvenliğinin sağlanmasıhukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz
koş
uludur.
Anayasa’nı
n 5. maddesinde de, kişilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini,
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak ş
ekilde
sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmak, 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
ş
tı
r.
Herkesin sosyal güvenlik hakkı
na sahip olduğunu öngören
Anayasa’nı
n 60. maddesinin gerekçesinde de, sosyal güvenlik
hakkı
nı
n, çalı
ş
anları
n yarı
nıve güvencesi olduğu belirtilmiştir.
Sosyal devlet, sosyal adaletin, refahı
n ve güvenliğin
gerçekleş
mesini sağlayan devlettir. Sosyal güvenlik kuruluş
ları
,
çalı
şanları
n geleceğine iliş
kin güvenliğini sağlamak durumundadı
r.
Sosyal güvenlik sisteminin sağlı
klıolarak çalı
ş
masıiçin de aktüeryal
dengelerin korunmasızorunludur. Bu bağlamda sosyal güvenlik,
ilgililerin katkı
sı
nı
n sağlandı
ğıprimli ve karşı
lı
ksı
z yardı
ma dayanan
primsiz rejim olarak ifade edilen sosyal yardı
m ve hizmetlerden
oluş
maktadı
r.
Herkesin sosyal güvenliğini sağlamakla görevli olan Devlet, bu
işlevini Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandı
ğıve Bağ-Kur gibi ilke
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olarak primli
getirmektedir.

rejime

dayanan

kuruluşları aracı
lı
ğı
yla

yerine

Sosyal güvenlik kurumları
nda iştirakçi olan kişiler aktif çalı
şma
yaş
amlarıboyunca miktarıve süresi yasa tarafı
ndan belli edilmiş
primleri ödemekte ve belli yaşa geldikten sonra da emekli statüsüne
geçerek bu statünün sağladı
ğı
, baş
ta yaşlı
lı
k aylı
ğıolmak üzere
çeş
itli sosyal haklardan yararlanmaktadı
rlar. Primli rejime dayalı
sosyal güvenlik sisteminin esası
, önceden alı
nan payı
n (primin)
yeniden dağı
tı
mı
na dayanmaktadı
r.
Bu sistem içinde belli aktüeryal hesaplara dayalıolarak
belirlenmişolan emeklilik keseneklerini aktif çalı
şma hayatıboyunca
ödemişolan ve bu ödemelere bağlıolarak belli süre sonunda yaş
lı
lı
k
aylı
ğıalmayıhakeden iştirakçilerin, bir de emekli olduktan sonra
sağlı
k yardı
mlarıiçin prim benzeri sürekli bir ödemeyle (kesintiyle)
yükümlü tutulmaları
, sosyal güvenlik hakkı
nızedeleyici nitelik taş
ı
dı
ğı
gibi hukuk devletinin gerektirdiği hukuki güvenlik, belirlilik ve
öngörülebilirlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmakta, aynızamanda Devletin,
kişilerin huzur ve mutluluğunu sağlama amaç ve göreviyle de
bağdaş
mamaktadı
r.
Belirtilen nedenlerle kural,
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.

Anayasanı
n 2.,

5.

ve

60.

2) İ
kinci Fı
kranı
nİ
ncelenmesi
Maddenin ikinci fı
krası
nda, sağlı
k katkıpayıkesilmesinden
istisna tutulacaklara ilişkin düzenlemeye yer verilmiş
tir. Buna göre,
5434 sayı
lıKanun’un 64. maddesi ile 3.11.1980 günlü, 2330 sayı
lı
Nakdi Tazminat ve Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda Kanuna göre aylı
k
bağlananlar ve Vatani Hizmet Tertibinden aylı
k alanlardan sağlı
k
katkıpayıalı
nmayacaktı
r.
Yasakoyucunun, harp malülü olma, iç güvenlik hizmetlerinde
ölüm veya yaralanmaya maruz kalma gibi nedenlerle vatan hizmetinin
karş
ı
lı
ğıolarak aylı
k bağlanmı
şolan bir kı
sı
m emekli grupları
nısosyal
bakı
mdan daha çok korumaya yönelik olarak sağlı
k katkıpayı
kesintisinden istisna tutması
, Anayasa’nı
n 60 ve 61. maddelerinin
gereğidir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
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D- 7. Madde ile 5434 sayı
lıKanuna Eklenen Geçici 213.
Maddenin İ
ncelenmesi
Kural, 8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lıKanunun 3. maddesiyle
yürürlükten kaldı
rı
ldı
ğı
ndan, konusu kalmayan iptal istemi hakkı
nda
karar verilmesine yer olmadı
ğıyolunda karar verilmesi gerekir.
E- 8. Madde ile 5434 sayı
lıKanuna Eklenen Geçici 214.
Maddenin İ
ncelenmesi
1) Birinci Tümcenin İ
ncelenmesi
Baş
vuruda, dava konusu kuralla 4839 sayı
lıKanun’a göre
emekli olanlarla olmayanlar arası
nda farklı
lı
k yaratı
larak Anayasa’nı
n
2. ve 10. maddelerine aykı
rı
lı
k oluş
turulduğu ileri sürülmüş
tür.
Birinci tümcede, 4839 sayı
lıkanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu
kanunla öngörülen 61 yaş haddinden emekliye sevkedilenler
hakkı
nda, makam ve temsil tazminatıgibi kimi ödemeler için 5434
sayı
lıKanun’un ek 68. maddesinin birinci f ı
krası
nda öngörülen iki
yı
llı
k sürenin aranmayacağıhükme bağlanmı
ştı
r. Maddeye iliş
kin
gerekçede de, hak ettiği tazminatıalması
na kı
sa bir süre kalmı
ş
olanları
n mağduriyetlerinin önlenmesinin amaçlandı
ğıifade edilmiş
tir.
Ek 68. maddenin birinci f ı
krası
nı
n son cümlesinde, bu
tazminatları
n ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yı
l görev
şartı
nı
n aranmayacağıöngörülerek ölüm nedeniyle kendi isteği ve
kusuru dı
ş
ı
nda iki yı
llı
k süreyi tamamlayamayanları
n hakları
korunmuştur. Yasa koyucunun dava konusu kuralıda, yaşhaddinin
61’e düşürülmesinden kaynaklanan zorunlu erken emekliliğe bağlı
olarak söz konusu iki yı
llı
k süreyi tamamlama olanaklarıkalmayan
iştirakçilerin mağduriyetlerini önlemek amacı
yla düzenlediği
anlaş
ı
lmaktadı
r. Bu kurala göre emekli olanları
n, kendi iradeleri ile iki
yı
llı
k süreyi doldurma olanakları bulunmadı
ğı
ndan önceki
düzenlemelere göre emekli olanlarla aynı hukuksal konumda
olduklarısöylenemez. Bu nedenle eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k yoktur.
Dava konusu kuralda, Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine
aykı
rı
lı
k bulunmadı
ğı
ndan iptal isteminin reddi gerekir.
2) İ
kinci (son) Tümcenin İ
ncelenmesi
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Kural, 8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lıKanunun 3. maddesiyle
yürürlükten kaldı
rı
ldı
ğı
ndan, konusu kalmayan iptal istemi hakkı
nda
karar verilmesine yer olmadı
ğıyolunda karar verilmesi gerekir.
F- 9. Maddenin İ
ncelenmesi
1) Maddenin, “...1 inci maddesi 15.4.2003 tarihinde, 6 ncı
maddesi 1.4.2003 tarihinde...” bölümünün incelenmesi
Dava dilekçesinde, hukuk devletinin gereklerinden olan hukuki
belirlilik ve hukuki güvenlik ilkelerine göre kanunları
n en erken
yayı
mlandı
klarıtarihte yürürlüğe girmelerinin gerektiği, kanunun 1. ve
6. maddeleri yönünden yayı
m tarihinden önceki bir tarihin yürürlük
tarihi olarak belirlenmesinin hukuk devletine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
Yasa’nı
n yürürlüğünün düzenlendiği 9. maddesinde, Kanunun
1. maddesinin 15.4.2003 tarihinde, 6. maddesinin ise 1.4.2003
tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmı
ştı
r.
Hukuk devleti, insan hakları
na dayanan, bu hak ve özgürlükleri
koruyup güçlendiren, eylem ve iş
lemleri hukuka uygun olan, her
alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu 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 bağlısayan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n üstünde
yasakoyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan devlettir. Bu bağlamda, hukuk
devletinde yasakoyucu, yasaları
n yalnı
z Anayasa’ya değil, evrensel
hukuk ilkelerine de uygun olması
nısağlamakla yükümlüdür.
Yasalar kamu yararıve kamu düzeninin gerektirdiği kimi ayrı
ksı
durumlar dı
şı
nda ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem
ve eylemlere uygulanmak üzere çı
karı
lı
rlar. Geçmiş, yeni çı
karı
lan bir
yasanı
n etki olanıdı
ş
ı
nda kalı
r. Sonradan yürürlüğe giren yasaları
n
geçmişve kesin nitelik kazanmı
şhukuksal durumlara etkili olmaması
hukukun genel ilkelerindendir.
4839 sayı
lı Kanun 17.4.2003 günlü, 25082 sayı
lıResmi
Gazete’de yayı
mlanmı
ştı
r. Kanunun 9. maddesiyle iştirakçilerin
emeklilik kesenek miktarı
nı
n yükseltilmesine ilişkin 1. maddesinin
15.4.2003 tarihinde, Emekli Sandı
ğı
ndan emekli, malullük, dul ve
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yetim aylı
ğıalmakta olanlardan sağlı
k katkıpayıalı
nması
nıöngören
6. maddesinin ise 1.4.2003 tarihinde yürürlüğe girmesi
öngörülmüştür.
İ
lgililer bakı
mı
ndan mali bir külfet öngören söz konusu kuralları
n
geçmiş
e etkili olacak ş
ekilde yürürlüğe konulmasıhukuk güvenliğini
zedelediğinden, Anayasa’nı
n 2. maddesinde öngörülen hukuk devleti
ilkesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ ve Ahmet AKYALÇIN bu görüş
e
katı
lmamı
ş
lardı
r.
2) Maddenin Kalan Bölümünün İ
ncelenmesi
Kanunun diğer hükümlerinin yayı
mı tarihinde yürürlüğe
gireceğini öngören 9. maddenin kalan bölümünde Anayasaya aykı
rı
lı
k
görülmemiş
tir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
VI- İ
PTALİ
N Dİ
ĞER KURALLARA ETKİ
Sİ
2949 Sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda, “Ancak,
başvuru, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya İ
çtüzüğün
sadece belirli madde veya hükümleri aleyhinde yapı
lmı
şolup da, bu
belirli madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya İ
çtüzüğün bazıhükümlerinin veya tamamı
nı
n
uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi,
keyfiyeti gerekçesinde belirtmek ş
artı
yla, kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya İ
çtüzüğün bahis konusu öteki hükümlerinin veya
tümünün iptaline karar verebilir.” denilmektedir.
4839 sayı
lıKanunun 6. maddesiyle 5434 sayı
lıKanunun Geçici
139. maddesine eklenen fı
kralardan birincisinin iptali nedeniyle
uygulanma olanağıkalmayan ikincisinin de iptaline karar verilmesi
gerekir.
VII- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
3.4.2003 günlü, 4839 sayı
lı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un;
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A- 6. maddesiyle 8.6.1949 günlü, 5434 sayı
lı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu’nun Geçici 139. maddesine
eklenen ilk fı
kra, 8.10.2003 günlü, E. 2003/31, K. 2003/87 sayı
lı
kararla iptal edildiğinden, bu fı
kra hakkı
nda daha önce verilen
8.5.2003 günlü, E. 2003/31, K. 2003/3 sayı
lıyürürlüğün durdurulması
kararı
nı
n, İ
PTALE İ
Lİ
ŞKİ
N GEREKÇELİ KARARIN RESMİ
GAZETE’DE YAYIMLANACAĞI GÜNE KADAR DEVAMINA,
B- 1) 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayı
lıYasa’nı
n 40.
maddesinin birinci fı
krasıile (d) bendi, 8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lı
Yasa’nı
n 1. maddesiyle değiş
tirildiğinden,
2) a- 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayı
lıYasa’nı
n 40.
maddesinin (a) bendi,
b- 7. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 213.
madde,
c- 8. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 214.
maddenin son tümcesi, 4919 sayı
lı Yasa’nı
n 3. maddesiyle
yürürlükten
kaldı
rı
ldı
ğı
ndan,
BU
KURALLARA
İ
Lİ
ŞKİ
N
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ HAKKINDA KARAR
VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
C- 8. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 214.
maddesinin ilk tümcesine yönelik iptal istemi, 8.10.2003 günlü, E:
2003/31, K: 2003/87 sayı
lıkararla reddedildiğinden, bu kurala iliş
kin
yürürlüğün durdurulmasıisteminin REDDİ
NE,
8.10.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
VIII- SONUÇ
3.4.2003 günlü, 4839 sayı
lı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un:
A- 1. maddesiyle 8.6.1949 günlü, 5434 sayı
lı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanunu’nun 14. maddesinin (a)
fı
krası
ndaki “%15” oranı
nı“%16”ya çı
karan değiş
ikliğin, Anayasa’ya
aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,

186

B- 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayı
lı Yasa’nı
n 40.
maddesinin;
1- Birinci fı
krasıile (d) bendi, 8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lı
Yasa’nı
n 1. maddesiyle değiştirildiğinden KONUSU KALMAYAN
İ
STEM HAKKINDA KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
2- (a) bendi, 4919 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle yürürlükten
kaldı
rı
ldı
ğı
ndan KONUSU KALMAYAN İ
STEM HAKKINDA KARAR
VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- 6. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 139. maddesine
eklenen,
1- İ
lk fı
kranı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
2- İ
kinci fı
kranı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
D- 7. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 213.
madde, 4919 sayı
lı Yasa’nı
n 3. maddesiyle yürürlükten
kaldı
rı
ldı
ğı
ndan, KONUSU KALMAYAN İ
STEM HAKKINDA KARAR
VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
E- 8. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 214.
maddenin,
1- Birinci tümcesinin, Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
2- İ
kinci tümcesi, 4919 sayı
lı Yasa’nı
n 3. maddesiyle
yürürlükten kaldı
rı
ldı
ğı
ndan, KONUSU KALMAYAN İ
STEM
HAKKINDA KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
F- 9. maddesinin;
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1- “... 1 inci maddesi 15.4.2003 tarihinde, 6 ncımaddesi
1.4.2003 tarihinde, ...” bölümünün Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE, Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ ile Ahmet AKYALÇIN’ı
n
karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Kalan bölümünün Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
G- 6. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 139. maddesine
eklenen ilk fı
kranı
n iptali nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan
ikinci fı
kranı
n da 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
gereğince İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
8.10.2003 gününde karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Ali HÜNER

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Fazı
l SAĞLAM
AZLIK OYU

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/31
: 2003/87

2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulü Hakkı
nda Kanun’un 27. maddesinin üçüncü fı
krası
nda;
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
yla iptal davasıaçanları
n, Anayasa’ya
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aykı
rı
lı
kları
nıileri sürdükleri hükümlerin Anayasa’nı
n hangi maddesi
veya maddelerine aykı
rı olduğunu ve savları
nı dayandı
rdı
kları
gerekçelerin nelerden ibaret olduğunu açı
klamak zorunda oldukları
nı
,
dördüncü fı
krası
nda da; dava dilekçesinin üçüncü fı
krada gösterilen
hususlarıihtiva edip etmediğinin kayı
t tarihinden itibaren on gün
içinde inceleneceği, varsa noksanlı
kları
n kararla saptanarak onbeş
günden az olmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanması
nı
n
ilgililere tebliğolunacağıkuralı
na yer verilmiştir.
Dava dilekçesinin incelenmesinden, iptali istenilen kurallardan
olan 5434 sayı
lıKanunun;
- 40. maddesinin 4839 sayı
lıKanunla değişik birinci fı
krası
nı
n
son iki cümlesi ile (d) bendi,
- Geçici 139. maddesine eklenen fı
kralardan ikincisi,
- Ek 214. maddesinin birinci cümlesi,
- 4839 sayı
lıKanun’un 9. maddesinin sonunda yer alan ve diğer
sözcüğü ile baş
layan son cümlesi,
için gerekçe gösterilmediği anlaşı
ldı
ğı
ndan, yukarı
da sözü
edilen kanun hükmü uyarı
nca, bu noksanlı
kları
n giderilmesi amacı
yla
15 günden az olmamak için süre verilmesi gerekeceği görüşüyle işin
esası
nı
n incelenmesine ilişkin çokluk görüş
üne katı
lmı
yorum.

Başkan
Mustafa BUMİ
N
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/31
: 2003/87

4839 sayı
lı Kanun 17.4.2003 günlü, Resmî Gazete’de
yayı
mlanmı
şolması
na karşı
n, Kanun’un 9. maddesiyle iştirakçilerin
emeklilik kesenek miktarı
nı
n yükseltilmesini düzenleyen 1. maddesi
15.4.2003 tarihinde, Emekli Sandı
ğı
’ndan emekli, malullük, dul ve
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yetim aylı
ğıalmakta olanlardan sağlı
k katkıpayıalı
nması
nıöngören
6. maddesinin ise 1.4.2003 tarihinde yürürlüğe gireceği
öngörülmüştür.
Çoğunluk görüşünde, geçmişe etkili olacak şekilde yürürlüğe
konulan kuralı
n hukuk güvenliğini zedelediği gerekçesiyle iptal edildiği
belirtilmiştir.
Yasa’nı
n yayı
m tarihi 17.4.2003 tarihi olduğuna göre, 1.
maddesinin 15.4.2003 günü yürürlüğe gireceğinin öngörülmesiyle 2
gün önceye, 6. maddesinin ise 1.4.2003 günü yürürlüğe gireceğinin
belirtilmesiyle de Yasa 16 gün önceye etkili olmaktadı
r. Yasa’nı
n, 1.
maddesi için 2, 6. maddesi için de 16 gün geriye yürütülmesi
aylı
kları
n ödenme zamanları
nı
n farklıolması
ndan kaynaklanan teknik
bir zorunluluğa dayalı
dı
r. Zira iş
tirakçilerin emekli keseneği, aylı
kları
n
ödenme zamanıolan her ayı
n 15. günü itibariyle yapı
ldı
ğı
ndan
kesintiler için yürürlük tarihi olarak 15.4.2003 günü, sağlı
k katkıpayı
için ise emekli aylı
kları
nı
n ödenme zamanıolan 1.4.2003 günü
(aybaş
ı
) yürürlük tarihi olarak esas alı
nmı
ştı
r.
Bu düzenleme Yasa’nı
n gerçek anlamda geriye yürümesinden
daha çok hesaplamalarda kolaylı
k ve karı
şı
klı
ğıönlemek ve diğer
yasalarla uyum sağlamak amacı
yla kamu yararı
na dönük bir
uygulamayıöngördüğünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
ktan bahsedilemez.
Bu nedenle çoğunluk görüş
üne katı
lmadı
k.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/31
: 2003/87

3.4.2003 günlü, 4839 sayı
lı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğı Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un 9.
maddesinde “Bu Kanunun 1. maddesi 15.4.2003 tarihinde, 6.
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maddesi 1.4.2003 tarihinde, diğer maddeleri ise yayı
mıtarihinde
yürürlüğe girer” denilmiştir.
Bu düzenlemeye göre yasanı
n, halen görevde bulunanları
n
emeklilik kesenek miktarı
nı
n yükseltilmesine ilişkin 1. maddesi
15.4.2003 tarihinde, emeklilik statüsünde bulunanlardan sağlı
k katkı
payıalı
nması
nıöngören 6. maddesi 1.4.2003 tarihinde diğer
maddeleri ise yayı
mıtarihi olan 16.4.2003 de yürürlüğe girecektir.
657 sayı
lı“Devlet MemurlarıKanunu”nun 164. maddesinin
birinci fı
krası
nda, memurlara aylı
kları
nı
n her ayı
n baş
ı
nda peşin
ödeneceği; 28.9.1988 günlü, 3472 sayı
lı“Devlet Memurlarıile Diğer
Kamu Görevlilerinin Aylı
kları
nı
n Ödeme Zamanı
nı
n Değiştirilmesine
Dair 9.9.1987 tarih ve 289 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin
Kabulüne Dair Kanun”un 1. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, devlet
memurlarıile diğer kamu görevlilerine iliş
kin kanunlarda yer alan
“aybaş
ı
” ibaresinin “ayı
n 15’i” olarak uygulanacağı
; 8.6.1949 günlü,
5434 sayı
lı“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu”nun 122.
maddesinin birinci fı
krası
nda da bağlanan aylı
kları
n her ayı
n baş
ı
nda
peşin ödeneceği belirtilmiş
tir.
Buna göre, peşin olarak ödenen aylı
klar, yasalarda öngörülen
aybaş
ı
nıtakip eden ayı
n sonunda ilgilisi tarafı
ndan hak edilmiş
olacaktı
r. Bu durum gözetilerek görevde bulunanlardan alı
nan emekli
kesenek miktarı
nı
n yükseltilmesi ile emeklilik statüsünde
bulunanlardan sağlı
k katkıpayıalı
nması
nıdüzenleyen kuralları
n
yürürlük tarihlerinin, yasanı
n yayı
mıtarihinden önce belirlenmesi
gerçek anlamda kanunları
n geriye yürümesi olarak kabul
edilemeyeceği gibi düzenlemenin hukuk güvenliğini zedelediğinden
de söz edilemez.
Açı
klanan nedenlerle, 9. maddenin itiraz konusu “... 1 inci
maddesi 15.4.2003 tarihinde, 6 ncımaddesi 1.4.2003 tarihinde ...”
bölümünün iptaline iliş
kin çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yorum.
8.10.2003

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/67
: 2003/88
: 8.10.2003

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Cumhuriyet
Halk) Partisi Grubu adı
na Grup Başkanvekilleri Oğuz OYAN ve
Mustafa ÖZYÜREK
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lı
“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununda Değişiklik
Yapı
lması
na Dair Kanun”un;
1) 1. maddesiyle değiştirilen, 8.6.1949 günlü, 5434 sayı
lı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanununun 40. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n,
2) 2. maddesiyle, 5434 sayı
lıKanuna eklenen Geçici 215.
maddenin birinci fı
krası
nı
n,
Anayasa’nı
n 2., 5., 10., 11., 13., 48., 49. ve 60. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulması
na karar
verilmesi istemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

“I. OLAY
Anayasa Mahkemesi, 08.05.2003 tarihinde 4839 sayı
lıTürkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair
Kanunun emeklilik yaş
ı
nı65’ten 61’e düşüren hükümlerinin esas
hakkı
nda karar verilinceye kadar yürürlüklerinin durdurulması
na karar
vermiş
tir.
Hükümet, Anayasa Mahkemesinin bu kararısonucunda 5434
sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanununda, Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıiş
tirakçilerinin zorunlu emeklilik yaş
haddine ilişkin bir düzenleme kalmadı
ğı
nıve kamu düzenini ihlâl
edecek nitelikte bir hukuksal boşluk doğduğunu ileri sürerek yeni bir
kanun tasarı
sıhazı
rlamı
ştı
r.
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Anayasa Mahkemesinin, konuyla ilgili iptal davasıhakkı
nda
vereceği kararı
n gerekçeleri görülmeden, bu gerekçelere göre yeni
bir düzenleme yapma gereği duyulmadan hazı
rlanan bu tasarı
, pek
çok bakı
mdan hakkı
nda iptal davasıaçı
lmı
şolan 4839 sayı
lıKanuna
benzemektedir.
Bu tasarı
da da zorunlu emeklilik yaş haddi 61 olarak
belirlenmiş; 61 yaş
ı
nıdolduranlar ile 65 yaşarası
nda olanları
n, 3
aydan 6 aya kadar değiş
en süreyle, 61 yaşı
nıdoldurmaları
na 1 ay ile
5 ay kalanları
n ise, 1 aydan 5 aya kadar değişen süreyle görevde
kalabilmeleri öngörülmüş
tür.
Bu tasarıTBMM’de, 08.07.2003 tarihinde kabul edilmiş ve
Cumhurbaş
kanı
’nca 4919 sayı
lı“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun” olarak 15.07.2003
tarihli ve 25169 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe
girmiştir.
4919 sayı
lı Kanunda Anayasa’ya aykı
rı hükümler yer
almaktadı
r. Anayasa’ya aykı
rı olan bu hükümlerin iptali ve
uygulanmalarıdurumunda giderilmesi olanaksı
z hukukî durum ve
zararlar ortaya çı
kacağıiçin, iptal davasısonuçlanı
ncaya kadar
yürürlüklerinin durdurulmasıistemi ile Anayasa Mahkemesi’ne iptal
davasıaçı
lmı
ştı
r.
Aş
ağı
da önce, 4919 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanunun söz konusu dava
çerçevesinde iptali istenen hükümlerine yer verildikten sonra,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
kları
nı
n genel gerekçeleri ortaya konulmuş ve
daha sonra da, iptali istenen hükümlerle ilgili olarak genel gerekçe
dı
şı
ndaki aykı
rı
lı
k gerekçeleri açı
klanmı
ş
tı
r.
II. İ
PTALİİ
STENEN HÜKÜMLER
1) 4919 Sayı
lıKanunun Çerçeve 1 inci Maddesinin Değiştirdiği
5434 Sayı
lıKanunun 40 ı
ncıMaddesinin Birinci Fı
krası
4919 sayı
lıKanunun çerçeve 1 inci maddesinin değiştirdiği
5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin birinci fı
krasıaynen şöyledir:
“İ
ştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş
haddi 61 yaşı
nıdoldurduklarıtarihtir. 61 yaş
ı
nıdolduranları
n açı
ktan
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ve naklen tayinleri yapı
lamaz. Ancak, personel kanunları
ndaki yaş
hadlerine iliş
kin hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklı
dı
r.”
2) 4919 Sayı
lıKanunun Çerçeve 2 inci Maddesinin 5434 Sayı
lı
Kanuna Eklediği Geçici Madde 215 in Birinci Fı
krası
Geçici Madde 215’in birinci fı
krasıaynen şöyledir:
“GEÇİ
CİMADDE 215.- 40 ı
ncımadde kapsamı
nda bulunan
iştirakçilerden;
a) Bu Kanunun yayı
mıtarihinde;
1. 61 yaşı
nıdoldurmuşolup 62 yaş
ı
nıdoldurmamı
şolanlar
Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren 6 ay,
2. 62 yaşı
nıdoldurmuşolup 63 yaş
ı
nıdoldurmamı
şolanlar
Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren 5 ay,
3. 63 yaşı
nıdoldurmuşolup 64 yaş
ı
nıdoldurmamı
şolanlar
Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren 4 ay,
4. 64 yaşı
nıdoldurmuşolup 65 yaş
ı
nıdoldurmamı
şolanlar
Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren 3 ay,
b) Bu Kanunun yayı
mıtarihinde 61 yaşı
nıdoldurmaları
na;
1. 1 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaş
ı
nıdoldurduklarıtarihten
itibaren 5 ay,
2. 1 aydan fazla 2 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihten itibaren 4 ay,
3. 2 aydan fazla 3 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihten itibaren 3 ay,
4. 3 aydan fazla 4 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihten itibaren 2 ay,
5. 4 aydan fazla 5 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihten itibaren 1 ay,
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Süreyle ve 65 yaş
ı
nıdoldurduklarıtarihi geçmemek üzere
görevlerinde kalı
rlar.”
III. ANAYASA’YA AYKIRILIK İ
DDİ
ALARININ GEREKÇESİ
1) Genel Olarak
Anayasa’nı
n 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal
bir hukuk devleti olduğu bildirilmiştir. Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda
sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na dayanan, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun
olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu 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 bağlısayan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n
üstünde yasa koyucunun da bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette, hukuk
güvenliğinin sağlanması
, hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz
koş
uludur.
Bir hukuk devletinde kiş
inin hak ve özgürlüklerinin sı
nı
rlarıve
bunlar üzerinde yasakoyucuya tanı
nan sı
nı
rlandı
rma yetkisinin
sı
nı
rları
nı
n, kapsamı
nı
n açı
k ve seçik bir biçimde hukuk kuralları
yla,
özellikle anayasa ile belirlenmesi gerekir.
Anayasa’mı
zı
n 13 üncü maddesinde bu konu: “Temel hak ve
hürriyetler, özlerine dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasa’nı
n ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlıolarak ve ancak kanunla
sı
nı
rlanabilir. Bu sı
nı
rlamalar, Anayasa’nı
n sözüne ve ruhuna,
demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve
ölçülülük ilkesine aykı
rıolamaz” ilkeleri ile hükme bağlanmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 48 ve 49 uncu maddelerinde düzenlenen çalı
şma
’
hak ve özgürlükleri ile Anayasa nı
n 60 ı
ncımaddesinde düzenlenen
sosyal güvenlik hakkı
nı
n sı
nı
rlandı
rı
lması
nda da bu hükme uyulması
,
hukuk devleti ilkesi kadar, Anayasa’nı
n 11 nci maddesinde yer alan
Anayasa’nı
n üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıilkesinin de gereğidir. Bu
sı
nı
rlandı
rmalarda ve düzenlemelerde gözetilecek önde gelen
hususlardan birisi de, Anayasa’nı
n 10 uncu maddesinde ifade edilmiş
olan kanun önünde eşitliktir.
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Anayasa’nı
n 5 inci maddesinde kişilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini,
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak ş
ekilde
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.
Herkesin sosyal güvenlik hakkı
na sahip olduğunu öngören
Anayasa’nı
n 60 ı
ncımaddesinin gerekçesinde, sosyal güvenlik
hakkı
nı
n, çalı
ş
anları
n yarı
nıve güvencesi olduğu belirtilmiş
tir. Sosyal
güvenlik, bireylere ekonomik güvence sağlayan, onu belli olası
zararlara karş
ıkoruma iş
levini üstlenen, sosyal zararlara karş
ı
ekonomik yönden güçlü kı
lmayıamaçlayan kurumlar bütünüdür.
Sosyal güvenliğin sağlanması
, çağdaş toplumlarda insanları
n
geleceğini güvence altı
na almaya, gönencini, huzurunu ve
mutluluğunu sağlamaya yönelik etkinliklerin en önemlilerindendir.
4919 sayı
lıKanunun çerçeve 1 inci maddesinin değiştirdiği
5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin birinci fı
krasıile, çerçeve 2
nci maddesinin 5434 sayı
lıKanuna eklediği Geçici Madde 215’in
birinci fı
krası
nda getirilen hükümler Anayasanı
n yukarı
da belirtilen 2
nci, 5 inci, 10 uncu, 11 inci, 13 üncü, 48 inci, 49 uncu ve 60 ı
ncı
maddelerine açı
kça aykı
rı
dı
r.
2) 4919 Sayı
lıKanunun Çerçeve 1 inci Maddesinin Değiştirdiği
5434 Sayı
lıKanunun 40 ı
ncıMaddesinin Birinci Fı
krası
nı
n Anayasaya
Aykı
rı
lı
ğı
4919 sayı
lıKanunun çerçeve 1 inci maddesinin değiştirdiği
5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin birinci fı
krası
nda yapı
lan
düzenleme ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıiş
tirakçilerinin
görevleri ile iliş
kilerinin kesilmesini gerektiren yaşhaddi, 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarih olarak belirlenmiş
tir.
Bu düzenleme Anayasa’nı
n pek çok maddesine açı
kça
aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal
bir hukuk devleti olduğu bildirilmiş
tir. Hukuk devleti, insan hakları
na
dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve
işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni
kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve
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tutumlardan kaçı
nan, hukuku tüm devlet organları
na egemen kı
lan
devlettir.
Sosyal hukuk devleti, toplum ve çalı
ş
ma yaş
amı
nda adalete ve
eşitliğe dayalıbîr hukuk düzeni kurmak durumundadı
r. Böyle bir
hukuk düzeni ise, her alanda olduğu gibi, sosyal güvenliğe iliş
kin
düzenlemelerde de, eş
itlik, hukuk istikrarı
, hukuk güvenliği ve
kazanı
lmı
ş hakları
n korunması ilkelerinin gözetilmesini zorunlu
kı
lmaktad ı
r.
Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette, hukuk
güvenliğinin sağlanmasıhukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz
koş
uludur.
Yaş
lı
lı
k, gerçekleşmesi yönünden diğer sosyal risklerden ayrı
bir özelliğe sahiptir. Yasalarda emeklilik yaş
ı
nı
n kesin olması
nedeniyle, sigortalı
, yarı
nı
nıbu güvenlik içinde planlamaktadı
r. Sosyal
devlet, sosyal adaletin, refahı
n ve güvenliğin gerçekleş
mesini
sağlayan devlettir. Sosyal güvenlik kuruluşları
, çalı
şanları
n
geleceğine
ilişkin
güvenini
sağlamak
durumundadı
r.
Bu
sağlanamadı
ğı takdirde sosyal güvenlik kavramı
ndan da
bahsedilemez. Bu nedenle, sosyal güvenlik sisteminde yapı
lan
değiş
ikliklerin hukuk devletinde olmasıgereken hukuk güvenliğini
zedelemeyecek biçimde adil, makul ve ölçülü olmasızorunludur.
Kişilerin koş
ullarıkanunla belirlenmişbir statüye, devlete ve
hukukî istikrara güvenerek girmelerinden ve kamu görevlisi
olmaları
ndan sonra bu statüde kanunla makul nedeni olmayan ve
ölçüsüz biçimde haklarıkı
sı
tlayı
cıdeğiş
iklikler yapı
lması
, hukuk
güvenliğine, kazanı
lmı
şhaklara ve dolayı
sıile hukuk devleti ilkesine
aykı
rıdüş
mektedir. Bu tür düzenlemeleri yapan kanunları
n, ancak
yayı
nlandı
klarıtarihten itibaren işe girecekler için uygulanmasıveya
getirdikleri yeni statüye, kazanı
lmı
şhaklarıkoruyacak makul, adil ve
ölçülü bir geçişsağlanmasıhalinde, değinilen aykı
rı
lı
klar giderilebilir.
Söz konusu 40 ı
ncımaddenin değiştirilen birinci fı
krası
nda ise,
zorunlu emeklilik yaş sı
nı
rı
nı
n halen çalı
şmakta olanları da
kapsayacak biçimde ve yeterli bir kademeli geçiş olanağı
sağlanmadan indirilmişolması
, aynızamanda yapı
lan düzenlemenin
makul, adil ve ölçülü olmaktan uzak bulunması
, hukuk güvenliği,
sosyal adalet, sosyal güvenlik ve dolayı
sıile Anayasa’nı
n 2 nci
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maddesinde
yer
alan
bağdaş
mamaktadı
r.

sosyal

hukuk

devleti

ilkesi

ile

Anayasa’nı
n 5 inci maddesinde ise kişilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini,
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak ş
ekilde
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.
Herkesin sosyal güvenlik hakkı
na sahip olduğunu öngören
Anayasa’nı
n 60 ı
ncımaddesinin gerekçesinde, sosyal güvenlik
hakkı
nı
n, çalı
ş
anları
n yarı
nıve güvencesi olduğu belirtilmiştir.
Devlet, sosyal güvenlik işlevini Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğı
, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ- Kur gibi sosyal güvenlik
kurumlarıaracı
lı
ğıile yerine getirmektedir. Kuşkusuz, sosyal güvenliği
sağlamak için kurumsal yapı
laş
tı
rmayıgerçekleş
tiren devlet; onu
korumakla da yükümlüdür.
Devlet’in sosyal güvenlik sistemini ve kurumları
nıkoruma
görevi, yasama organı
nı
n kanunlarıkabul ederken, sosyal güvenlik
kurumları
nıgüçlü bir malî yapı
da tutması
nıve aktüeryal denge
hesabı
nıgözetmesini zorunlu kı
lmaktadı
r.
Anayasa Mahkemesinin E.1999/42, K.2001/41 sayı
lıkararı
nda;
“Türkiye’nin demografik yapı
sıkonusunda veri olarak kabul edilen
resmi belgelerde ortalama yaşam süresinin yükseldiği, buna karş
ı
n,
sosyal güvenlik kurumları
na bağlıolarak çalı
şanları
n emeklilikleri için
öngörülen yaşhaddi ve prim ödeme gün sayı
sı
nı
n düşürülmesinin
kurumları
n finansman sorununun daha da büyümesine yol açtı
ğı
,
sosyal güvenlik kuruluşları
nı
n işlevlerini yerine getirebilmeleri için
belirtilen olumsuzlukları
n ortadan kaldı
rı
lmasıamacıile çalı
şanları
n
emekli yaşhaddi ve prim ödeme gün sayı
ları
nı
n belirli bir ölçü ve
denge gözetilerek yükseltilmesinin sosyal güvenlik hakkı
nıortadan
kaldı
ran veya onu kullanı
lamayacak ölçüde sı
nı
rlayan bir düzenleme
olarak nitelendirilemeyeceği” hususları
na dikkat çekilerek; emeklilik
yaş sı
nı
rı
nı
n yükseltilmesinin Anayasaya uygun olduğuna karar
verilmiş
tir.
4919 sayı
lıKanun ise, Anayasa Mahkemesi kararı
nda ifade
edilen görüşlere ters bir yaklaş
ı
mla, bu kez de evvelce 65 olan
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zorunlu emeklilik yaşhaddini 61’e indirmektedir. Bu düzenlemenin,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
’nı
n finansman sorununun daha
da büyümesine yol açacağı
, bu durumun ise, Anayasa’nı
n 65 inci
maddesindeki Devlet’in sosyal güvenlik sistemini ve kurumları
nı
koruma görevi ile bağdaşmayacağıaçı
ktı
r. Çünkü resmî istatistikler
Türkiye’de nüfusun giderek yaş
lanmakta olduğunu ve önümüzdeki
yı
llarda 60 yaşüstü nüfusun toplam nüfustaki payı
nı
n yakı
n geçmişle
karş
ı
laştı
rı
lamayacak kadar yükseleceğini ortaya koymaktadı
r. Bunun
sonucunda da, yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik harcamaları
na
getireceği yük, zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rı
nı
n düşürülmesi ile daha da
artacaktı
r. Böyle bir durumun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğı
’nı
n aktüeryal dengelerini hı
zla bozacağıortadadı
r.
Zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rı
nı
n makul, adil ve ölçülü bir kademeli
geçiş sağlanmadan aniden düş
ürülmesinin, kamu yönetimindeki
insan kaynağı
nı
n yetiştirilmesi, hizmette aksama ve yönetim boş
luğu
olmaması amacı
yla yürütülen plan ve programları
n kesintiye
uğraması
na neden olacağıda yadsı
namaz.
Ülke yönetiminde görev ve sorumluluk üstlenmişher meslek
kesiminden deneyimli kamu görevlilerini söz konusu kanunla, daha
erken emekli olmaya zorlamanı
n; ülkenin içinde bulunduğu iç ve dı
ş
koş
ullar, ülke çı
karlarıve kamu hizmetlerinin gerekleri, dolayı
sıile
kamu yararıile bağdaştı
rı
lmasıda olanaksı
zdı
r.
İ
ktidar partisi yöneticilerinin yapmı
şolduğu bazıaçı
klamalar, bu
düzenlemenin arkası
nda kamu yararı
ndan çok, iktidarı
n dünya
görüşüyle uyumlu bir kadrolaşmayıgerçekleştirmek amacıbulunduğu
kuş
kusunun doğması
na yol açmaktadı
r.
Baş
bakan ve Adalet ve Kalkı
nma Partisi Genel BaşkanıRecep
Tayyip Erdoğan’ı
n 18 Nisan 2003 tarihinde Ankara Sanayi Odası
Genişletilmiş Meclis Toplantı
sı
nda yaptı
ğı konuş
mada sarfettiği
“Bizim şu anda düşündüğümüz, gerçekleştirebilirsek olmasıgereken;
siyasi iktidar, üst bürokrasisi ile gelmeli, üst bürokrasisi ile gitmelidir.
Olmasıgereken budur. Niye? Benim frekansı
m tutacak, ilkeleri
paylaşacağı
z. Hangi işyerinde bir yönetim, istemediği bir adamı
,
Allahaş
kı
na barı
ndı
rı
r? Vücut dilini yakalayabilecek, hani Anadolu
tabiriyle leb demeden leblebiyi anlayacak yöneticiyi yanı
nda
bulundurur. Bunun dı
ş
ı
ndakini oraya sokmaz ...” sözleri de iktidarı
n
bürokrasi ile ilgili emel ve düş
üncelerini, bu tür kuş
kularıdoğrular
biçimde ortaya koymaktadı
r.
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Söz konusu düzenlemenin kamu yararı amacı ile
bağdaş
tı
rı
lması
nıengelleyen bir husus da; bu düzenlemede, tı
pkı
5434 sayı
lıKanunun değiş
tirilen 40 ı
ncımaddesinin (b) fı
krası
nda
yapı
ldı
ğıgibi, temininde güçlük çekilen meslek gruplar ı
ndan gelenler
örneğin tı
p doktorlarıve üniversite öğretim üyesi sı
fatı
nıtaş
ı
mayan
üniversite öğretim elemanları
, bilgi ve deneyimine ihtiyaç duyulan
örneğin büyükelçi ve daimi temsilci sı
fatı
yla görevde bulunmayan
Dı
ş
iş
leri Bakanlı
ğıve diğer bakanlı
kları
n üst düzey bürokratları
,
valiler, toplumsal yaşama katkı
larıasla yaş
la ölçülemeyecek olan
sanatçı
ları
mı
z ve benzerleri için, zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rı
nı61’den
yukarı
ya çeken özel hükümler getirilmemesidir. Çünkü toplumun
gereksinimini bugün bile karşı
layamayacak sayı
da az eleman
bulunan bu tür meslek grupları
ndan gelenlerin erken emekliliğe sevk
edilmesinden en büyük zararıtoplum görecektir.
Diğer yandan iş
tirakçilerin görevleri ile iliş
kilerinin kesilmesini
gerektiren yaş sı
nı
rı
nı
n 65’ten 61’e indirilmesi nedeniyle,
Anayasamı
zı
n 48 ve 49 uncu maddesindeki çalı
şma hak ve
özgürlüklerinin, Anayasanı
n 13 üncü maddesine aykı
rıbir biçimde
sı
nı
rlandı
rı
ldı
ğı
nı
n da söylenmesi gerekmektedir. Bu düzenleme,
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı
dı
r. Çağdaş
demokrasilerde görülen zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rı
nı
n altı
nda bir yaş
sı
nı
rıbelirlenerek, kişilerin çalı
şma hak ve özgürlüğü ölçüsüzce
sı
nı
rlandı
rı
lmaktadı
r. Bu sı
nı
rlandı
rma, aynızamanda, Anayasada söz
konusu hak ve özgürlüklerle ilgili maddelerde gösterilen sı
nı
rlandı
rma
nedenlerine de uygun değildir.
Ayrı
ca Anayasa’nı
n 13 üncü maddesi, hak ve özgürlüklerin
ancak
Anayasanı
n
sözüne
ve
ruhuna
uygun
biçimde
sı
nı
rlanabileceğini ifade etmektedir.
Anayasa’da yer alan ilkelerden biri de “kanun önünde eş
itlik”tir.
Bu ilkenin düzenlendiği Anayasa’nı
n 10 uncu maddesinde; herkesin
dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din mezhep ve
benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
it olduğu
ve hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namayacağı
bildirilmektedir.
4919 sayı
lıKanunla zorunlu emeklilik yaş sı
nı
rı
nı
n 61’e
indirilerek çağdaşdemokrasilerde görülenlerden daha aş
ağıbir yaş
sı
nı
rıbelirlenmesi, bir yerde çalı
ş
ma hak ve özgürlüklerinin, ölçüsüz
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bir yaşa dayalıayı
rı
m anlayı
ş
ı
yla Anayasa’nı
n 10 uncu maddesine
aykı
rıbiçimde sı
nı
rlandı
rı
ldı
ğı
nıda göstermektedir.
Avrupa Birliği’nin 2000/78/EC sayıve 27 Kası
m 2000 tarihli
Konsey direktifinin 25 sayı
lıparagrafı
nda, işyaş
amı
ndaki yaşa dayalı
ayrı
mcı
lı
ğı
n kaldı
rı
lması
nı
n gerekliliği ifade edilirken; söz konusu
direktifin 18 inci maddesinde de üye devletlere bu konuda 2003 yı
lı
sonuna kadar önlem almak görevi verilmiş
tir.
Avrupa Birliği üyeleri bu direktifler doğrultusunda gerekli
önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya baş
lamı
ş
lardı
r. Bu
bağlamda zorunlu emeklilik yaşsı
nı
rıdüşük olan kimi ülkelerde,
örneğin İ
ngiltere’de, bu sı
nı
rı
n yükseltilmesi yoluna gidilmektedir.
Bu gelişmeler, zorunlu emeklilik yaş sı
nı
rı
nı
n indirilmesinin,
çağdaş demokrasiler bakı
mı
ndan gerekli ve olumlu bir davranı
ş
olarak algı
lanmadı
ğı
nıda göstermektedir.
5434 sayı
lıKanunun değiş
tirilen 40 ı
ncımaddesinin birinci
fı
krası
nı
n, Anayasanı
n çeş
itli hükümlerine aykı
rıolması
, Anayasa’nı
n
üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıilkelerinin ve dolayı
sıile Anayasa’nı
n 11 inci
maddesinin de ihlâli sonucuna yol açmaktadı
r;
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 4919 sayı
lıKanunun çerçeve 1
inci maddesinin değiş
tirdiği 5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin
birinci fı
krası
, Anayasanı
n 2ı
ncımaddesindeki sosyal hukuk devleti
ilkesine; 5 inci maddesindeki devletin temel amaç ve görevlerine; 10
uncu maddesindeki kanun önünde eş
itlik ilkesine; 11 inci
maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesine; 13
üncü maddesindeki “temel hak ve hürriyetlerin Anayasa’nı
n ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlıolarak, Anayasa’nı
n sözüne
ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülüğe
uygun olarak sı
nı
rlandı
rı
labileceği” ilkesine; 48 inci maddedeki
çalı
şma ve sözleş
me hürriyetine; 49 uncu maddedeki çalı
şma
hakkı
na ve 60 ı
ncımaddesindeki sosyal güvenlik hakkı
na aykı
rı
olduğundan, iptali gerekmektedir.
3) 4919 Sayı
lıKanunun Çerçeve 2 nci Maddesinin 5434 Sayı
lı
Kanuna Eklediği Geçici Madde 215’in Birinci Fı
krası
nı
n Anayasaya
Aykı
rı
lı
ğı
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Geçici Madde 215’in birinci fı
krası
ndaki düzenlemeye göre, 61
yaş
ı
nıdolduranlar ile 65 yaşarası
nda olanlar, 3 aydan 6 aya kadar
değiş
en süreyle; 61 yaşı
nıdoldurmaları
na 1 ay ile 5 ay kalanlar ise, 1
aydan 5 aya kadar değiş
en süreyle görevde kalabileceklerdir.
Anayasa Mahkemesinin kimi hükümlerinin yürürlüğünü
durdurduğu 4839 sayı
lıKanundan farklıolarak 4919 sayı
lıKanunda,
emekli edilecekler için kademeli geçiş öngörülmüştür. Ancak
öngörülen süreler makul, ölçülü ve adil değildir. Kademeli geçişiçin
öngörülen süreler fevkalade kı
sa tutulmuştur. Getirilen düzenlemeyle
61 yaş
ı
nıdolduranlar ile 65 yaşarası
nda olanlar, 3 aydan 6 aya kadar
değiş
en süreyle, 61 yaşı
nıdoldurmaları
na 1 ay ile 5 ay kalanlar ise, 1
aydan 5 aya kadar değiş
en süreyle görevde kalabileceklerdir.
Anayasa’nı
n 2 nci maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan
hakları
na dayanan tüm iş
lem ve eylemlerinde hukuk kuralları
na bağlı
,
her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayıamaçlayan, hukuku tüm
devlet organları
na egemen kı
lan, hak ve özgürlükleri koruyup
güçlendiren, yargıdenetimine açı
k olan, yasaları
n üstünde yasa
koyucunun da uymak zorunda olduğu hukukun temel ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinden uzaklaş
mayan devlettir.
Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette hukuk
güvenliğinin sağlanmasıhukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz
koş
uludur. Anayasa’nı
n 5 inci maddesinde ise kişilerin ve toplumun
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bağdaş
mayacak şekilde sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddî ve manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi
için gerekli şartlarıhazı
rlamaya çalı
şmak devletin temel amaç ve
görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r. Herkesin sosyal güvenlik hakkı
na sahip
olduğunu öngören Anayasa’nı
n 60 ı
ncımaddesinin gerekçesinde,
sosyal güvenlik hakkı
nı
n, çalı
şanları
n yarı
nıve güvencesi olduğu
belirtilmiştir.
Diğer taraftan Sosyal güvenlik kuruluşları
, çalı
şanları
n
geleceğine ilişkin güvenini sağlamak durumundadı
r. Bu nedenle,
sosyal güvenlik sisteminde yapı
lan değişikliklerin hukuk devletinde
olmasıgereken hukuk güvenliğini zedelemeyecek biçimde adil, makul
ve ölçülü olmasızorunludur.
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Bu gerçeklere karş
ı
n, söz konusu 4919 sayı
lıKanunla 5434
sayı
lıKanunda yapı
lan değiş
ikliklerle, zorunlu emeklilik yaş
ıaniden
65’den 61’e indirilmiş
, hukuk güvenliği açı
sı
ndan makul ve ölçülü bir
geçiş dönemi öngörülmemiş
; halen görevde olanlar da yeni
düzenlemenin kapsamı
na alı
nmı
ş
tı
r. Getirilen kademeli geçişe iliş
kin
süreler, herkesin makul bulacağıadil süreler değildir, 3 aydan 6 aya
veya 1 aydan 5 aya kadar değişen sürelerle ölçülülüğün
sağlanamayacağıaçı
ktı
r.
Söz konusu fı
kranı
n, makul ve ölçülü bir düzenleme getirmeyişi,
Anayasa’nı
n 48 ve 49 uncu maddelerinde yer alan çalı
ş
ma hakkı
nı
n
da, Anayasa’da yer almayan nedenlerle ve ölçüsüzce, Anayasa’nı
n
13 üncü maddesine aykı
rı olarak sı
nı
rlandı
rı
lması sonucunu
doğurmuş
tur.
Getirilen düzenleme ile hukukî statüleri kanunla oluşturulan ve
bu statü kuralları
na güvenerek geleceklerini tasarlayan kamu
görevlilerinin kazanı
lmı
şhakları
, sosyal güvenlik beklentileri ve sosyal
durumlarızedelenmiş
tir. Böyle bir durumun sosyal bir hukuk
devletinde olmasıgereken istikrar, kazanı
lmı
şhaklara saygı
, hukukî
belirlilik ve hukuk güvenliği nitelikleriyle bağdaşmayacağıda açı
ktı
r.
Kamu alanı
nda, kamu görevlilerinin kamu görevlisi statüsüne
girdikten sonra özlük hakları
nıkı
sı
tlayan düzenlemelerin, ancak
yürürlüğe girdikleri tarihten sonra iş
e gireceklere uygulanması
, hukuk
istikrarıve hukuk güvenliğinin gereğidir. Ancak, 5434 sayı
lıKanuna
eklenen Geçici Madde 215’in birinci fı
krası
nda halen çalı
ş
makta
olanlara da yeni yaş haddi uygulanmakta ve böylece hukuk
güvenliğine, hukuk istikrarı
na, sosyal güvenliğe ve dolayı
sıile
Anayasa’nı
n 2 nci maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti ilkesine
aykı
rıbir durum ortaya çı
kmaktadı
r.
1999 yı
lı
nda 4447 sayı
lıKanunun 26 ı
ncımaddesiyle 5434
sayı
lıKanuna Geçici 205 ve 206 ncımaddeler eklenmişve kadı
n
iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yı
lı
nı
dolduranlara istekleri üzerine emekli aylı
ğıbağlanacağıhükme
bağlandı
ktan sonra, emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yı
ldan
az kalan iş
tirakçilerle 10 yı
ldan az kalan iş
tirakçiler için 43 den 56
yaş
ı
na kadar değişen yaşlarıdoldurmalarıve kadı
n iştirakçilerin 20,
erkek iştirakçilerin 25 fiili hizmet sürelerini tamamlamalarıhalinde
istekleri üzerine emekli aylı
ğıbağlanacağıkuralıgetirilmi ştir.
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Anayasa Mahkemesi yapı
lan kademeli geçiş
e ilişkin bu
düzenlemeyi makul, adil ve ölçülü görmeyerek, Anayasa’nı
n 2, 5 ve
60 ı
ncımaddelerine aykı
rıbulmuştur. (23.02.2001 tarihli Anayasa
Mahkemesi Kararı
, E. 1999/42, K. 2001/41 )
Geçici Madde 215’de yapı
lan kademeli geçiş
e iliş
kin düzenleme
de, söz konusu iptal kararı
nı
n dayandı
ğıgerekçeler çerçevesinde
makul, adil ve ölçülü olmadı
ğı
ndan, Anayasa’nı
n 2, 5 ve 60 ı
ncı
maddelerine aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n çeşitli maddelerine aykı
rıbir düzenlemenin ise
Anayasa’nı
n üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıilkeleri ve bu ilkelerin yer aldı
ğı
Anayasa’nı
n 11. maddesi ile çelişeceği açı
ktı
r.
4919 sayı
lıKanunun, çerçeve 2 nci maddesi ile 5434 sayı
lı
Kanuna eklenen Geçici Madde 215’in birinci fı
krası yukarı
da
açı
klanan nedenlerle, Anayasanı
n 2 nci maddesindeki sosyal hukuk
devleti ilkesine; 5 inci maddesindeki devletin temel amaç ve
görevlerine; 11 inci maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğı ve
üstünlüğü ilkesine; 13 üncü maddesindeki temel hak ve hürriyetlerin
ölçülülük ilkesi doğrultusunda ve bu hak ve özgürlüklerle ilgili
maddelerde gösterilen nedenlerle sı
nı
rlandı
rı
labileceği ilkesine”;
çalı
şma hak ve özgürlüklerini düzenleyen Anayasa’nı
n 48 ve 49 uncu
maddelerine ve 60 ı
ncımaddesindeki sosyal güvenlik hakları
na aykı
rı
olup, iptali gerekmektedir.
IV. YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Anayasa Mahkemesinin 4869 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanunun emeklilik
yaş
ı
nı65’ten 61’e düş
üren hükümlerinin esas hakkı
nda karar
verilinceye kadar yürürlüklerinin durdurulması
na ilişkin kararı
yayı
nlanana kadar, 61 yaşı
nıdoldurduklarıiçin emekli edilen kamu
görevlileri
büyük
mağduriyetlere
uğramı
şlardı
r.
Bunları
n
mağduriyetleri, Anayasa Mahkemesi’nin yürürlüğü durdurma
kararı
ndan sonra sona ermiştir.
08.07.2003 tarih ve 4919 sayı
lıKanunun çerçeve 1 inci
maddesinin değiş
tirdiği 5434 sayı
lıKanunun 40 ı
ncımaddesinin
Anayasa’nı
n 2, 5, 10, 11, 13, 48, 49 ve 60 inci maddelerine açı
kça
aykı
rıolan birinci fı
krası
nı
n ve yine 4919 sayı
lıKanunun çerçeve 2 nci
maddesiyle 5434 sayı
lıKanuna eklenen Geçici Madde 215’in
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Anayasa’nı
n 2, 5, 11, 13, 48, 49 ve 60 ı
ncımaddelerine açı
kça aykı
rı
olan birinci fı
krası
nı
n, uygulanmasıda, yine ileride giderilmesi güç
hatta olanaksı
z bir takı
m hukuki durum ve zararlara neden
olabilecektir. Bu durum ve zararları
n oluşması
nıengelleyebilmek ve
kamu görevlilerini, görevlerinin son yı
lları
nda hiç haketmedikleri
sı
kı
ntı
larıyaşamaktan kurtarabilmek için, iptal davasısonuçlanı
ncaya
kadar, söz konusu hükümlerin yürürlüklerinin durdurulması
gerekmektedir.
V. SONUÇ VE İ
STEM
Yukarı
da açı
klanan gerekçelerle:
1. 08.07.2003 tarih ve 4919 sayı
lı“Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun’un
a- Çerçeve 1 inci maddesinin değiştirdiği 5434 sayı
lıTürkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunun 40 ı
ncımaddesinin birinci
fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2, 5, 10,11,13, 48, 49 ve 60 ı
ncımaddelerine
aykı
rıolduğu için iptaline
b- Çerçeve 2 nci maddesinin 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandı
ğıKanununa eklediği Geçici Madde 215’in birinci
fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 2, 5, 11, 13, 48, 49 ve 60 ı
ncımaddelerine
aykı
rıolduğu için iptaline,
2. 08.07.2003 tarih ve 4919 sayı
lı“Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un; çerçeve 1
inci maddesinin değiştirdiği 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununun 40 ı
ncımaddesinin birinci fı
krasıile 5434 sayı
lı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanununa eklediği Geçici Madde
215’in birinci fı
krası
nı
n, açı
kça Anayasa’ya aykı
rıolup uygulanmaları
halinde giderilmesi hukukî zarar ve durumlar doğacağıiçin, iptal
davasısonuçlanı
ncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması
na,
karar verilmesine iliş
kin istemimizi saygı ile arz ederiz.
18.7.2003”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
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8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un iptali
istenilen kurallarıda içeren 1. ve 2. maddeleri şöyledir:
1- “MADDE 1.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayı
lıTürkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanununun 40 ı
ncımaddesinin birinci
fı
krasıile (b) ve (d) fı
kralarıaşağı
daki şekilde değiş
tirilmiştir.
İ
ştirakçilerin görevleri ile iliş
kilerinin kesilmesini gerektiren yaş
haddi 61 yaşı
nıdoldurduklarıtarihtir. 61 yaş
ı
nıdolduranları
n açı
ktan ve
naklen tayinleri yapı
lamaz. Ancak, personel kanunları
ndaki yaş
hadlerine iliş
kin hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklı
dı
r.
b) .......
d).......
2- “MADDE 2.- 5434 sayı
lıKanuna aşağı
daki geçici maddeler
eklenmiştir.
GEÇİ
CİMADDE 215.- 40 ı
ncımadde kapsamı
nda bulunan
iştirakçilerden;
a) Bu Kanunun yayı
mıtarihinde;
1. 61 yaşı
nıdoldurmuşolup 62 yaş
ı
nıdoldurmamı
şolanlar
Kanunun yayı
mı
tarihinden itibaren 6 ay,
2. 62 yaş
ı
nıdoldurmuş olup 63 yaş
ı
nıdoldurmamı
şolanlar
Kanunun yayı
mı
tarihinden itibaren 5 ay,
3. 63 yaşı
nıdoldurmuşolup 64 yaş
ı
nıdoldurmamı
şolanlar
Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren 4 ay,
4. 64 yaşı
nıdoldurmuşolup 65 yaşı
nıdoldurmamı
şolanlar
Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren 3 ay,
b) Bu Kanunun yayı
mıtarihinde 61 yaşı
nıdoldurmaları
na;
1. 1 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaş
ı
nıdoldurduklarıtarihten
itibaren 5 ay,
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2. 1 aydan fazla 2 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihten itibaren 4 ay,
3. 2 aydan fazla 3 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihten itibaren 3 ay,
4. 3 aydan fazla 4 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihten itibaren 2 ay,
5. 4 aydan fazla 5 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarihten itibaren 1 ay,
Süreyle ve 65 yaş
ı
nıdoldurduklarıtarihi geçmemek üzere
görevlerinde kalı
rlar.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte makam tazminatı
ödenmesini gerektiren görevlerde bulunanlardan, bu madde uyarı
nca
emekliye sevk edilenler hakkı
nda Ek 68 inci maddenin birinci
fı
krası
nda öngörülen iki yı
llı
k süre aranmaz.
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde, iptali istenilen kuralları
n Anayasa’nı
n 2., 5.,
10., 11., 13., 48., 49. ve 60. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N,
Haş
im KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya
KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN ve Fazı
l SAĞLAM’ı
n
katı
lı
mları
yla 8.10.2003 günü yapı
lan ilk inceleme toplant ı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
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 görüşülüp
düşünüldü:
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Dava dilekçesinde, sosyal güvenlik sisteminde yapı
lan
değiş
ikliklerin hukuk güvenliğini zedelemeyecek nitelikte olması
gerektiği, kişilerin kanunla belirlenmiş bir statüye girdikten sonra
statüde, haklınedeni olmayan, makul bir geçişöngörmeyen ölçüsüz
kı
sı
tlamalar yapı
lması
nı
n hukuk güvenliğine ve kazanı
lmı
ş hak
ilkesine aykı
rıdüştüğü, yeni kuralları
n ancak konulduklarıtarihten
sonra işe girecekler için uygulanmasıgerektiği, zorunlu emeklilik yaş
sı
nı
rı
nı
n düşürülmesinin Emekli Sandı
ğı
nı
n aktüeryal dengesini
olumsuz etkileyeceği, temininde güçlük çekilen doktorlar, valiler,
bürokratlar ve sanatçı
lar gibi çeşitli meslek mensupları
nı
n emeklilik
yaşsı
nı
rı
nıdüş
ürmenin kamu yararı
na olmayacağı
, düzenlemenin
siyasi amaçlıolduğu, uluslararasıuygulamaları
n altı
nda olan söz
konusu yaşsı
nı
rıuygulaması
nı
n çalı
ş
ma hak ve özgürlüğünü ölçüsüz
bir şekilde sı
nı
rlandı
rdı
ğı
, emeklilik yaş
ı
nı
n 61 olarak belirlenmesinin
eşitlik ilkesini de ihlal ettiği savları
yla Anayasa’nı
n 2., 5., 10., 11., 13.,
48., 49. ve 60. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
İ
ptali istenilen 8.6.1949 günlü, 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandı
ğıKanunu’nun 40. maddesinin 8.7.2003 günlü, 4919
sayı
lıKanun’un 1. maddesiyle değiş
ik birinci fı
krası
nda, iştirakçilerin
görevleri ile iliş
kilerinin kesilmesini gerektiren yaşsı
nı
rı
nı
n 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarih olduğu, 61 yaşı
nıdolduranları
n açı
ktan ve naklen
tayinlerinin yapı
lamayacağı
, ancak, personel kanunları
ndaki yaş
sı
nı
rları
na iliş
kin hükümler ile 5434 sayı
lıKanun’un 43. madde
hükmünün saklıolduğu öngörülmüş, aynıKanun’a 4919 sayı
lı
Kanun’un 2. maddesiyle eklenen Geçici 215. maddenin birinci
fı
krası
nda da, yeni yaşsı
nı
rı
nı
n uygulanmasıbakı
mı
ndan 4919 sayı
lı
Kanun’un yayı
mıtarihinde 61 ve daha yukarıyaş
larıdoldurmuş
olanlar ile 61 yaşı
nıdoldurmaları
na kı
sa bir süre kalanlar yönünden
kademeli bir geçişsürecine yer verilmiştir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda
sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na dayanan, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun
olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliş
tirerek
sürdüren, hukuk güvenliğini gerçekleş
tiren, Anayasa’ya aykı
rıdurum
ve tutumlardan kaçı
nan, hukuku tüm devlet organları
na egemen
kı
lan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n üstünde Anayasa’nı
n ve
yasakoyucunun da bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri bulunduğu
bilincinde olan devlettir. Bu bağlamda, hukuk devletinde yasakoyucu,
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yasaları
n yalnı
z Anayasa’ya değil, evrensel
uygun olması
nısağlamakla yükümlüdür.

hukuk ilkelerine de

Anayasa’nı
n 5. maddesinde de, kişilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini,
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak ş
ekilde
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.
8.6.1949 günlü, 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
Kanunu’nun emeklilik yaşhadlerini düzenleyen 40. maddesinin birinci
fı
krası
nda, iş
tirakçilerin görevleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren
yaşsı
nı
rı
nı
n 65 yaşı
nıdoldurduklarıtarih olduğu belirtilmiş
, diğer
fı
kraları
nda da hizmetlerin nitelik ve özelliklerine göre genel yaş
sı
nı
rı
nı
n üstünde ya da altı
nda olan özel yaşsı
nı
rlarıöngörülmüş
tür.
40. maddede, 5434 sayı
lıKanun’un yürürlüğe girdiği 1949 yı
lı
ndan bu
yana çeş
itli değiş
iklikler yapı
lması
na karş
ı
n, maddenin ilk şeklinde yer
alan iş
tirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren 65 yaş
sı
nı
rıbu güne kadar korunmuştur.
Emeklilik için öngörülen 65 yaşsı
nı
rıilk kez 16.3.2003 günlü,
4827 sayı
lıKanun’un 2. maddesi ile değiştirilerek 61’e indirilmiş
,
ancak yapı
lan değişikliğin Cumhurbaş
kanıtarafı
ndan veto edilerek
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderilmesi üzerine çı
karı
lan
3.4.2003 günlü, 4839 sayı
lıKanun’un 2. maddesiyle yaş sı
nı
rı
yeniden 61’e indirilmiş
tir. 4839 sayı
lıKanun’un çeş
itli maddelerinin
iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasıistemiyle açı
lan iptal davası
nda,
Anayasa Mahkemesi’nin 8.5.2003 günlü, E.2003/31, K.2003/3
(Yürürlüğü Durdurma) sayı
lıkararı
yla Kanun’un yaş sı
nı
rı
nı61’e
indiren kuralı
nı da içeren kimi maddelerinin yürürlüklerinin
durdurulması
na karar verilmiş
tir. Bu karardan sonra çı
karı
lan
8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lıKanun’un dava konusu 1. maddesiyle
değiş
tirilen 5434 sayı
lıYasa’nı
n 40. maddesiyle iştirakçilerin görevleri
ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddinin 61 yaş
ı
nı
doldurduklarıtarih olduğu belirlenmiş, ikinci maddesiyle aynıKanun’a
eklenen Geçici 215. maddeyle de bu kanunun yayı
mıtarihinde 61 ve
daha yukarıyaşlarıdoldurmuşolanlar ile 61 yaş
ı
nıdoldurması
na
kı
sa bir süre kalanlar için 1 ilâ 6 ay arası
nda değişen süreleri
kapsayan geçişdönemi öngörülmüştür. Kanun’un yaşsı
nı
rı
nı
n 61’e
indirilmesine iliş
kin gerekçesinde, genç ve yetenekli kişilere yükselme
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olanağısağlanmasıve kamu yönetiminde etkinliğin artı
rı
lması
nı
n
amaçlandı
ğıbelirtilmiştir.
Ülkemizde ortalama yaşam süresinin uzaması
na paralel olarak
5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu’nun 39.
maddesindeki “Kadı
n iş
tirakçilerden 20, erkek iş
tirakçilerden 25 fiili
hizmet yı
lı
nıdolduranları
n istekleri üzerine” emekli olabileceklerini
öngören kural, 25.8.1999 günlü, 4447 sayı
lıYasa ile değiştirilerek,
isteğe bağlıemeklilik için 25 fiili hizmet yı
lı
nıdolduran iştirakçilerden
kadı
n ise 58, erkek ise 60 yaşı
nıdoldurmuşolma koşulu getirilmiştir.
Bu düzenleme, yasakoyucunun isteğe bağlıemeklilikte bile yaş
sı
nı
rı
nıyükseltme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Dava konusu
kuralı
n getirilmesindeki amaç, gerekçesinde belirtildiği gibi, gerçekten
genç ve yetenekli kiş
ilere yükselme olanağısağlanmasıve kamu
yönetiminde etkinliğin artı
rı
lmasıise bu amaca, hukuk güvenliği
ilkesini zedelemeden ve finansman sorunu ile karşıkarşı
ya olduğu
bilinen ilgili sosyal güvenlik kurumunun aktüeryal dengelerini
bozmadan ulaşı
lmasıgerektiğinde duraksanamaz.
Öte yandan, 61 ilâ 65 yaşarası
nda olup, devlet bürokrasisinin
üst kademelerinde yer alan ve kamu hizmetinin başarı ile
sürdürülebilmesi için gerekli bilgi, birikim ve deneyime sahip çok
sayı
daki kiş
inin görevine, hukuk güvenliğini sarsmayacak biçimde
makûl ve ölçülü bir geçiş süreci öngörülmeksizin yasa ile son
verilmesinin kamu hizmetinin görülmesini olumsuz yönde etkileyeceği
açı
ktı
r.
Geçici 215. maddenin birinci f ı
krası
yla yeni uygulamaya intibak
için basamaklar saptanı
rken daha uzun bir zaman dilimi yerine 1 ilâ 6
ay arası
nda değiş
en kı
sa bir geçişsürecinin benimsenmesi, kiş
ilerin
yarı
nları
ndan kaygıduymamaları
, bu bağlamda istikrarlıbir çalı
şma
yaş
amısürdürebilmeleri için gerekli olan hukuk güvenliği ilkesini
sarsı
cıniteliktedir.
Açı
klanan nedenlerle dava konusu kurallar, hukuk güvenliği ile
sosyal ve ekonomik haklarıyaş
ama geçirmekle yükümlü sosyal
hukuk devleti ilkesiyle bağdaş
madı
ğı
ndan Anayasa’nı
n 2. ve 5.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptalleri gerekir.
Bu maddelere aykı
rı görülerek iptal edilen kuraları
n,
Anayasa’nı
n dava dilekçesinde belirtilen diğer maddeleri yönünden
incelenmesine gerek görülmemiştir.
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Bu görüş
lere, Aysel PEKİ
NER değişik, Fulya KANTARCIOĞLU
ve Fazı
l SAĞLAM ek gerekçe ile katı
lmı
şlar, Mustafa BUMİ
N, Haşim
KILIÇ ve Sacit ADALI ise davanı
n reddi gerektiği düşüncesiyle
katı
lmamı
ş
lardı
r.
V- İ
PTALİ
N Dİ
ĞER KURALLARA ETKİ
Sİ
2949 Sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda, yasanı
n
belirli kuralları
nı
n iptali, diğer kimi kuralları
nı
n veya tümünün
uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, bunları
n da Anayasa
Mahkemesi’nce iptaline karar verilebileceği öngörülmektedir.
4919 sayı
lıKanun’un 2. maddesiyle 5434 sayı
lıKanun’a
eklenen Geçici 215. maddenin birinci fı
krası
nı
n iptali nedeniyle
uygulanma olanağıkalmayan aynımaddenin ikinci fı
krası
nı
n da 2949
sayı
lı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca iptaline
karar verilmesi gerekir.
VI- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un;
A- 1. maddesiyle değiştirilen 8.6.1949 günlü, 5434 sayı
lı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu’nun 40. maddesinin
birinci fı
krası
, 65 yaşı
nıdoldurmayanlar yönünden,
B- 2. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 215.
maddesi,
8.10.2003 günlü, E. 2003/67, K. 2003/88 sayı
lıkararla iptal
edildiğinden, bu kuralları
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 Resmî Gazete’de
yayı
mlanacağıgüne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,
8.10.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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VII- SONUÇ
8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununda Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un;
A- 1. maddesiyle değiştirilen 8.6.1949 günlü, 5434 sayı
lı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu’nun 40. maddesinin
birinci fı
krası
nı
n 65 yaş
ı
nıdoldurmayanlar yönünden Anayasa’ya
aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ ile Sacit
ADALI’nı
n karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
B- 2. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 215.
maddenin birinci fı
krası
nı
n, Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ ile Sacit ADALI’nı
n karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA,
C- 2. maddesiyle 5434 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 215.
maddenin, birinci fı
krası
nı
n iptali nedeniyle uygulanma olanağı
kalmayan ikinci fı
krası
nı
n da, 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin
ikinci fı
krasıgereğince İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
8.10.2003 gününde karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Ali HÜNER

Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mehmet ERTEN
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Üye
Sacit ADALI

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Fazı
l SAĞLAM

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/67
: 2003/88

5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu’nun 40.
maddesinin 4919 sayı
lıKanun’un 1. maddesiyle değiş
ik birinci
fı
krası
nda, iştirakçilerin emekli yaşsı
nı
rı
nı
n 61 yaş
ı
nıdoldurdukları
tarih olduğu belirtilmiş, aynıKanun’a eklenen Geçici 215. maddenin
birinci fı
krası
nda da, Yasa’nı
n yayı
mlandı
ğıtarihte 61 ve daha yukarı
yaş
larıdoldurmuş olanlarla 61 yaş
ı
nıdoldurmaları
na kı
sa süre
kalanlara emekli olmaları için kademeli bir geçiş süreci
öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle 61 yaşı
nı dolduranlardan
başlayarak 64 yaş
ı
nıdolduranlara doğru 6 aydan 3 aya kadar uzanan
kademeli geçişyapı
larak 65 yaşesası
na göre zorunlu emeklilik yaş
ı
nı
doldurmaları
na az süre kalanlar için az, çok süre kalanlar için daha
fazla görevde kalma imkanı sağlanmı
ş
tı
r. Ayrı
ca 61 yaş
ı
nı
doldurmaları
na çok az süre kalanlar için de en az 5 aylı
k görevde
kalma olanağıtanı
nmı
ştı
r.
Çoğunluk kararı
nda emekli yaş
ı
nı
n 61’e indirilmesine ilişkin 40.
maddenin değiş
ik birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkonusunda
herhangi bir gerekçeye yer verilmemiş, kademeli geçiş süreci
öngören Geçici 215. maddenin bu ş
ekilde düzenlenmesinin, emekli
yaş
ı
nı
n 61’e indirilmesini Anayasa’ya aykı
rıhale getirdiği belirtilmiştir.
4919 sayı
lı Yasa ile getirilen sistem, emeklilik hakkı
nı
kazanmı
ş
, sosyal güvenlik yönünden herhangi bir sorunu olmayan 61
ilâ 65 yaş aralı
ğı
nda bulunan devlet memurları
na yönelik bir
düzenlemedir. Bu konumda bulunanları
n kazanı
lmı
ş herhangi bir
haklarıihlâl edilmediği gibi sosyal güvenliklerini zedeleyen ya da
engelleyen bir durum da sözkonusu değildir. 5434 sayı
lıYasa’ya
eklenen Geçici 215. maddede, 61 yaş
ı
nı dolduran ya da
doldurmaları
na az bir zaman kalmı
şolanlara belirli geçişsüreleri
öngörülerek aniden emekliye sevkedilmeleri önlenmişve bir hazı
rlı
k
süreci olanağıtanı
nmı
ş
tı
r. Bu geçişsürecinin kı
sa olduğu makûl ve
ölçülü olmadı
ğıgerekçesiyle hukuk güvenliğinin zedelendiğinden
bahsedilemez. Devlet memurları
ndan 61 ilâ 65 yaşaralı
ğı
nda en
fazla 4 yı
llı
k süresi kalanlar için, Yasa’nı
n yayı
mı
ndan itibaren 6
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aydan başlayı
p 3 aya kadar verilen geçişsürecinin makûl bir süre
olduğu açı
ktı
r. Kiş
inin sosyal güvenliği ya da kazanı
lmı
şbir hakkıihlâl
edilmediğine göre, verilen sürenin hukuk güvenliğini sarsmadı
ğıve
yasakoyucunun takdir alanıiçindeki yetkisini kullandı
ğıkonusunda
kuş
ku yoktur. Bu geçişsürecinin neye göre saptanacağıve hangi
ölçütlerin kullanı
lacağıhususunda yasakoyucunun sahip olduğu
takdir alanı
na müdahale, yerindelik denetimine giren Anayasa
yargı
sı
na tanı
nmayan bir yetkinin kullanı
lmasısonucunu doğurur.
Dava konusu kuraldaki kademelendirme, Yasa’nı
n amaç ve
sonuçları
nısağlayacak ve zorunlu emekliliğin ortaya çı
karabileceği
muhtemel sosyal ve ekonomik sorunlarıkarş
ı
layabilecek makûl bir
süreyi öngördüğünden kuralı
n iptaline iliş
kin çoğunluk kararı
na
katı
lmı
yoruz.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

EK GEREKÇE
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/67
: 2003/88

Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda, “Anayasa
Mahkemesi kararlarıResmî Gazetede hemen yayı
mlanı
r ve yasama,
yürütme ve yargı organları
nı
, idare makamları
nı
, gerçek ve
tüzelkişileri bağlar” denilmektedir. Buna göre, Anayasa Mahkemesi
kararlarıyayı
mlanmakla bağlayı
cı
lı
k özelliği kazandı
ğı
ndan, yasama
organıaynıkonuda düzenleme yaparken bu kararlarıetkisiz veya
sonuçsuz bı
rakacak tutum ve davranı
şlardan kaçı
nmak ve iptal edilen
kurallarıyeniden yasalaştı
rmamak zorundadı
r. Anayasa Mahkemesi
kararları
nı
n sonuçları kadar gerekçelerinin de bağlayı
cı
lı
ğı
tartı
şı
lamaz. Çünkü kararlar gerekçeleri ile bir bütünlük oluştururlar ve
bu doğrultuda yasamanı
n da içinde yer aldı
ğıdevletin ve kiş
ilerin
etkinliklerinde yönlendirici ve belirleyici olurlar. Bu nedenle yasama
organı iptal edilen yasaları
n yerine yeni düzenleme yaparken
kararları
n gerekçelerini de gözönünde bulundurmakla yükümlüdür.
Ancak yasakoyucu kimi zaman Anayasa Mahkemesi’nin bir kural
hakkı
nda yürürlüğün durdurulması
na karar vermesinin ya da iptal
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kararı
nı
n duyulması
ndan sonra aynıkonuda süratle düzenleme
yapabilmektedir. Bu durum Anayasa’nı
n 153. maddesini işlemez hale
getirdiğinden bu maddeye göre denetim yapı
lması
nıengellemektedir.
Oysa, Anayasa kuralı
nı
n işlemez hale getirilmesi denetim olanağı
nı
ortadan kaldı
rdı
ğıiçin ona uyulmaması
ndan daha ağı
r bir Anayasa
ihlâli oluş
turur.
Açı
klanan nedenlerle iptali istenen kuralı
n, yalnı
z Anayasa’nı
n
kararda belirtilen maddelerine değil, 153. maddesine de aykı
rıolduğu
görüşündeyim.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
DEĞİ
Şİ
K GEREKÇE
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/67
: 2003/88

İ
ptali istenilen 8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lıKanun’un 1.
maddesiyle 5434 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
Kanunu’nun 40. maddesi birinci fı
krası
nda yer alan emeklilik için 65
yaşsı
nı
rı61’e indirilmiş, Yasa’nı
n ikinci maddesiyle aynıYasa’ya
eklenen geçici 215. maddenin birinci fı
krasıile de yeni yaşsı
nı
rı
nı
n
uygulanmasıyönünde 4919 sayı
lıKanun’un yayı
mıtarihinde 61
yaş
ı
nıdoldurmuşolanlar ile doldurması
na az bir süre kalanlar için 1
ile 6 ay arası
nda değiş
en sürelerle geçişdönemi öngörülmüştür.
Anayasamı
zı
n 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ile,
yasaları
n üstünde yasakoyucunun da uymak zorunda olduğu
evrensel ve üstün hukuk kuralları
ndan ve Anayasa’nı
n içerdiği
hukuksal ilkelerden ödün verilmeyen, her organı
n üzerinde hukukun
mutlak egemenliğini sağlayan, insan hak ve özgürlüklerine saygı
gösteren, bunlarıkoruyup güçlendiren, hukukun üstünlüğü ilkesini
koruyan, hiçbir eylem ve iş
lemi yargıdenetiminin dı
ş
ı
nda kalmayan
devlet amaçlanmı
ş
tı
r. Bu bağlamda hukuk devleti, her dilediğini
yapamayan, kendini hukukla bağlısayan ve tüm yetkilerinin sı
nı
rı
nı
n
hukuksal kurallarla belirlendiği Devlettir.
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Devletin temel amaç ve görevlerinin sayı
ldı
ğıAnayasa’nı
n 5.
maddesi ile de; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu,
temel hak ve özgürlüklerini sağlamak, sosyal hukuk devleti ve adalet
ilkelerinden ödün vermemek ve bireyin maddi ve manevi varlı
ğı
nı
n
gelişmesi için tüm koşulları yerine getirmenin gerekli olduğu
öngörülmüştür.
Kamu personeli statüsünde kamu hizmeti görevini yerine
getiren bireylerin emeklilik dönemindeki sosyal güvencelerini
düzenleyen 5434 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fı
krası
nda, iştirakçilerin
görevleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren genel yaşsı
nı
rı
nı
n 65
yaş
ı
nıdoldurduklarıtarih olduğunu belirten kural yasanı
n yürürlüğe
girdiği 1949 yı
lı
ndan bu yana ilk kez değiştirilerek iptali istenilen
8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lıKanun’un 1. maddesi ile emeklilik yaş
sı
nı
rı
nı61 olarak belirleyen kural yürürlüğe girmiştir.
Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette hukuk
güvenliğinin sağlanmasıhukuk devleti ilkesinin yerine getirilmesi
zorunlu koş
ullardandı
r. Statü hukukuna iliş
kin düzenlemelerde
istikrar, belirlilik ve öngörülebilirlik göz önünde bulundurularak hukuki
güvenlik sağlanı
r. Bireyin insan olarak varlı
ğı
nı
n korunması
nı
amaçlayan hukuk devletinde vatandaşları
n hukuk güvenliğinin
sağlanmasızorunludur.
Devlet açı
k ve belirgin hukuk kuralları
nıyürürlüğe koyarak
bunlarıuyguladı
ğızaman hukuk güvenliği sağlanı
r. Yasalarda yapı
lan
değiş
ikliklerin toplumsal gerçeklerle uyumlu olmasıve adaletli kurallar
içermesi gerekir.
Türkiye’nin demografik yapı
sı
na iliş
kin verilere göre ortalama
yaş
am süresinin yükseldiği resmi belgelerde belirtildiğinden Emekli
Sandı
ğıiş
tirakçilerinin emeklilik yaş sı
nı
rı
nı
n 61’e düşürülmesi
ülkemizdeki yaş
am süresinin uzamasıgerçeğiyle bağdaşmamaktadı
r.
Kuş
kusuz bu durum Emekli Sandı
ğı
’nı
n aktüeryal dengesini olumsuz
yönde etkileyecektir.
Emekli Sandı
ğıiştirakçilerinin 65 olarak uygulanan ve 50 yı
ldan
fazla bir zaman süreci içinde personel hukukumuzda istikrar kazanan
emeklilik yaş sı
nı
rı
nı
n 61 olarak belirlenmesi ile emekli sandı
ğı
iştirakçilerimizin hukuksal güvenlik ve adaletli yaşam hakları
zedelenmiştir.
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Dava konusu kuralları bu nedenlerle Anayasa’nı
n 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkesinin özündeki hukuk güvenliği ile 5.
maddesinde belirtilen Devletin temel amaç ve görevlerine aykı
rı
bulduğumdan açı
klanan gerekçelerle iptalleri gerekir.

Üye
Aysel PEKİ
NER
EK GEREKÇE

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/67
: 2003/88

5434 sayı
lıEmekli Sandı
ğıKanunu’nun 08.07.2003 günlü ve
4919 sayı
lı Kanun’un 1. maddesiyle değiş
tirilen 40. maddesinin
birinci fı
krasıile geçici 215. maddesinin birinci fı
krası
nı
n iptaline
ilişkin kararı
n
gerekçesini ilke olarak doğru bulmakla birlikte,
Anayasa’da hukuk devleti ve devletin temel amaç ve görevleri gibi
genel nitelikteki hükümlere oranla daha özel ve olayla iliş
kisi
bakı
mı
ndan daha spesifik maddelerin bulunmasıhalinde, denetimin
öncelikle bu maddeler açı
sı
ndan yapı
lması
nı
n ve gerektiği ölçüde
genel hükümlerle bağlantıkurulması
nı
n, daha doğru bir yöntem
olacağıgörüş
ündeyim.
Bu açı
dan bakı
ldı
ğı
nda emeklilik yaş
ı
nı
n 65 yerine 61 yaş
ı
n
tamamlanmasıolarak belirlenmesini,
çalı
ş
ma hakkı
nı
n ve onun
kamu hizmeti alanı
nda somutlaşmı
şbir biçimi olan kamu hizmetine
girme hakkı
nı
n bir sı
nı
rlamasıolarak değerlendirmek gerekmektedir.
Bu nedenle denetimin öncelikle Anayasa’nı
n 70. maddesinde
öngörülen kamu hizmetine girme hakkıaçı
sı
ndan yapı
lmasıgerekir.
Bu maddenin birinci fı
krası
nda “Her Türk kamu hizmetine girme
hakkı
na sahiptir.” denildikten sonra ikinci fı
krada: “Hizmete alı
nmada
görevin gerektirdiği niteliklerden baş
ka hiçbir ayı
rı
m yapı
lamaz”
kuralı
nıgetirilmektedir. Bu kural, anı
lan temel hakkı
n sı
nı
rlanması
nda
da sebep unsuru bakı
mı
ndan gözönünde tutulmasıgereken bir
ölçüttür. Çünkü bu maddenin koruma alanı
,
yalnı
zca “kamu
hizmetine girme” ve “hizmete alı
nma” ile sı
nı
rlıdeğildir. Aksi takdirde
hizmete alı
nan kişinin her an işine son verilme olası
lı
ğıdoğar ki bu da
anı
lan temel hakkı
n koruyucu işlevini anlamsı
z kı
lacak derece
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daraltma sonucunu doğurur. Kaldıki aksi düş
ünülse bile, daha genel
bir nitelik taş
ı
yan çalı
şma hakkı
nı
n, kamu hizmeti yönünden aynı
zamanda “hizmetin gereği” zorunlu kı
lmadı
kça, o görevde kalma
hakkı
nıda kapsadı
ğıve bu anlamda bir çalı
ş
ma güvencesi sağladı
ğı
kuş
kusuzdur. Şu halde “görevin gerektirdiği nitelik” kamu hizmetine
alı
nmada temel bir ölçüt olduğu gibi, kamu hizmetini sürdürme
güvencesinin de temel ölçütüdür. Esasen kamu hizmetinin sürekliliği
ilkesi de bunu gerektirir.
Buna göre, emeklilik yaş sı
nı
rı
nı
n 65 yerine 61 olarak
daraltı
lmı
şolması
, “hizmetin gereği ve niteliği” zorunlu kı
lmadı
kça,
kamu hizmeti
görevinde kalma hakkı
na yapı
lmı
ş haksı
z bir
müdahaledir. Yasanı
n gerekçesinde bu müdahale, genç ve yetenekli
kişilere yükselme olanağı
nı
n sağlanmasıve kamu yönetiminde
etkililiğin artı
rı
lmasıolarak açı
klanmaktadı
r. Oysa, emeklilik yaşsı
nı
rı
50 yı
ldan fazla bir zaman süresi içinde 65 yaşolarak uygulanmı
şve
personel hukukumuzun yerleş
mişbir kuralıhaline gelmiş
tir. Kamu
hizmetinde çalı
ş
anlar, geleceklerini bu kurala bağlıolarak planlamı
ş
ve bilgi birikimlerini ve deneyimlerini devlet hizmetinde sürdürme
yönündeki tercihlerini bu kurala güvenerek kullanmı
şlardı
r.
Öte yandan 65 yaş sı
nı
rı
nı
n uygulandı
ğı süre içinde
ülkemizdeki ortalama yaşam süresi uzamı
ş, buna paralel olarak da
çalı
şma yaş
amı
nı
n kamu görevi dı
şı
nda kalan alanları
nda emeklilik
yaş
ı
, kadı
nlarda 50’den 58’e ve erkeklerde de 55’den 60’a
çı
karı
lmı
ştı
r. Nitekim Anayasa Mahkememiz de 23.02.2001 gün ve
E.1999/42 ve K.2001/41 sayı
lıkararı
nda bu düzenlemeye ilişkin iptal
istemini reddederken, Türkiye’de ortalama yaş
am süresinin
yükseldiğini, buna karş
ı
lı
k, sosyal güvenlik kurumları
na bağlıolarak
çalı
şanları
n emeklilikleri için öngörülen yaşhaddi ve prim ödeme gün
sayı
sı
nı
n düş
ürülmesinin Kurum’un finansman sorununu daha da
büyüttüğünü, sosyal güvenlik kurumları
nı
n çalı
ş
anları
n sosyal
güvenlik hakları
nıkarşı
layamaz duruma geldiklerini, belirtmektedir.
Türkiye’de genel eğilim emeklilik yaşhadlerini yükseltme yönünde
iken, yı
llardı
r süren bir uygulamanı
n birdenbire dört yı
l geriye çekilmiş
olması
nı
, hizmetin gerekli kı
ldı
ğıbir önlem olarak değerlendirmek
mümkün değildir.
Öte yandan 61 ve 65 yaş
larıarası
ndaki dönem, devlet
memurluğunda üst kademelere yükselmiş bulunanları
n hizmet
süreleriyle ilgilidir. Üst kademe yöneticiliğinde kamu hizmetinin
başarıile sürdürülmesi ise, belli bir bilgi ve deneyim birikimini
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gerektirir. Bu nitelik gözardıedilerek devlet bürokrasisinin üst
kademelerinde görev alan önemli sayı
daki kişilerin görevlerine makul
ve ölçülü bir geçişsüreci öngörmeksizin adeta bir anda yasa ile son
vermek, kamu hizmetinin gerekleri ölçütüyle bağdaş
tı
rı
lamaz. 4919
sayı
lıKanun ile 5434 sayı
lıKanun’a eklenen ve 1-6 ay arası
nda
değiş
en geçişkademeleri öngören Geçici Madde 215/1, bu ölçütü
karş
ı
lamaktan uzak bir düzenlemedir. Bu ölçüte uygunluk, ancak
yukarda anı
lan kamu görevinin gerektirdiği bilgi ve deneyim
birikiminin sürekliliğini korumaya elveriş
li zaman dilimleriyle
sağlanabilir. Bu zaman dilimlerinin ayrı
ca hukuk güvenliğini
sarsmayacak geniş
likte tutulmasıda hukuk devleti ilkesinin bir
gereğidir.
Öte yandan 5434 sayı
lıKanun’un 40. maddesinin 4839 sayı
lı
Kanun’la yapı
lan değişiklikten önceki metninde “... hizmet müddetleri
ne olursa olsun 61 yaş
ı
nıdolduranlar hakkı
nda da kurumları
nca yaş
haddi uygulanabilir.” hükmü yer almı
ştı
. İ
lgili kurumlar bu hükme
dayanarak yukarda açı
klanan aykı
rı
lı
klar da söz konusu olmaksı
zı
n
hizmetin gereği olarak gördükleri emekliye ayı
rma iş
lemlerini
yapabilirlerdi. Ancak buna yönelik idari iş
lemin, kamu yararıve
hizmetin gereği yönünden haklıkı
lı
nmı
ş bir nedene dayalıolup
olmadı
ğıyönünden yargı
sal denetime tabi olacağıda kuş
kusuzdu.
Ayrı
ca yasanı
n amacıgerçekten “genç ve yetenekli kiş
ilere yükselme
olanağı
nı
n sağlanmasıve kamu yönetiminde etkililiğin artı
rı
lması
” ise,
bu amacıçalı
şma ve kamu hizmetine girme hakları
nıihlal etmeden,
erken emekliye ayrı
lanlara özendirici avantajlar sağlamak suretiyle
gönüllülük temelinde gerçekleştirmek “sosyal hukuk devleti” ilkesine
daha uygun düş
erdi. Hukuki açı
dan açı
k bulunan bu yollara
başvurmak yerine, yasa ile topluca kadro boş
altı
lması
na yol açacak
bir düzenlemenin seçilmesi, ölçülülük ilkesine aykı
rıdüştüğü gibi,
idari yargı
nı
n denetimini ortadan kaldı
rmasıbakı
mı
ndan Anayasa’nı
n
125. maddesinde öngörülen “İ
darenin her türlü eylem ve işlemlerine
karşıyargıyolu açı
ktı
r.” kuralı
nıda dolaylıbir biçimde ihlal sonucunu
doğuracaktı
r.
Dava konusu maddelerin açı
klanan gerekçelerle iptali gerektiği
düşüncesiyle Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı
na bu ek gerekçe
ile katı
lı
yorum.

Üye
Fazı
l SAĞLAM
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/90
: 2003/93
: 31.10.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Seferihisar Sulh Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 13.10.1983 günlü, 2918 sayı
lıKarayolları
Trafik Kanunu’nun 3672 sayı
lıYasa ile değiştirilen 116. maddesinin,
üçüncü fı
krası
nı
n “...cezanı
n tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde
yetkili mahkemeye itiraz edebilirler” bölümü ile dördüncü ve beşinci
fı
kraları
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 10. ve 125. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- OLAY
2918 sayı
lıKarayollarıTrafik Kanunu’nun 44/1-b ve 61.
maddeleri uyarı
nca uygulanan idarî para cezaları
nı
n kaldı
rı
lması
istemiyle açı
lan davada, aynıYasa’nı
n değiş
ik 116. maddesinin
üçüncü fı
krası
nı
n “...cezanı
n tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde
yetkili mahkemeye itiraz edebilirler” bölümü ile dördüncü ve beşinci
fı
kraları
nı
n, Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Mahkeme iptali
için baş
vurmuştur.
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
2918 sayı
lı “Karayolları Trafik Kanunu”nun itiraz konusu
kurallarıda içeren değiş
ik 116. maddesi ş
öyledir:
“Madde 116- Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak ş
ekilde
veya yasaklanmı
şyerlerde park etmişaraçlara veya trafik kural ve
yasakları
na aykı
rıdavranı
ş
larıbelirlenmişbulunan, karayollarıağı
rlı
k
kontrol mahallerinde iş
aret, ı
şı
k, ses veya görevlilerin ikazı
na rağmen
tartısistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit
edilemeyen araçlara tescil plakaları
na göre ceza veya suç tutanağı
düzenlenir.
Para cezası
nı
n ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydı
nda araç
sahibi olarak görülen kiş
iye cezayıödemesi için tebligat yapı
lı
r ve bu
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cezalar 114 ve 115 inci maddelerde belirtilen ş
ekilde takip ve tahsil
olunur.
Bu ş
ekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezan ı
n tebliği
tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilirler.
İ
tiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur.
İ
tiraz üzerine verilen kararlar kesindir.”
B- İ
lgili Yasa Kuralları
2918 sayı
lı Yasa’nı
n 44. maddesi, 4262 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen 61. maddesi ve aynıYasa’nı
n 3672 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen 115. maddesi şöyledir.
1- “Madde 44 - Sürücü belgesi sahipleri:
a) İ
kamet adresi değiş
ikliklerini belgeyi veren kuruluş
a otuz gün
içinde bildirmek,
b) Araç kullanı
rken sürücü belgelerini yanları
nda bulundurmak
ve yetkililerin her isteyişinde göstermek,
Zorundadı
rlar.
(Değiş
ik son fı
kra: 4262 - 21.5.1997) Bu madde hükümlerine
uymayan sürücüler 3.600.000.- lira para cezasıile cezalandı
rı
lı
rlar.”
2- “Madde 61 - Taşı
t yolu üzerinde;
a) Duraklamanı
n yasaklandı
ğıyerlerde,
b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandı
ğıyerlerde,
c) Geçişyollarıönünde veya üzerinde,
d) Belirlenmişyangı
n muslukları
na her iki yönden beşmetrelik
mesafe içinde,
e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşı
tları
nı
n durakları
nıbelirten
levhalara iki yönden onbeşmetrelik mesafe içinde,
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f) Üç veya daha fazla ayrıtaşı
t yolu olan karayolunda ortadaki
taşı
t yolunda,
g) Kurallara uygun şekilde park etmişaraçları
n çı
kması
na engel
olacak yerlerde,
h) Geçişüstünlüğü olan araçları
n girişve çı
kı
şı
nı
n yapı
ldı
ğı
nı
n
belirlendiği işaret levhası
ndan onbeşmetre mesafe içinde,
i) İ
ş
aret levhaları
nda park etme izni verilen süre veya zamanı
n
dı
şı
nda,
j) Kamunun faydalandı
ğıve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş
ve çı
kı
şkapı
ları
nı
n her iki yönde beşmetrelik mesafe içinde,
k) Park için yer ayrı
lmamı
şveya trafik işaretleri ile belirtilmemiş
alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik
mesafe içinde,
l) Park etmek için tespit edilen süre ve ş
eklin dı
ş
ı
nda,
m) Belirli kişi, kurum ve kuruluş
lara ait araçlara, yönetmelikteki
esaslara göre ayrı
lmı
ş ve bir işaret levhasıile belirlenmiş park
yerlerinde,
n) Ayrı
ca yönetmelikte belirtilen haller dı
ş
ı
nda yaya yollarda,
Park etmek yasaktı
r.
(Değiş
ik 2. fı
kra: 4262 - 21.5.1997) Bu madde hükümlerine
uymayan sürücüler 1.800.000.- lira para cezasıile cezalandı
rı
lı
rlar.
Yasaklara
kaldı
rı
labilir.

aykı
rı park

etmiş araçlar

trafik

zabı
tası
nca

Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmişolan araçları
n
hangilerinin hangi şartlarda, kaldı
rı
lı
p götürüleceği, götürülme
sı
rası
nda zarara ve ziyana uğratı
lmamasıiçin alı
nacak önlemler ile
kaldı
rma ve götürme giderlerinin tahsili usul ve esaslarıyönetmelikte
gösterilir.
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Kaldı
rı
lı
p götürülen araçları
n giderleri ile verilen ceza, sürücüsü
veya sahibince ödenmeden araç teslim edilmez.”
3- “Madde 115 - Tahsilat derhal yapı
lmadı
ğıtakdirde, para
cezaları
nı
n tutanağı
n tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde
ödenmesi gerekir. 10 gün içinde ödenmeyen cezalar iki katı
na çı
kar
ve ödeme süresi 10 gün daha uzar, bu süre içinde de ödenmeyen
cezalar üç katı
na çı
kar.
Süresinde ödenmeyen para cezalarıiçin 6183 sayı
lıAmme
Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun Hükümleri uygulanı
r.
Bu para cezaları
, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı
nı
n Sayman
mutemetlerine, mal sandı
kları
na veya 114 üncü maddesinin birinci
fı
krası
na göre yetkili kı
lı
nmı
şpersonele ödenebileceği gibi, banka
veya PTT aracı
lı
ğıile de ödenebilir.
116 ncımaddede öngörülen itiraza iliş
kin hüküm saklıkalmak
üzere, para cezalarıile mahkemelerce verilen ve sadece hafif para
cezaları
na ait olan hükümler kesindir.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca yapı
lan
ilk inceleme toplantı
sı
nda, dava dosyasıve ekleri, ilk inceleme
raporu, itiraz konusu ve ilgili görülen yasa kuralları
, dayanı
lan
Anayasa kurallarıile bunları
n gerekçeleri ve diğer belgeler okunup
incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluşve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa, o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
şve görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali
istenen kuralları
n da o davada uygulanacak olmasıgerekir.
2918 sayı
lıKarayollarıTrafik Kanunu’nun 112. maddesinin
birinci fı
krası
nda adlî yargı
nı
n görev ve yetkisine giren suçlar
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belirlenmiş, 115. maddesinin son fı
krası
nda, 116. maddede
öngörülen itiraza ilişkin hüküm saklıkalmak üzere, para cezalarıile
mahkemelerce verilen ve sadece hafif para cezaları
na iliş
kin
hükümlerin kesin olduğu, 116. maddesinin birinci fı
krası
nda, trafik
kural ve yasakları
na aykı
rıdavranı
şlarıbelirlenen ve sürücüsü tespit
edilemeyen araçlara tescil plakaları
na göre ceza ve suç tutanağı
düzenleneceği, üçüncü fı
krası
nda, birinci fı
kraya göre uygulanan para
cezalarıiçin araç sahiplerinin yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri;
son fı
krası
nda da, itiraz üzerine verilen kararları
n kesin olduğu hükme
bağlanmı
ştı
r.
Böylece, idarî para cezalarıiçin yalnı
z 116. maddenin birinci
fı
krası
nda gösterilen fiillerle sı
nı
rlıolarak adlî yargı
ya görev verilmiş
,
bu fı
krada belirtilenler dı
şı
nda kalan eylemler nedeniyle verilen idarî
para cezaları
nı
n kaldı
rı
lmasıiçin adlî yargı
ya başvurma olanağı
tanı
nmamı
ş
tı
r.
2918 sayı
lıYasa’nı
n 44/1-b maddesinde, sürücü belgesi
taşı
nmasızorunluluğu, aynıYasa’nı
n 61. maddesinde de park
etmenin yasak olduğu haller ve yerler düzenlenmişolup, bu kurallara
uymayanlara idarî para cezasıverileceği öngörülmüş
tür. Buna göre,
olayda sürücünün yüzüne karşıdüzenlenen tutanaklarda belirtilen
idarî para cezaları
nı
n kaldı
rı
lması
na iliş
kin itirazı
n, adlî yargıyerinde
görülemeyeceği açı
ktı
r.
Bu durumda, baş
vurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle
reddi gerekir.
IV- SONUÇ
13.10.1983 günlü, 2918 sayı
lı“KarayollarıTrafik Kanunu”nun
116. maddesinin, üçüncü fı
krası
nı
n “... cezanı
n tebliği tarihinden
itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilirler.” bölümü
ile dördüncü ve beş
inci fı
kraları
nı
n iptaline ilişkin itiraz başvurusunun,
Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE, 31.10.2003 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

224

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Fazı
l SAĞLAM

225

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

İ
Tİ
RAZ
Mahkemesi

: 2000/80
: 2003/96
: 11.11.2003

YOLUNA

BAŞVURAN

:

Ankara

Altı
ncı İ
dare

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 4.11.1981 günlü, 2547 sayı
lı
Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesinin 3826 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen (a) fı
krası
nı
n birinci bendinde yer alan “... bunlardan
Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç kiş
i...” ibaresinin, Anayasa’nı
n
13., 104., 130. ve 131. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Üniversite rektör adaylı
ğıseçimine katı
lan ve öğretim üyeleri
tarafı
ndan yapı
lan seçimde ikinci yüksek oyu alarak altıkişilik aday
listesinin ikinci sı
rası
nda bulunan, ancak Yükseköğretim Kurulu
tarafı
ndan seçilerek Cumhurbaşkanı
na sunulan üç kiş
ilik listede yer
almayan davacı
nı
n, rektör adayı belirleme işleminin iptali ve
Cumhurbaş
kanlı
ğı
’nı
n atama işleminin yok sayı
lmasıiçin açtı
ğı
davada, itiraz konusu kuralı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
nıciddî bulan
Mahkeme iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru kararı
nı
n gerekçe bölümü şöyledir:
“Prof. Dr. Fethi İ
diman tarafı
ndan, 9 Eylül Üniversitesi’ne
yapı
lacak rektör atamasıiçin Cumhurbaşkanı
’na sunulan “Rektör
adayları
nı
n belirlenmesine” iliş
kin Yükseköğretim Kurulu kararı
nı
n
iptali isteğiyle açı
lan davada; sözkonusu aday belirleme iş
leminin
dayanağıolan 2547 sayı
lıYasa’nı
n 13/a maddesinin Anayasa’ya
aykı
rıolduğu öne sürüldüğünden, 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesi
uyarı
nca dava dosyasıincelendi;
2547 sayı
lıYükseköğretim Kanununun 13/a maddesinde;
“Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik ünvanı
na sahip
kişiler arası
ndan görevdeki rektörün çağrı
sıile toplanacak üniversite
öğretim
üyeleri
tarafı
ndan
seçilecek
adaylar
arası
ndan
Cumhurbaş
kanı
nca atanı
r. Rektörün görev süresi dört yı
ldı
r. Süresi
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sona erenler aynıyöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden
fazla rektörlük yapı
lamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayıseçimleri gizli oyla
yapı
lı
r. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulası
na yalnı
z bir isim
yazabilir. Birinci toplantı
da öğretim üyelerinin en az yarı
sı
nı
n hazı
r
bulunmasış
arttı
r. Bu sağlanamadı
ğıtakdirde toplantı48 saat
ertelenir ve nisap aranmaksı
zı
n seçime geçilir. Bu toplantı
da en çok
oy alan altıkişi aday olarak seçilmişsayı
lı
r, bunlardan Yükseköğretim
Kurulunun seçeceği üç kişi atanmak üzere Cumhurbaş
kanı
na
sunulur. Vakı
flarca kurulan üniversitelerde rektör adayları
nı
n seçimi
ve rektörün atanmasıilgili mütevelli heyet tarafı
ndan yapı
lı
r.” hükmü
yer almaktadı
r.
Anı
lan
maddenin
Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğı sorununun
incelenebilmesi için, öncelikle Yükseköğretim kurumları
nı
n devlet
yapı
sıiçindeki yeri, görevleri, yönetim organları
, görev ve yetkileri ile
bu yetkilerin kullanı
lması
ndaki sı
nı
rları
n ortaya konulması
, sonra da
anı
lan yetkilerin, Cumhurbaşkanı
na tanı
nan Anayasal yetkilerle
karş
ı
laştı
rı
lmasıgerekmektedir.
Hizmet yönünden yönetim kuruluşlarıarası
nda yer alan, bu
haliyle devletin merkez teş
kilatıdı
şı
nda bulunan üniversiteler, bilimsel
özerkliğe sahip, çağdaşeğitim ve öğretim esasları
na dayalıbir düzen
içinde eğitim-öğretim, bilimsel araştı
rma, yayı
n ve danı
şmanlı
k
yapmak üzere kurulan kamu tüzelkişilikleridir. Nitekim, Anayasa’nı
n
130. maddesinde de, anı
lan genel niteliklere yer verilmiştir.
Üniversiteler ile bağlı kuruluş
ları
n düzenli ve verimli
çalı
şması
nı
n sağlanması
nda, bilimsel faaliyetlerin Anayasa’da
belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesinde, bilimsel ve idari
gözetim ve denetim ile üniversiteler ve yükseköğretim üst kuruluş
ları
arası
nda iletiş
imin gerçekleş
tirilmesinde birinci derecede yetkili ve
sorumlu bulunan rektörlerin seçimi ve atanmasıda, yine Anayasa’nı
n
130. ve 2547 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinde düzenlenmiş
tir.
Hukuki süreç gözönüne alı
ndı
ğı
nda, 2547 sayı
lıYasa’nı
n
yürürlüğe giren ilk halinde, rektörlerin, Yükseköğretim Kurulu’nun
önereceği (4) kiş
i arası
ndan Cumhurbaş
kanı
nca atanacağı
,
önerilenlerin atanmadı
ğı ve yeni aday gösterilmediği hallerde,
Cumhurbaş
kanı
nca doğrudan atama yapı
lacağıhükme bağlanmı
ş
iken, madde, 1.7.1992 günlü, 3826 sayı
lıKanunla değiştirilerek,
“üniversitede öğretim üyeleri tarafı
ndan yapı
lan oylamada, en çok oyu
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alan (6) aday arası
ndan, Yükseköğretim Kurulunun seçeceği (3)
kişinin, atanmak üzere Cumhurbaş
kanı
na bildirilmesi” ş
eklinde
düzenlenmiştir.
Sözkonusu düzenleme ile, üniversitenin yönetiminde birinci
derecede yetkili ve sorumlu olan rektörün atanması
, üniversite
öğretim üyelerinin demokratik seçimine bağlanmakla birlikte,
oylamayla belirlenen adaylar arası
ndan, Yükseköğretim Kurulunca
yeni bir seçim yapı
larak, aday sayı
sı
nı
n (3)’e indirilmesi ve
Cumhurbaş
kanı
nca atama yapı
lmak üzere, belirlenen 3 adayı
n
isminin sunulmasıyolu benimsenmiştir.
Yükseköğretim Kurulu’nun görevlerinin belirlendiği, Anayasa’nı
n
131. maddesinde ise, Kurulun genel görevinin, yükseköğretim
kurumları
nı
n öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek,
denetlemek ve bilimsel faaliyetleri yönlendirmek olduğu, bu genel
göreve iliş
kin görev, yetki, sorumluluk ve çalı
şma esasları
nı
n kanunla
düzenleneceği belirtilmektedir.
Sorunun,
yasal
gelişim
süreci
dikkate
alı
narak
değerlendirilmesinden, atama yapmak üzere Cumhurbaş
kanı
na
sunulacak rektör adayları
nı
n belirlenmesinden, üniversite öğretim
üyelerinin demokratik katı
lı
mı
nı
n sağlanması
nı
n, Anayasa’nı
n 13.
maddesinde belirtilen “demokratik toplum düzeninin gerekleri”ne
daha uygun düştüğünde kuş
ku bulunmamaktadı
r. Üniversite öğretim
üyelerince yapı
lan seçimlerin sonuçları
nı
n Yükseköğretim Kurulu’nca
yeniden değerlendirmeye alı
nmasıve adeta önceki seçim sonuçları
nı
yok sayacak nitelikte yeniden seçim yapı
larak, aday sayı
sı
nı
n (3)’e
indirilmesi, öğretim üyelerine tanı
nan seçim hakkı
nı
n ortadan
kaldı
rı
lması
na yol açtı
ğı
, hatta, ilk seçimi anlamsı
z kı
ldı
ğıgibi, kurulca
yapı
lan bu seçimin Anayasa’nı
n 131. maddesinde yeralmayan bir
yetkinin kullanı
lmasıniteliğinde olduğu da açı
ktı
r. Bir başka deyişle,
2547 sayı
lıYasa’nı
n 13/a maddesiyle Yükseköğretim Kurulu’na
tanı
nan “aday sayı
sı
nı 3’e indirme” yetkisi, Anayasa’nı
n 131.
maddesinde yer alan, Yükseköğretim Kurulu’nun genel planlama,
düzenleme, yönetme, denetleme ve bilimsel araştı
rma faaliyetlerini
yönlendirme yetkisinin dı
şı
nda ve anı
lan yetkiyi aşar nitelikte bir
yetkidir.
Öte yandan Anayasa’nı
n 13. maddesinde, temel hak ve
hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamaları
n, demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykı
rıolamayacağıbelirtilmektedir.
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Yasal gelişim ile, rektör adayları
nı
n belirlenmesinde, üniversite
öğretim üyelerinin oyları
na başvurulmasıyoluyla, demokratik toplum
düzeninin gereklerine uygun bir gelişim yaşanmakla birlikte, tanı
nan
seçim hakkı
nı
n, sı
nı
rlısayı
da üyeden oluş
an Yükseköğretim Kurulu
üyelerince yeniden değerlendirilmesi, hatta, ilk seçimi anlamsı
z
kı
lması
, yukarı
ya alı
nan Anayasa hükmündeki “demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykı
rısı
nı
rlama” niteliğinde olup, düzenlemenin
bu haliyle de Anayasa aykı
rıolduğu sonucuna varı
lmı
ştı
r.
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k sorununun, Cumhurbaşkanı
na tanı
nan
yetkiler yönünden değerlendirilmesine gelince;
Cumhurbaş
kanı
’nı
n
görev
ve
yetkilerinin
belirlendiği
Anayasa’nı
n 104. maddesinde, “Üniversite rektörlerini seçmek”
Cumhurbaş
kanı
nı
n görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
, 130. maddede ise,
“Kanunun
belirlediği
usul
ve
esaslara
göre,
rektörler
Cumhurbaş
kanı
nca ... seçilir ve atanı
r.” hükmüne yer verilmiş
tir.
Görüldüğü üzere, rektörlerin belirlenmesiyle ilgili olarak
Cumhurbaş
kanı
na tanı
nan yetki, “Seçim ve atama” yetkisidir. Tek
başı
na yaptı
ğıişlemler yönünden sorumsuzluğu bulunan ve anı
lan
işlemlere karşıyargıyolunun kapalıbulunduğu Cumhurbaş
kanı
na
tanı
nan bu “seçim ve atama” yetkisinin sı
nı
rlandı
rı
lamayacağıveya
yalnı
zca Anayasa’yla sı
nı
rlandı
rı
labileceği tartı
ş
ması
zdı
r. Zira,
Anayasa’nı
n 6. maddesinde, “Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.” açı
k hükmü
yeralmaktadı
r.
Buna göre, Cumhurbaş
kanı
na tanı
nan, rektörleri “seçim”
yetkisinin, Yükseköğretim Kurulunca yapı
lan bir başka seçim ile (3)’e
indirilmesi suretiyle sı
nı
rlandı
rı
ldı
ğı
, sözkonusu sı
nı
rlandı
rmaya iliş
kin
Anayasa’da herhangi bir açı
k hüküm bulunmadı
ğı
, bu haliyle,
Anayasa’da yer almayan bir yetkinin, Kanunla Yükseköğretim
Kurulu’na tanı
ndı
ğısonucuna ulaş
ı
lmaktadı
r.
Her ne kadar, Anayasa’nı
n 130. maddesinde, rektörlerin
“Kanunun
belirlediği
usul
ve
esaslar”
çerçevesinde
Cumhurbaş
kanı
nca atanacağı belirtilmekte ise de, sözkonusu,
kanunla belirlenecek usul ve esasları
n; rektör adayları
nı
n nitelikleri,
aday olabilme ş
artları
, oy kullanacakları
n nitelikleri, seçimlerin yapı
lı
ş
şekli ve seçim süreleri gibi usul ve esaslar olarak anlaş
ı
lması
gerektiği, anı
lan ifadenin sı
nı
rsı
z bir kanuni düzenlemeye atı
f olarak

229

nitelendirilmemesi
gerektiği
açı
ktı
r.
Aksi
düşüncenin,
Cumhurbaş
kanı
nca yapı
lacak “seçim ve atama” yetkisinin özüne
zarar vereceğinde kuşku bulunmamaktadı
r.
Bu genel açı
klamalar ı
ş
ı
ğı
nda; 2547 sayı
lıYasa’nı
n 13/a
maddesinde yeralan “...bunlardan Yükseköğretim Kurulu’nun
seçeceği üç kiş
i...” ibaresinin,
1- Cumhurbaş
kanı
na tanı
nan seçim ve atama yetkisinin
sı
nı
rlandı
rı
lması
,
2- Yükseköğretim Kurulu’na Anayasa’da yer almayan genel
görev ve yetkilerini aş
ar nitelikte yetkiler tanı
nması
,
3Öğretim
sı
nı
rlandı
rı
lması
,

üyelerine

tanı
nan

demokratik

hakları
n

Yönlerinden T.C. Anayasası
’nı
n 13., 104., 130. ve 131.
maddelerine aykı
rıolduğu sonucuna varı
larak, 2949 sayı
lıAnayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
28/2. maddesi uyarı
nca, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k hakkı
nda karar verilmek
üzere, dosyada bulunan belgelerin onaylı örnekleriyle birlikte
Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’na gönderilmesine, 7.11.2000
tarihinde oybirliği ile karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
2547 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinin 3826 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen (a) fı
krası
nı
n itiraz konusu ibareyi de içeren birinci bendi
şöyledir:
“a) Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanı
na
sahip kiş
iler arası
ndan görevdeki rektörün çağrı
sıile toplanacak
üniversite öğretim üyeleri tarafı
ndan seçilecek adaylar arası
ndan
Cumhurbaş
kanı
nca atanı
r. Rektörün görev süresi 4 yı
ldı
r. Süresi
sona erenler aynıyöntemle yeniden atabilirler. Ancak iki dönemden
fazla rektörlük yapı
lamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayıseçimleri gizli oyla
yapı
lı
r. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulası
na yalnı
z bir isim
yazabilir. Birinci toplantı
da öğretim üyelerinin en az yarı
sı
nı
n hazı
r
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bulunmasış
arttı
r. Bu sağlanamadı
ğıtakdirde toplantı48 saat
ertelenir ve nisap aranmaksı
zı
n seçime geçilir. Bu toplantı
da en çok
oy alan 6 kişi aday olarak seçilmişsayı
lı
r, bunlardan Yükseköğretim
Kurulunun seçeceği üç kişi atanmak üzere Cumhurbaş
kanı
na
sunulur. Vakı
flarca kurulan üniversitelerde rektör adayları
nı
n seçimi
ve rektörün atanmasıilgili mütevelli heyet tarafı
ndan yapı
lı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda, Anayasa’nı
n 13., 104., 130. ve 131.
maddelerine dayanı
lmı
ştı
r.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Samia AKBULUT, 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 14.12.2000 gününde 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
kural, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Baş
vuru kararı
nda, Yükseköğretim Kurulu’na verilen görev ve
yetkilerin Anayasa’nı
n 131. maddesinde sayı
ldı
ğı
, bunlar arası
nda
üniversitelerin rektör seçimlerinde, öğretim üyeleri tarafı
ndan seçilen
altı rektör adayı
nı
n üçe indirilmesi görevinin bulunmadı
ğı
,
Yükseköğretim Kurulu tarafı
ndan yapı
lan bu seçimin, yalnı
z
Anayasa’nı
n 104. ve 130. maddeleri ile Cumhurbaşkanı
’na tanı
nan
üniversite rektörünü seçme ve atama yetkisini değil, bu konuda
üniversite öğretim üyelerine tanı
nan seçim hakkı
nıda anlamsı
z
kı
larak, öğretim üyelerinin demokratik hakları
nısı
nı
rlandı
rdı
ğı
, bu
nedenlerle de öğretim üyeleri tarafı
ndan seçilen altırektör adayı
nı
n
Yükseköğretim Kurulu tarafı
ndan üç adaya indirilmesine iliş
kin
kuralı
n, Anayasa’nı
n 13., 104., 130. ve 131. maddelerine aykı
rı
olduğu ileri sürülmüş
tür.
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Anayasa’nı
n 130. maddesinin altı
ncıfı
krası
nda, “kanunun
belirlediği usul ve esaslara göre rektörler Cumhurbaşkanı
nca seçilir
ve atanı
r” denilmiş
, 104 . maddesinde de üniversite rektörlerini seçme
görevi Cumhurbaş
kanı
nı
n yürütme alanı
na iliş
kin görevleri arası
nda
sayı
lmı
ş
tı
r. Böylece, rektörlerin seçimleri ve atanmalarıkonusundaki
nihaî yetki Cumhurbaşkanı
’na verilirken buna ilişkin usul ve esasları
belirleme yetkisi ise yasakoyucuya bı
rakı
lmı
ştı
r.
2547 sayı
lıYasa’nı
n 13. maddesinin (a) fı
krası
nı
n 3826 sayı
lı
Yasa ile değiş
tirilen birinci bendi uyarı
nca, üniversite öğretim üyeleri
tarafı
ndan altı rektör adayı
nı
n seçilmesi, bunlar arası
ndan
Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenecek üç adayı
n da seçim ve atama
yapı
lmak üzere Cumhurbaş
kanı
’na sunulması
, Anayasa’nı
n 130.
maddesine göre, rektör seçimi ve atanması konusunda
yasakoyucuya
verilen
düzenleme
yetkisi
bağlamı
nda
Cumhurbaş
kanı
’nı
n yapacağıseçimden önce adayları
n saptanması
işlemidir. Kuşkusuz, Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanı
’na
sunulacak üç adayıbelirlerken, üniversite öğretim üyelerinin seçtikleri
adayları
n aldı
klarıoy oranıve buna göre yapı
lan sı
ralama ile diğer
objektif ölçütleri de gözeterek Cumhurbaş
kanı
’nı
n rektör seçme ve
atama yetkisinin adil ve hukuka uygun olarak kullanı
lmasıiçin gerekli
ortamısağlayacak, ayrı
ca, bu işlem, yargıdenetimine de açı
k
olacaktı
r.
Belirtilen nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 104.
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.

ve

130.

Sacit ADALI ve Fazı
l SAĞLAM bu görüşlere ek gerekçe ile
katı
lmı
şlardı
r.
Konunun
görülmemiş
tir.

Anayasa’nı
n 13.

ve

131.

maddeleriyle

ilgisi

VI- SONUÇ
4.11.1981 günlü, 2547 sayı
lı“Yükseköğretim Kanunu”nun 13.
maddesinin 3826 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen (a) fı
krası
nı
n 1. bendinde
yer alan “...bunlardan Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç kişi...”
ibaresinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
11.11.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N
Üye
Sacit ADALI

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ
Üye
Ali HÜNER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Fazı
l SAĞLAM

EK GEREKÇE

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/80
: 2003/96

1982 Anayasası
’na göre rektörleri seçme ve atama yetkisi
Cumhurbaş
kanı
’na verilmiştir. Bu kuralda herhangi bir değişiklik
yapı
lmı
şdeğildir. Bu nedenle “kanunun belirleyeceği usul ve esaslar”
Cumhurbaş
kanı
’nı
n bu yetkisini etkisiz kı
lacak bir düzenleme olamaz.
Tam aksine ona yardı
mcıbir işleve sahip olmak zorundadı
r. Bu
amaçla çı
karı
lacak bir yasa bu iş
levi yerine getirme yetkisini, yasanı
n
orijinal metninde olduğu gibi yalnı
zca YÖK’e verebileceği gibi, itiraz
konusu kuralda düzenlendiği ş
ekilde YÖK ile birlikte ilgili üniversitenin
öğretim üyelerinin de katı
lı
mı
na açı
k tutabilir. Ancak üniversite
özerkliğinin asli sahipleri olan öğretim üyelerinin iradesine öncelik
veren bir yöntemin rektörlerin seçilmeleri ve atanmalarıbakı
mı
ndan
üniversite özerkliğine ve demokratik ilkelere daha uygun düş
tüğü de
kuş
kusuzdur. İ
tiraz konusu kuralda orta bir yol izlenerek, rektör
adayları
nı
n seçimi önce o üniversitenin bilimsel özerkliğinin asli sahibi
olan öğretim üyelerince yapı
lmakta, bu seçim sonunda belirlenen 6
kişilik aday listesi, YÖK bünyesinde yapı
lan ikinci bir seçimle üçe
indirilmektedir. Burada YÖK'ün seçme yetkisini birinci seçmenin
iradesine uygun olarak kullanmasıası
ldı
r. Aksi takdirde ası
l seçmenin
iradesine müdahale edilmiş olur. Böyle bir müdahalenin haklı
olabilmesi için hukuken geçerli bir nedene dayanmasıgerekir.
Örneğin sı
ralamada üst sı
rada yer alan bir adayı
n, yasanı
n aradı
ğı
koş
ullarıtaş
ı
maması
, üniversite özerkliği ve onun gerektirdiği bilimsel
bağı
msı
zlı
kla ya da akademik etik kurallarıile bağdaş
mayan bir
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eylem ya da eserinin bir tespit edilmiş olması
, bir sı
ralama
değiş
ikliğini haklıve gerekli kı
labilir.
Üniversitelerde yapı
lan rektör adayıseçimlerine altı
dan fazla
adayı
n katı
lmasıgöstermelik bir durumdur. Yarı
ş
ma çoğu kez iki, üç
ya da dört aday arası
nda cereyan eder. Bu durumda dava konusu
olayda olduğu gibi, salt yasanı
n öngördüğü 6 kişilik listeyi oluş
turmak
ve böylece rektörlük seçiminin yapay bir biçimde tekrarlanması
nı
önlemek amacı
yla kendisine oy veren sembolik adaylar gündeme
gelir. Bunlar gerçek anlamda aday değildir. YÖK'ün bu türden
sembolik iki aday yanı
nda seçilmesini istediği bir gerçek adayı
ekleyerek Cumhurbaşkanı
’na üç kiş
ilik liste sunması
, Anayasa’nı
n
Cumhurbaş
kanı
’na tanı
dı
ğıbir yetkiyi kullanı
lmaz hale getirir.
YÖK’ün öğretim üyelerinin iradesine haksı
z bir biçimde
müdahale etmesi ve/veya yasanı
n kendisine tanı
dı
ğıyardı
mcı
nitelikteki bir yetkiyi Cumhurbaş
kanı
nı
n Anayasa'da öngörülmüşolan
yetkisini etkisiz kı
lacak biçimde kullanmasıhalinde, böyle bir işlemin
iki yoldan denetlenmesi mümkündür. Cumhurbaş
kanıolayda olduğu
gibi listeyi geri çevirebilir ve/veya hak ve menfaati haleldar olan aday,
idari yargı
ya başvurarak YÖK iş
leminin yürütülmesinin durdurulması
nı
ve iptalini isteyebilir. İ
tiraz konusu kuralıher iki denetim olanağı
na da
açı
k olarak yorumlamak, Anayasa’nı
n 104, 130 ve 125. maddelerinin
gereğidir. İ
tiraz konusu kural, yukarı
daki anlam ve kapsamı
yla
Anayasa’ya aykı
rıgörülmemiştir.
Açı
klanan nedenlerle karara bu ek gerekçe ile katı
lı
yoruz.

Üye
Sacit ADALI
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Üye
Fazı
l SAĞLAM

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/32
: 2003/100
: 20.11.2003

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Doğru Yol)
Partisi Grubu adı
na Grup BaşkanıProf. Dr. Tansu Çİ
LLER
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 3.1.2002 günlü, 4733 sayı
lı
“Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İ
ş
letmeleri Genel
Müdürlüğünün Yeniden Yapı
landı
rı
lması ile Tütün ve Tütün
Mamullerinin Üretimine, İ
ç ve Dı
şAlı
m ve Satı
mı
na, 4046 Sayı
lı
Kanunda ve 233 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapı
lması
na Dair Kanun”un 2. maddesinin, 3. maddesinin (l)
bendinin, 4. maddesinin beş
inci ve yedinci fı
kraları
nı
n, 6. maddesinin,
9. maddesinin (A) bendinin (1) ve (2) numaralıalt bentlerinin, Geçici
1. maddesinin (B) bendinin birinci paragrafı
nı
n birinci tümcesinin ve
ikinci tümcesinde yer alan “2000 ve 2001 yı
lıürünü...” ibaresi ile aynı
bendin ikinci ve son paragrafı
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 5., 8., 10., 13., 45.,
48., 128., 166. ve 167. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptalleri ve 6.
maddesinin yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜNÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

İ
ptal ve yürürlüğün durdurulmasıistemlerini içeren 7.2.2002
günlü dava dilekçesinin gerekçe bölümü ş
öyledir:
“1- Yasanı
n 2 nci maddesi, Anayasanı
n 2, 8 ve 167.
maddelerine aykı
rı
dı
r.
Madde, özerk bir düzenleme kurumunu öngörmektedir.
Literatürde “bağı
msı
z idari otoriteler” olarak adlandı
rı
lan bu
kurumları
n özerkliği benimsendikten sonra, yapı ona göre
oluş
turulmalı
dı
r. Özerklik kategorisi; atamada, görev yürütümünde ve
denetimde yürütme organı
ndan bağı
msı
z olmayızorunlu kı
lar. Hukuk
devleti ilkesi, benimsenen yapı
ları
n bilimsel kriterlerini taşı
ması
zorunluluğunu içeren bir temel norm oluş
turur (Any.Mad.2). Ayrı
ca
özerklik önerisi (Any.Mad.88), o niteliğe göre yapı
lanmayızorunlu
kı
lan ve hükümeti bağlayan bir açı
klamadı
r (Any.Mad.8). Madde bu
kurumu, oluş
umu, işleyiş
i ve denetimi ile bakanlar kurulunun
hakimiyet alanı
na almı
ş
tı
r. Ayrı
ca bu tür bir yapı
lanma, hükümet
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yoluyla müdahaleci bir ekonomiye vücut vereceğinden Anayasanı
n
167 hükmüyle de çatı
ş
maktadı
r.
2- Yasanı
n 3 üncü maddesinin “L” bendi, Anayasanı
n 48 ve 167
hükümlerine aykı
rı
dı
r.
Kurum/kurul, bu bent çerçevesinde, bütün piyasa aktörlerinden
her türlü (gizlileri dahil) bilgileri istemek yetkisi ile donatı
lmı
ş
tı
r.
Piyasanı
n bir üst-kurumu da olsa, giriş
im özgürlüğü, rekabet ve
serbest piyasa ilkeleri ve sı
r kavramıyok sayı
larak polisiye yetkilerin
tanı
nması
, Anayasaya aykı
rı
dı
r (Any.Mad.48, 167).
3- Yasanı
n 4 üncü maddesinin 5 inci ve 7 nci fı
kra hükümleri,
Anayasanı
n 128 inci ve 10 uncu maddelerine aykı
rı
dı
r.
Yasa, “Kurul Baş
kan ve üyelerinin aylı
k net ücretleri, en yüksek
devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylı
k net ücretinin iki
katı
nıgeçmemek üzere Bakanı
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
tarafı
ndan tesbit edilir.”, “Kurum personelinin ücret ve diğer mali
hakları
, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde
Kurulca tespit olunur.” biçimde hükümleri ihtiva etmektedir.
Yasa ile düzenlenen bağı
msı
z idari otorite, nihayet bir kamu
kuruluşudur. Burada görev yapan üyeler ve personel, birer kamu
görevlisidir. Bu alanda gerek görev tarifleri ve gerekse maaşlar dahil
HAKLAR REJİ
Mİ
, TÜM UNSURLARI İ
LE YASAMA ORGANI
TARAFINDAN BELİ
RLENİ
R (Any.Mad.128/2). Bu yetki devredilemez
(Any.Mad.7). Yürütme organıbu konuda istisnai bir yetki de
almamı
ştı
r (Any.Mad.91). Başkan ve üyelerin hak rejimini geniş
çerçeve içinde Bakanlar Kurulunun belirlemesi, personelin hakları
nı
ise Bakanlar Kurulu yönergesi içinde Kurulca tayini, açı
k bir Anayasa
aşı
mı
dı
r.
Ayrı
ca kurul üyelerine tanı
nan maaşmiktarı
nı
n tavan limitlerini,
kamu görevlilerinin üstüne çı
karan yasama anlayı
şı
, hukuk ve eş
itlik
çizgisinden imtiyazlıgrup yaratma patalojisine kaymayı anlatı
r
(Any.Mad.10).
4- Yasanı
n 6 ncımaddesi, Anayasanı
n 2, 5, 13, 45, 48, 166,
167 hükümlerine aykı
rı
dı
r.
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Madde, üretilen tütünlerin alı
m-satı
mı
ndan ticaretine kadar
uzanan süreçte yürürlükteki yapı
dan yeni bir yapı
ya geçmeyi
amaçlamaktadı
r. Yasanı
n kimilerine göre “reform”, kimilerine göre
“tasfiye ve tekelci egemenlik” biçiminde nitelendirilen “omurgahüküm”, bu maddedir. Anayasa Mahkememizin görev alanıdı
ş
ı
nda
kalan “yerindelik” sorunu, layı
hamı
zı
n giriş bölümünde ortaya
konmuştur. Oradaki veriler, “anayasaya aykı
rı
lı
k çözümlemesinde”
yardı
mcıişlev görürler. Layı
hamı
zı
n bu bölümünde sözü geçen
tahlillere “yardı
mcı
-iş
lev” ölçüsünde atı
fta bulunuyoruz.
İ
mdi:
a- Tütünlerin alı
m/satı
mı
, mamüllerin üretimi ve tabi tutulan
ticari rejim alanı
nda maddenin getirdiği sı
kıkayı
t ve müdahale rejimi,
giriş
im özgürlüğünün ölçüsüz ve üretenler aleyhine sı
nı
rlandı
rı
lması
anlamı
nıtaşı
maktadı
r. Yabancıpiyasa yapı
cı
ları
na ve tekellere
kolaylı
k sağlanmaktadı
r. Anadolu tütün üreticisini tasfiye amacı
, yasa
tasarı
mı ile tahakkuk
ettirilmektedir.
Sosyal-refah devleti
(Any.Mad.2,5), girişim özgürlüğü (Any.Mad.48) ve bu alanı
n
kayı
tlanması(Any.Mad.13), Anayasa ölçüleri aşı
larak yapı
lmaktadı
r
(Any.Mad.11)
b- Sözleş
me esası
na bağlanmamı
ş
, açı
k artı
rma yönteminin
uygulandı
ğıtütün üreticisi, bu seçenekte alı
cı
nı
n bulunmaması
halinde ne yapacaktı
r? Tütüncü, bir yı
lı
nı
, umudunu, sosyal
güvenliğini yakacak mı
dı
r? Anayasadaki sosyal devlet ve refah
tarifleri (Any.Mad.2,5), üreticiye uzanmasıgereken devlet desteği
(Any.Mad. 45,166) ve regülasyon görevi (167), birer retorik midir?
Madde, bir bütün olarak, sosyal devlet ilkesinden yasamanı
n kaçı
ş
ı
na
tipik bir örnektir.
c- Cumhurbaş
kanı
mı
zı
n gönderme tezkeresinde ve Yüksek
Mahkememizin kimi içtihatları
nda vurgulandı
ğıüzere sosyal devlet
ilkesi, sosyal sorunlar ve huzursuzlukları
n yaş
anmamasıiçin YERLİ
TÜTÜN ÜRETİ
Cİ
LERİ
Nİ
N, geçimlerini tütün tarı
mı
yla sağlayan
ailelerin gelir kayı
pları
nı
n hangi yöntemle giderileceğinin ve tütün
üretiminin nası
l sürdürüleceğinin yasada (gereği gibi) düzenlenmesini
zorunlu kı
lmaktadı
r.
d- Devlet, plan belgelerinde “tarı
mı
n yurt düzeyinde dengeli ve
uyumlu gelişmesi” amacı
nıgözetecek, tekelleşmeyi ve kartelleş
meyi
önleyecek önlemleri (Any.Mad. 167) alacaktı
r. Türk tütün üreticisi,
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Anayasamı
zı
n
bu
maddelerinin
korunması
ndan
mahrum
kı
lı
nmaktadı
r. Yasanı
n 7. maddesi, bu bapta ancak “siyasi vaad”
ölçüsünde kapalı
, tanı
mlanmamı
ş
, belki de hukukî olmaktan çok
uygulanmasıimkansı
z -edebi bir- metin niteliğindedir.
5- Kanunun 9-A/1 ve 2 hükmü, Anayasanı
n 128/2 hükmüne
aykı
rı
dı
r. Kanunun 9-A/1 ve 2 hükümleri şöyledir
“MADDE 9.- A) 1) Kurulun çalı
ş
ma usul ve esaslarıKurul
üyeleri, Kurul personeli ile bunları
n yakı
nları
nı
n yapamayacakları
işler,
2) Kurumun hizmet birimleri ile bunları
n görev ve sorumlulukları
,
kadro unvanları
, sayı
larıve kurum personelinin emeklilik statülerinin
belirtilmesi açı
sı
ndan durumu,
Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafı
ndan çı
karı
lacak
yönetmeliklerle...”
Gerek Kurul üyelerinin ve gerekse personel ile bunları
n
yakı
nları
nı
n yapamayacakları işler (bağdaş
mazlı
klar), görev ve
sorumluluklarıile diğer hususlar, Bakanlar Kurulu yönetmeliği ile
belirlenecektir. Oysa bu hususlar ancak yasa ile düzenlenebilecek
hususlardı
r. Yasama yetkisinin devri, anayasal rejimle bağdaş
maz.
Hükmün iptali gerekir (Any.Mad. 6, 128/2, 123/1).
6- Yasanı
n geçici 1 inci maddesinin “B” bendi hükmü,
Anayasanı
n 2, 45, 5 ve 166 hükümlerine aykı
rı
dı
r.
Tütün destekleme alı
mları
, Avrupa Birliği ülkelerinde dahi
uygulanan “sosyo-ekonomik” bir tedbirdir. Ekim alanları
nı
n ikame
edilemez niteliği, nüfus kapasitesi ve sosyal derinlik gözetildiğinde,
Türk tütün çiftçisini bu önlemlerden yoksun kı
lmayımeş
rulaş
tı
racak
bir gerekçe düş
ünülemez. Yasa, mevcut şekliyle, temellendirilen bu
anlayı
ş karşı
sı
nda, Anayasanı
n 2, 45, 5 ve 166 hükümleriyle
bağdaş
tı
rı
lamaz.
Anayasal çerçeveyle kayı
tlıyasama, destek rejimini belli süre
sonra sona erdiren muvakkat maddeye geçit vermemeliydi. Teknik
olarak ifade edelim ki, bu maddenin “B” bendinin birinci fı
krası
nı
n
birinci cümlesi olan “2002 ve müteakip yı
llar tütün tarı
mıiçin
destekleme alı
mıyapı
lamaz” yollu hükmünün, aynıfı
krada yeralan

238

ikinci cümledeki “2000 ve 2001 yı
lıürünü ibaresinin, yine B/2 ve B/7
(son) fı
kra hükümlerinin” iptali gerekir.
YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEĞİ
Yasayıayakta tutan, büyük bir sosyal kesimin (özellikle tütün
üreticilerinin) hukukunu etkileyen temel (omurga) hüküm, Yasanı
n 6
ncımaddesidir. Kı
sa sayı
lmayacak bir sureyi kapsayan geçiş
rejiminin iş
lem ve uygulamaları
na girilmek üzeredir.
Yüksek Mahkemenin tesis edebileceği hükmün bir infaz
imkansı
zlı
ğı ile karşı
laşmaması
, hukuku zedelenenlerin telafisi
imkansı
z veya zor zararlara daha fazla düçarı
nı
n önlenmesi
bakı
mı
ndan bir içtihat kurumu olan yürürlüğü durdurma kararı
nı
n
verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Olayı
mı
zda, yürürlüğü
durdurmanı
n zorunlu koşullarıoluşmuştur.
Yasanı
n tümünün iptaline yönelik bir talep ve davamı
z yoktur.
Davamı
z, bu dilekçemizin “Talep-Sonuç” Bölümündeki madde ve
ibarelerin iptali ve yürürlüğün durdurulması
ndan ibarettir. 1983 tarih
ve 2949 sayı
lıKurumsal Kanunun 29/2 hükmünün uygulanması
,
talebimizin kapsamı
nda olmayı
p bu kuralı
n doğrudan uygulanması
hususu, Yüksek Mahkemenin takdirlerindedir.
TALEP - SONUÇ
1- Yasanı
n 2 nci maddesinin tamamı
nı
n; 3 üncü maddesinin “L”
bendinin; 4 üncü maddesinin 5 ve 7 nolu fı
kraları
n; 6 ncımaddesinin
tamamı
nı
n; 9 uncu maddesinin A/1 ve 2 nolu bentlerinin; geçici 1 inci
maddesinin B bendinin layihamı
zı
n ilgili bölümünde belirtildiği üzere,
birinci fı
krası
nı
n birinci cümlesi olan “2002 ve müteakip yı
llar tütün
ürünü için destekleme alı
mıyapı
lamaz” yollu hükmünün, aynıfı
krada
yeralan ikinci cümledeki “2000 ve 2001 yı
lıürünü” ibaresinin, yine B/2
ve B/7 (son) fı
kra hükümlerinin iptaline,
2- Yasanı
n 6 ncımaddesinin yürürlüğünün durdurulması
na,
Yüksek Mahkemece karar verilmesi hususu, takdirlerine arz ve
talep olunur.”
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II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralları
3.1.2002 günlü, 4733 Sayı
lıTütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve
Alkol İ
şletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapı
landı
rı
lmasıİ
le
Tütün Ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İ
ç Ve Dı
şAlı
m Ve Satı
mı
na,
4046 Sayı
lıKanunda Ve 233 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamede
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun’un iptali istenilen kurallarıda
içeren maddeleri ş
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel
kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Tütün, Tütün Mamulleri ve
Alkollü İ
çkiler PiyasasıDüzenleme Kurumu kurulmuş
tur. Kurumun
merkezi Ankara’dadı
r. Kurum gerekli gördüğü yerlerde irtibat büroları
kurabilir. Kurumun organları
, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İ
çkiler
Piyasası Düzenleme Kurulu ve hizmet birimleridir. Kurum,
Baş
bakanı
n görevlendireceği bir Devlet Bakanıile iliş
kilendirilir.
Kurul, Kurumun karar organı
dı
r. Kurul, biri Başkan ve biri
Baş
kan vekili olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Kurul Başkan
ve üyeleri; Maliye Bakanlı
ğı
, Sağlı
k Bakanlı
ğı
, Tarı
m ve Köyişleri
Bakanlı
ğı
, Hazine Müsteş
arlı
ğı
, Dı
ş Ticaret Müsteş
arlı
ğı
, Türkiye
Ziraat OdalarıBirliği ve Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği Bakanlı
ğı
n
önereceği ikiş
er aday arası
ndan Bakanlar Kurulunca atanı
r.
Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, işletme, uluslararasıilişkiler, kamu
yönetimi, maliye, tı
p, mühendislik ve tütün eksperliği alanları
nda yurt
içinde ya da yurt dı
şı
nda en az dört yı
llı
k yüksek öğrenim görmüş
,
mesleki açı
dan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri
ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en az on yı
l çalı
şmı
şkişiler
arası
ndan seçilir. Üyelerde ayrı
ca, 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanununun 48 nci maddesinin A fı
krası
nı
n (1), (4), (5), (6) ve (7)
numaralıbentlerinde belirtilen ş
artlar aranı
r.
Kurul üyelerinin görev süresi beşyı
ldı
r. Görev süresi biten üye
yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin
yerlerine Bakanlar Kurulu tarafı
ndan bu maddenin ikinci fı
krası
nda
belirtilen usule göre en geç bir ay içinde yeni bir üye atanı
r. Bu
şekilde atananlar, yerine atandı
klarıüyelerin sürelerini tamamlar.
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Arka arkaya dört toplantı
ya veya bir yı
l içinde toplam on toplantı
ya
mazeretsiz olarak katı
lmayan üyeler istifa etmişsayı
lı
rlar.
Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son
verilemez. Ancak, bu Kanundaki yasaklarıihlal ettiği veya bu Kanun
ile kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak iş
lediği suçlardan dolayı
hakları
nda mahkumiyet kararıkesinleş
en Kurul Baş
kan ve üyeleri,
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu uyarı
nca Devlet memuru olmak
için aranan şartlarıkaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir
süre ile hastalı
k, kaza veya baş
ka bir nedenle görevlerini yapamaz
durumda olan veya görev süresinin kalan kı
smı
nda görevine devam
edemeyeceği, üç aylı
k süre beklenmeksizin tam teş
ekküllü bir
hastaneden alı
nacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri,
süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafı
ndan görevden alı
nı
r.”
2- “MADDE 3.- Kurulun görev ve yetkileri şunlardı
r:
a) Bu Kanun gereğince Kurum tarafı
ndan yürütülecek görevler
ile ilgili düzenlemeleri yapmak.
b) Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları
nı
n tahsil
edilmesine iliş
kin işlemleri yürütmek.
c) Satı
şve uygunluk belgesi başı
na alı
nacak tutarları
n tespiti ile
tescil, izin ve ruhsat harçları
nı
n Kurum tarafı
ndan tahsiline iliş
kin
işlemleri yürütmek.
d) 4207 sayı
lıTütün Mamullerinin Zararları
nı
n Önlenmesine
Dair Kanunda yer alan hükümler saklıkalmak kaydı
yla, tütün ve alkol
tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tı
bbi nitelikteki
her türlü zararlıetkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla
ilgili kararlarıalmak.
e) Bu Kanunun uygulanması
yla ilgili sektörel düzenlemeler
yapmak.
f) Yurt içinde ve yurt dı
ş
ı
nda konusuyla ilgili kuruluşlarla işbirliği
yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara Kurumun üye olması
na karar
vermek.
g) Personel atamalarıda dahil olmak üzere Kurumun personel
politikası
nıoluş
turmak.
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h) Kuruma taş
ı
nı
r ve taş
ı
nmaz mal veya hizmet alı
nması
,
satı
lmasıve kiralanmasıkonuları
nda karar vermek.
ı
) Kurumun alacak, hak ve borçlarıhakkı
nda karar vermek.
j) Kuruma bağlıakredite laboratuvarları
nı
n tesis edilmesine ve
işletilmesine ilişkin ş
artlarıtespit etmek.
k) 1918 sayı
lıKaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair Kanun, 4250
sayı
lıİ
spirto ve İ
spirtolu İ
çkiler İ
nhisarıKanunu, 492 sayı
lıHarçlar
Kanunu ve diğer kanunlar ile Genel Müdürlüğe verilmişolan görevleri
yürütmek.
l) Görev alanıile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü
bilgiyi, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası
nda mal
veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle,
bunları
n her türlü birliklerinden istemek.
m) Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.
Kurul üyeleri, Kurulun para, para hükmündeki evrak, senet ve
diğer mevcutları
na karş
ıiş
ledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve
benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan
dolayımemur sayı
lı
rlar. Kurul üyelerinin, görevlerini yaptı
klarısı
rada
öğrendikleri gizli bilgileri açı
klamalarıhalinde, hakları
nda 765 sayı
lı
Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uygulanı
r ve
Kuruldaki görevlerine son verilir.
Bu kiş
iler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler.”
3- “MADDE 4.- Kurul BaşkanıKurumun en üst amiri olup,
Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Kuruma, Kurul
kararı
yla iki başkan yardı
mcı
sıatanı
r.
Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari
hizmet sözleşmesiyle sözleşmeli olarak istihdam edilen personel
eliyle yürütülür. Kurum personeli ücret ve mali haklar dı
şı
nda 657
sayı
lıDevlet MemurlarıKanununa tabidir.
Kurul Baş
kanıve üyeleri ile Kurum personeli 5434 sayı
lı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanununa tabidir. Emeklilik
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açı
sı
ndan Kurul Baş
kanıbakanlı
k müsteş
arı
na, Kurul üyeleri bakanlı
k
müsteşar yardı
mcı
sı
na denk statüde olduğu kabul edilir.
Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel
rejimine tabi olanlar, Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra
başvurmalarıhalinde ilgili Bakan tarafı
ndan, mükteseplerine uygun
bir kadroya atanı
rlar. Akademik unvanları
n kazanı
lmasıiçin gerekli
şartlar saklı
dı
r.
Kurul Başkan ve üyelerinin aylı
k net ücretleri, en yüksek
Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylı
k net ücretinin
iki katı
nıgeçmemek üzere Bakanı
n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu tarafı
ndan tespit edilir.
Kurul üyeleri göreve baş
lama ve görevden ayrı
lma tarihlerinden
itibaren bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her iki yı
lda bir
mal beyanı
nda bulunmak zorundadı
r.
Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları
, Bakanlar
Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Kurulca tespit
olunur.”
4- “MADDE 6.- Üretici tütünleri yazı
lısözleşme esasıveya
açı
k artı
rma yöntemiyle alı
nı
r ve satı
lı
r. Sözleşmeli üretim
esası
na göre üretilen tütünlerin fiyatları
, tütün mamulleri
üreticileri ve/veya tüccarlar ile üreticiler ve/veya temsilcileri
arası
nda varı
lan mutabakata göre belirlenir. Yazı
lısözleşme
yapı
larak üretilen tütünler dı
şı
nda kalan üretici tütünleri, açı
k
artı
rma merkezlerinde açı
k artı
rma yöntemiyle alı
nı
r ve satı
lı
r.
Açı
k artı
rmaya başlangı
ç fiyatları
ndan başlanı
r ve satı
şa konu
tütünler en yüksek fiyatıveren alı
cı
ya satı
larak tescil edilir.
Türkiye’de tütün mamulleri üretmek isteyenlerin; yı
llı
k
üretim kapasitesi tek vardiyada, sigara için iki milyar adet, diğer
tütün mamulleri için ise onbeş tondan az olmayan, tütün
hazı
rlama bölümleri dahil (Değişik ibare: 4971 - 1.8.2003 / m.12)
“entegre” tesisler kurmalarışarttı
r.
Bu şartlarıyerine getirenler, ürettikleri tütün mamullerini
serbestçe satabilir, fiyatlandı
rabilir ve dağı
tabilirler. Türkiye’de
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tütün mamullerini üretmek ve satmak isteyenler, Kurumdan
üretim, satı
şve/veya uygunluk belgesi almak zorundadı
rlar.
Üreticiden alı
nan tütünlerin tütün satı
şmerkezlerine veya
Kuruma tescili kaydı
yla, dahilde alı
nı
p, satı
lması
, nakledilmesi
ile standartlara uygun olan tütünlerin ihracıserbesttir. Kı
rı
k ve
döküntü tütünlerin gerektiğinde ihracatıKurumdan izin alı
narak
yapı
lı
r.
İ
şlendikten sonra ihraç amacı
yla olsa dahi tütün ithali
ancak, üretim ihtiyaçları
yla sı
nı
rlıolarak bu maddenin ikinci
fı
krası
nda belirtilen tütün mamulleri üretenler tarafı
ndan
yapı
labilir.
Firmaları
n Ülke genelinde kuruluşyeri nerede olursa olsun
her satı
cı
nı
n siparişverdikleri ürünleri yerinde teslim etmeleri
şarttı
r. Türkiye’de üretilen tütün mamullerinin ihracıserbesttir.
Türkiye’de, marka bazı
nda sigara için yı
llı
k en az iki milyar
adet, diğer tütün mamulleri için yı
llı
k en az onbeşton üretenler,
aynı markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilirler,
fiyatlandı
rabilirler ve satabilirler. Bu fı
krada belirtilen üretim
miktarları
na ilişkin şartlarıyerine getirmeyenlerce yapı
lacak
sigara ve diğer tütün mamullerinin ithalatı
, ithal edilen tütün
mamullerinin fiyatı
nı
n belirlenmesi ve yurt içinde pazarlaması
na
ilişkin usul ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu
tarafı
ndan belirlenir. Bu maddede belirtilen şartlarla ilgili
işlemlerin tespit ve takibi Kurum tarafı
ndan yürütülür.
Tütün ve tütün
uygunluk belgesi alı
nı
r.

mamullerinin

ithalatı
nda

Kurumdan

Türkiye’de tütün eksperliği yapmak için, tütün eksperliği
yüksek okulları
ndan veya muadili yerli ve yabancıokullardan
lisans düzeyinde yüksek öğrenim diplomasıalarak mezun olmak
şarttı
r. Tütün eksperi unvanı
na sahip olmayanlar, tütün alı
m ve
satı
m muayenelerini, tütün vası
f, değer ve nevilerinin
belirlenmesini ve tütün işleme, bakı
m, fabrikasyon eksperliği
yapamazlar, tütün işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar. Tütün
eksperlerinin görev, yetki ve mesleki sorumluluklarıKurul
tarafı
ndan çı
karı
lacak yönetmeliklerle düzenlenir.”
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5- “MADDE 9.- A) 1-) Kurulun çalı
şma usul ve esaslarıile
Kurul üyeleri, Kurum personeli ile bunları
n yakı
nları
nı
n
yapamayacaklarıişler,
2-) Kurumun hizmet birimleri ile bunları
n görev ve
sorumlulukları
, kadro unvanları
, sayı
larıve Kurum personelinin
emeklilik statülerinin belirtilmesi açı
sı
ndan durumu,
Kurulun önerisi üzerine
çı
karı
lacak yönetmeliklerle,

Bakanlar

Kurulu

tarafı
ndan

B) Tütün ve tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin iç ve dı
ş
ticareti, sigara fabrikaları
nı
n kurulması
nı
n izin ve şartları
, üretilecek
tütün mamullerinin teknik özelliklerinin belirlenmesi, üretim şartı
nı
karşı
lamayan firma mamullerinin fiyatlandı
rı
lması
, dağı
tı
lması
, satı
ş
ı
ve kontrolü ile bayilikler verilmesi, üretici tütünlerinin yazı
lısözleşme
esasıveya açı
k artı
rma yöntemi ile alı
nı
p satı
lması
, açı
k artı
rma
başlangı
ç fiyatı
nı
n teknik olarak saptanması
, Dünyada ve
Türkiye’deki geliş
meler dikkate alı
narak açı
k artı
rma baş
langı
ç fiyatı
nı
tespitte kullanı
lan oranı
n yüzde elliye kadar artı
rı
lmasıve 4250 sayı
lı
İ
spirto ve İ
spirtolu İ
çkiler İ
nhisarı Kanunu ile bu Kanunun
uygulanması
yla ilgili diğer usul ve esaslar Kurum tarafı
ndan
çı
karı
lacak yönetmeliklerle,
Düzenlenir.”
6- “GEÇİ
CİMADDE 1.- A) Genel Müdürlüğün özelleştirme
işlemleri tamamlandı
ktan sonra, bu Kanunun 2 inci maddesindeki
Kurul üyeliği için Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği Bakanlı
ğı
n aday
önerme yetkisi Kurula geçer.
B) 2002 ve müteakip yı
llar tütün ürünü için destekleme
alı
mıyapı
lmaz. Bakanlar Kurulunca 2000 ve 2001 yı
lıürünü
tütünlerinin Devlet nam ve hesabı
na alı
mı
nda bulunmak üzere bir
kamu kuruluş
u görevlendirilir. Bu kapsamdaki alı
mları
n masrafıve
finansmanıbütçeden tahsis edilecek ödenekle sağlanı
r, alı
mlara
ilişkin denetim Yüksek Denetleme Kurulunca yapı
lı
r.
2000 ve 2001 yı
lıürünleri için 1177 sayı
lıKanuna ekli
cetvelde isimleri yazı
lıtütün tarı
mıserbest olan ilçeler dı
şı
nda
kalan yerler ile bu ilçelerin tespit edilmişve kesinleşmiştütün
üretim alanları
nı
n dı
şı
nda kalan yerlerde ekilen tütün fideleri
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veya dikilen tütünler sökülüp yok edilir. Failleri hakkı
nda üç
aydan bir seneye kadar hapis cezasıve ekilmişolan fideliklerin
metrekare veya artı
ğıiçin beşyüz bin lira, dikilmişolan tarlaları
n
her bir dekar veya artı
ğıiçin yüz bin lira idari para cezasıverilir.
Tütünler toplanmı
şsa el konulmakla birlikte her bir kilo ve
artı
ğı
ndan bir milyon lira idari para cezasıalı
nı
r.
Yaprak tütün üretim bölgelerinde ekim belgesi almadan veya
belge alması
na rağmen belgesinde belirtilen alandan fazla veya ekim
belgesinde kayı
tlıyerden başka yerde ekim yapanları
n tütünlerine el
konulmakla birlikte hakları
nda iki aydan bir seneye kadar hapis ve el
konulmakla birlikte el konulan tütünlerin her bir kilo ve artı
ğıiçin beş
milyon lira idari para cezası
na hükmolunur.
Ekim belgesinde tespit edilen miktarları
n kabul edilebilir bir
sebep olmaksı
zı
n yüzde onundan fazla veya az tütün teslim eden
üreticiler hakkı
nda fazla veya eksik teslim edilen miktarları
n her kilo
ve artı
ğıiçin beş
yüz bin lira idari para cezası
na hükmolunur.
Ürettikleri tütünün tamamı
nıteslim etmeyenler hakkı
nda yukarı
daki
cezaları
n iki katıuygulanı
r.
Ekim ve ticaret belgesi olmadan ellerinde tütün bulunduran,
nakleden veya satan kimselerin tütünlerine ve nakil vası
taları
na el
konulur ve her bir kilo ve artı
ğı
ndan bir milyon lira idari para cezası
alı
nı
r.
1177 sayı
lı Kanuna göre kendilerine verilecek kontrol
görevlerini yerine getirmeyen muhtarlar ve diğer kolluk kuvvetleri
hakkı
nda on milyon lira idari para cezas ı
na hükmolunur.
Bu Kanunla yürürlükten kaldı
rı
lan 1177 sayı
lıKanunun bu
fı
krada belirtilen hükümlerinin uygulanması
na 2001 yı
lıürünü
kampanya döneminin bitimine kadar devam edilir.
C) Kurumun teş
kili aşaması
nda Kurumda istihdam edilecek
personel kadroları
nı
n ve vasfı
nı
n tespitini sağlamak üzere, Maliye
Bakanlı
ğı
, Özelleştirme İ
daresi Başkanlı
ğı
, Hazine Müsteşarlı
ğı
,
Devlet Personel Başkanlı
ğıve Genel Müdürlükten birer temsilcinin
katı
lı
mıile bir komisyon kurulur. Komisyon bu Kanunun yürürlüğe
girmesini müteakip bir ay içinde toplanı
r. Komisyonca belirlenecek
kadroları
n tamamı istekleri halinde Genel Müdürlüğün ilgili
birimlerinde çalı
şan personelden karşı
lanı
r.
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D) Kurum, bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip en geç üç
ay içinde görev yapmaya baş
lar. Bu süre içerisinde bu Kanunla
Kuruma verilen görevler Genel Müdürlük tarafı
ndan yürütülür.
E) Kurumun, Genel Müdürlükten devralacağıtaşı
nı
r, taşı
nmaz
mallar ile her türlü araç-gereç ve cihazları
n aidiyeti ile devre iliş
kin
işlemler, Kurum ve Genel Müdürlük arası
nda yapı
lacak protokoller ile
belirlenir. Devre tabi mallar bedelsiz olup, devir ile ilgili işlemler her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftı
r.
F) Bu Kanunun yayı
mlandı
ğıtarihte tütün eksperi olarak
çalı
ştı
ğı
nıbelgeleyenlerin haklarısaklı
dı
r.
G) 6 ncımaddenin yedinci fı
krası
nda yer alan marka bazı
nda
sigara için en az iki milyar adet fiili üretim miktarıölçüsü, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihi izleyen; birinci takvim yı
lısonuna kadar iki
milyar adet, ikinci takvim yı
lısonuna kadar bir milyar sekiz yüz milyon
adet, üçüncü takvim yı
lısonuna kadar bir milyar altıyüz milyon adet,
dördüncü takvim yı
lısonuna kadar bir milyar dört yüz milyon adet,
beşinci takvim yı
lısonuna kadar bir milyar iki yüz milyon adet olarak
uygulanı
r.
Diğer tütün mamulleri için en az onbeşton fiili üretim miktarı
ölçüsü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen; birinci takvim yı
lı
sonuna kadar onbeşton, ikinci takvim yı
lısonuna kadar ondört ton,
üçüncü takvim yı
lısonuna kadar onüç ton, dördüncü takvim yı
lı
sonuna kadar oniki ton, beş
inci takvim yı
lısonuna kadar onbir ton
olarak uygulanı
r. Altı
ncıyı
ldan itibaren uygulanacak olan bu ölçüleri
sı
fı
ra kadar indirmeye ve tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü
içkilerin dı
şticaretine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.”
B- Dayanı
lan ve İ
lgili Görülen Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde Anayasa’nı
n 2., 5., 8., 10., 13., 45., 48.,
128., 166. ve 167. maddelerine dayanı
lmı
şve 7. maddesiyle de ilgili
görülmüştür.
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
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Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul
ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n
katı
lı
mları
yla 13.2.2002 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 istenilen
yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- 4733 Sayı
lıYasa’nı
n 2. Maddesinin İ
ncelenmesi
1- Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
4733 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle bu Yasa ve diğer yasalarla
verilen görevleri yerine getirecek, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve
malî özerkliğe sahip, kararları
nıherhangi bir kiş
i, kurum, kuruluşveya
organdan emir veya talimat almaksı
zı
n serbestçe alabilen Tütün,
Tütün Mamulleri ve Alkollü İ
çkiler PiyasasıDüzenleme Kurumu ve
Kurulu oluş
turulmakta ve Kurumun teş
kilat yasasıdüzenlenmektedir.
Maddeye göre, idarî bakı
mdan Devlet Bakanlı
ğıile ilişkili olan
Kurumun temsil ve karar organıKuruldur. Kurulun yedi üyesinin
Maliye, Sağlı
k, Tarı
m ve Köyişleri Bakanlı
kları
, Hazine ve Dı
şTicaret
Müsteş
arlı
kları
, Türkiye Ziraat OdalarıBirliği ve ilgili Bakanlı
ğı
n
temsilcilerinden oluş
acağıbelirtilmiş
tir.
Kurul üyelerinin hukuk, iktisat, işletme, uluslararasıilişkiler,
kamu yönetimi, maliye, tı
p, mühendislik ve tütün eksperliği
alanları
nda yurt içinde ya da yurt dı
ş
ı
nda en az 4 yı
l yüksek öğrenim
görmüşolmaları
, meslekî açı
dan yeterli bilgi ve deneyime sahip ve
meslekleri ile ilgili olarak kamuda ya da özel sektörde en az on yı
l
çalı
şmı
şbulunmalarıve 657 sayı
lıDevlet MemurlarıYasası
’nı
n 48.
maddesinin (A) fı
krası
nı
n (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralıbentlerinde
belirtilen şartlarıtaşı
malarıöngörülmüştür.
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Maddenin son fı
krası
nda ise Kurul üyelerinin görev süreleri
dolmaksı
zı
n görevlerine son verilemeyeceği belirtildikten sonra,
Bakanlar Kurulu tarafı
ndan görevlerine son verilebilecek sı
nı
rlı
durumlar sayı
lmı
ştı
r.
2- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
ptal baş
vurusunda, Yasa’nı
n 2. maddesiyle özerk bir
düzenleme kurumunun öngörüldüğü, literatürde “bağı
msı
z idarî
otoriteler” olarak adlandı
rı
lan yapı
daki özerkliğin, atamada, görev
yürütümünde ve denetimde yürütme organı
ndan bağı
msı
z olmayı
öngördüğü madde ile düzenlenen yapı
lanmanı
n, hükümet yoluyla
müdahaleci bir ekonomiye vücut vereceği savı
yla Anayasa’nı
n 2., 8.
ve 167. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
ndan iptali istenilmiştir.
Tütün, Tütün Mamulleri Alkollü İ
çkiler PiyasasıDüzenleme
Kurumu, idarî ve malî özerkliğe sahip, kamu hizmeti görmek üzere
Anayasa’nı
n 123. maddesine göre kurulmuş
, denetim ve düzenleme
görevi de üstlenebilen tüzel kiş
iliği haiz bir kamu kurumudur.
Kurumun, Devlet Bakanlı
ğıile olan ilişkisi nedeniyle merkezi idareden
tamamen bağı
msı
z olmadı
ğı
, idarenin bütünlüğüne dahil edildiği
anlaş
ı
lmaktadı
r. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İ
çkiler Piyasası
Düzenleme Kurumu’nun harcamalarıda Yasa’nı
n 5. maddesine göre,
Baş
bakanlı
k Yüksek Denetleme Kurumu’nca denetlenecektir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda
sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na dayanan, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun
olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliş
tirerek
sürdüren, hukuk güvenliğini gerçekleş
tiren, Anayasa’ya aykı
rıdurum
ve tutumlardan kaçı
nan, hukuku tüm devlet organları
na egemen
kı
lan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n üstünde Anayasa’nı
n ve
yasakoyucunun da bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri bulunduğu
bilincinde olan devlettir.
Anayasa’nı
n 167. maddesi, piyasaları
n denetimi ve dı
şticaretin
düzenlenmesine ilişkin olup, Devlete para, kredi, sermaye, mal ve
hizmet piyasaları
nı
n sağlı
klıve düzenli işlemelerini sağlayı
cıve
geliştirici önlem alma ve piyasalarda fiili veya anlaş
ma sonucu
doğacak tekelleş
me ve kartelleşmeyi önleme yükümlülüğü getiren bir
düzenlemedir.

249

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’nin bir çok karar ı
nda da
belirtildiği gibi, sosyal devlet ekonomik açı
dan müdahaleci devlettir.
Anayasamı
z, mülkiyet hakkı
nı
, özel giriş
im özgürlüğünü kabul
etmekte, aynızamanda bütün çağdaşanayasalarda olduğu gibi kamu
yararı amacı
yla bunlara sı
nı
rlamalar getirilebilmesini ve özel
teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun
yürümesini sağlayacak önlemlerin alı
nması
nı öngörmektedir.
Anayasa’nı
n “kişilerin ve toplumun refah huzur ve mutluluğunu
sağlamak” görevini Devlete veren 5. maddesi, “özel teşebbüslerin
millî ekonominin gerekleri ve sosyal amaçlara uygun yürümesini,
güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
ş
ması
nısağlayacak tedbirleri” almakla
görevlendiren 48. maddesi, “ekonomik, sosyal ve kültürel kalkı
nmayı
,
özellikle sanayiin ve tarı
mı
n yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu
biçimde hı
zlı gelişmesini, ülke kaynakları
nı
n döküm ve
değerlendirmesini yaparak verimli ş
ekilde kullanı
lması
nı
” planlama
görevi veren 166. maddesi ve Devletin “para, kredi, sermaye, mal ve
hizmet piyasaları
nı
n sağlı
klıve düzenli işlemelerini sağlayı
cıönlemleri
alacağı
nı
” öngören 167. maddesi hükümleri, Devletin gerektiğinde
ekonomik hayata müdahale edebileceğini göstermektedir.
Bu bağlamda tütün, Tütün Mamulleri Alkollü İ
çkiler Piyasası
Düzenleme Kurumu, Yasa’nı
n gösterdiği çerçevede tütün, tütün
mamulleri ve alkollü içkiler piyasasıile ilgili düzenlemeler yapma
yetkisine sahiptir. Ayrı
ca Kurulun, söz konusu piyasa ile ilgili kamu
yararıamacı
yla yaptı
ğıdüzenlemeler ve sı
nı
rlamalar ise yargı
denetimine tabidir.
Açı
klanan nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 2. ve 167. maddelerine
aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Kuralı
n Anayasa’nı
n 8. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
B- 4733 Sayı
lı Yasa’nı
n 3. Maddesinin “L” Bendinin
İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, Kurulun bütün piyasa aktörlerinden gizlileri
dahil her türlü bilgileri isteme yetkisi ile donatı
lması
nı
n girişim
özgürlüğü, rekabet ve serbest piyasa ilkeleri ve sı
r kavramıile
bağdaş
madı
ğıileri sürülerek, kuralı
n Anayasa’nı
n 48. ve 167.
maddelerine aykı
rıolduğu savı
yla iptali istenilmektedir.
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Yasa’nı
n 3. maddesi Kurulun çalı
şma esaslarıile görev ve
yetkilerini düzenleyen hükümler taşı
maktadı
r. İ
ptali istenilen kural,
Kurulun görev ve yetkilerinden birine iliş
kin olup, Kurula görev alanı
ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgiyi tütün, tütün
mamulleri ve alkollü içkiler piyasası
nda mal veya hizmet üreten,
pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kiş
ilerle, bunları
n her türlü
birliklerinden isteme yetkisi vermektedir.
Anayasa’nı
n 48. maddesinde düzenlenen “çalı
ş
ma ve sözleşme
özgürlüğü”, Anayasa’nı
n “temel haklar ve ödevler” başlı
klıikinci
kı
smı
nı
n “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde yer
almaktadı
r. Bu kurala göre, herkes dilediği alanda çalı
ş
ma ve
sözleş
me özgürlüğüne sahiptir. Özel teş
ebbüsler kurmak serbesttir.
Ancak, Devlet özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlayacak önlemleri de alı
r.
Özel girişimlerin ulusal ekonominin gereklerine uygun
yürümesini sağlayacak önlemlerin alı
nmasısiyasi iktidarları
n tercihine
bı
rakı
lmı
ş
tı
r. İ
ktidarlar uygun bulduklarıönlemleri, Anayasa’da yer
alan kurallara aykı
rıolmamak koş
uluyla, kendi ekonomik politikaları
çerçevesinde belirlerler. Anayasa’nı
n 48. maddesi ile özel
teşebbüsleri ulusal ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara göre
koruma ve geliştirme görevi Devlete verilmiştir. Devletin bu madde
uyarı
nca yerine getirmesi gereken görevi, özel teş
ebbüsün
gelişmesini sağlayacak doğrultuda ekonomik ve sosyal politikalar
uygulamak, özel teşebbüse güvenli çalı
ş
ma ortamısağlamaktı
r.
Yasakoyucu, devletin üstlendiği görevleri ve istenilen kamu
hizmetlerini yerine getirebilmesi için ulusal ekonomiyi zarar tarzı
ndaki
ödemelerden arı
ndı
rma yetkisini kullanması
nısiyasal ve ekonomik bir
zorunluluk olarak kabul etmektedir. Devlet, bu amacıgerçekleştirme
yönünde milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun
olarak anayasal sı
nı
rlar içinde kimi düzenlemeler getirebileceği gibi
bunlarıdeğiş
tirmeye ve kaldı
rmaya da yetkilidir.
4733 sayı
lıYasa’yla oluş
turulan Tütün, Tütün Mamulleri ve
Alkollü İ
çkiler PiyasasıDüzenleme Kurulu’nun kuruluş amacıve
görevleri sektörün ulusal ekonominin gereklerine uygun olarak
düzenlenmesi ve gelişmesi için çalı
şmalar yapmaktı
r. Bunun sağlı
klı
olarak gerçekleş
tirilmesi için Kurul, bu Yasa’nı
n kendisine verdiği
görevleri yerine getirirken görev alanıile ilgili konularda gerekli
gördüğü her türlü bilgiyi, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler
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piyasası
nda mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve
tüzel kiş
ilerle, bunları
n her türlü birliklerinden isteyebilir. Bu nedenle
düzenleme 48. maddenin amaç ve ruhuna aykı
rıdeğildir.
Anayasa’nı
n 167. maddesinde ise Devlete para, kredi,
sermaye, mal ve hizmet piyasaları
nı
n sağlı
klıve düzenli iş
lemelerini
sağlayı
cıve geliş
tirici önlemleri alma görevi verilmiştir. Devletin,
tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası
nı
n sağlı
klıve düzenli
işlemesi için oluş
turduğu Kurulun görev alanıile ilgili konularda
piyasayla ilgili bilgi ve belgelere gereksinim duymasıyadsı
namaz. Bu
bilgilerin en doğru olarak piyasada görev yapan kişi ve kuruluşlardan
elde edilmesinin olanaklı olması nedeniyle, Yasakoyucunun
piyasaları
n sağlı
klıve düzenli iş
lemelerini sağlamak amacı
yla yaptı
ğı
düzenlemede Anayasa’nı
n 167. maddesine aykı
rı
lı
k yoktur.
Bu nedenlerle kurala yönelik iptal isteminin reddi gerekir.
C- 4733 Sayı
lıYasa’nı
n 4. Maddesinin Beşinci ve Yedinci
Fı
kraları
nı
nİ
ncelenmesi
Baş
vuru dilekçesinde, Yasa ile oluş
turulan kamu kuruluşunda
görev yapan üyeler ve personelin kamu görevlisi olmalarısebebiyle
görev tariflerinin ve maaş
lar dahil hakları
nı
n yasayla belirlenmesi
gerekeceği, bu yetkinin devredilemeyeceği belirtilerek, baş
kan ve
üyelerin hakları
nı
n geniş çerçeve içinde Bakanlar Kurulunun
belirlemesinin, personelin hakları
nı
n ise Bakanlar Kurulu yönergesi
içinde Kurulca belirlenmesinin Anayasa’nı
n 128. maddesine, Kurul
üyelerine tanı
nan maaşlimitlerini kamu görevlilerinin üzerine çı
karan
düzenlemenin ise Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıolduğu savı
yla
iptali istenilmektedir.
İ
ptal davasıaçı
ldı
ktan sonra 12.06.2002 günlü, 4761 sayı
lı
Yasa’nı
n 20. maddesi ile Kurul baş
kan ve üyeleri ile personelinin aylı
k
ücretleri ile malî ve sosyal hak ve yardı
mları
nı
n belirlenmesi
konusunda yeni düzenleme getirilmiş
tir. Bu yasal değiş
iklik 4733
sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesinin beşinci ve yedinci fı
kraları
nıyürürlükten
kaldı
rdı
ğı
ndan konusu kalmayan istem hakkı
nda karar verilmesine
yer olmadı
ğı
na karar verilmesi gerekir.
D- 4733 Sayı
lıYasa’nı
n 6. Maddesinin İ
ncelenmesi
1- Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
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İ
ptali istenilen kural ile üretici tütünlerinin alı
mıve satı
mı
, tütün
mamullerinin üretimi ile tütün ve tütün mamulleri konusunda hukuki
düzenlemelere yer verilmektedir.
Maddenin birinci fı
krası
na göre, Türkiye’de üretilen tütünlerin
alı
m satı
mı
nda yazı
lı sözleşme ve açı
k artı
rma yöntemleri
uygulanacak, yazı
lısözleş
me yapı
larak üretilen tütünler dı
ş
ı
nda kalan
üretici tütünleri açı
k artı
rma ile satı
lacaktı
r. Böylece tütün üreticilerine,
serbest piyasa kuralları
na göre tütünlerini gerçek değerleri üzerinden
satma olanağı sağlanmakta ve üreticilerin daha kaliteli ürün
üretmeleri özendirildiği gibi, aynızamanda yazı
lısözleşme ile üretim
esasıgetirilmektedir.
Maddenin ikinci fı
krası
nda ise, Türkiye’de tütün mamulleri
üretmek isteyenlerin yı
llı
k üretim kapasiteleri tek vardiyada sigara için
iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için 15 tondan az olmayan, tütün
hazı
rlama bölümleri dahil, tam ve yeni teknoloji ile tesis kurmaları
gerektiği belirtilmektedir. Bu ş
artlarıyerine getirenlere ürünlerini
fiyatlandı
rma ve satı
şyetkisi verilmektedir. İ
hraç amacı
yla da olsa
tütün ithali ancak üretim ihtiyaçları
yla sı
nı
rlıolarak tütün mamulleri
üretenleri tarafı
ndan yapı
lacaktı
r. Ayrı
ca, marka bazı
nda yı
llı
k iki
milyar adet, diğer tütün mamulleri için yı
llı
k en az onbeş ton
üretenlere aynımarkadan serbestçe ithalat, fiyatlandı
rma ve satı
ş
imkanıtanı
nmaktadı
r.
Öte yandan, her türlü tütün mamulleri ithalatı
, Türkiye’de belirli
miktarda üretim yapanları
n yanı
nda üretim tesisi olmayan ve
dolayı
sı
yla sigara ve diğer tütün mamullerini yurt içinde
üretmeyenlere de tanı
nmaktadı
r. Tütün mamullerini yurt içinde
üretmeyenlerce yapı
lacak sigara ve diğer tütün mamullerinin ithalatı
,
fiyatları
nı
n belirlenmesi ve yurt içinde pazarlanması
na ilişkin usul ve
esasları
n ise Kurum’un önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca
belirleneceği hüküm altı
na alı
nmaktadı
r.
Maddeyle, her türlü tütün ve tütün mamullerinin ithalatı
nda
Kurum’dan uygunluk belgesi alma koşulu getirilmiştir. Böylece 6.
madde ile ülkemizde tütün mamullerini üretmek ve piyasaya sunmak
isteyenlerin uymasıgerekli koş
ullar belirlenmekte, tütün ve tütün
mamullerinin yurt içi ve yurt dı
ş
ıticaretine iliş
kin usul ve esaslar
düzenlenmektedir. Ayrı
ca, 4619 sayı
lıKanuna paralellik sağlanarak
işlenmiştütünün satı
lmasıamaçlanmaktadı
r.
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Maddenin son fı
krası
nda, Türkiye’de tütün eksperliği yapmak
için aranan koşullar ve tütün eksperlerinin görevleri açı
klanmaktadı
r.
Ülkemizde tütün eksperliği farklıbir uzmanlı
k alanıolarak kabul
edilmişve uygulamada tütün eksperleri görev almı
ş
tı
r. Madde ile
tütün eksperliği, eksperlerin yapabileceği iş
ler ile eksper olmayanları
n
yapamayacaklarıiş
ler düzenlenmektedir.
2- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, 6. maddeyle getirilen düzenleme ile
tütünlerin alı
m satı
mı
, mamullerin üretimi ve tabi tutulan ticarî rejim
alanı
ndaki sı
kıkayı
t ve müdahalenin girişim özgürlüğünü ölçüsüz ve
üretenler aleyhine sı
nı
rladı
ğıve yabancıpiyasa yapı
cı
ları
na, tekellere
kolaylı
k sağlandı
ğı
, sözleş
me esası
na bağlanmamı
ş, açı
k artı
rma
yöntemiyle alı
cıbulamayan tütünler için herhangi bir düzenleme
olmadı
ğı
, tarı
mı
n yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu gelişmesi
amacı
nı
n gözetilmediği, Anadolu tütün üreticisinin tasfiyesinin
amaçlandı
ğıileri sürülerek kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 5., 13., 45., 48.,
166. ve 167. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istenilmektedir.
Genelde, tütün bitkisinin özelliği nedeniyle tütün tarı
mıdiğer
tarı
msal ürünlere göre daha fazla müdahaleci politikalarla karş
ı
karş
ı
yadı
r.
4733 sayı
lıYasa ile tütünün alı
mı
,satı
mıve dı
ş satı
mıile
tütünlerin üretimi, fiyatlandı
rı
lması
, satı
ş
ıgibi konularda sektör
tümüyle serbest rekabete açı
lmaktadı
r. Kaliteli tütün üretiminin
özendirilmesi ve serbest piyasa koş
ulları
nda tütünlerin gerçek
değerlerinin üzerinden satı
lmasıolanağı
nı
n sağlanmasıaçı
sı
ndan,
üretici tütünlerinin sözleş
me esası
nı
n yanı sı
ra açı
k artı
rma
yöntemiyle satı
lmasıöngörülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir
hukuk devleti olduğu belirtilmektedir. Sosyal hukuk devleti de insan
hak ve özgürlüklerine saygıgösteren, birey ve toplum arası
nda
denge kuran, özel giriş
imciliğin güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlayan, iş
sizliği önleyici ve ulusal gelirin adaletli
biçimde dağı
lması
nısağlayacak önlemleri alan devlettir.
Anayasa’nı
n 5. maddesinde, kişinin temel hak ve özgürlüklerini,
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n
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maddî ve manevî varlı
ğı
nı
n geliş
mesi için gerekli koşulları
hazı
rlamaya çalı
şmak, devletin temel amaç ve görevleri arası
nda
sayı
lmı
ş
, Anayasa’nı
n 45. maddesiyle de tarı
msal üretim planlaması
nı
yapma görevi Devlete verilmiş
tir. Bu bağlamda Yasa’nı
n 6.
maddesiyle tütün üretiminde kalitenin özendirilmesi, buna bağlıolarak
yatı
rı
m ve istihdamı
n sağlanmasıhedef alı
nmı
ş
, kaliteli üretimin
teşviki için yasayla kimi yöntemler getirilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 48. maddesinin ikinci fı
krası
na göre, Devletin özel
teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun
yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
şması
nısağlayacak
önlemleri alma yükümlülüğü bulunmaktadı
r. Dava konusu kuralla
tütün alı
m-satı
mı
, mamullerin üretimi ve ticareti konusunda bir takı
m
kayı
t ve esaslar getirilmekte, tütün tarı
mıve ticareti yasal kayı
tlara
bağlanmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 166. maddesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkı
nmayı
, özellikle sanayiin ve tarı
mı
n yurt düzeyinde dengeli ve
uyumlu biçimde hı
zla geliş
mesini, ülke kaynakları
nı
n döküm ve
değerlendirmesini yaparak verimli ş
ekilde kullanı
lması
nıplanlama ve
bu amaçla gerekli örgütü kurma, görev olarak Devlete verilmektedir.
Ancak, aynımaddenin ikinci fı
krası
nda, planda milli tasarrufu ve
üretimi artı
rı
cı
, yatı
rı
m ve istihdamıgeliş
tirici tedbirlerin öngörüleceği,
kaynakları
n verimli şekilde kullanı
lması
nı
n hedef alı
nacağı
belirtilmektedir. Anayasa’nı
n 167. maddesiyle de, piyasanı
n denetimi
açı
sı
ndan Devlete para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasaları
nı
n
sağlı
klıve düzenli iş
lemelerini sağlayı
cıve geliş
tirici tedbirleri alma
görevi verilmektedir. Yasa’nı
n 6. maddesiyle yapı
lan düzenlemenin
amacı
nı
n, Anayasa’nı
n 166. maddesi uyarı
nca Devlete verilen
planlama görevi gereği, kaliteli tütün üretiminin teş
viki ve serbest
piyasa koşulları
nda tütünün gerçek değeri üzerinden satı
lması
nı
sağlama olduğu anlaşı
lmaktadı
r. Devletin her ne şekilde olursa olsun
üretimin satı
ş
ı
nıgaranti altı
na almasıdüşünülemez. Böyle bir görevin
Anayasa’nı
n 167. maddesi kapsamı
nda değerlendirilmesi de mümkün
değildir.
Öte yandan, Yasa’nı
n 6. maddesiyle Türkiye’de tütün mamulleri
üretmek isteyenlerin yı
llı
k üretim kapasitesi tek vardiyada sigara için
iki milyar adet,diğer tütün mamulleri içinse on beştondan az olmayan
tütün hazı
rlama bölümleri dahil entegre tesisler kurmaları
nı
n ş
art
olduğu belirtilmiş
tir. Bu üretim miktarı
na ulaşanları
n aynımarkadan
olmak üzere serbestçe ithalat yapabilecekleri, fiyatlandı
rı
p
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satabilecekleri, üretim miktarı
na iliş
kin bu şartları yerine
getirmeyenlerce yapı
lacak ithalata ait koşulları
n ise Kurumun önerisi
üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirleneceği, tütün ve tütün
mamullerinin ithalatı
nda Kurum’dan uygunluk belgesi alı
nacağı
öngörülmüştür. Türkiye’de tütün mamullerini üretmek ve satmak
isteyenlere Kurumdan üretim satı
şve/veya uygunluk belgesi alma
şartıgetirilmiş
tir.
Yasayla tütün ithali, esas olarak Türkiye’de belli kapasitede
tütün mamulü üretim tesisi kuranlara tanı
nmaktadı
r. Bu düzenlemenin
istihdam sağlayı
cıözelliğinin bulunması
, yasada belirlenen ş
artları
taşı
yan yerli, yabancıherkese ayı
rı
m yapı
lmadan bu olanağı
n
tanı
nması
, Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde
tütün mamulü üretmeyenlere de ithal izni verilebilmesi nedeniyle
tekelleşme ve kartelleşme olanaklıgörünmemektedir.
Açı
klanan nedenlerle iptali istenilen kural, Anayasa’nı
n 2., 5., 7.,
45., 48., 166., 167. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi
gerekir.
İ
ptali istenilen kuralı
n Anayasa’nı
n 13. maddesiyle ilgisi
görülmemiş
tir.
Ayrı
ca, 4733 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesinin ikinci fı
krası
nda yer
alan “tam ve yeni teknoloji ile” ibaresi 30.7.2003 günlü, 4964 sayı
lı
Yasa’nı
n 12. maddesiyle “entegre” olarak değiş
tirildiğinden konusu
kalmayan istem hakkı
nda karar verilmesine yer olmadı
ğı
na karar
verilmesi gerekir.
E- 4733 sayı
lıYasa’nı
n 9. maddesinin A bendinin (1) ve (2)
numaralıalt bentlerinin İ
ncelenmesi
Baş
vuru dilekçesinde, Kurul üyeleri ve personel ile bunları
n
yakı
nları
nı
n yapamayacaklarıiş
lerin, görev ve sorumlulukları
nı
n yasa
yerine yönetmelikle düzenlenmesinin Anayasa’nı
n 6., 123. ve 128.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
Yasa’nı
n 9. maddesinde, yönetmelikle düzenlenecek konular
açı
klanmaktadı
r. İ
ptali istenilen (A) bendinin (1) numaralı alt
bendinde, Kurulun çalı
ş
ma usul ve esaslarıile Kurul üyeleri, Kurum
personeli ile bunları
n yakı
nları
nı
n yapamayacaklarıiş
ler, (2) numaralı
alt bendinde ise, Kurumun hizmet birimleri ile bunları
n görev ve

256

sorumlulukları
nı
n, kadro unvanları
, sayı
larıve kurum personelinin
emeklilik statülerinin Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu
tarafı
ndan çı
karı
lacak yönetmeliklerle düzenleneceği belirtilmektedir.
Tütün, Tütün Mamulleri, Alkollü İ
çkiler PiyasasıDüzenleme
Kurulu, yasayla kurulmuşkamu tüzel kişisidir. Kurul üyeleri ve Kurum
personeli ile yakı
nları
nı
n yapamayacakları iş
ler, görev ve
sorumluluklarıyönetmelikle belirlenmiş, uzmanlı
k ve teknik konulara
ilişkin ayrı
ntı
ları
n düzenlenmesi ise yürütmeye bı
rakı
lmı
ştı
r.
Ayrı
ca, 4733 sayı
lıYasa’nı
n “Kurulun çalı
şma esas ve görevleri”
başlı
ğı
nıtaşı
yan 3. maddesinde, Kurulun görev ve yetkileri oniki bent
halinde düzenlenmektedir. Yasa’nı
n 4. maddesiyle de Kurumun
hizmet birimleri ile personelinin statüsü ve özlük hakları
na iliş
kin
düzenleme getirilmektedir. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve
sürekli görevlerin idarî hizmet sözleş
mesi ile sözleş
meli olarak
istihdam edilen personel eliyle yürütüleceği, Kurum personelinin ücret
ve malî haklar dı
ş
ı
nda 657 sayı
lıDevlet MemurlarıYasası
na, ayrı
ca,
Kurul başkanıve üyeleri ile kurum personelinin ise, 5434 sayı
lı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Yasası
na tabi olduğu
belirtilmektedir. Kurum personelinin ücret ve malî haklar dı
şı
nda 657
sayı
lıYasa’ya tabi kı
lı
nması
nda, yakı
nları
nı
n yapamayacaklarıişlerin
ise yönetmelikle düzenlenmesinde Anayasa’nı
n 128. maddesinin
ikinci fı
krası
na aykı
rı
lı
k yoktur.
4733 sayı
lıYasa’nı
n 9. maddesinin A/1 bendine yönelik iptal
isteminin reddi gerekir.
İ
ptali istenilen
görülmemiş
tir.

kuralı
n Anayasa’nı
n 6.

maddesiyle

ilgisi

Baş
vuru dilekçesinde, Yasa’nı
n 9. maddesinin A bendinin 2
numaralıalt bendinde, Kurumun hizmet birimleri ile bunları
n görev ve
sorumlulukları
nı
n yönetmelikle düzenlenmesine iliş
kin kuralı
n
Anayasa’nı
n 6., 123. maddesinin birinci fı
krasıve 128. maddesinin
ikinci fı
krası
na aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istenilmektedir.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda 2949 sayı
lıKanun’un 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi yasaları
n Anayasaya aykı
rı
lı
ğı konusunda ilgililer
tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir.
Taleple bağlıkalmak kaydı
yla baş
ka gerekçe ile de Anayasa’ya
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aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle konu Anayasa’nı
n 7. maddesi
yönünden de incelenmiştir.
Yasayla düzenleme ilkesi, düzenlenen konudan yalnı
z kavram,
ad ve kurum olarak söz edilmesi değil, bunları
n yasa metninde
kurallaş
tı
rı
lması
dı
r. Kurallaş
tı
rma ise, düzenlenen alanda temel
ilkelerin konulması
nıve çerçevenin çizilmiş olması
nıifade eder.
Ancak bu koşulla uzmanlı
k ve teknik konulara iliş
kin ayrı
ntı
ları
n
belirlenmesi yürütme organı
nı
n takdirine bı
rakı
labilir.
Anayasa’da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda,
yürütme organı
na genel ve sı
nı
rlarıbelirsiz bir düzenleme yetkisinin
verilmesi olanaklıdeğildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sı
nı
rlı
,
tamamlayı
cı ve bağı
mlı bir yetkidir. Bu nedenle Anayasa’da
öngörülen ayrı
k durumlar dı
şı
nda, yasalarla düzenlenmemiş bir
alanda, yasa ile yürütmeye genel nitelikte kural koyma yetkisi
verilemez.
Yürütme organı
na düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralı
nı
n
Anayasa’nı
n 7. maddesine uygun olabilmesi için temel ilkeleri
koyması çerçeveyi çizmesi, sı
nı
rsı
z, belirsiz, geniş bir alanı
yürütmenin düzenlemesine bı
rakmamasıgerekir.
Anayasa’nı
n 123. maddesinin birinci fı
krası
nda, idarenin kuruluş
ve görevleriyle bir bütün olduğu ve kanunla düzenleneceği
belirtilmektedir. Maddenin gerekçesinde, “İ
darenin kuruluş ve
görevlerinin kanunla düzenleneceği ilkesinin bir sonucu olarak, kamu
tüzel kişilerinin de ancak kanunla veya kanunun açı
k yetki vermesi
halinde idarî işlemle kurulabileceği öngörülmektedir” denilmektedir.
4733 sayı
lıYasa’yla oluşturulan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü
İ
çkiler PiyasasıDüzenleme Kurumu idarenin bütünlüğü içinde,
yasayla kurulmuşkamu tüzel kiş
isidir. Kurumun hizmet birimlerinin de
idarenin kanunîliği ilkesi gereğince yasayla kurulmasıgerekirken
yönetmelikle düzenlenmesi Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluşturur.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 128. maddesinin ikinci fı
krası
na göre,
memurları
n ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları
, görev
ve yetkileri, haklarıve yükümlülükleri, aylı
k ve ödenekleri ve diğer
özlük iş
leri yasayla düzenlenir. Memurları
n görev ve sorumluluklarıile
kadro ihdası
nı
n, mutlaka yasayla yapı
lmasıönemli bir güvencedir.
4733 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesinde Kurum hizmetlerinin gerektirdiği
aslî ve sürekli görevlerin, hizmet sözleş
mesi ile istihdam edilen
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personel eliyle yürütüleceği hükme bağlanmakla birlikte, idari hizmet
birimlerinin nelerden oluşacağı
, görev ve yetkilerinin kapsamıve
niteliği hakkı
nda her hangi bir düzenleme yapı
lmamı
ş, hizmet
birimlerinin görev ve sorumlulukları
, kadro unvan ve sayı
larıile kurum
personelinin emeklilik statülerinin belirtilmesi açı
sı
ndan durumları
na
ilişkin düzenleme yasayla yapı
lmayı
p yönetmeliğe bı
rakı
lmı
ştı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 4733 sayı
lıYasa’nı
n 9. maddesinin A
bendinin (2) numaralıalt bendi, Anayasa’nı
n 7., 123. maddesinin
birinci fı
krasıve 128. maddesi ikinci fı
krası
na aykı
rı
dı
r. Kuralı
n iptali
gerekir.
İ
ptali istenilen
görülmemiş
tir.

kuralı
n Anayasa’nı
n 6.

maddesiyle

ilgisi

F- 4733 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 1. Maddesinin (B) Bendinin
İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, Yasa’nı
n Geçici 1. maddesinin (B) bendinin
iptali istenilmekte ise de, iptal gerekçesinden bu bendin tümünün
değil, tütün destekleme alı
mları
nı
n kaldı
rı
lması
nı
n dolayı
sı
yla
maddede geçen “2002 ve müteakip yı
llar tütün ürünü için destekleme
alı
mıyapı
lamaz” hükmünün iptalinin istendiği, bu hükmün iptal
edilmesi durumunda da teknik olarak aynıparagrafta yer alan “2000
ve 2001 yı
lıürünü” ibaresi ile, 2. ve son paragrafı
nı
n da iptal edilmesi
gerekeceği ileri sürülmektedir.
Yasa’nı
n Geçici 1. maddesinin (B) bendinde, 2002 ve devam
eden yı
llar için tütün destekleme alı
mı
nı
n yapı
lamayacağı
öngörülmekte, devamı
nda 2000 ve 2001 yı
lıürünü tütünlerin nası
l
alı
nacağı
, alı
mlara ilişkin denetimin Yüksek Denetleme Kurulunca
yapı
lacağı
, 4733 sayı
lıYasa’nı
n 12. maddesi hükmü ile 9.5.1969 gün
ve 1177 sayı
lıTütün ve Tütün Tekeli Yasasıyürürlükten kaldı
rı
lmakla,
4733 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 1. maddesinin (B) bendi uyarı
nca atı
fta
bulunulan hükümlerin uygulanması
na devam edileceği, buna göre
1177 sayı
lıYasa’nı
n ekindeki cetvelde belirtilen ilçeler d ı
şı
nda 2000
ve 2001 yı
lıiçin tütün üretimi yapanlara verilecek cezanı
n, hapis ve
para cezasıolarak düzenleneceği, 1177 sayı
lıYasa’da da yer alan
fide veya tütünlerin sökülüp yok edilmesinin yaptı
rı
ma bağlanacağı
,
ayrı
ca, 2001 yı
lı ürünü kampanya döneminin bitimine kadar
yürürlükten kaldı
rı
lan 1177 sayı
lıYasa’nı
n belirtilen hükümlerinin
uygulanması
na devam olunacağıbelirtilmektedir.
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Anayasa’nı
n 45. maddesi tarı
m, hayvancı
lı
k ve bu üretim
dalları
nda çalı
ş
anları
n korunması
na ilişkin olup, Devlete hem tarı
m
arazisinin varlı
ğı
nıkoruma, hem de tarı
mla uğraşanları
n yaşam
düzeyini yükseltme ödevi yüklemektedir.
Anayasa’nı
n 166. maddesi ise planlamaya iliş
kin olup,
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkı
nmanı
n bir plan çerçevesinde
gerçekleş
tirilmesi ilke olarak kabul edilmekte, ayrı
ca, planlamanı
n
ülke kaynakları
nı
n değerlendirilip verimli kullanı
lması
nısağlayacak,
ekonominin tüm sektörleri ile ülke bütününde dengeli ve uyumlu
gelişmeyi sağlamaya yönelik biçimde yapı
lacağı
, planlarda millî
tasarrufu artı
rı
cı
, yatı
rı
mı
, istihdamıgeliştirici ve yatı
rı
mlarıtoplum
yararı
na yöneltici önlemlere öncelik verileceği belirtilmektedir.
Devletin tarı
mda ekonomi politikaları
ndan birisi de destekleme
alı
mları
dı
r. Devlet, tütün üreticilerini desteklemek amacı
yla yaptı
ğı
alı
mları
n millî ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle tarı
mdaki
politikası
nıdeğiş
tirmekte, dengeli, planlıüretim amacı
yla yazı
lı
sözleş
me ve açı
k artı
rma yöntemlerini getirmektedir. Destekleme
alı
mı yerine doğrudan gelir desteği uygulanmakla, üreticinin
korunmasıaçı
sı
ndan 2001 yı
lıürünü için destekleme alı
mı
nı
n
sürdürülmesinin öngörülmesinde Anayasa’nı
n yukarı
da sözü edilen
kuralı
na aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
Öte yandan, Anayasa’ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine
bağlıkalmak koş
uluyla yasakoyucunun hangi tür eylemlerin suç
sayı
lacağı
na, bunları
n ne ölçülerde ceza yaptı
rı
mı
yla karşı
lanacağı
na,
ağı
rlaş
tı
rı
cıveya hafifletici sebep olarak nelerin kabul edileceğine
ilişkin takdir yetkisi bulunmaktadı
r.
Yapı
lan açı
klamalardan Tütün bitkisi yetiştirilmesinin Devlet
denetimine alı
nmasıamacı
yla Devletin belirlediği ekim alanları
yla
sı
nı
rlanması
, diğer ekim sahaları
nda ekilmesinin suç sayı
larak ceza
yaptı
rı
mı
na bağlanması bu konudaki denetim mekanizması
nı
n
işletilmesine yönelik olup, kamu yararıdüş
üncesine dayanmaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n Geçici 1. maddesinin (B) bendi,
Anayasa’nı
n 45., 166. dolayı
sı
yla 2. ve 5. maddelerine aykı
rıdeğildir.
İ
ptal isteminin reddi gerekir.

260

V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
3.1.2002 günlü, 4733 sayı
lı“Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve
Alkol İ
şletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapı
landı
rı
lmasıile
Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İ
ç ve Dı
şAlı
m ve Satı
mı
na,
4046 sayı
lıKanunda ve 233 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamede
Değiş
iklik
Yapı
lması
na
Dair
Kanun”un
6.
maddesinin
YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N
REDDİ
NE,
20.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
VI- SONUÇ
3.1.2002 günlü, 4733 sayı
lı“Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve
Alkol İ
şletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapı
landı
rı
lmasıile
Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İ
ç ve Dı
şAlı
m ve Satı
mı
na,
4046 Sayı
lıKanunda ve 233 Sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamede
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un:
A- 2. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
B- 3. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (L) bendinin Anayasa’ya
aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
C- 4. maddesinin beşinci ve yedinci fı
kraları
, 12.6.2002 günlü,
4761 sayı
lı Yasa’nı
n 20. maddesiyle uygulanma olanağı
nı
yitirdiğinden, bu fı
kralara iliş
kin KONUSU KALMAYAN İ
STEM
HAKKINDA KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
D- 6. maddesinin;
1- İ
kinci fı
krası
nda yer alan “... tam ve yeni teknoloji ile ...”
sözcükleri, 30.7.2003 günlü, 4964 sayı
lıYasa’nı
n 12. maddesi ile
değiş
tirildiğinden KONUSU KALMAYAN İ
STEM HAKKINDA KARAR
VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
2- İ
kinci fı
krası
nı
n kalan bölümü ile diğer fı
kraları
nı
n Anayasa’ya
aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
E- 9. maddesinin (A) bendinin;
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1- (1) sayı
lıalt bendinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
2- (2) sayı
lıalt bendinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE,
F- Geçici 1. maddesinin (B) bendinin;
1- Birinci paragrafı
nı
n birinci tümcesi ve ikinci tümcesinde yer
alan “... 2000 ve 2001 yı
lıürünü...” ibaresinin,
2- İ
kinci ve son paragrafları
nı
n,
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
20.11.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mehmet ERTEN
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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
Fazı
l SAĞLAM

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/43
: 2003/103
: 24.12.2003

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEMELER :
1- Yargı
tay 2. Hukuk Dairesi
2- Danı
ş
tay Onuncu Daire
İ
Tİ
RAZLARIN KONUSU : 28.3.2000 günlü, 4552 sayı
lı
“Dernekler Kanununda Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 1. ve
2. maddelerinin, Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 5., 6., 12., 13., 17.,
19., 25., 26., 33. ve 138. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
5.5.2000 günlü Türk Hava Kurumu Tüzüğü ile 21.5.2000
tarihinde yapı
lan genel kurul toplantı
sı
nda alı
nan kararı
n iptali için
açı
lan davada verilen kararı
n temyiz edilmesi sı
rası
nda Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k savı
nıciddi bulan Yargı
tay 2. Hukuk Dairesi ile 6.4.2000
günlü, 2000/481 sayı
lıBakanlar Kurulu kararı
nı
n ve bu kararla
yürürlüğe konulan “Türk Hava Kurumu Tüzüğü”nün iptali için açı
lan
davada Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nıciddi bulan Danı
ştay Onuncu
Daire itiraz konusu kuralları
n iptalleri için baş
vurmuş
lardı
r.
II- İ
Tİ
RAZLARIN GEREKÇELERİ
- İ
tiraz yoluna başvuran Yargı
tay 2. Hukuk Dairesi’nin
başvuru kararı
nı
n gerekçe bölümü şöyledir:
“Davacı
lar vekili, davalıTürk Hava Kurumu Derneği aleyhine
açtı
ğı31.05.2000 tarihli davada;
[1- Davacı
ları
n üyesi, delegesi ve organları
nda görevli
bulunduklarıve 4552 sayı
lıKanunla düzenlemeye alı
nan Türk Hava
Kurumu Derneği (THKD), 16.2.1925 tarihinde “Türk Tayyare
Cemiyeti” adıaltı
nda kurulan ve 5.8.1925 tarihli Bakanlar Kurulu
kararıile “Kamu Yararı
na Çalı
şan Dernek” sayı
lan ve 1935 yı
lı
nda
gerçekleş
en Büyük Genel Kurulu kararıile adı
nı“Türk Hava Kurumu
Derneği” olarak değiş
tiren ve aynıyapı
lanma ve 33. Büyük Genel
Kurulu tarafı
ndan kabul edilip yine Bakanlar Kurulu’nun, 18.10.1994
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gün ve 94/6127 sayı
lıkararı
yla onaylanmı
şve 17.11.1994 gün ve
22114 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanmı
şTüzüğü’nün 3/e maddesi
uyarı
nca; “2908 sayı
lıDernekler Kanunu’na” tabi özel hukuk tüzel
kişisidir.(THKD. Tüzük m.3/d; DY. m.71 ).
2- 4552 sayı
lıKanuna benzer bir düzenleme, daha önce
Bakanlar Kurulu’nun 1.11.1999 tarih ve 23863 sayı
lıT.C. Resmi
Gazete’de yayı
mlanan 22.10.1999 tarih ve 99/13485 sayı
lıkararı
yla:
“Türk Hava Kurumu Tüzüğü’nün Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na Dair
Tüzük” şeklinde yürürlüğe konulmuşve bu Tüzüğün 1. maddesinde,
18.11.1994 tarih ve 94/6127 sayı
lı Bakanlar Kurulu kararı
yla
yürürlüğe konulan Türk Hava Kurumu Derneği Tüzüğü’nün
yürürlükten kaldı
rı
ldı
ğı
; geçici 1. maddesinde, Türk Hava Kurumu
Derneği’nin yürürlükten kaldı
rı
lan Tüzüğünde belirtilen organları
n
görevlerinin bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle sona ereceği, söz
konusu organları
n görevlerinin, Başbakanlı
kça belirlenecek bir
başkan ve iki üyeden oluş
an üç kişilik bir Kurul tarafı
ndan yerine
getirileceği, bu Kurulun en geç altıay içinde Türk Hava Kurumu
Derneği’nin yeniden yapı
landı
rı
lması
na ilişkin tüzüğü hazı
rlayarak,
Bakanlar Kurulu’na sunacağıbelirtilip böylece oluş
turulan üç kiş
ilik
Kurula atama yapı
lması
na iliş
kin Başkanlı
ğı
n 01.11.1999 gün ve
139/02519 sayı
lıiş
lemlerin, iptali ve yürütülmesinin durdurulması
istemiyle Danı
ş
tay Onuncu Dairesi’nde açı
lan Esas No:1999/4871 ve
1999/5044 sayı
lıdavalarda: “2908 sayı
lıKanunun 71. maddesindeki
Bakanlar Kurulunca tüzüğün onaylanacağıhükmünden hareketle,
özel hukuk tüzelkişisinin yetkili organı
nı
n yerine geçerek ve kanunun
vermediği bir yetki kullanı
lmak suretiyle Türk Hava Kurumu
Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu Kararıile yürürlükten kaldı
rı
lması
nda,
Kurum organları
nı
n görevlerinin sona erdirilmesinde, sona erdirilen
organları
n görevlerinin yerine getirecek üç kiş
ilik kurul
oluş
turulması
nda ve bu kurula yeni tüzük hazı
rlama görevi
verilmesinde mevzuata uyarlı
k bulunmamaktadı
r.” ... gerekçesiyle
verilen, 17.2.2000 ve 9.3.2000 tarihli kararlarla, dava konusu anı
lan
idari
iş
lemlerin
yürütülmesinin
durdurulması mahkemece
kararlaş
tı
rı
lmı
ş ve kararlar, davalıBaşkanlı
ğı
na tebliğ edilmiş ve
ayrı
ca davacı
lar vekili olarak tarafı
mı
zdan davalıidareye dilekçe
verilerek, Anayasa’nı
n 138 f.4 ve 2577 sayı
lıİ
dari Yargı
lama Usul
Yasası
’nı
n 28 b.1, 52 f.1 maddeleri hükümleri uyarı
nca, anı
lan
yürütmeyi durdurma kararları
nı
n icapları
na göre, gecikmeksizin işlem
ve eylem tesis edilerek uygulanmasıistenmişken; Bakanlar Kurulu,
söz konusu yürütmeyi durdurma kararı
nıuygulamamak için, dava
konusu düzenlemesinin aynı
nıve aynıiçerikle, bu defa kanun tasarı
sı
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biçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlı
ğı
’na sunmuşve bu
tasarı
... yürütmeyi durdurma kararı
nı
n uygulanmasıiçin tanı
nan otuz
günlük sürenin (İ
YUY.m.28 f.1) dolduğu son gün, TBMM’ce kabul
edilip, 4552 sayı
yla Kanunlaşmı
ş ve daha önce görevden
uzaklaş
tı
rı
lan Türk Hava Kurumu Derneği organları
nı
n görevlerini
yapmak üzere Baş
bakanlı
kça atanan ve bu atama iş
lemlerinin
yürütmesi durdurulan aynıkiş
iler, bu görevlerinden hiç ayrı
lmayarak
ve yeni yasal düzenleme gerekçe gösterilerek, Başbakanlı
ğı
n
30.03.2000 tarih ve B.02.0.MÜS./38/00764 sayı
lıiş
lemiyle yeniden
görevlendirilmiştir.
4552 sayı
lı Kanunla getirilen bu düzenleme, yukarı
da
açı
kladı
ğı
mı
z yapı
lı
şsürecine bakı
ldı
ğı
nda, her şeyden önce bir amaç
saptı
rmasıyönünden Anayasa’ya aykı
rıolmakla karşıkarş
ı
yadı
r.
(AY.m.5). Çünkü, Anayasa’nı
n 138/son hükmü “yasama ve yürütme
organlarıile idare, mahkeme kararları
na uymak zorundadı
r.; bu
organlar idare, mahkeme kararları
nıhiçbir suretle değiştiremez ve
bunları
n yerine getirilmesini geciktiremez.” kuralı
nıiçermektedir.
Oysa, Bakanlar Kurulu ve TBMM, Danı
ştay kararı
na uymak yerine,
Danı
ştay’ı
n mevzuata aykı
rıbulduğu karar konusu hükümleri, aynı
içerikle bu kez kanunla düzenleyerek, amaç saptı
rmasıyoluyla,
Danı
ştay kararı
nıetkisiz hale getirmektedir. Böylece 4552 sayı
lı
Kanun, öncelikle yapı
lı
şamacıbakı
mı
ndan Anayasa’nı
n 138/son
hükmüne ters düş
mektedir.
3- Öte yandan, 2908 sayı
lıDernekler Kanunu’nun, “Kamu
yararı
na çalı
ş
an dernek sayı
lma” başlı
klı59. maddesinin 1. f ı
krası
uyarı
nca, bir derneğin kamu yararı
na çalı
şan derneklerden sayı
lması
,
ilgili bakanlı
kları
n görüş
ü alı
narak, İ
çiş
leri Bakanlı
ğı
’nı
n önerisi,
Danı
ştay İ
dari İ
ş
ler Kurulu’nun kararıve Bakanlar Kurulu’nun onayı
na
bağlı
dı
r. Bu düzenlemeye paralel olarak aynıKanunun özel durumlar
başlı
klı71. maddesinin 2. fı
krası
nda: Türk Hava Kurumu, Bakanlar
Kurulunca onaylanmı
ş tüzüğüne ve kanunları
n verdiği görev ve
yetkilere göre teşkilatlanı
r ve yönetilir hükmü yer almaktadı
r.
Anayasa’nı
n 33. maddesinde, herkesin önceden izin almaksı
zı
n
dernek kurma hakkı
na sahip olduğu, dernek kurma hürriyetinin
kullanı
lması
nda uygulanacak ş
ekil şart ve usullerinin kanunda
gösterileceği belirtilmiş
tir. Anayasanı
n bu amir hükmü gereği, 2908
sayı
lıDernekler Kanunu kabul edilmişve 7.10.1983 tarihinde Resmi
Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe konulmuş
tur. Türk Hava
Kurumu’nun da özel durumlar dı
ş
ı
nda 2908 sayı
lıKanunun genel
hükümlerine tabi kamu yararı
na çalı
şan bir dernek olduğundan kuşku
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bulunmamaktadı
r. 2908 sayı
lıDernekler Kanunu, Türk Hava Kurumu
bakı
mı
ndan 71. maddedeki özel durumlarla birlikte uygulanması
gereken Kanundur. 71. maddedeki özel durumlar da; Türk Hava
Kurumu’nun Bakanlar Kurulunca onaylanmı
şTüzüğüne ve kanunları
n
verdiği görev ve yetkilere göre teş
kilatlanacağıve yönetileceği,
Kurumun mal ve paraları
nı
n Devlet malısayı
lacağı
, bunlara karşısuç
işleyenlerin Devlet memuru gibi cezalandı
rı
lacağı
dı
r. Bu durum
karş
ı
sı
nda, Türk Hava Kurumu Tüzüğü’nün değiş
tirilmesi 2908 sayı
lı
Kanunun 26. maddesinin 2 numaralıbendine göre Kurum Genel
Kurulu’nun kararı
na bağlı
dı
r. Kanunun 71. maddesiyle Bakanlar
Kurulana tanı
nan yetki, Türk Hava Kurumu Tüzüğü’nün Bakanlar
Kurulunca onaylanması
ndan ibarettir. Tüzüğü onaylama yetkisi,
onaylamamayıda kapsar. Ancak Kurumun amaçları
na ve bu arada
kamu yararı
na aykı
rı
lı
k nedeniyle onaylanmama halinde,
onaylamama nedenlerinin giderilmesi de Kurum Genel Kurulu’na
aittir... Yukarı
da belirtildiği gibi Türk Hava Kurumu Derneği’nin
Tüzüğü, bu Derneğin 33. Büyük Genel Kurulu tarafı
ndan kabul
edilerek, Bakanlar Kurulu’nun 18.10.1994 tarih ve 94/6127 sayı
lı
kararıile onaylanmı
şve 17.11.1994 tarih ve 22114 sayı
lıResmi
Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe girmiş
tir. Bu Tüzüğün
değiş
tirilmesi veya tamamen yürürlükten kaldı
rı
larak yeni bir Tüzüğün
yürürlüğe konulmasıiçin, onama yöntemine paralel bir yöntem
izlenerek (usulde paralellik ilkesi; özellikle yetki ve ş
eklide paralellik) ;
(1) Medeni Yasanı
n 47-48., Dernekler Yasası
nı
n 26.b.2 maddeleriyle,
Kurum Tüzüğü uyarı
nca (m. 17), Dernek Yetkili Organı
nı
n (Büyük
Genel Kurul) kararı
; (2) İ
lgili Bakanlı
ğı
n görüş
ünün alı
nması
; (3)
İ
çişleri Bakanlı
ğı
’nı
n önerisi; (4) Danı
ştay İ
dari İ
şler Kurulu’nun kararı
ve (5) Bakanlar Kurulu’nun onama kararıvermesi süreçlerinin
izlenmesi zorunludur.(D.Y. md.59 f.1, 71)...
... 4552 sayı
lıYasayla, yı
llarca önce usulüne uygun olarak
yürürlüğe konulmuş birel işlem durumundaki Türk Hava Kurumu
Tüzüğü’nün, Bakanlar Kurulu’nca veya oluş
turduğu bir kurul
aracı
lı
ğı
yla yürürlükten kaldı
rı
lması
; dernek kurma ve üyelik
hakları
nda eş
itlikle, çoğulcu, özgürlükçü, çağdaştoplum düzeniyle
bağdaş
maz kı
sı
tlamalar getirilmesi, hukukun temel kuralları
ndan olan
“idari istikrar”, “kazanı
lmı
şhak” ve “hukuk güvenliği” ilkelerine aykı
rı
olacaktı
r. Gerçekten: Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer alan hukuk
devletinin bir gereği olan hak ve özgürlüklerin ve toplumun huzur ve
refahı
nı
n güvenlik altı
na alı
nması
, ancak hukuki durumlarda kararlı
lı
k
sağlamakla olabilir. Öte yandan kararlı
lı
k da hukuk devleti ilkesinin
gereklerinden
biri
olarak
“kazanı
lmı
ş hak
kavramı
”nı
n
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benimsenmesiyle gerçekleşebilir. (Anayasa Mahkemesi 29.11.1966,
E.66/11,
K.66/44-RG.27.12.1967-12787)
Anayasa’nı
n
2.
maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu açı
kça
belirtilmiştir. Hukuk devleti olmak, idare edilenlere hukuk güveni
sağlayan bir düzen kurmaktı
r. Böyle bir düzen kurulması
, yasama ve
yargıyetkileri ile yürütme alanı
na giren bütün faaliyetlerin, hukuk
kurallarıiçinde kalması
, temel hak ve özgürlüklerin değiştirilmesi ve
aykı
rıdavranı
lmasıkolay olmayan metinler içinde, Anayasa ilkesi
haline sokulması
yla gerçekleşebilir. (Anayasa Mahkemesi 29.4.1969,
E.68/61, K.69/23-RG.15.12.1970-13695) Anayasa koyucu, hukuk
devletinin bir gereği olarak kamu yararı
yla kişi hakları
nı
bağdaş
tı
rmaya çalı
şmı
ş
, hukuka uygun olarak kazanı
lmı
şhakları
korumayıöngörmüş
tür. Demokratik hukuk devletinde, hangi amaçla
olursa olsun, sı
nı
rlamalar belli bir özgürlüğün kullanı
lması
nıbütünüyle
kaldı
racak düzeyde olamaz ve amaçla, sı
nı
rlama arası
nda adil bir
orantımutlaka bulunur. Bir sı
nı
rlama ölçütü olan kamu yararı
kavramı
, her ne kadar, soyut bir kavram ise de; “hakkı
na getirilecek
sı
nı
rlama, cezalandı
rma sonucu doğuruyor ve devlete olan güveni
sarsı
yorsa, o sı
nı
rlamanı
n kamu yararı
na olduğundan söz edilemez.”
(Danı
ş
tay 1. D. 13.9.1989, E.89/130, K.89/112 - Danı
ş
tay Dergisi 7879.17).
Sonuçta Hukuk devleti olmanı
n da kendine özgü kuralları
vardı
r. Bu kuralları
n başı
nda, icra organları
nı
n, yargıorganları
nı
n ve
yasamanı
n, Anayasa’da ifadesini bulan ilke ve kurallara uygun olarak
faaliyette bulunmalarıgelir. Anayasaya uygun olarak yürürlüğe
konulmuş bulunan kanunları
, tarafsı
z ve adil bir anlayı
ş içinde
uygulamak, gücünü anayasadan alan yargıorganları
nı
n kararları
m
tam ve eksiksiz yerine getirmek yanı
nda, hem Anayasa kuralları
nıve
hem de yargıkararları
nda yer alan ilke ve esaslarıgöz önünde
bulundurmak suretiyle hükümet etmek ve yasama faaliyetini
yürütmek, icra organlarıile yasamanı
n görev ve sorumluluğundadı
r.
(Anayasa Mahkemesi, 13.11.1995, E.95/45, K.95/58, RG.24.11.1995,
s. 22473) Böylece yinelemek gerekirse, 4552 sayı
lıKanunla ve
maddeleriyle getirilen düzenleme, Anayasa’nı
n 2. maddesiyle ve bu
maddeyle getirilen hukuk devleti niteliğinde yer alan “ hukuk
güvenliği” ve “kazanı
lmı
şhak” ilkeleriyle ve yine “Devletin Temel
Amaç ve Görevleri” başlı
klı Anayasa’nı
n 5. maddesiyle
bağdaş
mayacaktı
r.
4- ... Anayasanı
n 33. maddesinin 4. fı
krası
na (ve Dy.m.52, 54 f.
l-4’e) göre; Dernekler Kanununun öngördüğü hallerde hakim kararı
yla
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kapatı
labilir veya faaliyetten alı
konulabilir. Ancak milli güvenliğin,
kamu düzeninin, suç işlemesini veya suçun devamı
nıönlemenin
yahut yakalanmanı
n gerektirdiği hallerde gecikmede sakı
nca varsa,
kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirebilir. Bu
merciin kararı
, yirmi dört saat içersinde görevli hakimin onayı
na
sunulur. Hakim, kararı
nıkı
rk sekiz saat içersinde açı
klar; aksi halde
bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. Bu biçimde faaliyetten
alı
konulan derneğin maddi ve hukuki varlı
ğı
nı
n korunabilmesi için,
mahalli sulh mahkemesince derneğe bir kayyı
m tayin edilerek
derneğin hak ve mali varlı
ğı
nı
n korunmasısağlanı
r. (DY.m.54 f.5)
Yine yukarı
da açı
klandı
ğıgibi, herhangi bir biçimde bir derneğin
organlarıeksik olur ve baş
ka yolla yönetimi sağlanmamı
şbulunursa,
Medeni Yasanı
n 377. maddesinin 4. bendi hükmü uyarı
nca, sulh
mahkemesince derneğe kayyı
m (idare kayyı
mı
) atanı
r.
Böylece bellidir ki: Anayasa ile teminat altı
na alı
nan kişisel hak
ve özgürlüklerin sı
nı
rlandı
rı
lması
nı
n, yasaları
n bu konuda
getirecekleri açı
k hükümlerle idareyi yetkili kı
lması
na bağlıolduğu,
hukuk devleti kavramı
nı
n ve kanunilik ilkesinin tabii bir sonucudur. Bu
kuralı
n icabıolarak idari makamlar, yasaları
n kendilerini yetkili
kı
lmadı
ğıkonularda, kiş
iler yönünden bunları
n hakları
nısı
nı
rlayı
cı
işlemler tesis edemeyecekleri gibi, yasalarda açı
kça yer almayan bir
mükellefiyetle de onlarıilzam edemezler. Öte yandan idari makamlar,
yasalarla verilen yetkiye dayanarak kişilerin hak ve özgürlüklerini
muvakkaten dahi olsa kı
sı
tlayabilecek nitelikte işlem tesis ederlerken,
yine yasalarla saptanan usul ve esaslar dairesinde hareket etmek
zorunluluğundadı
rlar. (Danı
ş
tay 12. D. 8.4.1971, E.1970/1836,
K.1971/827-Danı
ştay Dergisi, 1972, Y.2, S.4, s.382)
... Kanunla İ
çiş
leri Bakanlı
ğı
’na (veya Bakanlar Kurulu’na)
dernek kurulması
na izin verme veya kuruluş
u onama gibi yetkiler
tanı
yan bir hükme yer verilmemiş
tir. Böyle bir yetinin verilmesi de
yukarı
daki sözü edilen Anayasa hükmü (m.33) karşı
sı
nda esasen
mümkün değildir. Devlet idaresinde yer alan hiçbir organ kaynağı
nı
yasalarda bulmayan bir yetkiyi kullanamaz. Bu hukuk devleti ilkesinin
tabii bir gereğidir. (Danı
ştay 12. D. 23.9.1972, E.1972/592,
K.1973/1620-Danı
ştay Dergisi, 1974, Y.4, S.14-15, s.620).
Keza, Anayasa’nı
n 6. maddesi “Türk Milleti, egemenliğini
Anayasanı
n koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanı
r.
Hiçbir kimse veya organ Anayasada olmayan bir devlet yetkisi
kullanamaz” kuralı
nıiçermektedir. 4552 sayı
lıKanunun, Anayasa’nı
n
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33/4 hükmü ile yargıorganları
na tanı
dı
ğıderneklerin hukuki varlı
ğı
nı
sona erdirme yetkisini Bakanlar Kurulu’na ve T.H.K (Türk Hava
Kurumu Derneği) için bu kanunla TBMM’ne tanı
makla, Anayasa’nı
n
6. maddesiyle de bağdaşmayan bir düzenleme getirmiştir.
Dolayı
sı
yla, 4552 sayı
lıKanunun getirdiği sözünü ettiğimiz bu
düzenlemeler, aynı zamanda, Anayasa’nı
n 2. maddesinde ve
Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda sayı
lan “hukuk devleti” ve
Baş
langı
cı
n 4. paragrafı
ndaki “kuvvetler ayrı
lı
ğı
” ilkeleri ile de
bağdaş
mamaktadı
r...
5- ... Hukukumuzda ş
irketler dı
ş
ı
ndaki sendika, dernek gibi özel
hukuk tüzel kiş
iliklerinin oluş
umu izin koş
uluna bağlanmamı
ş
tı
r.
Dernek ve sendikalar, Anayasa, Dernekler Yasası
, Sendikalar Yasası
ile yapı
lan düzenlemeye göre ve Medeni Kanunda yer alan genel
düzenleme gereği kuruluşbelgelerinin ilgili merciye verilmesi ile tüzel
kişilik kazanmaktadı
r. Anayasal ve ilgili yasal düzenlemelerde, genel
olarak idarenin anı
lan tüzel kişilikleri kuruluş ve faaliyetlerine
müdahale etmemesi esasıbenimsenmiştir. Dolayı
sı
yla anı
lan tüzel
kişiliklerin kuruluşve faaliyetlerine idarenin genel kolluk yetkisini
kullanmak suretiyle müdahalesi mümkün değildir. Söz konusu özel
hukuk tüzel kişilerinin faaliyetlerinin durdurulması
na, kapatı
lmaları
na
ancak yetkili adliye mahkemesince karar verilebilir. (Danı
ş
tay 10.D,
10.11.1992, E.1991/1262, K. 1992/3 901-Danı
ştay Dergisi 1992, S.
87, s.529).
Bilindiği gibi Anayasamı
z, vatandaşları
n dernek kurmak hakkı
na
“temel haklar” arası
nda yer vermiş
tir. Anayasamı
zı
n dernek kurma
hürriyeti başlı
ğı
nıtaşı
yan 33. maddesine göre, herkes önceden izin
almaksı
zı
n dernek kurma hakkı
na sahiptir. Ayrı
ca taraf
bulunduğumuz uluslararasıantlaş
malardan İ
nsan HaklarıEvrensel
Beyannamesi’nin 21. maddesi, herkese barı
şçıtoplanma hakkı
tanı
nı
r. 22. maddesi herkes baş
kaları
yla birlikte dernek kurma hak ve
özgürlüğüne sahiptir demek suretiyle bu hakkı
n bütün insanlara
tanı
nmasıgerektiğini öngörmüş
tür...
Anayasa’nı
n 13, 14. ve 15. maddelerinde özgürlüklere ya da
bunları
n
kullanı
lması
na
iliş
kin
genel
sı
nı
rlamalar
kurala
bağlanmaktadı
r. Bu kuralları
n incelenmesi, herkes için özgürlüğün
ası
l olduğunu, bunları
n sı
nı
rlandı
rı
lması
nıise gerçekleş
mesi güç
koş
ullara bağlandı
ğı
nı açı
kça ortaya koymaktadı
r. Özgürlükler,
herkesin hatta kişinin kendisine karşı bile korunmuş, Yasa
Koyucudan gelebilecek tecavüzlere karşı Anayasa Mahkemesi
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güvencesine bağlanmı
ş
tı
r. (Anayasa Mahkemesi 26.11.1986, E.85/8,
K.86/27- RG.14.8.1987-S.19554).
“Öte yandan temel hak ve özgürlüklerin sı
nı
rlanması
nı
düzenleyen Anayasanı
n 13. maddesi, 2. fı
krası
nda bu maddenin 1.
fı
krası
ndaki toplumsal yararlarısağlamak amacı
yla, bir temel hak ve
özgürlüğe getirilen sı
nı
rlamanı
n, demokratik toplum düzeninin
gereklerine aykı
rı olamayacağı ve öngördükleri amaç dı
ş
ı
nda
kullanı
lamayacağı -Anayasa yargı
sı
nda bilinen adı
yla ölçüsüz
olamayacağı
- amir hükmünü içermektedir. Oysa 4552 sayı
lıKanunla,
Bakanlar Kuruluna verilen derneklerin hukuki varlı
ğı
nısona erdirme
niteliğindeki bu yetkiler, dernek hakkı
nıtümüyle ortadan kaldı
rı
r,
“içeriği ile, ölçülü olmadı
ğı gibi, demokratik toplum düzeninin
gerekleriyle de bağdaş
mamaktadı
r.” ...
6- ... Özellikle kiş
i dokunulmazlı
ğıve herkesin maddi ve manevi
varlı
ğı
nıgeliştirme hakkı
nı
n (AY.m.17,19) ve düşünce açı
klama
özgürlüğünün (AY.m.26) doğal uzantı
sı
nıoluş
turan dernek kurma
hakkı
, kurulan derneğin özgür ve özerk bir hukuksal alanda
bulunması
nı gerektirecektir. Bu nedenledir ki Anayasanı
n 13.
maddesinde temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel
sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı
olamayacağı ve öngördükleri amaç dı
ş
ı
nda kullanı
lamayacağı
belirtilmiştir... Bu kurallar karşı
sı
nda ve Anayasanı
n üstünlüğü ilkesi
ı
ş
ı
ğı
nda, itirazı
mı
za konu 4552 sayı
lıKanunda ve hükümlerinde
olduğu gibi dernek kurma özgürlüğünü ortadan kaldı
rı
cıve özünü yok
edici işlemler ve bu özgürlüğün kullanı
lması
nıkökten engelleyici
düzenlemeler
anayasayla
bağdaş
ı
r
sayı
lamayacaktı
r.
(AY.m.11,19,138; MY.m.23; BY.m.19-41).
Öte yandan bireylerin dernek kurma özgürlüğü hukukumuzda,
derneğin kendi iç düzenini, üyelik hak ve yükümlerini ve etkinlik
alanı
nıbelirleme serbestliği (Dernek Özerkliği) ile tamamlanı
r ve
örgütlenme özgürlüğü, örgütlerin özgürlüğü ile bütünleşir.
Sonuçta bir tüzel kiş
ilik olan dernekler ve şirketler için, kendi
tüzüğü veya sözleş
mesine göre ve yine kendi organları
nca
yönetilmek, hukuk devleti niteliğinin hukuk güvenliği düş
üncesinin ve
kazanı
lmı
ş hak ilkesinin doğal gereğidir. Bu nitelik, düş
ünce ve
ilkeler; yargıve bilim çevrelerince içtihat edildiği ve bu yönde ayrı
ca
incelendiği gibi, değil idari iş
lemlerle, yasalarla bile bozulamaz,
değiş
tirilemez.
(Yargı
tay
1.H.D.
24.1.1984
E.1983/14113,
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K.1984/344, YKD.1984, C.10, S.8, s.1161; Yargı
tay 11. HD.
20.10.1995, E.1995/4655, K.1995/789-Yasa 1996, C.15, S.170,
s.151; Yargı
tay 2.H.D 23.01.1996 E.12893, K.700- İ
.K.İ
.D. 1996,
S.431, s.12215). Çünkü tüzük, derneğin Anayasası
dı
r. Çünkü
derneğin amacı
, örgütü, üyeleri ile olan iliş
kileri, yönetim merkezi ve
gelir kaynaklarıgibi önemli ve temel hususları
n hepsi, daha dernek
kurulurken tüzükle belirlenmişolur. Bu hükümler, genel mahiyette
olan birtakı
m kurallardı
r. Zira Medeni Kanunun derneklerle ilgili konu
ve sorunları
n düzenlenmesini derneklerin kendilerine bı
rakmı
ş
tı
r;
onlara, emredici hükümlere aykı
rı düş
memek ş
artı
yla bunları
diledikleri ş
ekilde düzenleme
yetkisini tanı
mı
ştı
r. (MY. m.56)
Kurucuları
n dernek kurma iradesi, derneğin tüzüğünde açı
ğa vurulur.
Tüzük, derneğin örgütünü ve iç yaşayı
şı
nıdüzenleyen hükümleri
içeren çok taraflıbir hukuki iş
lemdir. Tüzük, önce dernek kurucu
üyelerinin iradelerine, daha sonra yapı
lacak değiş
ikliklerde dernek
genel kurulunun kararı
na dayanan, dernek için bir objektif hukuk
normu niteliğinde olan ve dernek hayatıve üyeleri için bağlayı
cı
hukuk kurallarıiçererek dernek kurucuları
nı
n veya genel kurul
kararları
na katı
lan üyelerin kiş
iliklerinden bağı
msı
z özellikli bir dernek
iç yasası
dı
r, yazı
lıbir hukuk kaynağı
dı
r. (DY.m.4, 8, 9, 26/2). Tüm bu
yönleriyle tüzük, dernek kurma hakkı
nı
n kullanı
lması
nısağlayan,
dernek kurma iradesini açı
klayan ve bu hakkıve iradeyi somutlayan
bir olanaktı
r. (MY.m.53/l; DY.m.9). Derneğin kurulması
ndan sonra
ise; dernek, tüzüğünde yer alan hususlardan kendi iradesi ile
değiş
iklik yapmak hakkı
na sahiptir. Bu irade, bir karar biçiminde
gerçekleş
ir ve derneğin böyle bir kararı
nı
n verme yetkisi en üst karar
organıolan dernek genel kurulunundur. (MY.m.48; DY.m.26/2).
Böylece idarece oluş
turulmuş bir Kurulun, Türk Hava Kurumu
Derneği organları
nı
n görevlerini üstlenerek (Dernek genel kurulu
sı
fatı
yla) hazı
rladı
ğı Dernek Tüzüğünün yürürlüğe konulması
işleminin dayanağısayı
lan 28 Mart 2000 tarih ve 4552 sayı
lı
“Dernekler Kanununda Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun” ve bu
Kanununun 1. maddesinin 2. fı
krası
ndaki (a) ve (b) bentleri
hükümleri; 2 maddesiyle konulan Geçici 7. maddesi hükümleri,
sı
rası
yla Anayasanı
n Başlangı
ç 4. ve 2. paragraflarıhükümlerine
(AY.m.176) ve ayrı
ca 2., 5., 6., 12., 13/1-2., 17., 19., 25., 26., 33/4.
ve 138/son maddeleri hükümlerine ve tüm özel hukuk sistemine
açı
kça aykı
rı
dı
r...
7- Kanun, genel, soyut ve kiş
isel olmayan kurallar içermelidir.
Uygulayı
cıbireysel idari işlemler ve önlemler, kanunla yapı
lamaz.
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Kanun ancak bu konuda yapı
lacak işlemlerle ilgili kurallarıkoymakla
yetinip, uygulamayıyetkili idari makamlara bı
rakmak zorundadı
r...
İ
darenin düzenleyici işlemleri, yasaları
n uygulanması ve
bunları
n verdiği ödevlerin yerine getirilmesine iliş
kin “tüzükler” ve
“yönetmelikler”dir. (AY.m.115,124) İ
darenin bir özel hukuk
tüzelkişiliğinin tüzüğünü veya yönetmeliği hazı
rlaması
, gerçek kişiler
olan insanları
n özel yaşam alanlarıtanzim etmekle eş
değerdir ve
böyle bir yaklaşı
m Anayasa’nı
n özellikle 12/1., 17/1. ve 19. maddeleri
hükümleriyle güvenceye alı
nan kiş
i dokunulmazlı
ğıbaş
ta olmak
üzere, temel hak ve özgürlükleri kurucu tüm anayasal koruyucu
haklar sistemine aykı
rı
dı
r.
8- Gerekçesinde, Türk Hava Kurumu yöneticileri hakkı
nda
açı
lan davalar ve yolsuzluk iddiaları
nı
n, bu Kanun Tasarı
sı
’nı
gerektirdiği ifade edilmişve ek geçici maddeyle, yasanı
n yürürlüğe
girmesiyle bu yöneticilerin görevlerinin sona ereceği belirtilmiştir...
Türk Hava Kurumu yöneticileri hakkı
nda, bu görevler sebebiyle
aleyhlerine halen verilmişbir mahkeme kararıveya açı
lmı
şbir dava
yoktur. Bu haliyle Gerekçe, Anayasaca güvenceye bağlanan “kişi
hürriyeti ve güvenliği’ne” ve “suçluluğu mahkeme kararı ile
saptanı
ncaya kadar kimse suçlu sayı
lmaz” yönündeki en temel
Anayasal ilkeye aykı
rı
dı
r. (AY.m.l5, 19)... Ayrı
ca yine gerekçede,
denetim ihtiyacı
nı
n bu dernekler için böyle bir yasal düzenlemeyi
gerektirdiği ifade edilmektedir. Oysa dernekler, özel hukuk
tüzelkişileri olarak iç ve dı
şdenetime en çok açı
k tutulmuşve bu
konuda gerek üyelerine ve gerekse yürütme ve yargımercilerine
yasalarla çok genişdenetim olanaklarıtanı
nmı
şkuruluş
lardı
r. Ancak
bu düzenlemeyle idare, yine yukarı
da değerlendirdiği gibi,
denetlemek değil, yargı
ç güvencesini aş
arak, düş
ünce ve dernek
özgürlüğünde bir alana doğrudan müdahale emsali yaratma ve
giderek bu alanlarıidari işlemlerle düzenlemek istemektedir...
9- İ
dare, 2908 sayı
lıDernekler Kanunu’nun 4., 16. ve 18. f. 3.
maddeleriyle öngörülen ve izinle bir derneğe üye olan Devlet
Memurları
nı
n, Milli Savunma Bakanlı
ğı
’nı
n 3.3.1998 tarih ve 23361
sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanan Tebliği’nde doğrulandı
ğıve
duyurulduğu gibi, bu derneklerin yönetim ve denetim kurulları
nda
görev alamayacağı
na ilişkin amir hükme rağmen; böyle bir Devlet
Memuru olan bir SilahlıKuvvetler Mensubu kiş
inin başkanlı
ğı
nda,
dava konusu dernek organları
nı
n görevini yapacak bir kurul
oluş
turmuş
tur. Görülüyor ki idare, ... somut olay ve işlem bağlamı
nda
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da hukuk kuralları
na özenle yaklaşmama amacı
nda ve tavrı
nda ı
srar
etmektedir. Üstelik dava konusu genel kurul adlıtoplantıda aynıtavı
r
yinelenmiş; anı
lan yasal nedenlerle dernek yöneticisi olamayacak
Silahlı Kuvvetler mensubu kişiler, davalı Derneğin Genel
Baş
kanlı
ğı
’nda ve organ üyeliklerine aday olmuşlar ve seçilerek, 2908
sayı
lıDernekler Kanunu’nun 4., 16. ve 18 f.3. maddeleriyle öngörülen
ve izinle bir derneğe üye olan Devlet Memurları
nı
n, bu derneklerin
yönetim ve denetim kurulları
nda görev alamayacağı
na ilişkin amir
hükümlerine aykı
rıkararlar alı
nmı
ştı
r...] biçiminde açı
klamaları
ndan
sonra :
[1- 28 Mart 2000 tarih ve 4552 sayı
lı“Dernekler Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun” ve bu Kanun’un 1. maddesinin
2. fı
krası
ndaki (a) ve (b) bentleri hükümleri ile; 2. maddesiyle konulan
Geçici 7. maddesi hükümleri, sı
rası
yla Anayasa’nı
n Başlangı
ç 2., 4.,
ve 6. paragraflarıhükümlerine (A.Y.m.176) ve ayrı
ca 2., 5., 6. 12.,
13/1-2 ., 17., 19., 25., 26., 33/4. ve 138/son maddeleri hükümlerine
açı
kça aykı
rıolup, uygulanmalarıdurumunda sonradan giderilmesi
güç ve olanaksı
z zararlara yol açacakları
ndan, bu yoldaki itirazı
mı
zı
n
kabulüyle: (a) denetimleri ve iptalleri için (b) yürürlüğün durdurulması
istemli olarak, Anayasa’nı
n 152. maddesi uyarı
nca, konunun Anayasa
Mahkemesi’ne intikal ettirilmesine;
2- 28.3.2000 tarih ve 4552 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 7. maddesi
hükmüyle görevleri sona erdirilen davalı Türk Hava Kurumu
Derneği’nin organları
nı
n görevlerini yerine getirmek üzere,
Baş
bakanlı
ğı
n 30.3.2000 tarih ve B.02.0.MÜS./38/00764 sayı
lı
işlemiyle oluşturulan Kurul’un, davalıDerneğin organıolan Genel
Kurulu sı
fatı
yla (Dernekler YasasıM.26/2) hazı
rlayarak, 5.5.2000
tarih ve 24040 Mükerrer sayı
lı
, Resmi Gazete’de yayı
mlanan, “Türk
Hava Kurumu Derneği Tüzüğünün” tamamı
nı
n, bu Tüzük’ün
Anayasa’nı
n 10, 12, 17, 33., Medeni Yasanı
n 60, 61, 63, 67, 68.,
Dernekler Yasası
’nı
n 4., 16., 18, 19., 21., 24. ve 27. maddelerine
aykı
rı
lı
ğıyukarı
da özellikle belirtilen 19, 21, 24, 27, 52. madde ve
hükümlerinin yine özellikle Medeni Yasa’nı
n 68. maddesi ve ilgili yasa
hükümleri uyarı
nca geçersizliklerinin tesbitine ve iptaline;
3- DavalıTürk Hava Kurumu Derneği’nin “36. Büyük Genel
Kurulu” adıaltı
nda, 21 Mayı
s 2000 tarihinde Ankara’da yapı
lan
toplantı
nı
n ve bu toplantı
nı
n çağrı
sıdahil, toplantı
da alı
nan tüm karar
ve iş
lemlerin hukuka aykı
rı
lı
kları
nı
n ve geçersizliklerinin tesbitine ve
iptaline ve öncelikle bu karar ve iş
lemler ileride giderilmesi güç
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zararlar doğuracağı
ndan HYUY.m. 101, 102, 103
uygulanmaları
nı
n ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması
na;

gereğince

4- Yargı
lama giderleriyle, avukatlı
k ücretinin de davalıidareye
yükletilmesine;]
Karar verilmesini istemiştir.
DavalıDernek cevabı
nda: [... Ulu Öder ATATÜRK’ün yol
göstericiliğinde, Türk Gençliğine fevkalade teknik bir konu olan
havacı
lı
ğı
n sivil ve askeri alanlardaki büyük önemini anlatmak,
havacı
lı
ğı tanı
tmak, sevdirmek, vatan savunması
nda amatör
havacı
lı
ğı
n katkı
sı
nıartı
rmak ana amacı
yla 16 Şubat 1925 tarihinde
kurulan Türk Hava Kurumu (THK) milletimizin maddi ve manevi
desteğinde yaş
amaktadı
r. 5 Ağustos 1925 tarihinde Bakanlar Kurulu
kararı
yla kamu yararı
na çalı
şan dernekler arası
na alı
nmı
ş
tı
r. Aynı
zamanda dernekler arası
nda sadece Kı
zı
lay gibi mal varlı
ğıdevlet
malı
dı
r. 1925 yı
lı
ndan beri ana amacı
nıyerine getirmek için diğer
derneklerden farklıolarak gelirini kanunlarda sağlanan haklarla
sağlamaktadı
r. Bu nedenle denetimin, yönetimin de diğer
derneklerden farklıolmasımecburiyeti vardı
r. Diğer derneklerde vuku
bulan aksaklı
klar milletimizi maddi ve manevi açı
dan yaralamayabilir.
Ancak, THK için bunu söyleyebilmek mümkün görülmemektedir.
Diğer önemli bir konu ise; fevkalade teknik bir konu olan
havacı
lı
ğı
n yönetiminin ehil ellerde olmasımecburiyetidir. THK
kuruluşundan 1987 yı
lı
na kadar günün ş
artları
na uygun olarak
devamlı surette havacı
lı
kta ehil olan yöneticiler tarafı
ndan
yönetilmiştir. Anı
lan yöneticiler genelde hem havacı
lı
kla ilgili yüksek
okulu, hem de ilave olarak pervaneli/Jet uçuşokulları
nıbitirmişve
THK’nu yönetmeden önce en azı
ndan THK büyüklüğünde bir uçuş
birliğinin veya kurumunu yönetmiş
lerdir. 1987 yı
lı
ndan itibaren
ihtisasa önem verilmeden yönetilen THK müdahale edilinceye kadar,
Kı
zı
lay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardı
mlaşma ve
Dayanı
ş
ma Vakfı
, Diyanet Vakf ıgibi hayı
r kurumları
na 3.5 Trilyon
ana para ve trilyonlarca faizi olmak üzere borçlanmı
ştı
r. Ayrı
ca henüz
hesaplama çalı
şmalarıdevam eden ve tahminen 2.5 trilyon olduğu
değerlendirilen 1998 yı
lıkurban derisi borcu mevcuttur. Anı
lan
borçlanmanı
n büyük bölümünün ihtisasa hürmetleri eksiklikten
kaynaklandı
ğıdeğerlendirilmektedir...
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Bu konularda Ankara Cumhuriyet Başsavcı
lı
ğı
nca açı
lan
soruş
turma devam ettiği için hukukun üstünlüğü esas alı
narak
soruş
turmanı
n sonuçlanmasıbeklenmektedir. Ancak bu arada Kurum
güvence kaybettikçe, diğer hayı
r kurumları
na borçları arttı
kça
Halkı
mı
zı
n yardı
mlarıda azalmı
şkurum gelir kaybı
na da uğramı
ş
tı
r.
Amaçları
nıyerine getirmek için, gelirleri özel konularda devlet
güvencesi altı
nda, Türk Milletinin fedakarlı
k ve hayı
rları
yla temin
edilerek, mal varlı
ğıdevlet malısayı
lan, bütün il ve ilçelerde yurt
sathı
na yayı
lmı
ş 602 Şube Baş
kanlı
ğı, 108 uçak, helikopter ve
havacı
lı
kla ilgili diğer müş
temilatı
yla birlikte, üç meydanıiş
leten
THK’nun gelirlerinin kanunlarla hayı
rsever Milletimizden temin
edilmesi, mal varlı
ğı
nı
n devlet malı olması nedeniyle diğer
derneklerden farklı
lı
k arz etmekte, amaçları
nıyerine getirmek için
özel kanunlarla yönetilmesine ihtiyaç duyulmaktadı
r. Böyle bir kanun
bulunmaması nedeniyle Kurumun müflis duruma düş
tüğünü
değerlendiren Bakanlar Kurulu faaliyete geçerek duruma müdahale
mecburiyetinde kalmaktadı
r... Hele Kurumun kurtarı
lmasıiçin yapı
lan
müdahalenin anayasaya aykı
rıbulunmasıve yürütmeyi durdurma
isteği ise hiç kabul edilemeyecek bir iddiadı
r. Tersine Kurumun
kurtarı
lmasıiçin çaba gösterilmemesi millet önünde bütün ilgilileri
fevkalade suçlu duruma getirir.
1- Tüzük iptali istemi ile açı
lacak davaları
n çözüm yerinin Hukuk
Mahkemeleri olmadı
ğıtartı
ş
ması
zdı
r. Ayrı
ca iptali istenen Tüzük,
Bakanlar Kurulunun 6 Nisan 2000 günlü kararıile yürürlüğe
konulduğu için, tüzük iptali davası
nda Türk Hava Kurumu Genel
Baş
kanlı
ğı
nı
n hası
m olarak gösterilmesi de hatalı
dı
r.
Dava dilekçesindeki, Türk Hava Kurumu Tüzüğünün iptali
isteminin görev yönünden ve husumetin yönetilmesindeki hata
nedeniyle reddi gerekecektir.
2- 21 Mayı
s 2000 tarihinde yapı
lan 36. Büyük Genel Kurulun
iptali istemi ile açı
lan davada, 2908 sayı
lıDernekler Kanunun 4552
sayı
lıKanunla değiş
ik 71. maddesinin 2. fı
krası(a) ve (b) bentleri ile
geçici 7. maddesinin Anayasanı
n 2, 5, 6, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 33 ve
138. maddelerine aykı
rıolduğu, bu yüzden iptali için Anayasa
Mahkemesine baş
vurulmasıgerekeceği iddia edildiğinden, öncelikle
bu iddianı
n tartı
ş
ı
lı
p irdelenmesi zorunlu görülmektedir.
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Anayasanı
n 152. maddesine göre, açı
lmı
şbir davada, taraflar,
uyuş
mazlı
ğı
n çözümünde uygulanacak bir kanun hükmünün
Anayasaya aykı
rıolduğunu ileri sürebilmektedirler.
Ancak, bu iddianı
n Mahkemece, Anayasa Mahkemesine
götürülebilmesi için;
a) Mahkemenin davaya bakmaya görevli olması
,
b) Anayasaya ayk ı
rı
lı
ğıöne sürülen hukuk kuralı
nı
n, o davada
uygulanacak olması
,
c) Anayasaya aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n Mahkemece
olduğu kanı
sı
na varı
lması
,

de

ciddi

Koş
ulları
nı
n bir arada bulunmasıgereklidir.
Yukarı
da kı
saca değinildiği gibi, Genel Kurulun iptali istemi ile
açı
lan davaya bakmaya sayı
n Mahkeme görevli değildir.
Dava dilekçesinde Anayasaya aykı
rıolduğu öne sürülen 2908
sayı
lı Kanunun 71. maddesinin değiş
ik 2. fı
krası(a) ve (b)
bentlerinde, Bakanlar Kuruluna, Türk Hava Kurumunun organları
nı
n
görevlerine son verme, bunları
n görevlerini yerine getirmek üzere
geçici kurullar oluşturma ve tüzüklerini değiş
tirme yetkilerinin
tanı
ndı
ğıgörülmektedir.
Bu bentlerde, Türk Hava Kurumunun genel kurulları
nı
n
toplanması
nıve genel kurullarda alı
nacak kararlarıdüzenleyen bir
kural yoktur. Değiş
ik bir anlatı
mla, Türk Hava Kurumunun, dava
konusu yapı
lan genel kurulu, Anayasaya aykı
rı
lı
ğıöne sürülen
kurallara göre toplanmamı
ştı
r. Genel Kurula çağrı
dan başlayarak,
toplantıve karar yeter sayı
sı
nı
n belirlenmesine, çeş
itli kararları
n
alı
nması
na ve seçimlerin yapı
lması
na kadar bütün iş
lemler, Dernekler
Kanununun Genel Kurul Çalı
şmaları
nıdüzenleyen hükümlerine ve
Dernek Tüzüğüne göre yürütülmüş
tür.
Keza, geçici 7. madde, geçici kurul oluşturmayla ve yeni
tüzüğün hazı
rlanmasıile ilgili maddedir. Bu maddenin de genel
kurulun toplanmasıile ilgisi yoktur.
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Dava, genel kurulun ve genel kurulda alı
nan kararları
n iptali
istemi ile açı
ldı
ğıiçin, Anayasaya aykı
rı
lı
ğıöne sürülen kurallar
uyuş
mazlı
ğı
n çözümünde uygulanan hukuk normlarıdeğildir.
Sözü edilen maddelerin Anayasaya aykı
rıolduğu iddiasıda
ciddi değildir. Kanunda yapı
lan değişiklik Türk Hava Kurumu ile
Türkiye Kı
zı
lay Derneğinin yı
pranması
na neden olan eleştirileri
önlemek ve yeniden yapı
landı
rarak halkı
na daha iyi hizmet vermesini
sağlamak amacı
yla yapı
lmı
ş
tı
r.
Kanun koyucu bu iki derneğin çalı
şması
nıbaş
ı
ndan beri diğer
derneklerden ayrıbir statüde değerlendirmiş
tir. Her iki derneğe
kanunla verilmişgörevler bulunmaktadı
r. Ayrı
ca bu iki derneğin mal
ve paralarıdevlet malısayı
lmaktadı
r. Bunlara karşısuç işleyenler de
devlet memuru gibi cezalandı
rı
lmaktadı
r. Burada devlet kendi malı
na
sahip çı
kmı
ş
tı
r...] demişve davanı
n reddini istemiş
tir.
Dava mahkemece ret edilmiş, davacı
lar temyiz itirazları
nda,
işlemin dayanağıolan 4552 sayı
lıKanunun Anayasaya aykı
rı
lı
k
iddiaları
nı
n tekrarıile Anayasa Mahkemesine başvurulmasıisteğini
yenilemişlerdir.
2949 sayı
lıKanunun 28. maddesi “bir davaya bakmakta olan
mahkeme: ...Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varmı
ş
sa tarafları
n bu konudaki iddia ve
savunmaları
nıve kendisini bu konuya götüren görüş
ünü açı
klayan
kararı
, dosya muhtevası
ndan mahkemece bu konu ile ilgili görülen
belgelerin tasdikli örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
na gönderir... Mahkemenin Anayasaya aykı
rı
lı
k iddiası
nı
ciddi görmemesi halinde bu iddia temyiz merciince esas hükümle
birlikte karara bağlanı
r.” hükmünü taşı
maktadı
r.
Şu halde davacı
ları
n temyiz itirazları
nda ileri sürdükleri
Anayasaya aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n öncelikle karara bağlanması
nda
zorunluluk vardı
r.
Anayasaya aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddi kabulü ve iş
in Anayasa
Mahkemesine götürülebilmesinin ilk koşulu, söz konusu hükmün
davada uygulanacak kanun hükmü olması
dı
r. Böyle olunca davacı
nı
n
isteminin içeriği önem kazanmaktadı
r.
Davacıyukarı
da açı
klandı
ğıüzere;
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a) 4552 sayı
lıKanunla 2908 sayı
lıKanuna eklenen geçici 7.
madde ile kurulmuş olan kurul tarafı
ndan oluş
turulan Dernek
Tüzüğünün hükümsüz olduğunun tesbitini,
b) Söz konusu tüzüğe dayanarak oluş
turulan Genel Kurul
toplantı
sı
nı
n ve kararları
nı
n iptali istenmiş
tir.
Söz konusu tüzüğün oluş
umunda Bakanlar Kurulunun onayı
bulunduğu
idari
işlemle
tüzüğün
tamamlandı
ğı
,
tüzüğün
geçersizliğinin tesbitine adli yargı
lama yerinde karar verilemeyeceği
savunulmuştur. Her ne kadar tüzüğün onaylanması
na dair Bakanlar
Kurulu kararıidari nitelikte olup, bu kararı
n iptali için Danı
ştay 10.
Dairesinde 2000/2115 ve 2000/2200 esas sayı
lıdavalar açı
lmı
şise
de, dairemizce incelenen bu davanı
n konusu o iş
lem olmayı
p, o
işlemin öncüsü olan tüzüktür. “Herkes önceden izin almaksı
zı
n
dernek kurma hakkı
na sahiptir.” (AY.md.33/1) Dernekler ancak
“gerçek kişiler” tarafı
ndan kurulabilir. (2908 Sayı
lı K. m.l,4)
Derneklerin tüzükleri kurucu üyeler tarafı
ndan hazı
rlanı
r. (2908 Sayı
lı
K. m.8) Kuruluşbildirimi ve ekleri mahallin en büyük mülki amirliğine
verilmekle dernek tüzel kiş
ilik kazanı
r. (2908 Sayı
lıK.m.9) Dernek
tüzüğünün değiş
tirilmesi, dernek genel kurulunun görev ve yetkileri
arası
ndadı
r. (2908 Sayı
lıK.m.26). İ
stisnai bir kural gereği (2908
Sayı
lıK.m.71) davalıkurumun tüzüğü Bakanlar Kurulunun onayıile
yürürlüğe girer. Şu halde davalıkurumun tüzüğünün geçerli bir
şekilde oluşup oluş
madı
ğı2908 sayı
lıKanun, bu arada 4552 sayı
lı
Kanunla değiştirilen 71. madde ile aynıkanunla eklenen geçici 7.
madde çerçevesinde tartı
şı
lacaktı
r. Esasen davalıkurumun Dernekler
Kanuna tabi bir tüzel kişi olduğu yönünde bir uyuş
mazlı
k da yoktur.
2908 sayı
lıKanunun 7, 20 ve 743 sayı
lıTürk Kanunu Medenisinin 68.
maddeleri dikkate alı
ndı
ğı
nda davaya istek çerçevesinde bakma
görevinin adli yargıyerine ait olduğu, Yargı
tay’ı
n görevi gereği
davacı
ları
n Anayasaya aykı
rı
lı
k iddiası
nıAnayasa Mahkemesine
götürme görevini haiz olduğu açı
kça ortaya çı
kmaktadı
r.
Yukarı
da değinildiği üzere 2908 sayı
lıKanunun 4552 sayı
lı
Kanunla değişik 71. maddesi ile aynıKanunla eklenen geçici 7.
maddesi hükümleri tümü ile davanı
n çözümünde doğrudan doğruya
uygulanacaktı
r.
Davacı
, 05.05.2000 günlü Resmi Gazetede yayı
mlanan
tüzüğün hükümsüzlüğünün tesbiti ve bu tüzük uyarı
nca yapı
lan genel
kurul toplantı kararları
nı
n iptali davası
nda, bu tüzüğün
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oluş
turulması
nı
n dayanağıolan 4552 sayı
lıKanunun Anayasanı
n
başlangı
ç, 2, 5, 6, 12, 13/1-2, 17, 19, 25, 26, 33/4 ve 138. maddesine
aykı
rıolduğu iddiası
nıortaya atmaktadı
r.
Tarafları
n iddia ve savunmaları
nda Anayasa Mahkemesinin
muhtelif kararları
na da atı
f suretiyle yaptı
klarıaçı
klamalar, iddianı
n
tartı
şı
labilir nitelikte olduğunu açı
kça göstermektir. 2949 sayı
lıKanun
28.
maddesi
uyarı
nca
Kanunun
Anayasa
Mahkemesine
götürülebilmesi için “hukuki bakı
mdan savunulabilirlik” (Doç. Dr.
Yı
lmaz Aliefendioğlu; Anayasa Yargı
sı
, 1997, sf: 169) ciddi bir
kuş
kunun varlı
ğı
” (Prof. Dr. Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku,
1993, sf: 376) yeterli olup, davacıtarafı
ndan ortaya atı
lan bu hal
davayıuzatma ve savsama amacıtaşı
dı
ğıda düşünülmeyeceğinden
Türk Medeni Kanununun 2. maddesi çerçevesinde hakkı
n kötüye
kullanı
lmasıniteliğinde de görülmemiş
tir.
SONUÇ: Davacı
nı
n, bu davada doğrudan uygulama alanı
na
girecek olan 4552 sayı
lıKanunun, 2908 sayı
lıKanunun 71.
maddesini değiş
tiren 1. maddesi ile bu Kanuna geçici 7. maddeyi
ekleyen 2. maddesinin Anayasaya aykı
rı
lı
k iddiası
, dairemizce ciddi
bulunduğundan; konunun Anayasanı
n 152, 2949 sayı
lıKanunun 28.
maddesi uyarı
nca Anayasa Mahkemesine gönderilmesine; karara
dosyanı
n konu ile ilgili bölümlerinin dairemiz yazıişleri müdürü
tarafı
ndan onaylanacak örneklerinin eklenmesine; işin esası
nı
n
incelenmesinin Anayasanı
n 152/1. ve 2949 sayı
lıKanunun 28/5.
maddesi çerçevesinde ertelenmesine oyçokluğuyla karar verildi.
05.02.2002”
- Danı
ştay Onuncu Daire’nin başvuru kararı
nı
n gerekçe
bölümü ise şöyledir:
“30.3.2000 tarih ve 24005 sayı
lı Resmi Gazetede
yayı
mlanarak yürürlüğe giren 28.3.2000 tarih ve 4552 sayı
lı
“Dernekler Kanununda Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 1.
maddesiyle 2908 sayı
lıDernekler Kanunu’nun 71. maddesinin birinci
ve ikinci fı
kralarıdeğiştirilerek;
“Türkiye Kı
zı
lay Derneği kuruluş amacı
na ve uluslararası
anlaş
malarla tayin edilen nitelik ve durumuna göre; Türk Hava Kurumu
ise kuruluş amacı
na göre düzenlenen tüzüklerine ve kanunları
n
verdiği görev ve yetkilere uygun olarak teşkilatlanı
r ve yönetilir,
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Bakanlar Kurulu, Türkiye Kı
zı
lay Derneği ve Türk Hava
Kurumunun;
1- Genel kurulları
nı
n kararıüzerine tüzüklerini onaylamaya ,
2- Denetleme yetkileri bulunan mercilerin raporlarıüzerine,
a) Organları
nı
n görevlerine son vermeye ve bunları
n
görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar oluşturmaya,
b) Tüzüklerini değiştirmeye, yürürlükten kaldı
rmaya ve
yeniden düzenlemeye.
Yetkilidir.” hükümleri getirilmiştir.
4552 sayı
lıKanun’un 2. maddesiyle de 2908 sayı
lıKanun’a
aşağı
daki geçici madde eklenmiş
tir.
“GEÇİ
CİMADDE 7.- Türk Hava Kurumunun organları
nı
n
görevleri bu Kanunun yayı
mıtarihinde sone erer. Söz konusu
organları
n görevleri, Başbakanlı
kça belirlenecek bir başkan ve iki
üyeden oluşan üç kişilik bir kurul tarafı
ndan yerine getirilir. Bu Kurul
en geç bir ay içinde Türk Hava Kurumunun yeniden
yapı
landı
rı
lması
na ilişkin tüzüğü hazı
rlayarak Bakanlar Kuruluna
sunar.”
Kurulumuzca, dava konusu iş
lemlerin dayanağıolan 4552 sayı
lı
Kanun’un Anayasa’ya aykı
rı
lı
k bakı
mı
ndan incelenmesi, davacı
ları
n
bu yöndeki savlarıda dikkate alı
narak gerekli görülmüştür.
Dayanı
lan Anayasa Kuralları
:
“MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
şma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na sayg ı
lı
,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
“MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasanı
n ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sı
nı
rlanabilir. Bu
sı
nı
rlamalar, Anayasanı
n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum

280

düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykı
rı
olamaz”
“MADDE 33.- Herkes, önceden izin almaksı
zı
n dernek kurma
ve bunlara üye olma ya da üyelikten çı
kma hürriyetine sahiptir.
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya
zorlanamaz.
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni,
suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlı
k ve genel ahlâk ile
başkaları
nı
n hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla
sı
nı
rlanabilir.
Dernek kurma hürriyetinin kullanı
lması
nda uygulanacak şekil,
şart ve usuller kanunda gösterilir.
Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararı
yla
kapatı
labilir veya faaliyetten alı
konulabilir. Ancak, millî güvenliğin,
kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamı
nıönlemenin
yahut yakalamanı
n gerektirdi ği hallerde gecikmede sakı
nca varsa,
kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu
merciin kararı
, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayı
na sunulur.
Hâkim, kararı
nıkı
rksekiz saat içinde açı
klar; aksi halde, bu idarî karar
kendiliğinden yürürlükten kalkar.”
MADDE 138. - (Dördüncü fı
kra) “Yasama ve yürütme organları
ile idare, mahkeme kararları
na uymak zorundadı
r; bu organlar ve
idare, mahkeme kararları
nıhiçbir suretle değiş
tiremez ve bunları
n
yerine getirilmesini geciktiremez.”
Uyuş
mazlı
k konusu olay:
Dava dosyası
ndaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
Türk Hava Kurumunun 33. Büyük Genel Kurulu tarafı
ndan kabul
edilerek Bakanlar Kurulunun 18.10.1994 tarih ve 94/6127 sayı
lıkararı
ile onaylanmı
şve 17.11.1994 tarih ve 22114 sayı
lıResmi Gazetede
yayı
mlanarak yürürlüğe girmiş
, Türk Hava Kurumu Tüzüğü mevcut
iken Bakanlar Kurulunun 1.11.1999 tarih ve 23863 sayı
lıResmi
Gazetede yayı
mlanan 22.10.1999 tarih ve 99/13485 sayı
lıkararı
yla,
Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na Dair
Tüzük’ün yürürlüğe konulduğu; bu Tüzüğün 1. maddesinde,
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18.10.1994 tarih ve 94/6127 sayı
lıBakanlar Kurulu Karar ı
yla
yürürlüğe konulan Türk Hava Kurumu Tüzüğünün yürürlükten
kaldı
rı
ldı
ğı
nı
n; geçici 1. maddesinde, Türk Hava Kurumunun
yürürlükten kaldı
rı
lan Tüzüğünde belirtilen organları
n görevlerinin
bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle sona ereceğinin; söz konusu
organları
n görevlerinin, Baş
bakanlı
kça belirlenecek bir başkan ve
iki üyeden oluşan üç kişilik bir kurul tarafı
ndan yerine
getirileceğinin; bu kurulun en geç altıay içinde T.H.K. nun yeniden
yapı
landı
rı
lması
na iliş
kin Tüzüğü hazı
rlayarak Bakanlar Kuruluna
sunacağı
nı
n belirtildiği, öte yandan, Başbakanlı
k’ı
n 1.11.1999 tarih
ve 139/02519 sayı
lıiş
lemiyle de, üç kiş
ilik kurula atama yapı
ldı
ğı
,
Dairemizin 17.2.2000 tarih ve E:1999/4871 sayı
lıkararı
yla “Türk
Hava
Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na Dair
Tüzük”ün yürütülmesinin durdurulması
na karar verildiği. Dairemizin
9.3.2000 tarih ve E:1999/5044 sayı
lıkararı
yla da, Baş
bakanlı
ğı
n üç
kişilik kurula atama yapı
lması
na ilişkin 1.11.1999 tarihli
işleminin yürütülmesinin durdurulması
na karar verildiği, bu üç kişilik
kurul tarafı
ndan hazı
rlanan ve 17.2.2000 tarih ve 23967 sayı
lı
Resmi Gazetede yayı
mlanarak 2000/113 sayı
lıBakanlar Kurulu
Kararıekinde yürürlüğe konulan “Türk Hava Kurumu Tüzü ğü”nün
ve anı
lan Bakanlar Kurulu Kararı
nı
n iptali ve yürütmenin
durdurulmasıistemiyle açı
lan davada da 23.3.2000 tarih ve
E:2000/893 sayı
lı kararla yürütmenin durdurulması kararı
verildiği, 30.3.2000 tarih ve 24005 sayı
lıResmi Gazetede
yayı
mlanarak yürürlüğe giren 4552 sayı
lı Kanunun 1.
maddesiyle 2908 sayı
lıDernekler Kanunu’nun 71. maddesinin
değiştirildiği 2. maddesiyle Geçici Madde 7’nin eklendiği, bu defa
4552 sayı
lı Kanunun 2. maddesi uyarı
nca Başbakanlı
ğı
n
30.3.2000 tarihli işlemiyle üç kişilik kurul oluşturulduğu,
bu kurul tarafı
ndan Türk Hava Kurumunun yeniden
yapı
landı
rı
lması
na ilişkin olarak hazı
rlanan “Türk Hava Kurumu
Tüzüğü’nün 5.5.2000 tarih ve 24040 sayı
lıResmi Gazetede
2000/481 sayı
lı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayı
mlanarak
yürürlüğe konulduğu anlaşı
lmaktadı
r.
Anayasaya aykı
rı
lı
ğı
n irdelenmesi:
Türk Hava Kurumu, 2908 sayı
lı Dernekler Kanunu
hükümlerine tabi kamu yararı
na çalı
ş
an bir özel hukuk tüzel kişisidir.
Anayasada, kamu yarar ı
na çalı
şan dernekler ile diğer
dernekler için farklıdüzenlemeler yapı
lmamı
ş
tı
r. Türk Hava Kurumu
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da, kanunla düzenlenmişolan özel durumlar dı
şı
nda 2908 sayı
lı
Dernekler Kanununun genel hükümlerine tabidir.
Derneklerin nası
l kurulacağı
, dernek kurma hürriyetinin hangi
sebeplerle ve ne şekilde sı
nı
rlanabileceği Anayasanı
n 33.
maddesinde hükme bağlanmı
ş olup, derneklerin, Kanunun
öngördüğü hallerde hakim kararı
yla kapatı
labileceği veya
faaliyetten alı
konulabileceği, ancak, milli güvenliğin, kamu
düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamı
nıönlemenin
yahut yakalamanı
n gerektirdiği hallerde gecikmede sakı
nca
varsa, kanunla bir merciin derneği faaliyetten men ile
yetkilendirilebileceği, bu merciin kararı
nı
n yirmidört saat içinde görevli
hakimin onayı
na sunulacağı
, hakimin kararı
nıkı
rksekiz saat içinde
açı
klamamasıhalinde bu idari kararı
n kendiliğinden yürürlükten
kalkacağıöngörülmüştür.
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu uyarı
nca; en az
yedi gerçek kiş
inin kazanç paylaş
ma dı
ş
ı
nda belirli ve ortak bir amacı
gerçekleş
tirmek üzere bir araya gelmesi ve tüzüğünü yetkili makama
vermesiyle tüzel kiş
ilik kazanan ve organlarıoluşturulan derneğin;
yetkili organları
nı
n bir kararıolmadan; 4552 sayı
lıKanunun 2.
maddesiyle; organları
nı
n görevlerine yasama tasarrufuyla son
verilmesi, organları
nı
n görevlerinin Başbakanlı
kça belirlenecek üç
kişilik bir kurul tarafı
ndan yerine getirilmesi ve Türk Hava
Kurumunun yeniden yapı
landı
rı
lması
na iliş
kin tüzüğün bu kurulca
hazı
rlanarak Bakanlar Kuruluna sunulmasıAnayasanı
n 33. ve 13.
maddelerine uygun görülmemektedir.
Öte yandan, 4552 sayı
lıKanunun 1. maddesiyle, Bakanlar
Kuruluna, denetlemeye yetkili mercilerin raporları üzerine;
organları
nı
n görevlerine son vermeye ve bunları
n görevlerini yerine
getirmek üzere geçici kurullar oluşturmaya, tüzüklerini
değiştirmeye, yürürlükten kaldı
rmaya ve yeniden düzenlemeye
yetki verilmesinde de Anayasanı
n 33. maddesinde öngörülen
dernek kurma hürriyetini ortadan kaldı
rmasınedeniyle Anayasanı
n
anı
lan maddesine ve 13. maddesine aykı
rı
lı
k bulunduğu sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
Çünkü derneklerin tüzükleri ve organlarıderneklerin kurucu
unsurlarıolup, tüzüklerin yetkili organları
nca ortaya konulacak
iradeleri dı
şı
nda Bakanlar Kurulunca değiştirilmeleri ve yürürlükten
kaldı
rı
lmaları
, organları
nı
n görevlerine son verilmesi; dernek kurma
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hürriyetini ortadan kaldı
rı
cınitelik taş
ı
masınedeniyle, demokratik
toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkesiyle bağdaşmamaktadı
r.
Anayasa Mahkemesinin pek çok karar ı
nda tanı
mlandı
ğıgibi,
hukuk devleti; insan hakları
na saygıgösteren, bu haklarıkoruyucu
adil bir hukuk düzeni kuran, bunu sürdürmeye kendisini yükümlü
sayan, bütünüyle hukuka uyan devlet demektir. Hukuk devleti
niteliğini kazanmanı
n vazgeçilmez koşulları
ndan birisi mahkeme
kararları
na uyulma zorunluluğudur. Anayasanı
n 138. maddesinde;
Yasama ve yürütme organlarıile idarenin, mahkeme kararları
na
uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararları
nı
hiç bir surette değiş
tiremeyeceği ve bunları
n yerine getirilmesini
geciktiremeyeceği öngörülmüş
tür.
Bu
kural
gereğince
yasama
organı
nı
n
yapacağı
düzenlemelerde daha önce aynıkonuda verilen yargıkararları
nı
etkisiz kı
lacak biçimde yasa çı
karmamak yükümlülüğü vardı
r.
4552 sayı
lı Kanunun 2. maddesiyle Dernekler Kanununa
eklenen geçici 7 nci maddeyle getirilen hüküm; Bakanlar Kurulunun
22.10.1999 tarih ve 99/13485 sayı
lıkararıile yürürlüğe koyduğu
Tüzükle, Türk Hava Kurumunun Tüzüğünü yürürlükten kaldı
rdı
ktan
sonra getirilen geçici l inci madde ile aynıiçerikte olup, Bakanlar
Kurulunun söz konusu kararıile yürürlüğe konulan geçici inci
maddenin iptali ve yürütmenin durdurulmasıistemiyle açı
lan davada,
Danı
ştay Onuncu Dairesince verilen 17.02.2000 tarih ve
1999/4871 sayı
lıyürütmenin durdurulmasıkararı
nı
n etkisiz hale
getirilmesini amaçladı
ğısonucuna varı
ldı
ğı
ndan Anayasanı
n 138.
maddesinde yer alan hukuk devleti ve kuvvetler ayrı
lı
ğıilkeleriyle
bağdaşmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 4552 sayı
lı“Dernekler Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması Hakkı
nda Kanun’un; 1. maddesinin ikinci
fı
krası
nı
n 2 nolu bendinin (a) ve (b) alt bentlerinin ve 2. maddesinin
Anayasanı
n 2,13,33 ve 138. maddelerine aykı
rıolduğu kanı
sı
na
varı
ldı
ğı
ndan, anı
lan yasa hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa
Mahkemesine başvurulması
na ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda
vereceği karara kadar dosyanı
n bekletilmesine 30.4.2002 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.”
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III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
28.3.2000 günlü, 4552 sayı
lı“Dernekler Kanununda Değişiklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un itiraz konusu maddeleri ş
öyledir:
1- “MADDE 1.- 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayı
lıDernekler
Kanununun 71 inci maddesinin birinci ve ikinci fı
kralarıaşağı
daki
şekilde değiştirilmiş
tir.
Türkiye Kı
zı
lay Derneği kuruluş amacı
na ve uluslararası
anlaş
malarla tayin edilen nitelik ve
durumuna göre; Türk Hava
Kurumu ise kuruluş amacı
na göre düzenlenen tüzüklerine ve
kanunları
n verdiği görev ve yetkilere uygun olarak teş
kilâtlanı
r ve
yönetilir.
Bakanlar Kurulu, Türkiye Kı
zı
lay Derneği ve Türk Hava
Kurumunun;
1. Genel kurulları
nı
n kararıüzerine tüzüklerini onaylamaya,
2. Denetleme yetkileri bulunan mercilerin raporlarıüzerine,
a) Organları
nı
n görevlerine son vermeye ve bunları
n görevlerini
yerine getirmek üzere geçici kurullar oluş
turmaya,
b) Tüzüklerini değiş
tirmeye, yürürlükten kaldı
rmaya ve yeniden
düzenlemeye,
Yetkilidir.”
2- “MADDE 2.- 2908 sayı
lıKanuna aş
ağı
daki geçici madde
eklenmiştir.
GEÇİ
CİMADDE 7.- Türk Hava Kurumunun organları
nı
n
görevleri bu Kanunun yayı
mıtarihinde sona erer. Söz konusu
organları
n görevleri, Başbakanlı
kça belirlenecek bir başkan ve iki
üyeden oluş
an üç kiş
ilik bir Kurul tarafı
ndan yerine getirilir. Bu Kurul
en geç bir ay içinde Türk Hava Kurumunun yeniden
yapı
landı
rı
lması
na ilişkin tüzüğü hazı
rlayarak Bakanlar Kuruluna
sunar.”
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B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararları
nda itiraz konusu kuralları
n, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile, 2., 5., 6., 12., 13., 17., 19., 25., 26., 33. ve 138.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
birleş
tirilen dosyalarla ilgili, 14.3.2002 ve 11.9.2002 tarihlerinde
yapı
lan ilk inceleme toplantı
ları sonunda, dosyalarda eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararlarıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin raporlar, itiraz
konusu Yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıile bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Davada Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
kanun ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin, Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
şve görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali
istenen kuralları
n da o davada uygulanacak olmasıgerekmektedir.
Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değişik evrelerinde ortaya çı
kan
sorunları
n çözümünde veya davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da
olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardı
r.
- 28.3.2000 günlü, 4552 sayı
lı“Dernekler Kanununda Değişiklik
Yapı
lması Hakkı
nda Kanun”un 6.10.1983 günlü, 2908 sayı
lı
Dernekler Kanunu’nun 71. maddesini değiş
tiren 1. maddenin
tümünün iptali istenilmiş ise de, Yargı
tay 2. Hukuk Dairesi’nde
yürütülmekte olan dava, 5.5.2000 günlü Türk Hava Kurumu Tüzüğü
ile 21.5.2000 tarihinde adıgeçen derneğin genel kurulunda hukuka
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aykı
rıolarak alı
nan kararları
n ve iş
lemlerin iptaline ilişkin olduğundan
maddenin Türk Hava Kurumu organları
nı
n görevlerine son vermeye
ve bunları
n görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar
oluş
turmaya, tüzüklerini değiştirmeye, yürürlükten kaldı
rmaya ve
yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğunu belirleyen
(2) sayı
lıbendi dı
ş
ı
nda kalan bölümünün, davada uygulanma olanağı
bulunmamaktadı
r. Bu nedenle, bölüme ilişkin başvurunun
Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine 24.12.2003 gününde
oybirliği ile karar verilmiş
tir.
B- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular,
mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulayacağıyasa kurallarıile
sı
nı
rlı
dı
r.
İ
tiraz yoluna baş
vuran mahkemelerde bakı
lmakta olan davalar,
Türk Hava Kurumu tüzüğü ile alı
nan karar ve iş
lemlerin iptaline iliş
kin
olduğundan, 28.3.2000 günlü, 4552 sayı
lı“Dernekler Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 1. maddesiyle değiştirilen
6.10.1983 günlü, 2908 sayı
lıDernekler Kanunu’nun 71. maddesinin
ikinci fı
krası
nı
n (2) sayı
lıbendine iliş
kin esas incelemenin “Türk Hava
Kurumu” yönünden yapı
lması
na, Fazı
l SAĞLAM’ı
n karş
ı
oyu ve
oyçokluğuyla, 24.12.2003 gününde karar verilmiştir.
C- Birleştirme Kararı
Esas inceleme toplantı
sı
nda;
28.3.2000 günlü, 4552 sayı
lı“Dernekler Kanununda Değişiklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un;
A- 1. maddesiyle değiş
tirilen 6.10.1983 günlü, 2908 sayı
lı
Dernekler Kanunu’nun 71. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n (2) sayı
lı
bendinin (a) ve (b) alt bentlerinin,
B- 2. maddesiyle 2908 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 7.
maddenin,
iptali istemiyle yapı
lan itiraz başvurusuna iliş
kin davanı
n
araları
ndaki hukuki irtibat nedeniyle 2002/43 esas sayı
lıdava ile
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Bİ
RLEŞTİ
Rİ
LMESİ
NE, 2002/139 esası
nı
n kapatı
lması
na, esas
incelemenin 2002/43 esas sayı
lıdosya üzerinden yürütülmesine,
24.12.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
D- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuru kararları
nda, kamu yararı
na çalı
ş
an özel hukuk
tüzelkişisi olan Türk Hava Kurumu’nun kanunla düzenlenen özel
durumlar dı
ş
ı
nda 2908 sayı
lı Dernekler Kanunu’nun genel
hükümlerine tabi olduğu, dernek kurma hürriyetinin hangi sebeplerle
sı
nı
rlanabileceğinin Anayasa’da belirtildiği, tüzelkişilik kazanan
derneğin organları
nı
n görevlerine yasama tasarrufu ile son
verilemeyeceği gibi bunları
n görevlerini yerine getirmek üzere geçici
kurullar oluşturulamayacağı
, bu kurullara tüzük değiştirme,
yürürlükten kaldı
rma, yeniden düzenleme yetkisi tanı
namayacağı
,
dernek kurma ve üye olma hakları
na çoğulcu, özgürlükçü, çağdaş
toplum düzeniyle bağdaş
maz kı
sı
tlamalar getirilemeyeceği, mahkeme
kararları
na uyulmadı
ğı
, bu nedenlerle itiraz konusu kuralları
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri sürülmüş
tür.
4552 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu 1. maddesinde, Türk Hava
Kurumu’nun
kuruluş amacı
na göre düzenlenen tüzüğüne ve
kanunları
n verdiği görev ve yetkilere uygun olarak teş
kilatlanacağıve
yönetileceği, genel kurulunun kararıüzerine tüzüğünü onaylamaya,
denetleme yetkileri bulunan mercilerin raporlarıüzerine organları
n
görevlerine son vermeye ve bunları
n görevlerini yerine getirmek
üzere geçici kurullar oluşturmaya, tüzüğünü değiş
tirmeye, yürürlükten
kaldı
rmaya ve yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili
olduğu; 2. maddesinde ise, Türk Hava Kurumu’nun organları
nı
n
yasanı
n yayı
mı tarihinde sona ereceği, organları
n görevlerinin
Baş
bakanlı
kça belirlenecek bir başkan ve iki üyeden oluşan üç kiş
ilik
kurul tarafı
ndan yerine getirileceği, bu kurulun en geç bir ay içinde
Türk Hava Kurumu’nun yeniden yapı
landı
rı
lması
na iliş
kin tüzüğü
hazı
rlayarak Bakanlar Kuruluna sunacağıöngörülmüş
tür.
Anayasa’nı
n “Dernek kurma hürriyeti” başlı
ğı
nıtaşı
yan 33.
maddesinde, herkesin önceden izin almaksı
zı
n dernek kurma ve
bunlara üye olma ya da üyelikten çı
kma hürriyetine sahip olduğu, hiç
kimsenin bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya
zorlanamayacağı
, dernek kurma hürriyetinin ancak, millî güvenlik,
kamu düzeni, suç iş
lenmesinin önlenmesi, genel sağlı
k ve genel
ahlâk ile baş
kaları
nı
n hürriyetlerinin korunmasısebepleriyle ve
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kanunla sı
nı
rlanabileceği, dernek kurma hürriyetinin kullanı
lması
nda
uygulanacak şekil, şart ve usullerin kanunda gösterileceği,
derneklerin kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararı
yla
kapatı
labileceği veya faaliyetten
alı
konulabileceği, ancak, millî
güvenliğin, kamu düzeninin, suçun iş
lenmesini veya suçun devamı
nı
önlemenin yahut yakalamanı
n gerektirdiği hallerde gecikmede
sakı
nca bulunmasıhalinde kanunla bir merciin derneği faaliyetten
men ile yetkilendirilebileceği, bu merciin kararı
nı
n yirmi dört saat
içinde, görevli hâkimin onayı
na sunulacağı
, hâkimin kararı
nıkı
rksekiz
saat içinde açı
klayacağı
, aksi halde, bu idari kararı
n kendiliğinden
yürürlükten kalkacağıöngörülmüştür. Buna göre, dernek kurma
özgürlüğü, derneğin kuruluş sözleş
mesi niteliğindeki tüzüğünü
kendisinin oluşturması
, değiştirmesi, organları
nıbelirleyebilmesi,
organları
nı
n
iradeleri
dı
şı
nda
ancak
mahkeme
kararı
yla
kapatı
labilmesi gibi güvenceleri kapsamaktadı
r.
Nitekim, 2908 sayı
lı“Dernekler Kanunu”nun 9. maddesinin
birinci fı
krası
nda, derneklerin kuruluş bildirisini ve eklerini
merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine vermek
suretiyle tüzelkişilik kazanacakları
; 19. maddesinde, her dernekte
genel kurul, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun oluşturulması
nı
n
zorunlu olduğu; 26. maddesinde, dernek organları
nı
n seçilmesi,
dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshedilmesi; 49.
maddesinde, dernek genel kurulunun her zaman derneğin feshine
karar verebileceği; 50. maddesinde, hangi hallerde mahkeme kararı
ile derneğin feshine karar verilebileceği; 51. maddesinde, derneğin ne
zaman kendiliğinden dağı
lmı
ş sayı
lacağı
; 52. maddesinde de
derneklerin yasada öngörülen hallerde ancak mahkeme kararı
yla
kapatı
labileceği, faaliyetlerinin yasaklanabileceği belirtilmiş
tir.
Bu düzenlemelerden, dernek tüzelkiş
iliğinin kurucu unsurları
nı
n
derneğin tüzük ve organlarıolduğu, derneklerin kuruluşsözleşmesi
niteliğindeki
tüzüklerini
kendilerinin
oluş
turabilecekleri,
değiş
tirilebilecekleri, organları
nı belirleyebilecekleri, organları
nı
n
iradeleri
dı
şı
nda
derneklerin
ancak
mahkeme
kararı
yla
kapatı
labilecekleri anlaşı
lmaktadı
r.
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,
bu sı
nı
rlamanı
n Anayasa’nı
n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
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düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykı
rı
olamayacağıbelirtilmiş
tir.
İ
tiraz konusu kurallarla Türk Hava Kurumu’nun yetkili
organları
nı
n iradeleri dı
ş
ı
nda bu organları
n görevlerine son vermeye
ve bunları
n görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar
oluş
turmaya, tüzüklerini değiştirmeye, yürürlükten kaldı
rmaya ve
yeniden düzenlemeye yürütmenin yetkili kı
lı
nmasıve organları
n
görevlerine son verilmesi, Anayasa’nı
n 33. maddesinin güvence
altı
na aldı
ğıdernek kurma özgürlüğü alanı
na yapı
lmı
ş açı
k bir
müdahale niteliğindedir. Böyle bir müdahalenin her şeyden önce
Anayasa’nı
n ilgili maddesinde belirtilen nedenlerden birine
dayandı
rı
lmı
ş olması gerekir. Oysa, itiraz konusu kurallar
Anayasa’nı
n 33. maddesinde belirtilen sı
nı
rlama nedenlerinden
herhangi birine dayanmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kurallar Anayasa’nı
n 13. ve
33. maddelerine aykı
rı
dı
r ve iptalleri gerekir.
Ali HÜNER ve Fulya KANTARCIOĞLU bu görüşlere ek
gerekçe ile katı
lmı
şlardı
r.
Kurallar, Anayasa’nı
n 13. ve 33. maddelerine aykı
rıgörülerek
iptal edilmişolduğundan, ayrı
ca Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n ikinci,
dördüncü ve altı
ncıfı
kralarıile 2., 5., 6., 12., 17., 19., 25., 26. ve 138.
maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiş
tir.
VI- SONUÇ
28.3.2000 günlü, 4552 sayı
lı“Dernekler Kanununda Değişiklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un;
A- 1. maddesiyle değiş
tirilen 6.10.1983 günlü, 2908 sayı
lı
Dernekler Kanunu’nun 71. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n (2) sayı
lı
bendinin, “Türk Hava Kurumu” yönünden Anayasa’ya aykı
rıolduğuna
ve İ
PTALİ
NE,
B- 2. maddesiyle 2908 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 7.
maddenin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
24.12.2003 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Baş
kanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Fazı
l SAĞLAM

EK DEĞİ
Şİ
K GEREKÇE YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2002/43
: 2003/103

Baş
vuran Yargı
tay 2. Hukuk Dairesi ve Danı
ş
tay 10.
Dairesince, 28.3.2000 günlü, 4552 sayı
lı“Dernekler Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması Hakkı
nda Kanun”un 1. maddenin, ikinci
fı
krası
nı
n 2 numaralıbendinin (a) ve (b) alt bentleri ile 2. maddesinin
iptali istemiyle açı
lan davalar sonucunda 24.12.2003 günlü,
E.2002/43, K.2003/103 sayı
lıitiraz konusu kuralları
n, Anayasa’nı
n 33.
ve 13. maddelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptaline karar verilmiş
, ancak
Anayasa’nı
n 138. maddesine aykı
rı
lı
k oluş
turmadı
ğı belirtilmiş
olduğundan, aşağı
da izah edeceğim nedenlerle sözü edilen kurallar,
Anayasa’nı
n 138. maddesine de aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
İ
tiraz konusu kuralları
n Anayasa’nı
n 138. maddesine aykı
rı
lı
k
konusu ile ilgili olarak olayıve Danı
ştay 10. Dairenin aldı
ğıkararları
özetlemek gerekirse:
Türk Hava Kurumu’nun 33. Büyük Genel Kurulu tarafı
ndan
kabul edilerek Bakanlar Kurulu’nun 18.10.1994 günlü kararı
yla
onaylanan ve 17.11.1994 tarihli Resmî Gazete’de yayı
mlanarak
yürürlüğe konulmuşbu Kurumun Tüzüğü varken ve yeniden Genel
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Kurul Kararıalı
nmadı
ğıhalde Bakanlar Kurulu’nun 1.11.1999 tarihli
kararıile adıgeçen Kurumun Tüzüğünün yürürlükten kaldı
rı
lması
na
dair Tüzük’ün yürürlüğe konulduğu, bu Tüzüğün Geçici 1.
maddesinde, Türk Hava Kurumunun yürürlükten kaldı
rı
lan
Tüzüğünde belirtilen organları
n görevlerinin bu Tüzüğün yürürlüğe
girmesiyle sona ereceğinin; söz konusu organları
n görevlerinin
Baş
bakanlı
kça belirlenecek bir başkan ve iki üyeden oluşan üç kiş
ilik
bir kural tarafı
ndan yerine getirildiğinin; bu kurulun en geç altıay
içinde T.H.K’nun yeniden yapı
landı
rı
lması
na iliş
kin Tüzüğü
hazı
rlayarak Bakanlar Kurulu’na sunacağı
nı
n belirtildiği, diğer taraftan
Baş
bakanlı
ğı
n 1.11.1999 tarihli işlemiyle de üç kiş
ilik kurula atama
yapı
ldı
ğı
, davacı
lar tarafı
ndan açı
lan dava sı
rası
nda Danı
ştay 10.
Dairesinin 17.2.2000 günlü, E.1999/4871 sayı
lıkararı
yla “THK
Tüzüğünün yürürlükten kaldı
rı
lması
na dair Tüzük’ün yürütülmesinin
durdurulması
na” karar verildiği, aynıDairenin 9.3.2000 günlü,
E.1999/5044 sayı
lıkararı
yla da, Başbakanlı
ğı
n üç kiş
ilik kurula atama
yapı
lması
na ilişkin “1.11.1999 tarihli iş
lemin yürütülmesinin
durdurulması
na” karar verildiği, bu üç kurul tarafı
ndan hazı
rlanan ve
17.2.2000 günlü Resmî Gazetede yayı
mlanarak yürürlüğe konulan
Türk Hava Kurumu Tüzüğü’nün ve anı
lan Bakanlar Kurulu kararı
nı
n
iptali istemiyle açı
lan davada da, 23.3.2000 günlü, E.2000/893 sayı
ile “yürütmenin durdurulması
na” karar verildiği, bu davanı
n görülmesi
sı
rası
nda ise 30.3.2000 tarihli Resmî Gazete’de yayı
mlanarak
yürürlüğe konulan 28.3.2000 günlü, 4552 sayı
lıYasa’nı
n getirildiği, bu
Yasa ile itiraz konusu kurallar uyarı
nca Başbakanlı
ğı
n 30.3.2000
tarihli iş
lemiyle üç kiş
ilik kurul tarafı
ndan hazı
rlanan T.H.K. Tüzüğü
5.5.2000 tarihli Resmî Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe
konulmuş
tur.
Anayasa’nı
n mahkemelerin bağı
msı
zlı
ğı baş
lı
klı 138.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda “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.” kuralıyer almaktadı
r.
Anayasa’nı
n bu kuralıuyarı
nca, yasama, yürütme organlarıile
idarenin, mahkeme kararları
na uymak zorunda oldukları
, Yasama
Organı
nı
n yapacağıdüzenlemelerde de daha önce aynıkonuda
verilen yargıkararları
nıetkisiz kı
lacak biçimde yasa yapamayacağı
yükümlülüğünün bulunduğu hiçbir tereddüde yer vermeyecek ş
ekilde
açı
k ve seçiktir. Bu kural, gerek mahkeme kararları
nda ve gerekse
doktrinde net ve açı
k olarak “mahkeme kararları
na uyulmak
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zorunludur” şeklinde ifade edilmektedir. Anayasa’nı
n sözü edilen 138.
maddesinde, “yürürlüğün durdurulmasıkararı
” veya “esas hakkı
ndaki
kararı
” veya “iptal hakkı
nda verilen kararı
” ş
eklinde bir ayı
rı
mı
yapı
lmamı
ş, sadece “... mahkeme kararları
nı hiçbir suretle
değiş
tiremez ve bunları
n yerine getirilmesini geciktiremez” kuralı
na
yer verilmiştir. Bu karar, ister yürürlüğün durdurulması
na iliş
kin olsun,
ister davanı
n esası
na ilişkin olsun, fark olmaksı
zı
n yasama, yürütme
organlarıile idare, mahkeme kararları
na uymak zorundadı
rlar.
Olayı
mı
zda Bakanlar Kurulunca ve Başbakanlı
kça iki defa
THK’nun Tüzüğü yeniden düzenlendiği, THK Genel Kurulunca seçilen
organları
nı
n görevlerine son verilmesine ve üç kiş
ilik kurula Tüzük
hazı
rlama yetkisi verildiği, bu iş
lemlere karş
ıaçı
lan davalarda her
seferinde Danı
ş
tay 10. Dairesince konu edilen işlemler için
“yürütmenin durdurulması
na” karar verildiği halde, Anayasa’nı
n 138.
maddesi uyarı
nca Mahkemenin bu kararlar ı
na uyulmasıgerekirken
ı
srarla ve inatla, Anayasa’ya aykı
rıbir ş
ekilde iptale konu edilen
kurallar getirilmiştir. Böylece TBMM ve Bakanlar Kurulunca, Danı
ştay
10. Dairesinin kararları
na uymak yerine, mahkemenin hukuka aykı
rı
bulduğu karar konusu kuralları
, aynıiçerikli olarak bu kez Yasa ile
düzenlenerek amaç saptı
rmasıyoluyla Mahkeme kararlarıetkisiz
hale getirilmek istenilmiştir. Bu nedenle itiraz konusu kurallar,
Anayasa’nı
n 138. maddesinin dördüncü fı
krası
na da aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r. Mahkememizce iptal kararıverilirken itiraz konusu
kuralları
n Anayasa’nı
n 33. ve 13. maddelerine aykı
rı
lı
ğıyanı
nda 138.
maddesine de dayandı
rı
lmasıgerektiğinden değişik gerekçe yazmak
zaruretinde bulunmaktayı
m.

Üye
Ali HÜNER
EK GEREKÇE
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2002/43
: 2003/103

Bakanlar Kurulu’nun 1.11.1999 günlü kararı
yla yürürlüğe giren
Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na Dair
Tüzük’ün 1. maddesinde, Türk Hava Kurumu’nun yürürlükten
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kaldı
rı
lan tüzüğünde belirtilen organları
n görevlerinin bu Tüzüğün
yürürlüğe girmesiyle sona ereceği, bu görevlerin ise Baş
bakalı
k’ça
belirlenecek bir başkan ve iki üyeden oluş
an üç kişilik bir kurul
tarafı
ndan yerine getirileceği, bu kurulun da en geç altıay içinde Türk
Hava Kurumu’nun yeniden yapı
landı
rı
lması
na ilişkin Tüzüğü
hazı
rlayarak Bakanlar Kuruluna sunacağıbelirtilmiş
, üç kişilik kurul da
1.11.1999 günlü Bakanlar Kurulu Kararı
yla oluş
turulmuş
tur.
Danı
ş
tay 10. Dairesi tarafı
ndan Tüzük’le ilgili olarak 17.2.2000
gün ve Esas 1999/4871 sayıile kurula atama işlemi için de 9.3.2000
gün ve 1999/5044 sayı ile yürütülmenin durdurulması kararı
verilmiş
tir.
Üç kişilik kurul tarafı
ndan hazı
rlanan Tüzük ile Bakanlar Kurulu
kararı
na karş
ıaçı
lan davada da aynıDaire tarafı
ndan 23.3.2000 gün
ve E.2000/893 sayıile yürütmenin durdurulmasıkararıalı
nmı
ştı
r. Bu
davalar devam ederken çı
karı
lan 28.3.2000 günlü 4552 sayı
lı
Yasa’nı
n dava konusu Geçici 7. maddesiyle Türk Hava Kurumu’nun
organları
nı
n görevleri Yasa’nı
n yayı
mıtarihinde sona erdirilip, bu
görevlerin Başbakanlı
kça belirlenecek üç kişilik bir Kurul tarafı
ndan
yerine getirileceği, söz konusu Kurul’un en geç bir ay içinde Türk
Hava Kurumu’nun yeniden yapı
landı
rı
lması
na ilişkin tüzüğü
hazı
rlayarak Bakanlar Kurulu’na sunacağıöngörülmüş
tür. Böylece,
Danı
ştay’da görülmekte olan davanı
n konusunu oluşturan idari işlem
yasa kuralıhaline dönüştürülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 138. maddesinin son fı
krası
nda, “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.” denilmektedir.
Davanı
n geçirdiği evrelerden açı
kça anlaş
ı
lacağıgibi, Yasama
organıitiraz konusu Geçici 7. madde ile diğer yargıkararları
yla aynı
etki ve değerde olan yürütmenin durdurulmasıkararı
nısonuçsuz
bı
rakmak amacı
yla yasal düzenleme yaparak Anayasa’nı
n 138.
maddesini ihlâl etmiş
tir.
Öte yandan, Anayasa’nı
n benimsediği kuvvetler ayrı
lı
ğıilkesi,
devletin üstlendiği görevlerin niteliklerine göre, yasama, yürütme ve
yargıorganlarıtarafı
ndan yerine getirilmesini zorunlu kı
lar. Bu
organlardan birinin, diğerinin görev alanı
yla ilgili iş
lem yapması
,
fonksiyon gasbıolarak nitelendirileceğinden hukukun üstünlüğünü
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egemen kı
lmakla yükümlü hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. İ
tiraz
konusu Geçici 7. madde ile idari iş
lem niteliğinde yasama
tasarrufunda bulunularak bu ilke de ihlâl edilmiştir.
Açı
klanan nedenlerle Anayasa’nı
n yalnı
z 13. ve 33.
maddeleriyle ilgili görüşlerin karar gerekçesini oluş
turmaya yeterli
olmadı
ğı
nıyukarı
da belirtilen görüşlere de yer verilmesi gerektiğini
düşünüyorum.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

SINIRLAMA KARARINA İ
Lİ
ŞKİ
N KARŞIOY GEREKÇESİ
I. 28.03.2000 günlü ve 4552 sayı
lıDernekler Kanunu’nda
Değiş
iklik Yapı
lması Hakkı
nda Kanun’un Yargı
tay’ca itiraz konusu
yapı
lan hükümleri aynen şöyledir:
“Madde 1 - 28.03.2000 günlü ve 4552 sayı
lıDernekler
Kanununun 71 inci maddesinin birinci ve ikinci fı
kralarıaşağı
daki
şekilde değiştirilmiştir.
Türkiye Kı
zı
lay Derneği kuruluş amacı
na ve uluslar arası
anlaş
malarla tayin edilen nitelik ve durumuna göre; Türk Hava
Kurumu ise kuruluş amacı
na göre düzenlenen tüzüklerine ve
kanunları
n verdiği görev ve yetkilere uygun olarak teşkilatlanı
r ve
yönetilir.
Bakanlar Kurulu, Türkiye Kı
zı
lay Derneği ve Türk Hava
Kurumunun;
1. Genel kurulları
nı
n kararıüzerine tüzüklerini onaylamaya,
2. Denetleme yetkileri bulunan mercilerin raporlarıüzerine,
a) Organları
nı
n görevlerine son vermeye ve bunları
n
görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar oluşturmaya,
b) Tüzüklerini değiştirmeye, yürürlükten kaldı
rmaya ve
yeniden düzenlemeye,
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Yetkilidir.”
Madde 2 – 2908 sayı
lıKanuna aşağı
daki madde eklenmiştir.
Geçici Madde 7 - (Ek: 4552 - 28.3.2000) Türk Hava
Kurumunun organları
nı
n görevleri bu Kanunun yayı
mıtarihinde
sona erer. Söz konusu organları
n görevleri, Başbakanlı
kça
belirlenecek bir başkan ve iki üyeden oluşan üç kişilik bir Kurul
tarafı
ndan yerine getirilir. Bu kurul en geç bir ay içinde Türk
Hava Kurumunun yeniden yapı
landı
rı
lması
na ilişkin tüzüğü
hazı
rlayarak Bakanlar Kuruluna sunar.”
II. Mahkeme davada uygulanacak kuralla ilgili olarak verdiği
kararda Yargı
tay’ı
n baş
vurusunu esas alarak, 28.03.2000 günlü ve
4552 sayı
lıDernekler Kanunu’nda Değişiklik Yapı
lması Hakkı
nda
Kanun’un 6.10 1983 sayı
lıDernekler Kanunu’nun 71. maddesini
değiş
tiren 1 maddesinin tümünün iptali istenmişse de maddenin
ikinci fı
krası
nı
n 2 sayı
lıbendi dı
şı
nda kalan bölümünün davada
uygulama olanağıbulunmadı
ğı
ndan, bu bölüme ilişkin başvurunun
Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine karar vermişve incelemeyi
adıgeçen yasanı
n 1. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n yalnı
zca 2 No.lu
bendinin a ve b alt bentleri ve aynıyasanı
n 2. maddesi ile
getirilen geçici 7. madde ile sı
nı
rlıolarak yapmı
ştı
r. Bu hükümler
yukarda aktarı
lan yasa maddesinde kalı
n punto ile vurgulanmı
ş
tı
r.
Esasen anayasal sorun da bu hükümlerle ilgili olup, DANIŞTAY’ı
n
işbu dava ile birleştirilen baş
vurusundaki iptal talebi de bunlarla sı
nı
rlı
olarak yapı
lmı
ştı
r.
III. Bu hükümler dikkatle okunursa, bunlardan yalnı
zca geçici
7. maddenin Türk Hava Kurumu ile ilgili olduğu, buna karş
ı
lı
k 1.
maddenin ikinci fı
krası
nı
n 2 No.lu bendinin (a) ve (b) altbentlerinin
her iki kurumu da kapsadı
ğıaçı
kça görülmektedir. Esasen sı
nı
rlama
kararı
nı
n konusu da, yalnı
zca (a) ve (b) altbentleri ile ilgilidir.
Bu hükümleri yalnı
zca Türk Hava Kurumu yönünden ele
alarak sı
nı
rlamak, her iki kurum için ortak olan tek bir normdan
yapay bir biçimde iki soyut norm yaratmak anlamı
na gelir. Bu da
hukuken caiz değildir. Nası
l ki yasaları
n genelliği gereği, kapsamı
içinde yer alan belirsiz sayı
da birçok kiş
iye uygulanacak olan bir
normun, itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi, o
normun uygulanacağıkişi ile sı
nı
rlıbir denetim sağlamı
yorsa, itiraz
konusu normun yalnı
zca Türk Hava Kurumu ile sı
nı
rlıolarak
296

denetlenmesi de aynınedenle mümkün değildir. Belirsiz sayı
da
kişilerin norm kapsamıiçinde olması
yla, olayda olduğu ş
ekilde
yalnı
zca iki kurumun itiraz konusu normun kapsam ıiçinde olması
arası
nda anayasal denetim bakı
mı
ndan hiçbir nitelik farkıolmayı
p,
yalnı
zca bir bir nicelik farkımevcuttur. Böyle bir nicelik farkı
nı
n
anayasal denetimde farklıbir sonuç yaratmasımümkün değildir.
Konuyu daha açı
k bir biçimde sunmak gerekirse, ikinci fı
kranı
n iptal
istemi dı
şı
nda kalan bölümü, Dernek adıbelirtmeksizin daha genel bir
ifadeyle “Bakanlar Kurulu, Kamuya yararlıderneklerin; 1. Genel
kurulları
nı
n kararı üzerine tüzüklerini onaylamaya, ... yetkilidir”
şeklinde kaleme alı
nmı
şolsaydı
, böyle bir hükme yönelik olarak itiraz
yoluyla yapı
lacak bir anayasal denetimi, davada
maddenin
uygulanacağıdernek yönünden sı
nı
rlamak herhalde akla gelen bir yol
olmazdı
. İ
tiraz konusu kuralları
n yalnı
zca iki derneği kapsamıiçine
alması
, farklıbir yaklaşı
mıhaklıkı
lamaz. Bu nedenle itiraz konusu
hükümlerin herhangi bir sı
nı
rlamaya gidilmeksizin
incelenmesi
gerekirdi.
IV. Gerçek duruma bakı
lı
rsa, çoğunluğun sı
nı
rlama kararıile
bağlantı
lıolarak verdiği iptal kararıgerçek anlamı
yla iptal kararı
niteliği taşı
mamaktadı
r. Çünkü sözde iptal edilmişbulunan norm,
Kı
zı
lay için varlı
ğı
nıkorumaktadı
r. Bunun öğretideki adıiptal değil
ihmaldir. Başka bir deyiş
le itiraz konusu norm iptal edilmemiş
, Türk
Hava Kurumu için ihmal edilmiştir. Bu açı
dan 1961 Anayasası
’nı
n
152. maddesinin dördüncü fı
krası
nda yer alan kural, görüş
ümüzü
daha açı
k bir biçimde doğrulamaktadı
r. Bu kurala göre:
“Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen
Anayasaya aykı
rı
lı
k iddialarıüzerine verdiği hükümlerin, olayla
sı
nı
rlıve yalnı
z taraflarıbağlayı
cıolacağı
na da karar verebilir.”
Dikkat edilirse bu kuralda “iptal kararı
” sözü geçmemekte,
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hükümler”den söz edilmektedir.
Bunun nedeni, olayla sı
nı
rlıve yalnı
zca taraflarıbağlayı
cıbir kararı
n
iptal değil ihmal anlamı
na gelmesidir. Çoğunluk kararı
nda yapı
lan
sı
nı
rlama aslı
nda 1961 Anayasası
’nı
n yukarda anı
lan kuralı
nı
n bir
uygulamasıniteliğindedir. Oysa bu hüküm 1982 Anayasası
’nda artı
k
yer almı
ş değildir. Bunun tarihsel yorum kuralıuyarı
nca taş
ı
dı
ğı
anlam, Anayasa Mahkemesi’nin itiraz davaları
nda olayla sı
nı
rlıve
yalnı
zca taraflarıbağlayı
cıbir karar verme yetkisinin ilke olarak
kaldı
rı
lmı
şolması
dı
r. Ancak hemen belirtelim ki 1961 Anayasası
’nı
n
bu hükmünün 1982 Anayasası
’nda yer almamı
şolması
, yasanı
n
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özelliği ve Anayasa kuralları bakı
mı
ndan
zorunluk bulunan
durumlarda sı
nı
rlama yapı
lamayacağıanlamı
na gelmez. Örneğin
yasada baş
ka kurallarda yer alan baş
ka norm olguları
nı
n, iptali söz
konusu olan norma bağlıkı
lı
nmı
şolmasıve/veya bu başka kuralları
n
davada uygulanacak norm niteliği taşı
mamasıhalinde, normun
varlı
ğı
nıkorumaya devam etmesi ve yalnı
zca davada uygulanacak
norm yönünden iptal edilmesi zorunlu olabilir. Birçok ceza normu bu
niteliktedir. Aynıceza normu, farklısuç tanı
mları
nı
n yaptı
rı
mıolarak
düzenlenmişolabilir. Bu durumda suç tanı
mı
nı
n Anayasaya aykı
rı
bulunması
, buna bağlıolarak ceza normunun da bu suç tanı
mı
yönünden iptalini gerektirebilir. Ama aynıceza normu diğer suç
tanı
mlarıiçin varlı
ğı
nıve geçerliliğini korur. Ancak burada gerçek
anlamda bir iptal söz konusu olup, bunun ihmal ya da olayla sı
nı
rlı
lı
k
uygulaması
yla bir ilgisi yoktur.
Oysa dava konusu olayda böyle bir özellik bulmak mümkün
değildir. İ
ptal konusu norm, Kı
zı
lay ya da Türk Hava Kurumu için aynı
biçimde uygulanacaktı
r. Bu konuda normun içeriği ya da özelliği
bakı
mı
ndan hiçbir fark yoktur. Normun iptali de Kı
zı
lay ya da Türk
Hava Kurumu’nun farklıözellikleri ile ilgili olmayı
p, doğrudan doğruya
normun kendi içeriğinden kaynaklanan nedenlere dayandı
rı
lmı
ş
tı
r.
Kaldıki (a) ve (b) altbetlerinde geçen “organları
nı
n” ve “tüzüklerini”
sözcüklerinin her iki kurumu kapsadı
ğıaçı
ktı
r. Anayasa Mahkemesi,
her iki kurum için ortak olarak düzenlenmişbir normu, yasa ya da
Anayasadan kaynaklanan haklıbir neden olmaksı
zı
n
sı
nı
rlama
kararıile yapay bir biçimde ayı
rma yetkisine sahip değildir. Kaldıki
1961 Anayasası
’nı
n yukarda anı
lan hükmü, geçerli olsaydıdahi,
kararı
n olayla sı
nı
rlıolarak verilebilmesi için olayı
n özelliğinden
kaynaklanan haklıve makul bir gerekçeye dayanmasıgerekirdi.
Açı
klanan nedenlerle incelemenin Türk Hava Kurumu ile sı
nı
rlı
olarak yapı
lması
na ve bu karar uyarı
nca iptal kararı
nı
n yalnı
zca Türk
Hava Kurumu ile sı
nı
rlıolarak verilmesine ilişkin çoğunluk kararı
na
katı
lmı
yorum.

Üye
Fazı
l SAĞLAM
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/111
: 2004/1
: 7.1.2004

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Erdemli Sulh Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 8.6.1942 günlü, 4250 sayı
lı“İ
spirto ve
İ
spirtolu İ
çkiler İ
nhisarıKanunu”nun 4619 sayı
lıYasa ile değiştirilen
28. maddesi ile 40. maddesinin, Anayasa’nı
n 2., 5., 10., 11. ve 48.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
k hakkı
nda, ruhsatsı
z olarak açı
ktan içki satı
şıyapmak
suçundan açı
lan kamu davası
nda, 4250 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu
kuralları
nı
n, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
nıciddî bulan Mahkeme, iptali
istemiyle başvurmuştur.
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
8.6.1942 günlü, 4250 sayı
lı“İ
spirto ve İ
spirtolu İ
çkiler İ
nhisarı
Kanunu”nun itiraz konusu 28. ve 40. maddeleri şöyledir:
“MADDE 28- (Değişik: 11/1/2001-4619/5.m.)
19. maddenin birinci fı
krası
na göre ruhsat almadan satı
ş
yapanlar ve aynımaddenin üç ve dördüncü fı
kraları
ndaki esaslara
uymayanlar altmı
ş
milyon Türk Lirası
ndan altı
yüzmilyon Türk Lirası
na
kadar ağı
r para cezasıile cezalandı
rı
lı
rlar. Bu miktarlar Maliye
Bakanlı
ğı
nca her yı
l belirlenen yeniden değerleme oranı
nda artı
rı
lı
r.
Ayrı
ca, bu fiili işleyenlere ait iş
yerlerinin bir aydan üç aya kadar
kapatı
lması
na hükmolunur.”
“MADDE 40- Müsadere edilen eş
ya ve maddelerin sat ı
şı
ndan
elde edilecek paralarla, kaçakçı
lı
ktan başka suçlardan dolayıbu
kanuna göre hükmolunup tahsil edilen para cezaları
,İ
nhisar İ
daresi
Bütçesine irat kaydedilir.”
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B- İ
lgili Yasa Kuralı
4250 sayı
lıYasa’nı
n ilgili görülen 19. maddesi ş
öyledir:
“Madde 19 - (Değişik: 3023 - 14.6.1984) İ
spirto ile bira ve ş
arap
dahil her çeş
it ispirtolu içki satmak isteyenler İ
nhisarlar İ
daresinden
ruhsat almaya mecburdurlar. Bu ruhsatı
n esaslarıMaliye ve Gümrük
Bakanlı
ğı
nca objektif kurallar belirlenerek düzenlenecek bir
yönetmelikle tespit edilir.
Açı
k olarak satanlar 2559 sayı
lıPolis Vazife ve Salahiyet 7 nci
maddesine göre en büyük mülki amirden, içki yerleri için aranan
ruhsatıalmaya mecburdurlar.
(Değiş
ik 3. fı
kra: 4619 - 11.1.2001) Öğrenci yurtları
, spor
kulüpleri, her türlü öğretim ve eğitim kurumları
, kahvehane,
kı
raathane, pastahane, bezik ve briç salonları
nda alkollü içkilerin
satı
ş
ıiçin ruhsat verilmez. Akaryakı
t istasyonları
nı
n mağaza ve
lokantaları
nda ise, hacmen % 5 alkolden fazla alkol içeren yüksek
alkollü içkilerin satı
ş
ıiçin ruhsat verilmez.
(Değiş
ik 4. fı
kra: 4619 - 11.1.2001) Alkol, bira ve ş
arap dahil
her çeş
it alkollü içkinin televizyon, kablolu yayı
n, radyo ve kamu yayı
n
araçları
yla reklamı
nı
n yapı
lması
, ayrı
ca, içki satı
şyerleri ile tüm ticari
ve kamuya açı
k yerlerde, tüketilmek veya beraberinde götürülmek
üzere onsekiz yaşı
ndan küçüklere alkollü içecek satı
lmasıveya
sunulmasıyasaktı
r. Ruhsatlıbayiler, tüketici talepleri doğrultusunda
alkollü içki bulundurur ve bunlara satı
şmahallinde adil teş
hir imkânı
sağlarlar.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda, itiraz konusu kuralları
n Anayasa’nı
n 2., 5.,
10., 11. ve 48. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, baş
vuru kararıve ekleri, ilk
inceleme raporu, itiraz konusu ve ilgili görülen yasa kuralları
,
dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
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Ruhsatsı
z olarak açı
ktan içki satı
ş
ıyapan sanı
k hakkı
nda 4250
sayı
lı Yasa’nı
n 19., 28. ve TCK’nı
n 119. maddeleri uyarı
nca
cezalandı
rı
lmasıistemiyle açı
lan kamu davası
nda, 4250 sayı
lı
Yasa’nı
n 28. ve 40. maddelerinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
nıciddî
bulan Mahkeme iptali için başvurmuştur.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, o dava sebebiyle
uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin
hükümlerini Anayasa’ya aykı
rıgörürse veya taraflardan birinin ileri
sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rsa bu hükmün
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurmaya yetkilidir. Ancak bu
kurallar uyarı
nca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne
başvurabilmesi için, elinde yöntemince açı
lmı
ş ve mahkemenin
görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali istenen kuralı
n o
davada uygulanacak olmasıgerekir. Uygulanacak yasa kurallarıise,
davanı
n değiş
ik evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya
davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak
nitelikteki kurallardı
r.
4250 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesinde, 19 uncu maddenin birinci
fı
krası
na göre ruhsat almadan satı
şyapanlar ve aynımaddenin üç ve
dördüncü fı
kraları
ndaki esaslara uymayanlar için yaptı
rı
m
öngörülmüş, göndermede bulunulan 19. maddenin birinci fı
krası
nda
da ispirto ile bira ve ş
arap dahil her çeşit ispirtolu içki satmak
isteyenlerin İ
nhisarlar İ
daresinden ruhsat almaya mecbur oldukları
belirtilmiştir.
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden olayda, içki satı
ş
ı
yapı
lan işyerinde “kapalıiçki ve mamul tütün satı
şbelgesi” bulunduğu
anlaş
ı
lmakta olup, sanı
k hakkı
nda da bu nedenle değil, açı
kta alkollü
içki içirdiği ileri sürülerek iş
lem yapı
lmı
ş
tı
r. Belirtilen eylem ise, itiraz
konusu 28. madde ile kapsama alı
nmayan 19. maddenin ikinci
fı
krası
yla ilgilidir. Bu fı
kraya göre, açı
k olarak satanlar 2559 sayı
lı
Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu’nun 7. maddesine göre en büyük
mülki amirden içki yerleri için aranan ruhsatıalmaya mecburdurlar.
Bu durumda, 19. maddenin sanı
ğı
n eylemine uyan ikinci
fı
krası
na gönderme içermeyen 4250 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu 28.
maddesi ile bu Kanun’a göre hükmolunup tahsil edilen para
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cezaları
nı
n, İ
nhisar İ
daresi Bütçesi’ne irat kaydedileceğine ilişkin 40.
maddesi bakı
lmakta olan davada uygulanacak kurallar değildir.
Baş
vurunun, Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.
Bu görüşlere Mehmet ERTEN, Sacit ADALI ve Fazı
l SAĞLAM
katı
lmamı
ş
lardı
r.
IV- SONUÇ
8.6.1942 günlü, 4250 sayı
lı“İ
spirto ve İ
spirtolu İ
çkiler İ
nhisarı
Kanunu”nun 4619 sayı
lıYasa ile değiş
en 28. maddesi ve 4250 sayı
lı
Yasa’nı
n 40. maddesinin; itiraz baş
vurusunda bulunan Mahkemenin
davada uygulayacağıkural olmadı
ğı
ndan, bu maddelere yönelik itiraz
başvurusunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE, Sacit
ADALI, Mehmet ERTEN ile Fazı
l SAĞLAM’ı
n karşı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA, 7.1.2004 gününde karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ertuğrul ERSOY

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Mehmet ERTEN
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Üye
Samia AKBULUT

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Fazı
l SAĞLAM

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/111
: 2004/1

Market işleticisi olan sanı
k Bünyamin Çetin hakkı
nda izinsiz
olarak açı
k içki sattı
ğıyolunda zabı
taca düzenlenen tutanakla
başlayan soruşturmada, adıgeçenin ayrı
ca ruhsatsı
z olarak kapalı
içki sattı
ğı
nı
n da tesbit edilmesi üzerine, C. Savcı
sı
nı
n, kovuş
turmaya
yetkili olduğu ruhsatsı
z olarak kapalıiçki satma suçundan dolayı
sanı
ğa ön ödeme önerisinde bulunduğu, öneriye uymamasıüzerine
de anı
lan suç nedeniyle 4250 sayı
lıKanun'nun 19/1. maddesi
aracı
lı
ğıile aynıKanun'un 28. ve Türk Ceza Kanunu'nun. 119.
maddeleri uyarı
nca cezalandı
rı
lması için kamu davası açtı
ğı
anlaş
ı
lmı
ş
, açı
lan bu davada da Mahkeme, sanı
ğı
n Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k iddiası
nıciddi bularak olayda uygulanmasıistenen 4250
sayı
lıKanun'un 28. ve 40. maddelerinin iptali için baş
vurmuştur.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun “Tahkikat ve hükmün
hududu” başlı
klı150. maddesinin birinci fı
krası
nda “Tahkikat ve
hüküm, yalnı
z iddianamede beyan olunan suça ve zan altı
na alı
nan
şahı
slara hasredilir.” denilmekte, aynıKanun’un “Hükmün mevzuu ve
suçu takdirde mahkemenin yetkisi” baş
lı
klı257. maddesi ise
“Hükmün mevzuu, duruşmanı
n neticesine göre iddianamede
gösterilen fiilden ibarettir. Fiili takdirde mahkeme, iddia ve
müdafaalarla bağlıdeğildir.” hükmünü içermektedir.
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu uyarı
nca takibi gereken izinsiz
olarak açı
k içki satmak eylemini takiple görevli olmayan C. Savcı
sı
,
kovuşturmaya yetkili olduğu ruhsatsı
z olarak kapalıiçki satma suçunu
açtı
ğıkamu davası
na konu etmiş ve eylemine uyan 4250 sayı
lı
Kanun’un 28. ve Türk Ceza Kanunu’nun 119. maddeleri uygulanarak
sanı
ğı
n cezalandı
rı
lması
nıistemiştir. Buna göre, ortada yetkili
makamca usulüne uygun olarak açı
lmı
şbir dava ve suç tarihinde
TEKEL idaresinden alı
nmı
şkapalıiçki satma ruhsatı
nı
n bulunmadı
ğı
yargı
lama aş
aması
nda belgeli olarak saptanan, bu nedenle de
ruhsatsı
z olarak kapalıiçki satma suçundan cezalandı
rı
lmasıistenen
bir sanı
k ve de açı
lan davaya bakmaya yetkili ve görevli bir mahkeme
bulunmaktadı
r. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 150. ve 257.
maddeleri uyarı
nca Mahkeme, dava konusu edilen bu suça ve zan
altı
ndaki sanı
ğa hasren iddianamede gösterilen ruhsatsı
z olarak
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kapalı içki satma fiilini takdir ederek açı
lan kamu davası
nı
sonuçlandı
rı
cınitelikte nihai bir hüküm vermek durumundadı
r. Bu
hükmü verirken de kamu davasıyolu ile takip edilemeyen, sadece
zabı
taca iş
yerinin kapatı
lması
nıgerektiren izinsiz olarak açı
k içki
satmaya ilişkin diğer eylemini dava konusu yaparak vası
f değişikliğine
gitmesi ve yine bu eylemi esas alarak görevsizlik kararıvermesi,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 7., 263. ve 258. maddeleri
gereğince mümkün bulunmamaktadı
r. Bu itibarla, açı
lan davada
belirtilen sevk maddeleri, 2949 sayı
lı Kanun’un 28. maddesi
çerçevesinde olayda uygulanacak kurallar olmaktadı
r.
Diğer taraftan, 4250 sayı
lıKanun’un 19/1. maddesi aracı
lı
ğıile
aynıKanun’un 28.ve 40. maddeleri yerine suç tarihinde yürürlükte
olan 4733 sayı
lıKanun’un 8/2. maddesinin uygulanmasıgerektiği
düşünülebilirse de, her iki ceza normunun yürürlükte olduğu ve
bunlardan önceki ceza normunun sonraki ceza normu ile zı
mnen ilga
edildiği yönünde yerleşik bir içtihat oluşmadı
ğıve esasen Yargı
tay
uygulaması
nda her iki normun da uygulandı
ğı
, ancak bu ayı
rı
mı
n
hangi norm olguları
na göre yapı
ldı
ğıhususunda belirgin bir ölçütün
bulunmadı
ğıgözönünde tutularak, Mahkemenin bakmakta olduğu
davada 4733 sayı
lıKanun’un 8/2. maddesini uygulamasıgerektiği
düşüncesiyle 4250 sayı
lı Kanun’un 28. ve 40. maddelerinin
uygulanacak kural olmadı
ğış
eklinde bir değerlendirme yapmak da
mümkün görülmemiştir.
Açı
klanan nedenlerle esasa girilmesi gerekirken başvurunun
yetkisizlik yönünden reddi gerektiği yolundaki çoğunluk görüşüne
katı
lmı
yoruz.

Üye
Sacit ADALI
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Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Fazı
l SAĞLAM

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2002/166
: 2004/3
: 21.1.2004

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : 1 inci Ordu Komutanlı
ğıAskeri
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 22.5.1930 günlü, 1632 sayı
lı“Askeri Ceza
Kanunu”nun 4551 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 67. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (A) bendinin, Anayasa’nı
n 10., 13., 23. ve 138.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
1632 sayı
lıAskerî Ceza Kanunu’nun 67/1-A maddesinde yer
alan yurt dı
ş
ı
na firar suçundan açı
lan kamu davası
nda itiraz konusu
kuralı
n, Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Mahkeme, iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü şöyledir:
“Türk vatandaşları
nı
n ne şekilde Türkiye’ye girip çı
kacakları
15.07.1950 tarih ve 5682 sayı
lıPasaport Kanunu’nda belirtilmiştir. Bu
kanun hükümlerine uyan her Türk vatandaşı
nı
n yurt dı
şı
na çı
kma
hakkıbulunmaktadı
r. AynıKanunun 23 üncü maddesinde, Türk
vatandaşları
nı
n seyahatlerinin sı
nı
rlandı
rı
lmasıveya yasaklanması
nı
n
ne ş
ekilde yapı
lacağı belirtilmiş
tir. Asker personele, Pasaport
Kanununda belirtilen şartlarıtaşı
maları
nı
n yanısı
ra, yurt dı
ş
ı
na
çı
kmak için Genelkurmay veya Kuvvet Komutanl ı
kları
ndan izin
alı
nmasızorunluluğu getirilmiştir. 926 Sayı
lıTürk SilâhlıKuvvetleri
Personel Kanunu’nun 127 nci maddesinde yurt dı
şıizinlerinin ne
şekilde verileceği düzenlenmiş, buna göre general amirallere
Genelkurmay Baş
kanlı
ğı
nca, diğer personele ise Kuvvet
Komutanlı
kları aracı
lı
ğı
yla izin verilebileceği düzenlenmiştir.
28.01.1999 tarih ve 20769 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanan Türk
SilahlıKuvvetler İ
zin Yönetmeliğinin 15 inci madde 3 üncü fı
kra (2)
numaralıbendinde yurt dı
ş
ıizin talebinde bulunanları
n izin evrakı
nı
en az üç ay önce, personele yurt dı
şıizin vermeye yetkili
komutanlı
kta hazı
r bulundurulmasıgerektiğine dair düzenleme,
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Yönetmeliğin mezkur maddesinde 17.09.2002 tarih ve 24879 sayı
lı
Resmi Gazete’de yayı
mlanan değiş
iklik ile bir aya indirilmiştir.
Dünyada ve ülkemizde son yı
llarda yaşanan gelişmeler,
özellikle ulaşı
m ve biliş
im alanı
ndaki yeni buluş ve ilerlemeler
dünyada mesafe ve uzak kavramı
nı
n yeniden değerlendirilmesi
zorunluluğunu getirmiştir. Bu gelişmelerle, insanlar dünyanı
n en uzak
bölgesindeki olaylarıanı
nda canlıolarak izleyebilmekte, elindeki
küçücük bir telefonla nerede bulunursa bulunsun görüntülü mesaj alı
p
göndermekte, kamera olarak kullanmakta, görüştüğü kiş
iye canlı
olarak görüntü aktarabilmekte, internette her iş
lemi yapabilmektedir.
Daha fazlasısayı
labilecek bu geliş
meler insanlar arasıilişkileri
doğrudan etkilemektedir. Bu sayede insanlar yurtdı
ş
ı
ndaki etkinliklere
daha fazla katı
labilmekte, değişik ülkelerdeki insanlar arası
nda
etkileş
im ile bilgi akı
şıhı
zlanmaktadı
r. Bu değiş
im ve ekonomik
gelişmeler Türk vatandaş
ları
nı
n daha fazla ve daha sı
k yurtdı
ş
ı
na
çı
kmasıimkanı
nıarttı
rmı
ştı
r. Bunlar dı
şı
nda, halen yurt dı
ş
ı
nda
özellikle Almanya baş
ta olmak üzere çeş
itli Avrupa ülkelerinde
yaklaş
ı
k üç milyon Türk vatandaşı
nı
n yaş
adı
ğıbilinen bir husustur.
Birçok insanı
n yakı
nlarıAvrupa ülkelerinde ikamet etmektedirler.
Yurtdı
şı
nda yaş
ayan insanları
mı
zı
n çoğu imkanı varken çifte
vatandaşlı
ğıseçmeyip çocuğunu askerliğini yapmasıiçin ülkesine
göndermektedir. Asker kişilerin de diğer insanlar gibi yakı
n
akrabası
nı
n ağı
r hastalı
ğı
, ölümü veya başka makûl nedenlerle ani
olarak yurtdı
ş
ı
na çı
kmalarıgereği zaman zaman ortaya çı
kabilir.
Eğitim, seminer veya araştı
rma için yurt dı
şı
na çı
kmak artı
k sı
radan
bir olay haline gelmiştir.
Bu açı
klamalar ı
ş
ı
ğı
nda, bilfarz; bir askeri ş
ahı
s ani bir mazereti
nedeniyle mazeret veya yı
llı
k iznini alarak birliğinden ayrı
lsa, ancak
yurt dı
şıizni almadan yabancımemlekete çı
ksa, izin bitiminden önce
yurda dönüp görevine katı
lsa, daha sonra ihbar veya baş
ka bir
şekilde bu kişinin izinli iken yabancı memlekete çı
ktı
ğı
saptanı
ldı
ğı
nda, izin bitiminde görevine baş
ladı
ğıiçin firar kastıile
hareket etmediği açı
kça belli olması
na rağmen bu kişinin eylemi
yabancımemlekete firar olarak sayı
lmaktadı
r. Bu durum, açı
kça,
Anayasanı
n 10 uncu maddesinde düzenlenen “kanun önünde eşitlik”
ilkesine aykı
rı
dı
r. Zira, As. CK. nun 67/1-A maddesinde yapı
lan bu
değiş
iklik ile sivil bir vatandaşla aynı ş
artlarda (kanuni
yükümlülüklerini yerine getirerek ve yasal yollardan) yurt dı
ş
ı
na çı
kan
bir askeri şahı
s firar kastı ile davranmasa dahi, sı
rf yetkili
komutanlı
ktan yurt dı
ş
ı
na çı
kı
şizni almadı
ğıiçin üç yı
ldan beşyı
la
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kadar hapis cezası
, dahasıAs. CK. nun 30/A maddesi uyarı
nca “Türk
SilahlıKuvvetlerinden Çı
karma” fer’i cezasıile cezalandı
rı
lmaktadı
r.
Suçun sı
rf askeri suç olmasıve verilen cezanı
n miktarıbakı
mı
ndan
hapis cezasıherhangi bir tedbire de çevrilememektedir. Aynı
maddenin 2 nci fı
kra C bendinde ise “Fail mükerrir ise” verilecek
cezanı
n beş seneden on seneye kadar hapis cezasıolacağı
belirtilmiştir. (Çarpı
cıolmasıbakı
mı
ndan bu durumu bir örnekle
belirtmek gerekirse; ağı
r tahrik altı
nda adam öldürmenin cezası
nı
n8
yı
la kadar -takdiri indirim uygulanmadan- indirilebileceği nazara
alı
ndı
ğı
nda, As. CK. nun 67 nci maddesinin öngördüğü cezanı
n
seyahat hürriyetinin kullanı
mı
na getirdiği tahdit ve tehdidin boyutu
daha iyi anlaşı
lmaktadı
r.) Getirilen ceza nedeniyle temel haklardan
olan seyahat hürriyeti kullanı
lamaz duruma getirilmektedir. Sivil
vatandaşlarla aynı şartları yerine getiren, ancak sı
rf yetkili
komutanlı
ktan izin almayan asker kişinin eylemi kastı
na
bakı
lmaksı
zı
n “yabancımemlekete firar” olarak vası
flandı
rı
lmakta, bu
durumda asker vatandaşlar ile sivil vatandaşlar arası
nda, asker
vatandaşları
n ağı
r derecede aleyhine bir eşitsizlik yaratı
lmaktadı
r.
Temel hak ve hürriyetlerin kullanı
mıaçı
sı
ndan bir kişinin sı
rf asker
kişi olmasınedeniyle bu derece farklıbir sı
nı
rlamaya tabi tutulması
hukuka ve hakkaniyete aykı
rı
dı
r. Bu husus, açı
kça Anayasanı
n 10
uncu maddesinde düzenlenen “kanun önünde eşitlik” ilkesine
aykı
rı
dı
r.
Anayasanı
n 03.10.2001 tarihinde 4709 sayı
lı Kanunun 2
maddesi ile değiştirilen “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sı
nı
rlandı
rı
lması
”
başlı
klı13 üncü maddesi ş
u şekildedir: “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 laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykı
rı
olamaz.”
Anayasanı
n 13 üncü maddesinde temel hak ve hürriyetlerin
özüne dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasanı
n ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere bağlı olarak sı
nı
rlanabileceği belirtilmiştir.
Anayasanı
n “Yerleş
me ve Seyahat Hürriyeti” baş
lı
klı23 üncü
maddesi;
“Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
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Yerleşme hürriyeti, suç iş
lenmesini önlemek, sosyal ve
ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlı
klıve düzenli bir kentleş
meyi
gerçekleş
tirmek ve kamu malları
nıkorumak;
Seyahat hürriyeti; suç soruşturma ve kovuş
turmasısebebiyle ve
suç iş
lenmesini önlemek;
Amaçları
yla kanunla sı
nı
rlanabilir.” şeklindedir.
Yurtdı
ş
ı
na çı
kı
şseyahat hürriyetinin bir parçasıolup, ancak
Anayasanı
n 23 ncü maddesinde öngörülen “Suç soruşturma ve
kovuşturmasısebebiyle ve suç işlenmesini önlemek” amacı
yla
kanunla sı
nı
rlanabilir. Temel hak ve hürriyetlerin sı
nı
rlanmasıile ilgili
13 üncü maddede temel hak ve hürriyetlerin “Özlerine
dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasanı
n ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sı
nı
rlanabileceği”
belirtilmiştir.
As. CK. nun 67 nci maddesinde yapı
lan değiş
iklikle, asker
vatandaşları
n seyahat hürriyeti ağı
r bir ceza tehdidi ile ve hakkı
n
özüne dokunularak, içi boş
altı
lmı
ş, bu hak kullanı
lamaz duruma
getirilmiş, hakkı
n özü zedelenmiştir. Seyahat hürriyetine getirilen bu
sı
nı
rlama, gerek Anayasanı
n 13 ve gerekse 23 üncü maddelerine
açı
kça aykı
rı
lı
k teşkil etmektedir. Getirilen sı
nı
rlamanı
n 23 üncü
maddede sayı
lan sı
nı
rlama sebepleri ile her hangi bir ilgisi de
bulunmamaktadı
r.
926 sayı
lıTSK Personel Kanunu’nun 127 nci maddesinde;
asker kişilerin kurumları
ndan izin alarak yurtdı
ş
ı
na çı
kabilecekleri
belirtilmiş, TSK İ
zin Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde ise izin
evrakları
nı
n en az üç ay önceden izin verecek makamda hazı
r
bulundurulmasıöngörülmüş
tür. İ
zin evraklarıasgari tugay ve eş
iti
birlik komutanlı
kları
nca gönderileceğinden ve personelden istenen
belgelerin temini için de en az iki ay gerekeceğinden yurtdı
şı
na çı
kı
ş
için asgari beşaylı
k süre gerekmektedir. (Üç aylı
k süre, suç tarihinde
geçerli süre olup, yukarda belirtilen düzenleme ile bir aya indirilmiştir.
Bu değişiklik dahi idarenin yeni koş
ulları dikkâte aldı
ğı
nı
göstermektedir.)
Üç aylı
k süre, iznini plânlıolarak yurtdı
ş
ı
nda geçirmek isteyen
bir personel için makul bir süre olabilir. Ancak yurtdı
şı
na çı
kma gereği
her zaman önceden öngörülemez ve plânlanamaz. Asker bir kiş
inin
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acil olarak yurtdı
ş
ı
na çı
kmasıgerektiği bir durumda, yı
llı
k veya
mazeret iznini alarak, izin süresi içerisinde yasal yollardan yurtdı
ş
ı
na
çı
kmasıimkanıAs. CK. nun 67/1-A maddesindeki düzenleme ile ağı
r
bir cezayıtehditle sı
nı
rlandı
rmaktadı
r.
Asker kişilerin yurtdı
ş
ı
na çı
kmaları
ndan idarenin haberdar
olmasıhakkıelbette vardı
r. Ancak buna aykı
rıdavranma karşı
lı
ğı
nda
getirilen önlem ağı
r, taş
kı
n ve ölçüsüzdür. İ
dare başka idari tedbirler
alarak personelin yurtdı
ş
ı
na çı
kı
ş
ı
nırahatlı
kla takip edebilir. Günümüz
haberleş
me ve ulaşı
m olanaklarısayesinde dünyanı
n neresinde
olursa olsun anı
nda irtibat kurulmakta ve haberleş
me tesis
edilmektedir. En uzak ülkelerden dahi yurda dönüşiçin gereken süre
24 saati aşmamaktadı
r. İ
zne çı
kan asker personele ihtiyaç
duyulduğunda en kı
sa sürede birliğine katı
labilir. Tüm bu hususlar
birlikte değerlendirildiğinde, temel hak ve hürriyetlerden olan seyahat
hürriyeti Anayasanı
n sözü ve ruhuna, demokratik toplum gereklerine
ve ölçülülük ilkesine aykı
rıolarak kı
sı
tlanmaktadı
r.
Anayasanı
n “Mahkemelerin Bağı
msı
zlı
ğı
” başlı
klı 138 inci
maddesinin 1 inci fı
krası
; “Hakimler, görevlerinde bağı
msı
zdı
rlar.
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine
göre hüküm verirler.” şeklindedir.
Maddede mahkemelerin bağı
msı
zlı
ğı düzenlenmekte olup,
hakimlerin görevlerinde bağı
msı
z oldukları
, Anayasaya, kanuna ve
hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri
öngörülmüştür.
Ceza Hukukunda suçun oluşmasıiçin maddi ve manevi
unsurları
n birlikte oluşmasıgerekir. Maddi ve manevi unsurun
değerlendirmesini yapacak olan hakimdir. Hakim, topladı
ğıdeliller ve
duruşmada edindiği vicdani kanaati nazara alarak, suçun maddi ve
manevi yönden oluşup oluşmadı
ğı
nıtespit eder. Esasen ceza
yargı
laması
nı
n amacımaddi hakikatin tespiti ile manevi unsurun
gerçekleş
ip gerçekleşmediğinin belirlenmesidir.
As. CK. nun 67 nci maddesinin 1 inci fı
kra A bendinde 4551
sayı
lıKanunla yapı
lan değişiklikle hakimlerin bağı
msı
z olarak karar
vermesi imkânıelinden alı
nmı
ştı
r. Şöyle ki; 67 nci maddenin 1 inci
fı
kra A bendinde yapı
lan değişiklikten sonra yargı
lama faaliyeti suçun
maddi unsurunun gerçekleşip gerçekleş
mediğinin tespitinden
ibarettir. Hakim, failin yurtdı
ş
ı
na çı
ktı
ğı
nıve yurtdı
şı
nda 3 gün
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geçirdiğini tespit etmesi halinde mezkûr suç oluş
maktadı
r. Zira “her
hangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancımemlekete gitme
müsaadesi bulunmaksı
zı
n ülke sı
nı
rlarıdı
şı
nda 3 günü geçirenlerin
eylemlerinin yabancı memlekete firar suçunu oluşturduğu
belirtildiğinden, hakimin, failin kastı
nı tespit etmesine gerek
kalmamaktadı
r. Bu duruma nazaran, hakim, sadece maddi unsurun
gerçekleş
ip gerçekleş
mediğini tespit edecek, maddi unsur
gerçekleş
mişise öngörülen cezayış
ahsileş
tirerek hüküm verecektir.
Askeri Ceza Kanunu’nun 67/1-A maddesinde 4551 S.K.nun 14
üncü maddesi ile yapı
lan değişiklikle yabancımemlekete gitme
müsaadesi bulunmaksı
zı
n ülke sı
nı
rlarıdı
şı
nda üç günü geçirenlerin
eylemi yabancımemlekete firar olarak sayı
lmı
ştı
r. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, kanun koyucunun, herhangi bir nedenle,
izinli olsa dahi bu eylemi yabancımemlekete firar olarak nitelemiş
olması
dı
r. Aslı
nda yapı
lan değiş
iklik ile suçun kapsamıgeniş
letilerek,
firar kastıile yurtdı
şı
na çı
kanları
n yanı
nda, firar kastıbulunmayan,
ancak yetkili makamdan izin almadan yurtdı
ş
ı
na çı
kanları
n eylemleri
de yabancımemlekete firar olarak kabul edilmiştir. Oysa, bir
personelin firar kastı ile davranı
p davranmadı
ğı rahatlı
kla
anlaş
ı
labilecek bir husustur. İ
zinli iken yurtdı
ş
ı
na çı
kan asker kişi, izin
bitiminde birliğine katı
lı
yorsa artı
k bu kiş
inin firar kastıile davrandı
ğı
nı
kabul etmek, gerçeğe tamamen aykı
rıbir kabule dayanı
ldı
ğı
nı
gösterir. Aslı
nda böylece adıkonmasa da yabancımemlekete firar
suçunun içinde “izinsiz yurtdı
şı
na çı
kma” suçu yaratı
lmı
ştı
r.
Aykı
rı
lı
k kararı
nı
n verildiği yargı
lamada, sanı
k tabip subay olup,
mesleki geliş
imini sağlamak için yurtdı
ş
ı
na çı
ktı
ğı
nısavunmaları
nda
belirtmektedir. Sanı
k, rahatsı
zlı
ğı
nı beyan ederek 18.01.2001
tarihinde GATA H. Paşa Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi bölümüne
sevk edilmiş, aynıgün muayenesi sonunda 15 gün istirahatıuygun
görülmüş, sanı
k istirahatlıolduğu sı
rada 21.01.2001-31.01.2001
tarihleri arası
nda yurtdı
şı
na çı
kmı
ş
, istirahatı
nı
n sonunda birliğine
katı
lmı
ştı
r. Sonraki bir tarihte tarihsiz ve imzası
z, muhtemelen sahte
bir isimle sanı
k hakkı
nda ihbarda bulunulmasıüzerine hakkı
nda
takibata başlanı
lmı
ştı
r. As. CK. nun 67 nci maddesinin 4551 sayı
lı
Kanunla değiş
ik 1 inci fı
krası(A) bendine göre sanı
ğı
n firar kastı
yla
hareket edip etmediği artı
k önem taşı
mamaktadı
r. Zira getirilen
değiş
iklikle “her hangi bir nedenle izinli olsa dahi” suçun oluş
acağı
belirtilmiştir. Böylece, hakimin suçun manevi unsurunu takdir imkanı
ortadan kaldı
rı
lmı
ş
tı
r. Bu düzenleme Anayasanı
n 138 inci maddesine
açı
kça aykı
rıolup, hakim bağı
msı
zlı
ğıile bağdaşmamaktadı
r.
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Netice ve Karar : Sanı
k Dz. Tbp. Yzb. Firuz ÇAPRAZ hakkı
nda
1. Or. K.lı
ğıAs. Savcı
lı
ğı
nı
n 15.1.2002 tarih ve 2002/68-21 sayı
lı
iddianamesiyle sanı
ğı
n 21.1.2001-31.1.2001 tarihleri arası
nda
yabancımemlekete firar suçunu iş
lediği öne sürülerek eylemine uyan
As. C. K.nun 67 ve 73 üncü maddesi uyarı
nca cezalandı
rı
lması
istemiyle kamu davasıaçı
lmı
şise de;
4551 sayı
lıKanunun 14 üncü maddesiyle değişik As. C. K.nun
67/A maddesinin, Anayasa’nı
n “kanun önünde eşitlik” baş
lı
klı10 uncu
maddesine, “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sı
nı
rlanması
” baş
lı
klı13
üncü maddesine, “Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti” baş
lı
klı23 üncü
maddesine ve “Mahkemelerin Bağı
msı
zlı
ğı
” baş
lı
klı 138 inci
maddesine aykı
rıolduğu kanaatine varı
lmakla, Anayasa’nı
n 152 nci
maddesi uyarı
nca bu konuda bir karar vermek üzere dosyanı
n tasdikli
suretinin Anayasa Mahkemesine gönderilmesine,
Anayasaya aykı
rı
lı
k iddiasıile ilgili karar verilinceye kadar veya
dosyanı
n Anayasa Mahkemesine varı
ş tarihinden itibaren 5 ay
süreyle davanı
n geri bı
rakı
lması
na,
Dosya suretinin Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
na gönderilmek
üzere As. Savcı
lı
ğa tevdiine ...karar verildi”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
1632 sayı
lıAskeri Ceza Kanunu’nun, 4551 sayı
lıKanunla
değiş
ik 67. maddesinin birinci f ı
krası
nı
n itiraz konusu (A) bendini de
kapsayan bölümü ş
öyledir:
“Madde 67- Aşağı
da yazı
lıfiilleri iş
leyen asker kişiler, yabancı
ülkeye kaçmı
şsayı
larak üç seneden beşseneye kadar hapis cezası
ile cezalandı
rı
lı
rlar.
A) Herhangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancıülkeye gitme
müsaadesi bulunmaksı
zı
n ülke sı
nı
rlarıdı
şı
nda üç günü geçirenler,”
B- Dayanı
lan ve İ
lgili Görülen Anayasa Kuralları
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Baş
vuru kararı
nda, Anayasa’nı
n 10., 13., 23. ve 138.
maddelerine dayanı
lmı
ş, 2. maddesi ise ilgili görülmüştür.
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, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay
TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in
katı
lmaları
yla 11.12.2002 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 gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
Askeri Ceza Kanunu’nun 66. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (a)
bendinde firar suçu, kı
t’ası
ndan veya görevi icabıbulunmak zorunda
olduğu yerden izinsiz olarak altıgünden fazla uzaklaşmak olarak
tanı
mlanmı
ş, 22.03.2000 tarih ve 4551 sayı
lıYasa ile değişik 67.
maddesinin birinci fı
krası
nda da “Aşağı
da yazı
lıfiilleri iş
leyen asker
kişiler, yabancıülkeye kaçmı
şsayı
larak üç seneden beşseneye
kadar hapis cezasıile cezalandı
rı
lı
rlar.”denildikten sonra yabancı
ülkeye kaçma eylemleri A-D bentlerinde düzenlenmiş
tir. Bunlardan
itiraz konusu (A) bendinde herhangi bir nedenle izinli olsa dahi,
yabancıülkeye gitme müsaadesi bulunmaksı
zı
n ülke sı
nı
rlarıdı
ş
ı
nda
üç günü geçirenlerin eylemleri, yabancımemlekete firar sayı
lmı
ş
tı
r.
Askeri Ceza Kanunu’nun 73. maddesinde ise firar, izin tecavüzü,
yabancımemlekete firar ve sözleş
erek firar suçları
nıişleyenler
hakkı
nda kaçak, kaçtı
ğı
ndan altıhafta içinde kendiliğinden geri
gelirse bu suçlardan verilecek cezaları
n yarı
sı
na kadar indirileceği
öngörülmüştür.
Askeri Ceza Kanunu’nun 67. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (A)
bendi, “İ
zinsiz vatan hudutları
ndan dı
ş
arıçı
kan askeri ş
ahı
slar
gaybubetleri gününden üç gün sonra” biçiminde iken 4551 sayı
lıYasa
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ile birinci fı
krada öngörülen unsurlarda ve ceza süresinde bir
değiş
iklik yapı
lmaksı
zı
n “Herhangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancı
ülkeye gitme müsaadesi bulunmaksı
zı
n ülke sı
nı
rlarıdı
şı
nda üç günü
geçirenler” ş
eklinde değiştirilmiştir. Bu duruma göre, izinli veya
raporlu olsa dahi yetkili makamlardan yurt dı
ş
ı
na çı
kı
şizni almadan
yasal veya yasa dı
ş
ıyollarla yurt dı
ş
ı
na çı
kma ve üç gün geçirme
yabancımemlekete firar suçunu oluşturmaktadı
r. Bu suçun maddi
unsuru bakı
mı
ndan kı
t’ası
ndan izin almadan yurt dı
ş
ı
na çı
kmakla,
yurt içi izni alı
p bu iznini yurt dı
şı
nda geçirmek arası
nda hiçbir fark
bulunmamaktadı
r. Suçun manevi unsuru ise, yurt dı
ş
ı
na çı
kma için
ayrıbir izin alı
nmasıgerektiği bilindiği halde bu izin alı
nmadan bilerek
ve isteyerek yurt dı
şı
na çı
kma iradesidir.
Yabancımemlekete firar suçu, Askeri Ceza Kanunu’nun 66.
maddesinde düzenlenen firar suçunun vası
flıhalidir. Bu nedenle
Yasakoyucu, yurt dı
şı
na kaçan bir askeri ş
ahsa, hakimiyet alanı
dı
şı
na çı
kmasınedeniyle yurt içi firar edene nazaran daha fazla ceza
öngörmüş
tür. Yurt içi firar suçu için cezanı
n alt sı
nı
rıbir yı
l olarak
gösterilmişken, yabancımemlekete firar suçu için üç yı
l tespit
edilmiş
tir.
Sı
rf askeri suç niteliğinde olan firar, izin tecavüzü, yabancı
memlekete firar ve sözleşerek firar suçları
, askeri sadakat vazifesine
karş
ıyapı
lan ve hizmeti ağı
r surette ihlal eden fiiller olduğundan bu
tür suçlardan verilen cezalar Askeri Ceza Kanunu’nun 47. maddesi
uyarı
nca ertelenemez, 647 sayı
lıYasanı
n 4.
maddesinin son
fı
krası
na göre de para cezası
na ve tedbire çevrilemez. Ayrı
ca Askeri
Ceza Kanunu’nun 30. maddesinin (A) bendi gereğince yukarı
da
sayı
lan suçlardan bir seneden fazla hapis cezası
yla hükümlü olan
subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunları
nda bu
cezanı
n uygulanacağıbelirtilen askeri ş
ahı
slar hakkı
nda Türk Silahlı
Kuvvetleri’nden çı
karma cezasıda uygulanı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuru kararı
nda, Pasaport Kanunu hükümlerine uyan her
Türk vatandaşı
nı
n yurt dı
ş
ı
na çı
kma hakkıbulunduğu, itiraz konusu
düzenleme ile asker personele, Pasaport Kanununda belirtilen ş
artları
taşı
maları
nı
n yanı sı
ra, yurt dı
ş
ı
na çı
kabilmek için yetkili
komutanlı
kları
ndan izin alı
nmasızorunluluğu getirildiği, bu iznin
alı
nmamasıhalinde asker kişinin eyleminin kastı
na bakı
lmaksı
zı
n
yabancımemlekete firar olarak vası
flandı
rı
ldı
ğı
, bu durumda asker
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kişiler ile sivil vatandaş
lar arası
nda hürriyetlerin kullanı
lması
açı
sı
ndan bir kiş
inin sı
rf asker kişi olmasınedeniyle farklıbir
sı
nı
rlamaya tabi tutulması
nı
n hukuka, hakkaniyete ve eş
itlik ilkesine
aykı
rıbulunduğu, asker kişilerin seyahat hürriyetlerinin ağı
r bir ceza
tehdidi ile hakkı
n özüne dokunularak, kullanı
lamaz duruma getirildiği,
hakkı
n özünü zedelediği, ağı
r, taş
kı
n ve ölçüsüz olduğu, bu haliyle
demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine de
uygun bulunmadı
ğıgibi yurt dı
şı
na firar suçunun manevi unsuru
yönünden de hâkimin takdir olanağı
nı ortadan kaldı
rdı
ğı
, bu
nedenlerle itiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 10., 13., 23. ve 138.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre Anayasa
Mahkemesi kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhususunda
ilgililer tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur
değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlıkalmak kaydı
yla başka
gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle, itiraz
konusu kural ilgisi nedeniyle Anayasa’nı
n 2. maddesi yönünden de
incelenmiş
tir.
1- Anayasa’nı
n 10. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Başvuru kararı
nda yurt dı
şı
na çı
kı
ş
ta sivil vatandaş
larla aynı
şartlarıyerine getiren, ancak sı
rf yetkili komutanlı
ktan izin almayan
asker kişinin firar kastı
na bakı
lmaksı
zı
n, eyleminin ‘yabancı
memlekete firar’ olarak vası
flandı
rı
ldı
ğı
, bu durumda asker kişiler
aleyhine eş
itsizlik yaratı
ldı
ğıileri sürülmektedir. Eşitlik ilkesi, herkesin
her bakı
mdan aynıkurallara bağlıtutulması
nıgerektirmez. Bu
nedenle, farklıkonumdaki kişilere farklıkuralları
n uygulanması
na
engel oluşturmaz. Asker kişilerin yurt içinde izinli olsalar bile, yurt
dı
şı
na çı
kmalarıbakı
mı
ndan ayrıbir izne bağlıolmalarıaskerlik
hizmetinin ve onun ayrı
lmaz bir parçasıolan askeri disiplinin
gereğidir. Bu anlamda hizmetin gereği, asker kiş
iyi sivilden daha
farklıbir hukuksal statü içine sokar. Farklıkonumdaki kişilere farklı
kuralları
n uygulanmasıise eşitlik ilkesine aykı
rıdeğildir.
2- Anayasa’nı
n 138. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Başvuru kararı
nda, itiraz konusu kurala göre izinli iken yurt
dı
şı
na çı
kan asker kiş
inin, izin bitiminde
birliğine katı
lması
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durumunda firar kastıile davrandı
ğı
nıkabul etmenin gerçeğe aykı
rı
olacağıherhangi bir nedenle izinli olsa dahi salt ülke sı
nı
rlarıdı
ş
ı
nda
üç günü geçirmekle firar suçunun oluş
acağı
, bunun da hakimin suçun
manevi unsurunu takdir imkanı
nıortadan kaldı
racağı
, bu nedenle
düzenlemenin Anayasa’nı
n 138. maddesinin birinci fı
krası
na aykı
rı
olduğu ileri sürülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 138/1. maddesinde “Hakimler görevlerinde
bağı
msı
zdı
rlar. Anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani
kanaatlerine göre hüküm verirler” denilmektedir. İ
tiraz konusu
düzenlemede yurt dı
şı
na çı
kma için ayrı
ca izin alı
nması
öngörülmektedir. Buna göre, asker kişi yurt dı
ş
ı
na çı
ktı
ğıiçin değil, bu
çı
kı
şiçin gerekli olan izni almadı
ğıiçin cezalandı
rı
lmaktadı
r. Suçun
buradaki manevi unsuru ise, “yurt dı
ş
ı
na çı
kmak için ayrıbir izin
alı
nmasıgerektiğini bilerek bu izni almaksı
zı
n ülke sı
nı
rlarıdı
ş
ı
nda
üç günü geçirme” eylemidir. Bu unsur, yasanı
n suç tanı
mıiçinde
açı
kça yer aldı
ğı
ndan, hakimin suçun manevi unsurunu takdir
imkanı
nı
n ortadan kaldı
rı
ldı
ğısavıyerinde değildir. Bu nedenle
Anayasa’nı
n 138. maddesinin birinci fı
krası
na aykı
rı
lı
ktan söz
edilemez.
3- Anayasa’nı
n 2., 13. ve 23. Maddeleri Yönünden
İ
nceleme
Başvuru kararı
nda, Anayasa’nı
n 13. maddesine göre, temel
hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmaksı
zı
n yalnı
zca Anayasa’nı
n ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlıolarak ve ancak kanunla
sı
nı
rlanabileceği, itiraz konusu kuralla getirilen sı
nı
rlamanı
n,
Anayasa’nı
n yerleşme ve seyahat özgürlüğüne ilişkin 23. maddesinde
sayı
lan nedenler arası
nda yer almadı
ğı belirtilerek kuralı
n,
Anayasa’nı
n 23.ve 13. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmektedir.
İ
tiraz konusu kuralla herhangi bir nedenle izinli olsa dahi,
yabancıülkeye gitme müsaadesi bulunmaksı
zı
n ülke sı
nı
rlarıdı
ş
ı
nda
üç günü geçiren asker kiş
ilerin, yabancıülkeye kaçmı
şsayı
larak üç
seneden beş seneye kadar hapis cezasıile cezalandı
rı
lacakları
öngörülmektedir.
Yasakoyucu ceza hukukuna iliş
kin düzenlemelerde yetkisini
kullanı
rken kuşkusuz, Anayasa’ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine
bağlıkalmak koş
uluyla hangi eylemlerin suç sayı
lacağı
, bunlara
uygulanacak yaptı
rı
mı
n türü ve ölçüsü, cezayıağı
rlaş
tı
rı
cıveya
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hafifleş
tirici tutum ve davranı
şları
n neler olacağı
, hangi cezaları
n
para cezası
na çevrilebileceği veya tecil edilebileceği gibi konularda
takdir yetkisine sahiptir. Bu takdir yetkisinin kullanı
lması
nda suçun
askeri olup olmaması
nı
n da dikkate alı
nacağıaçı
ktı
r. Askerlik
hizmetinin ulusal güvenliğin sağlanması
ndaki belirleyici yeri ve
ağı
rlı
ğı
, sivil yaş
amda suç oluşturmayan ya da önemsiz
görülebilecek cezalarıgerektiren kimi eylemlerin askeri suç olarak
kabul edilmelerini ve ağı
r yaptı
rı
mlara bağlanmaları
nı zorunlu
kı
labilmektedir. Ancak, Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk
devleti, insan hakları
na dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup
güçlendiren,her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu uygulamakla
yükümlü devlet anlayı
ş
ı
nıyansı
ttı
ğı
ndan,askeri ceza hukuku alanı
nda
da suçla ceza arası
nda akla uygun, kabul edilebilir, amaçla uyumlu
bir orantı
nı
n sağlanması
, hukuk devleti olmanı
n gereğidir.
Askeri hizmetin özellikleri ve eylemleri ceza yaptı
rı
mı
na
bağlanan kişilerin askerliği meslek olarak kabul ettikleri göz önünde
bulundurulduğunda, itiraz konusu kuralla suç kabul edilen eylemle
cezasıarası
nda demokratik bir toplumda uygun görülebilecek adil bir
dengenin bulunmadı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle kural Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r,
iptali gerekir.
Bu durumda itiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 23 ve 13.
maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiş
tir.
C- İ
ptal Hükmünün Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmi Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmi Gazete’de yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte, Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural tekrarlanmaktadı
r.
Maddenin 5. fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal halinde
meydana gelecek hukuksal boşluğunu kamu düzenini tehdit veya
kamu yararı
nıihlal edici mahiyette görürse yukarı
daki fı
kra hükmünü
uygulayacağıbelirtilmiştir.
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1632 sayı
lı“Askeri Ceza Kanunu”nun 4551 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen 67. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (A) bendinin iptali
sonucunda doğacak hukuksal boşluk, kamu yararı
nıihlal edici
nitelikte görüldüğünden, iptal kararı
nı
n Resmi Gazete’de yayı
mı
ndan
başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştı
rı
lmı
ş
tı
r.
VI- SONUÇ
A- 22.5.1930 günlü, 1632 sayı
lı“Askeri Ceza Kanunu”nun 4551
sayı
lıYasa ile değiştirilen 67. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (A)
bendinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen bendin 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 ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE,
21.1.2004 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Aysel PEKİ
NER

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Fazı
l SAĞLAM
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2003/41
: 2004/4
: 22.1.2004

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Cumhuriyet
Halk) Partisi Grubu adı
na Grup Baş
kanvekilleri Mustafa ÖZYÜREK
ve Haluk KOÇ
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 29.3.2003 günlü, 4833 sayı
lı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun :
1- 13. maddesinin (c) fı
krası
nı
n,
2- 20. maddesinin (b) ve (g) fı
kraları
nı
n,
3- 27. maddesinin,
4- 31. maddesinin (g), (h), (ı
), (j), ve (k) fı
kraları
nı
n,
5- 35. maddesinin (a), (e), (f) fı
kraları
nı
n ve (b) fı
krası
nı
n (1)
numaralıbendinin birinci paragrafı
nı
n,
6- 38. maddesinin (b), (c) ve (d) fı
kraları
nı
n,
7- 43. maddesinin son fı
krası
nı
n,
8- 45. maddesinin,
9- 49. maddesinin,
10- 50. maddesinin,
11- 51. maddesinin (a) fı
krası
nı
n beşinci bendi ile (b), (f), (i),
(n), (o), (p), (t), (u), (v) ve (y) fı
kraları
nı
n,
iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması
,
12- 10. maddesinin,
13- 16. maddesinin (a) ve (b) f ı
kraları
nı
n,
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14- 26. maddesinin (c), (d) ve (g) fı
kraları
nı
n,
15- 28. maddesinin (g) fı
krası
nı
n,
16- 51 maddesinin (a) fı
krası
nı
n onüçüncü bendinin,
Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 8., 11., 13., 60., 73., 87., 88., 127., 128.,
130., 131., 153., 161. ve 163. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek
iptali istenilmektedir.
I- İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N
GEREKÇESİ
Dava dilekçesi şöyledir:
“...
I- OLAY
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanunu, 31/3/2003 tarih ve mükerrer
25065 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bilindiği gibi bütçe kanunu; ‘devlete ve diğer kamu tüzel
kişilerine kamu harcamaları
nda bulunmak ve kamu gelirlerini
toplamak konusunda belli bir süre için yetki veren bir kanundur.’
Bütçe Kanunu, Anayasa’nı
n 161. maddesi uyarı
nca, yı
llı
k olarak
yapı
lı
r ve bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir
hüküm konulamaz.
Bu açı
k anayasa hükmüne karş
ı
n, 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununda bütçe dı
ş
ı
ndaki konulara iliş
kin hükümler yer almı
ş
,
ayrı
ca diğer yasalar ile yapı
lmasıgereken değiş
iklikler de, Bütçe
Kanunu ile yapı
lmı
ştı
r.
Üstelik Anayasaya açı
kça ayk ı
rı olarak Bütçe Kanununa
konulan bu hükümlerin büyük bölümü, daha önce çeşitli dönemlerde
bütçe kanunları
na konulan ve Anayasa Mahkemesince, Anayasaya
aykı
rıbulunarak iptal edilen hükümlerdir.

iptali

Aş
ağı
da ilk olarak, 4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununda
istenen hükümlere yer verildikten sonra, Anayasaya
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aykı
rı
lı
kları
nı
n genel gerekçeleri gösterilmişve daha sonra da, iptali
istenen hükümlerle ilgili kı
sa açı
klamalar yapı
larak varsa, genel
gerekçe dı
ş
ı
ndaki aykı
rı
lı
k gerekçelerine yer verilmiş
tir.
II- İ
PTALİİ
STENEN HÜKÜMLER
1- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 10. Maddesi ve 51. Maddesinin (a) Fı
krası
nı
n 13. Bendi
Kamu haznedarlı
ğı
MADDE 10. - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal
güvenlik kurumları
, bütçelerin yatı
rı
m ve transfer tertibinden yardı
m
alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuşdiğer kamu kurum, kurul, üst
kurul ve kuruluşları
, kamu iktisadi teş
ebbüsleri ve bu maddede
sayı
lanları
n bağlıortaklı
kları
, müessese ve işletmeleri ile birlikleri
(kamu bankaları
, özel kanunla kurulmuşkamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluş
ları ve bunları
n üst kuruluşları ile kefalet ve
yardı
mlaşma sandı
klarıhariç) kendi bütçeleri veya tasarruflarıaltı
nda
bulunan bütün kaynakları
nıT.C. Merkez Bankasıveya muhabiri olan
T.C. Ziraat Bankasınezdinde kendi adları
na açtı
racaklarıTürk Lirası
cinsinden hesaplarda toplarlar.
Bu kurumlar tahakkuk etmiştüm ödemelerini bu hesaplardan
yaparlar.
Kamu kaynakları
nı
n bu madde hükmüne aykı
rı ş
ekilde
değerlendirilmesinden elde edilen nemalar genel bütçeye gelir
kaydedilir.
İ
lgili kamu kurum ve kuruluşları
nı
n yetkilileri ile saymanlar,
yukarı
da bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve
müteselsilen sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanmasıile ilgili usul ve esaslarıbelirlemeye,
kaynaklar, kurumlar ve bankalar itibarı
yla istisnalar getirmeye, Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakan ve Maliye Bakanı
nı
n müşterek
teklifi üzerine Başbakan yetkilidir.
Kı
smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
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MADDE 51. - a)
13. Muhtelif kanunları
n bu Kanunun 10 uncu maddesine ve 15
inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendine aykı
rı
hükümleri,
2- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 13. Maddesinin (c) Fı
krası
Yatı
rı
m harcamaları
MADDE 13. c) Yı
llı
k Yatı
rı
m Programı
na ek yatı
rı
m cetvellerinde yer alan
projelerden ilgili Bakanı
n onayıile il özel idarelerince valinin yetki ve
sorumluluğunda gerçekleş
tirilmesi uygun görülenlerin bedelleri,
münhası
ran proje ile ilgili harcamalarda kullanı
lmak üzere hizmetin ait
olduğu il özel idaresine ödenir. Mahalli hizmet niteliği taş
ı
yan iş
ler, bu
fı
krada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhası
nda
da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir.
Bu ş
ekilde yürütülecek projelerin, etüt, keşif ve kontrollük
hizmetleri ilgili bakanlı
k ve genel müdürlüğün il teşkilâtları
nca; ihale
edilmek suretiyle yaptı
rı
lmasıve bedellerinin ödenmesi il özel
idarelerince valinin onayıile gerçekleş
tirilir.
3- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 16. Maddesinin (a) ve (b) Fı
kraları
Hastane ve tedavi ücretleri
MADDE 16. - a) Devlet memurları
, diğer kamu görevlileri ve
bunları
n emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü olduklarıaile
fertleri dahil) genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler ile
döner sermayelere ait tedavi kurumları
nda yapı
lan tedavilerine (diş
tedavileri dahil) iliş
kin ücretlerle sağlı
k kurumları
nca verilen raporlar
üzerine kullanı
lmasıgerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme
araç bedellerinin, Sağlı
k Bakanlı
ğı
nı
n görüşü üzerine Maliye
Bakanlı
ğı
nca tespit edilecek miktarlara kadar olan kı
smıkurumları
nca
ödenir. Ancak T.C. Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğü sağlı
k kurum ve
kuruluşlarıile Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit edilen birim fiyatları
nı
n
altı
nda bir fiyatla anlaşma yapabilir.
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b) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanunun 209 uncu, 4.1.1961
tarihli ve 211 sayı
lıKanunun 66 ncıve 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayı
lı
Kanunun geçici 139 uncu maddelerinde belirtilen ilaç katı
lı
m payları
karş
ı
lı
ğı
nda ilgililerin maaş veya aylı
kları
ndan kesinti yaptı
rmaya
(yatan hastalar hariç), ayakta tedavilerde ilaç kullanı
mı
nda eşdeğer
ilaç grupları
ndan, fiyatları
n aritmetik ortalaması
nı
n alı
nmasısuretiyle
referans fiyatlar üzerinden ilaç bedellerinin ödenmesine ve bu
hususlara iliş
kin usul ve esaslarıtespit etmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.
4- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 20. Maddesinin (b) ve (g) Fı
kraları
Ödenek devir ve iptal işlemleri
MADDE 20. b) 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayı
lıKanunun mülga 39 uncu
maddesi ile 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayı
lıKanunun 17 nci maddesi
gereğince, Milli Eğitim Bakanlı
ğı
, Sağlı
k Bakanlı
ğı
, Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü bütçelerine devren özel gelir ve devren özel ödenek
kaydedilen miktarlarıkı
smen veya tamamen iptal etmeye Maliye
Bakanı yetkilidir. Bu özel ödeneklerden yapı
lacak harcamalar,
4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanuna, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lı
Kanunun 64 üncü maddesi ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayı
lıKanunun
30 ila 37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümlerine ve
13.12.1983 tarihli ve 180 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 32
nci maddesi hükümlerine tabi değildir.
g) 1. 6.8.1997 tarihli ve 4301 sayı
lıKanunun 7 nci maddesinin
(c) bendi uyarı
nca 2.7.1964 tarihli ve 492 sayı
lıKanuna bağlı(1), (2)
ve (3) sayı
lıtarifelere göre alı
nan yargıve noter harçları
ndan
işyurtları
na verilen % 35 gelir payları
ndan 2002 yı
lı
nda Hazine
hesapları
nda biriken ve İ
şyurtlarıKurumu hesabı
na aktarı
lması
gereken tutarı
n tamamı
nıgenel bütçenin (B) iş
aretli cetveline gelir
kaydetmeye,
2. 2003 yı
lı
nda yargıve noter harçları
ndan İ
şyurtlarıKurumu
hesabı
na aktarı
lması gereken gelir payları
nı
n yarı
sı
nı
, Adalet
Bakanlı
ğı
nı
n geçen yı
llar borçları
nda, akaryakı
t ve kovuşturma
giderlerinde, yargı
lamaya ilişkin posta giderlerinde, hükümlü ve
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tutukluları
n yiyecek giderlerinde ve cezaevi revirlerindeki tedavi
giderlerinde, cezaevlerinin elektrik, su, yakacak ve yolluk giderlerinde
kullanı
lmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir ve
Adalet Bakanlı
ğı bütçesinde açı
lacak tertiplere özel ödenek
kaydetmeye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kı
sı
mlarıertesi
yı
l bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye,
Maliye Bakanıyetkilidir.
6.8.1997 tarihli ve 4301 sayı
lıKanunun bu bende aykı
rı
hükümleri uygulanmaz.
5- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 26. Maddesinin (c), (d) ve (g) Fı
kraları
Hazine garanti limiti, dı
şproje kredileri ve borçlanmaya iliş
kin
hükümler
MADDE 26. c) Dı
ş proje kredisi ve hibe kullanı
mları
ndan kaynaklanan
katma değer vergisi ile özel tüketim vergilerinin karş
ı
lanması
nda; dı
ş
kredi ve hibe gerçekleş
tiği halde, katma değer vergisi ve özel tüketim
vergisi karşı
lı
ğıiç kaynağı
n bulunamamasıdurumunda, Yatı
rı
m
Programıile ilişkilendirilmek suretiyle ilgili kuruluş
ları
n bütçelerinin
mevcut ya da yeni açı
lacak tertiplerine söz konusu miktarlarda
ödenek eklemeye Maliye Bakanıyetkilidir.
Ancak (b) ve (c) bentlerindeki hükümler gereğince yapı
lacak
ödenek eklemeleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteş
arlı
ğı
nca
yapı
lacak proje revizeleri dikkate alı
narak yapı
lı
r.
d) Devlet dı
şborçlarıile ilgili kredi anlaş
maları
nda öngörülen
bütün ödeme ve işlemler (dı
şproje kredileri çerçevesinde yapı
lacak
ödemeler dahil, kredilerin kullanı
mlarıhariç) 2003 yı
lı
nda her türlü
vergi, resim ve harçtan müstesnadı
r.
g) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayı
lıKanunun 12 nci maddesinin 3
üncü fı
krasıile tanı
mlanan nakit işlemleri, Merkez Bankası
nca
çı
karı
lacak likidite senetlerinin (veya bu mahiyette düzenlenecek
kağı
tları
n) faiz ve anapara ödemeleri ve bunlarla ilgili iş
lemler
31.12.1960 tarihli ve 193 sayı
lıKanun ile 3.6.1949 tarihli ve 5422
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sayı
lıKanun hükümleri saklıkalmak kaydı
yla her türlü vergi, resim,
harç ve fon kesintisinden istisnadı
r.
6- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 27. Maddesi ve 51. Maddesinin (b) Fı
krası
Kamu iktisadî teş
ebbüslerinin kârları
MADDE 27. - a) 8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lıKanun Hükmünde
Kararnameye tabi kuruluşlar ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin,
2002 yı
lıkârları
ndan Hazineye isabet eden tutarları
;
1. 8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamede
belirtilen kı
sı
tlamalara tâbi olmaksı
zı
n, Hazine Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Bakanı
n teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye,
2. Kuruluş
ları
n ödenmemişsermayelerine veya tahakkuk etmiş
görev zararları alacakları
na mahsup edilmek üzere Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n teklifi üzerine bütçeye gelir,
ödenek ve gider kaydetmeye,
b) (a) bendi kapsamı
na giren kuruluşları
n 2001 ve daha önceki
yı
llara ait kâr payları
ndan Hazineye isabet eden tutarlarıHazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n talebi üzerine bütçenin gelir ve
giderleri ile iliş
kilendirmeksizin kuruluşları
n görev zararıalacakları
veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri
yapmaya,
Maliye Bakanıyetkilidir.
Kı
smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
MADDE 51.b) 8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 36 ncımaddesinin (4) numaralıfı
krası
, bu Kanunun
“Kamu İ
ktisadi Teşebbüslerinin Kârları
” başlı
klımaddesi hükümleri
çerçevesinde uygulanı
r.
7- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 28. Maddesinin (g) Fı
krası
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Kamu ortaklı
klarıve iştiraklerinde sermaye değişiklikleri
MADDE 28. g) 2.1.1961 tarihli ve 196 sayı
lı
, 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayı
lı
kanunlara istinaden çı
karı
lan Bakanlar Kurulu kararlarıuyarı
nca
31.12.2002 tarihi itibarı
yla Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol
İ
şletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünün destekleme iş
leriyle ilgili
olarak doğmuş tüm alacakları
na (öncelikle TEKEL Genel
Müdürlüğünün tahmini yı
l sonu görev zararıalacak miktarıüzerinden
avans mahiyetinde tespit edilecek miktara) karşı
lı
k aynıtutarda olmak
üzere, 31.12.2002 tarihi itibarı
yla vadesi geldiği halde ödenmemişve
Maliye Bakanlı
ğı
na bağlıvergi dairelerince takip ve tahsil edilen her
türlü vergi, fon ve pay borçları(özel tüketim vergisi hariç) ile bu
borçlara ilişkin gecikme zammıve faizlerine mahsup edilmek suretiyle
terkin edilebilir. Bu fı
kra uyarı
nca mahsup konusu olacak vergi, fon ve
paylara ilişkin gecikme zammıve faizleri 31.12.2002 tarihi itibarı
yla
dondurulur.
TEKEL Genel Müdürlüğünün yukarı
daki mahsup işleminden
bakiye Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun
kapsamı
na giren borçları
na karşı
lı
k olarak, mülkiyeti TEKEL Genel
Müdürlüğüne ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan
gayrimenkullerden, Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit edilecek kamu
kuruluşları
nca ihtiyaç duyulanlar 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lı
Kanunun 6 ncımaddesine göre oluş
turulacak komisyon tarafı
ndan
takdir edilecek rayiç değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun
görüşü alı
narak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile
ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlı
ğı
nca devralı
nabilir. Devralı
nan
gayrimenkullerin tapu iş
lemlerine esas olan ve yukar ı
da belirtilen
şekilde tespit edilen değeri miktarı
ndaki Devlete ait olan 21.7.1953
tarihli ve 6183 sayı
lıKanun kapsamı
na giren borçlarıterkin edilir.
TEKEL Genel Müdürlüğünün birinci fı
krada bahsedilen görev
zararı
nı
n, Yüksek Denetleme Kurulu tarafı
ndan tespit edilen kesin
miktarıile birinci fı
kra uyarı
nca mahsup edilen miktarıarası
nda doğan
farklar ve gayrimenkullerin devri suretiyle yapı
lan terkin iş
lemlerinden
sonra kuruluş
un bakiye borcunun kalmasıhalinde (özel tüketim
vergisi hariç), bu tutar da terkin edilebilir.
TEKEL Genel Müdürlüğünün görev zararı
nı
n
Denetleme Kurulu tarafı
ndan tespitini müteakiben

Yüksek
Hazine
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Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n teklifi üzerine bu bendin
gerektirdiği bütün terkin ve diğer iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
8- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 31. Maddesinin (g), (h), (ı
), (j) ve (k) Fı
kraları
Kadroları
n kullanı
mı
MADDE 31. –
g) 2.9.1983 tarihli ve 78 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname eki
cetvelde yer alan; okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve
eğitim - öğretim planlamacı
sıkadroları
na 1.4.2003 tarihinden itibaren
açı
ktan veya naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafı
ndan yapı
lacak merkezi sı
navda baş
arı
lıolmak ş
arttı
r.
Ancak, lisansüstü eğitimini tamamlamı
ş bulunanlarda yapı
lacak
merkezi sı
nava katı
lma ş
artıaranmaz. Bu sı
navı
n yapı
lması
na iliş
kin
usul ve esaslar, sı
nava tabi tutulmayacaklar, sı
navda baş
arı
lı
olanları
n belirlenmesi ile merkezi sı
navda başarı
lıolanlarla lisansüstü
eğitim mezunları
nı
n merkezi sı
navı müteakip yükseköğretim
kurumları
nca yapı
lacak sı
navlara iliş
kin usul ve esaslar Milli Eğitim
Bakanlı
ğıve Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Maliye Bakanlı
ğı
nı
n
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya
yaş
lı
lı
k aylı
ğıalanlar, müşterek kararname veya Bakanlar Kurulu
kararı
yla atanacak olanlar hariç olmak üzere, (a) bendi kapsamı
nda
yer alan kurum ve kuruluşları
n kadroları
na 1.4.2003 tarihinden
itibaren açı
ktan atanamazlar.
ı
) 13.12.1983 tarihli ve 190 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 2.9.1983 tarihli ve 78 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi çerçevesinde yı
l içinde
yapı
lacak değişiklikler 31.12.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yürürlüğe girer.
j) Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi
amacı
yla, konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin teşkilât yapı
ları
ve hizmet amacı
na uygun olarak personel dağı
lı
mı
nı
n sağlanması
na
yönelik önlemler almaya, ihtiyaç fazlası olan personelin, ilgili
kuruluşları
n da görüş
ü alı
narak (a) bendinde belirtilen kamu kurum ve
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kuruluşları
na nakledilmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye
Devlet Personel Baş
kanlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakan ile Maliye Bakanı
yetkilidir.
k) Maliye Bakanlı
ğı
nca, döner sermayelerin, fonları
n, kefalet
sandı
kları
nı
n, sosyal güvenlik kurumları
nı
n ve bütçelerin yatı
rı
m
ve/veya transfer tertiplerinden yardı
m alan kuruluşları
n serbest
memur kadroları
na verilecek açı
ktan atama izinlerinin toplam sayı
sı
ilgili kurumlarda 2002 yı
lı
nda emeklilik, ölüm ve istifa sonucu ayrı
lan
personel sayı
sı
nı
n % 80’ini aşamaz. Norm kadro çalı
şması
sonuçlandı
rı
larak uygulamaya geçirilen kurumlar ile kanun,
uluslararasıanlaş
ma veya 2003 yı
lıprogramıile kurulmasıveya
geniş
letilmesi öngörülen birimler ve temini zorunlu hizmetlerin
gerektirdiği personel ihtiyacı
nıbu sı
nı
rlamaya tabi tutulmaksı
zı
n
değerlendirmeye Maliye Bakanıyetkilidir.
9- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 35. Maddesinin (a), (e), (f) Fı
kralarıile (b) Fı
krası
nı
n 1.
Bendinin Birinci paragrafı
Muhtelif gelirler
MADDE 35. a) Kurumları
n hası
latı
ndan alı
nacak paylar:
Aylı
k gayri safi hası
lat tahakkuk tutarı
nı(katma değer vergisi ve
özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydı
yla,
1. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin mal ve hizmet satı
ş
larıgayri
safi hası
latı
nı
n (ilk hisse satı
ş
ıgerçekleşinceye kadar) % 15’i,
2. Devlet Hava Meydanlarıİ
şletmesi Genel Müdürlüğünün mal
ve hizmet satı
ş
larıgayri safi hası
latı
nı
n % 10’u,
3. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet
satı
ş
larıürün nevileri itibarı
yla gayri safi hası
latı
nı
n % 10’una kadarı
,
4. Kı
yı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İ
şletmeleri Genel
Müdürlüğünün mal ve hizmet satı
şlarıgayri safi hası
latı
nı
n% 10’u,
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5. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı
nı
n mal ve hizmet satı
ş
ları
gayri safi hası
latı
nı
n % 10’u,
En geç takip eden ayı
n 20’sine kadar (Kı
yıEmniyeti ve Gemi
Kurtarma İ
ş
letmeleri Genel Müdürlüğü için takip eden ayı
n sonuna
kadar) Maliye Bakanlı
ğıMerkez Saymanlı
ğı
na ödenir. Ödenen bu
tutarlar bütçeye gelir yazı
lı
r.
Bu bentte belirtilen tutarları
n süresi içinde ödenmemesi halinde,
ödenmeyen tutarlar, gecikme zammıda uygulanmak suretiyle
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun hükümlerine göre takip ve
tahsil edilir.
b) Kira ve idare gelirlerinden alı
nacak paylar:
1. İ
rtifak hakkıverilen özel iskelelerden alı
nan nispi kira
bedellerinin yarı
sıbütçenin (B) iş
aretli cetveline gelir, diğer yarı
sıda
özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarı
n yarı
sıdenizcilik ve
liman hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteş
arlı
ğıbütçesine,
yarı
sıda millî emlak hizmetlerini geliş
tirmek amacı
yla Maliye
Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek kaydolunur.
e) 1.4.2003 tarihinden itibaren Sağlı
k Bakanlı
ğı
nca
düzenlenecek veya onaylanacak; ilaç, hammadde, bunları
n
üretiminde kullanı
lan diğer malzeme, kozmetik ve tı
bbi malzeme
üretim yeri izin belgeleri, ürün imal ve ithal izin belgesi, ilaç ruhsatı
,
ecza deposu ve mümessil ecza deposu ruhsatı
, mesul müdürlük
belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden 50 milyon liradan az, 30
milyar liradan çok olmamak üzere Maliye Bakanlı
ğı
nı
n görüşü üzerine
Sağlı
k Bakanlı
ğı
nca belirlenecek tarifeler üzerinden ruhsatlandı
rma
bedeli alı
nı
r. Merkez Saymanlı
ğı
nca tahsil edilen bu tutarları
n %
20’sini genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, % 80’ini ise özel gelir
kaydedilmek suretiyle Sağlı
k Bakanlı
ğı
nı
n ihtiyaçları
nda (personel
giderleri hariç) kullanı
lmak üzere anı
lan Bakanlı
k bütçesinin mevcut
veya yeni açı
lacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye, özel ödenek
kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kı
smı
nıertesi yı
l bütçesine
devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir.
Bu ödenekten bilimsel ve akademik nitelikleri dikkate alı
narak Sağlı
k
Bakanlı
ğı
nca tı
bbi cihaz ve malzeme ile ilaç ve eczacı
lı
k alanları
ndaki
bilimsel nitelikli komisyonlarda görevlendirilenlere birim faaliyet
bazı
nda bu Kanuna bağlı(K) cetvelinin (V) inci bölümünde belirlenmiş
olan ücretin dört katı
nıgeçmemek üzere ödeme yapmaya Sağlı
k
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Bakanıyetkilidir. Özel ödenekten yapı
lacak harcamaları
n usul, esas
ve miktarlarıMaliye Bakanıile Sağlı
k Bakanıtarafı
ndan müş
tereken
belirlenir.
f) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayı
lıKanunun 32 nci maddesinde
yer alan ödenekler, personel giderleri hariç olmak üzere; milli eğitim
hizmetlerinin iyileş
tirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun
sağlanması
, merkez ve taş
ra teşkilatı
nı
n acil ihtiyaçları
nı
n
karş
ı
lanması
, eğitim araştı
rma ve geliş
tirme faaliyetlerinin
desteklenmesi amacı
yla da kullanı
labilir.
10- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 38. Maddesinin (b), (c) ve (d) Fı
kraları
Hazine taş
ı
nmaz malları
nı
n değerlendirilmesi ve Hazine adı
na
tescil
MADDE 38. b) Hazineye ait taşı
nmaz malları
, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayı
lı
Kanunun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak değer üzerinden,
toplu konut üretmek amacı
yla, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne veya
Toplu Konut İ
daresi Başkanlı
ğı
na peşin bedelle veya taksitle
devretmeye Maliye Bakanıyetkilidir. Buna ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlı
ğı
nca belirlenir.
c) Devletin hüküm ve tasarrufu altı
ndaki sahipsiz yerler ile
kadastro/tapulama çalı
şmalarısı
rası
nda tespit harici bı
rakı
lmı
şolan
yerler Maliye Bakanlı
ğımerkez veya taşra teşkilâtı
nı
n talebi üzerine,
özel kanunları
ndaki istisnalar saklıkalmak koşuluyla, tescile iliş
kin
harita, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İ
ş
letme
Müdürlüğünce yapı
larak, imar mevzuatı
nda yer alan kı
sı
tlamalara tâbi
olmaksı
zı
n Hazine adı
na tescil edilir. Harita yapı
mı
na ilişkin giderler,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
nca belirlenen asgari fiyatlara
göre Maliye Bakanlı
ğıbütçesinden karş
ı
lanı
r.
d) Maliye Bakanı
, Hazineye ait taşı
nmaz mal satı
ş
ı
, kiraya
verilmesi veya sı
nı
rlıayni hak tesisi ile ilgili olarak; 4.1.2002 tarihli ve
4734 sayı
lıKanuna tabi olmaksı
zı
n, 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayı
lı
kanuna tabi ekspertiz şirketlerine değer tespit ettirmeye, ayrı
ca, ilan,
reklam, pazarlama veya müşteri bulma konuları
nda hizmet satı
n
almaya, uygulamaya ilişkin esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.
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11- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 43. Maddesinin Son Fı
krası
Yurt dı
ş
ıeğitimi
MADDE 43.
14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanunun 78 inci maddesi
uyarı
nca 1.4.2003 tarihinden itibaren yurt dı
ş
ı
na gönderilecek Devlet
memurlarıile aynıamaçla 2004 yı
lı
nda yurt dı
ş
ı
na gönderilecek
Devlet memurlarıhakkı
nda kontenjanı
n kurumlara tevzii, Maliye
Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüş
ü ve Devlet Personel Baş
kanlı
ğı
nı
n teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararıile yapı
lı
r.
12- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 45. Maddesi
Amme alacağı
na karş
ı
lı
k kabul edilebilecek gayrimenkuller
MADDE 45. - Özelleştirme kapsamı
na alı
nan kuruluşlar dahil
8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluş
ları
,
bunları
n müesseseleri, bağlıortaklı
kları
, iştirakleri ile büyükşehir
belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzel kiş
ilerin
veya bunlara bağlımüstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşları
n, Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lı
Kanun kapsamı
na giren borçları
na karş
ı
lı
k olarak, mülkiyeti bu
idarelere ait olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan
gayrimenkullerinden Maliye Bakanlı
ğı
nca ihtiyaç duyulanlar, 4.1.2002
tarihli ve 4734 sayı
lıKanunun 6 ncımaddesine göre oluş
turulacak
komisyon tarafı
ndan takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu
kurumun da uygun görüşü alı
narak, bütçenin gelir ve gider hesapları
ile ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlı
ğı
nca satı
n alı
nabilir.
Bu idarelerin satı
n alı
nan gayrimenkullerinin tapu işlemlerine
esas olan ve yukarı
da belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit
tutarda Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun
kapsamı
na giren borçlarıterkin edilir.
13- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 49. Maddesi
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Milletlerarasıtahkime iliş
kin uyuşmazlı
klarda hizmet satı
n
alı
nması
MADDE 49. - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli
idarelerin tarafı olduğu milletlerarasıtahkim yoluyla çözülmesi
öngörülen uyuş
mazlı
klarla ilgili davalarda, bu daireleri temsil ve
savunmak üzere Türk ve yabancıuyruklu avukatlardan ya da
avukatlı
k ortaklı
kları
ndan 2003 yı
lı
nda gerçekleş
tirilecek avukatlı
k
hizmeti alı
mları
nda; 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanunun 21 inci
maddesinin (b) bendi hükmüne göre ş
artname düzenlenmeksizin ve
teminat aranmaksı
zı
n pazarlı
k usulüne baş
vurulabilir.
14- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 50. Maddesi
T.B.M.M. Milletvekili lojmanları
nı
n satı
ş
ı
MADDE 50. - Maliye Bakanı
, mülkiyeti Hazineye ait Ankara İ
li,
Çankaya İ
lçesi, 5 inci Bölge, Dikmen Mahallesinde bulunan 3 pafta,
16743 ada, 1 parsel numaralıtaşı
nmaz malı
, üzerindeki muhdesatıile
birlikte 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lıKanun, 8.9.1983 tarihli ve 2886
sayı
lıKanun, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanun ve 21.2.1967
tarihli ve 832 sayı
lıKanunun vize ve tescile ilişkin hükümlerine tabi
olmaksı
zı
n, mevcut haliyle ya da kat mülkiyeti veya kat irtifakı
kurdurmak ya da 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanuna tabi
olmaksı
zı
n yeni veya ilave inş
aatlar yaptı
rmak suretiyle, tespit
edeceği veya ettireceği rayiç bedel üzerinden peş
in veya taksitle,
T.C. Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğünün iştiraki olan Emek İ
nşaat
ve İ
ş
letme Anonim Şirketi aracı
lı
ğı
yla satmaya, satı
şiş
lemleri ile ilgili
olarak kamu kurum ve kuruluşlarınezdinde Hazine adı
na her türlü
işlemi yaptı
rmaya, satı
şbedelinin % 2’sini geçmemek üzere hizmet
karş
ı
lı
ğı olarak anı
lan şirkete yapı
lacak ödemeye esas oranı
belirlemeye, satı
şişlemleri ile ilgili her türlü gider, masraf ve hizmet
bedeli karşı
lı
ğı
nıMaliye Bakanlı
ğıbütçesinden bu şirkete ödemeye
yetkilidir. Satı
şbedellerinin tahsil edilen kı
sı
mları
ndan ilgili belediyeye
% 2, büyükş
ehir belediyesine ise % 1 oranı
nda pay verilir.
Bu taş
ı
nmaz mal ile ilgili olarak imar mevzuatı
ndaki kı
sı
tlamalar
ile plan ve parselasyon işlemlerindeki askı
, ilan ve itirazlara dair
sürelere iliş
kin hükümlere tabi olmaksı
zı
n, her ölçekteki imar planı
nı
yapmaya, yaptı
rmaya, değiştirmeye ve resen onaylamaya ve her türlü
ruhsatıvermeye Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğıyetkilidir. Plan
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hazı
rlama ve onaylama işlemleri Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğı
nı
n
uygun görülen birimince, ruhsat ve plan uygulama iş
lemleri ise
Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğıil teş
kilatı
nca yerine getirilir. Kesinleş
en
planlar ilgili belediyelere tebliğ edilir. Bu planları
n uygulanması
zorunludur.
Bu maddenin birinci fı
krası
nı
n uygulanması
na iliş
kin usul ve
esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlı
ğı
, ikinci fı
krası
nı
n uygulanması
na
ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye ise Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğı
yetkilidir.
15- 4833 Sayı
lıve 29/3/2003 Tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 51. maddesinin (a) Fı
krası
nı
n 5. Bendi ile 51. Maddenin
(f), (i), (n), (o), (p), (t), (u), (v) ve (y) Fı
kraları
.
Kı
smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
MADDE 51. - a)
5. 14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanunun 154 üncü maddesinin
birinci fı
krası
,
f) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayı
lıKanun kapsamı
nda bulunan
kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince anı
lan Kanun
kapsamıdı
şı
nda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları
nda,
istihdam edilme şekline bakı
lmaksı
zı
n; ilk defa veya yeniden göreve
alı
nanlar ile bunları
n aile fertlerine bu nedenlerle harcı
rah ödenmez,
bu amaçla başka bir adla ödeme yapı
lamaz.
Yukarı
da belirtilen kurum ve kuruluş
larda istihdam edilen
personelden, kendilerinin yazı
lıtalebi üzerine 1.4.2003 tarihinden
itibaren bu kurum ve kuruluş
lar arası
nda veya bunları
n başka
yerlerdeki birimleri arası
nda naklen atamasıyapı
lanlar ile başka
yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenlere, 10.2.1954
tarihli ve 6245 sayı
lıKanunda veya özel mevzuatları
nda bu atama
veya görevlendirmeler için öngörülen harcı
rah ödenmez, bu amaçla
başka bir adla dahi olsa herhangi bir ödeme yapı
lamaz.
10.2.1954 tarihli ve 6245 sayı
lıKanunun 10 uncu maddesinin 2,
3 ve 4 üncü bentleri kapsamı
nda 1.4.2003 tarihinden itibaren
görevlerinden ayrı
lacaklar ile anı
lan Kanunun 11 inci maddesine göre
aynıtarihten itibaren harcı
raha hak kazanacak olanlara ve özel
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hükümler gereğince söz konusu Kanun kapsamıdı
şı
nda yer alan tüm
kamu kurum ve kuruluşları
nı
n aynıdurumlarda bulunan personeline,
bu nedenlere bağlıolarak ilgili mevzuatı
nda öngörülen harcı
rah
ödenmez; bunlardan, ilgili mevzuatı
nda yer değiştirmeleri halinde
harcı
rah verilmesi öngörülmüş olanlara, yer değiş
tirme koşulu
aranmaksı
zı
n ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksı
zı
n
500 milyon lira tutarı
nda ödeme yapı
lı
r.
10.2.1954 tarihli ve 6245 sayı
lıKanun ile diğer mevzuatı
n bu
bende aykı
rıhükümleri uygulanmaz.
i) 26.3.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 24.11.1994
tarihli ve 4046 sayı
lıKanunun;
1. 3 üncü maddesinin birinci fı
krası“Baş
bakanı
n başkanlı
ğı
nda,
Baş
bakanı
n belirleyeceği dört bakandan oluşan Özelleş
tirme Yüksek
Kurulu (Kurul) kurulmuş
tur. Kurul, üyelerin tamamı
nı
n katı
lı
mıile
toplanı
r ve kararlarıoybirliği ile alı
r. Kurulun sekreterya hizmetleri
Özelleştirme İ
daresi Başkanlı
ğı
nca yürütülür.”,
2. 4 üncü maddesinin 1 inci f ı
krası
nı
n ikinci cümlesi “Baş
bakan
bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği bir bakan vası
tası
yla
kullanabilir.”,
Olarak uygulanı
r.
n) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayı
lıKanunun 53 üncü maddesinin
ikinci fı
krasıile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayı
lıKanunun 36 ncı
maddesinin ikinci fı
krasıhükümleri 2003 yı
lı
nda uygulanmaz.
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lı Kanunun tecil ve
taksitlendirmeye ilişkin 48 inci maddesi ile süresi içinde ve tam olarak
ödenmeyen prim borçları
na, prim ödeme süresinin sona erdiği
tarihten başlayarak gecikilen her ay için anı
lan Kanunun 51 inci
maddesinde belirlenen gecikme zammıoranları
nı
n uygulanması
na
devam edilir. Kurum, prim ve diğer alacakları
nı
n tahsili için 9.6.1932
tarihli ve 2004 sayı
lıKanun hükümlerine göre takip yapabilir ve bu
şekilde açı
lan takipler yine aynıKanuna göre sonuçlandı
rı
lı
r.
2.9.1971 tarihli ve 1479 sayı
lı
, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayı
lı
kanunlara tabi sigortalı
lardan Kuruma tescil yapı
ldı
ğıhalde 5 yı
l ve
daha fazla süreyle prim ödememiş olan sigortalı
ları
n Kurumca

333

yapı
lacak borç bildirimlerine rağmen ödemede bulunmamalarıhalinde
sigortalı
lı
kları
; prim ödemesi bulunan sigortalı
nı
n daha önce ödediği
primlerin tam olarak karşı
ladı
ğıayı
n sonu itibarı
yla, prim ödemesi
bulunmayan sigortalı
nı
n ise tescil tarihi itibarı
yla 2003 yı
lısonuna
kadar Kurumca resen sona erdirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar
Kurumca belirlenir.
o) 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lıKanunun ek 9 uncu maddesi
1.4.2003 tarihinden itibaren aşağı
daki şekilde uygulanı
r:
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı
döner sermayeli iş
letmelerin aylı
k gayri safi hası
latı
ndan tahsil edilen
tutarı
n % 15’i en geç ertesi ayı
n 20’sine kadar genel bütçeye irat
kaydedilmek üzere ilgili saymanlı
klara yatı
rı
lı
r. Aylı
k gayri safi
hası
lattan irat kaydedilecek oranı% 30’a kadar yükseltmeye veya %
10’a kadar indirmeye Maliye Bakanıyetkilidir.
Söz konusu ödeme için zorunlu hallerde Maliye Bakanlı
ğı
nca ek
süre verilebilir. Yı
l sonu kârlarıile aylı
k gayrisafi hası
lat üzerinden
genel bütçeye aktarı
lacak miktarlar zamanı
nda yatı
rı
lmadı
ğıtakdirde,
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanundaki usullere göre, aylı
k % 2
zamlıolarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita
amiri ve saymanları
ndan yarı yarı
ya alı
nı
r. Ancak, Maliye
Bakanlı
ğı
nca verilmişek süreler için zam uygulanmaz.
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı
döner sermayeli iş
letmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine,
devredilmesine ve tasfiye edilmesine Maliye Bakanıyetkilidir.
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel
kanunları
nda 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lıKanuna tabi olmayacağı
belirtilen döner sermaye iş
letmeleri hakkı
nda da bu madde hükümleri
uygulanı
r.
p) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayı
lıKanunun 58 inci maddesinin
(a) bendinin dördüncü fı
krası1.4.2003 tarihinden itibaren aşağı
daki
şekilde uygulanı
r:
Her eğitim-öğretim, araş
tı
rma veya uygulama birimi veya
bölümü ile ilgili öğretim elemanları
nı
n katkı
sı
yla toplanan döner
sermaye gelirlerinin en az % 50’si (bilimsel araştı
rma projeleri için
ayrı
lacak pay dahil) o kuruluşveya birimin araç, gereç, araştı
rma ve
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diğer ihtiyaçları
na ayrı
lı
r. Kalan kı
smı ise üniversite yönetim
kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde döner sermayenin bağlı
bulunduğu birimde görevli öğretim elemanlarıve aynıbirimde görevli
14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanuna tabi personel arası
nda
paylaştı
rı
lı
r. Öğretim üyeleri ile ÜniversitelerarasıKurulca önerilerek
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili
birimlerde görevli öğretim elemanları
na döner sermayeden bir ayda
ayrı
lacak payı
n tutarıbunları
n bir ayda alacaklarıaylı
k (ek gösterge
dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü
tazminat (makam, temsil ve görev tazminatıhariç) toplamı
nı
n iki
katı
nı
, diğer öğretim elemanlarıiçin bir katı
nı
, 14.7.1965 tarihli ve 657
sayı
lıKanuna tabi personel için ise % 80’ini geçemez. İ
şin ve
hizmetin özelliği dikkate alı
narak yoğun bakı
m, doğumhane, yeni
doğan, süt çocuğu, yanı
k, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil
ünitesi ve acil serviste çalı
ş
an sağlı
k personeli için % 80 oranı
, ayrı
ca
% 50’sine kadar artı
rı
labilir. Şu kadar ki, öğretim üyelerine mesai
saati dı
şı
nda döner sermayeye yaptı
klarıkatkı
ları
ndan dolayıilave
olarak ödenecek pay, almakta olduklarıaylı
k (ek gösterge dahil),
ödenek (geliş
tirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam,
temsil ve görev tazminatlarıhariç) toplamı
nı
n üç katı
nıgeçemez.
t) İ
lgili kanununda düzenleme yapı
lı
ncaya kadar, 4.12.1984
tarihli ve 3095 sayı
lıKanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oranı
,
1.4.2003 tarihinden itibaren aylı
k % 2.5 olarak uygulanı
r. Ay kesirleri
tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple
ödenmemiş kamulaştı
rma bedellerinde kamu alacakları için
öngörülen en yüksek faiz oranıuygulanı
r.
u) 1. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayı
lıKanunun 221 ve 222 nci
maddeleri uyarı
nca personele 1.4.2003 tarihinden itibaren yapı
lacak
ödemelerin usul, esas ve miktarları
nı tespit etmeye Maliye
Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Bakan yetkilidir.
2. 4458 sayı
lıKanunun 222 nci maddesinin (2) numaralıbendi
1.4.2003 tarihinden itibaren aşağı
daki şekilde uygulanı
r:
Bu şekilde tahsil edilen çalı
ş
ma ücretinin % 50’si hak sahibi
olan personele ödenir. Geri kalan % 50’lik miktarı
n % 40’ıKurum
ödemelerini yapan Merkez Saymanlı
k Müdürlüğü hesabı
na aktarı
lı
r.
Aktarı
lan bu tutarları
, münhası
ran gümrük idaresinin ihtiyaçları
nda
(personel giderleri hariç) kullanı
lmak üzere bütçeye özel gelir ve
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Gümrük Müsteş
arlı
ğı bütçesinin mevcut ya da yeni açı
lacak
tertiplerine özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen ödenekten yı
lıiçinde
harcanmayan miktarlarıertesi yı
l bütçesine devren özel gelir ve
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir. Özel ödenek kaydedilen
bu tutarlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanun hükümleri hariç
genel hükümler çerçevesinde harcanı
r.
1.4.2003 tarihinden önce tahsil edilen ve merkezdeki ilgili
hesabı
n bakiyesinde bulunan tutarlar, özel gelir ve özel ödenek
kaydedilmeksizin münhası
ran gümrük idaresinin ihtiyaçları
nda
(personel gideri hariç ) bu tarihten önceki usul ve esaslar dahilinde
harcanmaya devam edilir.
3. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayı
lıKanunun bu bendin (1) ve
(2) numaralıalt bentlerinde belirtilen hükümlerine aykı
rıhükümleri
uygulanmaz.
v) 2003 yı
lıŞubat ayıgelirlerinin dağı
tı
mı
ndan baş
lamak üzere
2.2.1981 tarihli ve 2380 sayı
lıKanunun 1 inci maddesinde yer alan
“% 6” pay oranı“% 5” olarak uygulanı
r.
y) 2003 yı
lıŞubat ayıgelirlerinin dağı
tı
mı
ndan baş
lamak üzere
27.6.1984 tarihli ve 3030 sayı
lıKanunun 18 inci maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (b) bendinde yer alan ve halen “% 4.1” olarak uygulanan
pay oranı“% 3.5”, 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayı
lıKanunun geçici 19
uncu maddesinde yer alan “% 5” pay oranı“% 4.5” olarak uygulanı
r.
III- İ
PTAL İ
STEMİ
Nİ
N GENEL GEREKÇESİ
a) Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 11., 87., 88. ve 161. Maddesi
Yönünden
Anayasa’nı
n 87. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin
görev ve yetkileri belirtilirken “bütçe kanunu tasarı
sı
nıgörüşmek ve
kabul etmek” ve “diğer kanunlarıkoymak, değiştirmek ve kaldı
rmak”
biçiminde bir ayrı
m yapı
ldı
ğı
; bütçe kanunları
nıöteki kanunlardan ayrı
tutan bu Anayasa ilkesi karş
ı
sı
nda, herhangi bir kanun ile
düzenlenmesi
gereken
bir
konunun
bütçe
kanunu
ile
düzenlenmesinin veya herhangi bir kanunda yer alan hükmün bütçe
kanunlarıile değiş
tirilmesinin ve kaldı
rı
lması
nı
n olanaksı
z olduğu,
daha önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda yer almı
ş
tı
r.
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Anayasa Mahkemesi, Anayasanı
n 88. maddesinde genel
nitelikteki kanunları
n Türkiye Büyük Millet Meclisinde teklif, görüşme
usul ve esasları
nı
n içtüzükle düzenleneceğinin belirtildiğini; 162.
maddesinde ise, bütçe kanunları
nı
n görüşme usul ve esasları
nı
n
ayrı
ca özel biçimde gösterildiğini kararları
nda açı
kça ifade etmiştir.
Bu düzenleme biçiminden de anlaş
ı
lacağıgibi, bütçe kanunları
Anayasa gereği özellikle yapı
lı
ş tarzları bakı
mı
ndan diğer
kanunlardan farklınitelik taş
ı
yan kanunlardı
r.
Anayasanı
n 161. maddesinde tüm bu düzenlemeleri tamamlar
ve bütünler biçimde “Bütçe Kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
ş
ı
nda
hiçbir hüküm konulamayacağı
” da belirtilmiş
tir.
Bu hükümlere karşı
n, iptali istenen maddelerin büyük bölümü,
bütçe kanunu ile diğer kanunlarda değişiklik yapmaktadı
r ve bu
nedenle 87., 88. ve 161. maddeleri yönünden Anayasaya aykı
rı
dı
r.
Öte yandan, Anayasanı
n 6. maddesine göre, bakan dahil “hiçbir
kimse” ya da TBMM dahil, “hiçbir organ”, “kaynağı
nıAnayasadan
almayan bir devlet yetkisini kullanamaz.” Ama, bu kanunun bazı
maddeleriyle Maliye Bakanı
na kanunlarda değişiklik yapma yetkisi
verilmiş
, bir bakan Anayasal olmayan bir yetkiyi kullanabilir hale
getirilmiştir.
Bu aynızamanda, Anayasanı
n 7. maddesindeki yasama
yetkisinin devri anlamı
na da gelmektedir.
Tüm bu maddeler birlikte ele alı
ndı
ğı
nda ise, yasama erki
Anayasaya aykı
rıbir biçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n 11.
maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğı ve üstünlüğü ilkesi ile
Anayasanı
n 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rıbir durum
ortaya çı
kmakta; yürütmeye Anayasa hükümleri dı
şı
nda yetkiler
verilmekte ve yasaları
n Anayasaya aykı
rı olamayacağı ilkesi
çiğnenmektedir.
b) Anayasa’nı
n 153. Maddesi Yönünden:
Bilindiği gibi Anayasanı
n 153. maddesinin son f ı
krası
na göre
“Anayasa Mahkemesi kararları... yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nı
, gerçek ve tüzel kiş
ileri bağlar”.
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Bu madde gereğince, daha önce Anayasa Mahkemesi
tarafı
ndan iptal edilmişbir hükmün yeniden kanun maddesi haline
getirilmesi Anayasanı
n 153/son maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r.
Ancak, bu aykı
rı
lı
k ası
l Anayasanı
n 2. maddesindeki “hukuk
devleti” ilkesi çerçevesinde, “Başlangı
ç” bölümünün 3. ve 4.
fı
kraları
yla birlikte ele alı
ndı
ğızaman somutlaşı
r.
Çünkü, Anayasa yasama faaliyetinin Anayasa Mahkemesince
denetlenmesini öngörürken, bu “yetki”yi Anayasa Mahkemesine bir
“üstünlük” olarak değil, “egemenliği ulus adı
na kullanmaya yetkili
kı
lı
nan bir kuruluşun, Anayasada gösterilen hukuk düzeni dı
ş
ı
na
çı
kması
nıönlemek amacı
yla vermiş
tir.
Hukuk devleti ilkesi, her üç erkin de yetkilerini Anayasanı
n
öngördüğü biçimde ve sı
nı
rlar içinde kullanmaları
nıgerektirir. Bunun
kaçı
nı
lmaz sonucu da yasama organı
nı
n, yargıkararları
na uyması
dı
r.
Bu ilke, Anayasada ayrı
ca belirtilmiş olmasaydı
, bile “hukuk
devleti”nin bir gereğidir ve aksi düzenlemeler, doğrudan bu ilkeye
aykı
rı
dı
r.
Konuya bu açı
dan yaklaş
ı
ldı
ğı
nda, daha önce Anayasa
Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilmiş hükümlerin, yasama organı
tarafı
ndan yeniden yasalaş
tı
rı
lması
, Anayasa’nı
n 153/son maddesine
aykı
rı
lı
ktan da öte, doğrudan “hukuk devleti” ilkesinin çiğnenmesi
anlamı
nıtaşı
r.
Yasama organı
, Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykı
rı
bulunarak iptal edilen ve maddelerle ilgili iptal gerekçelerinde
üzerinde ayrı
ntı
lıbiçimde durulan pek çok hükmü, 2003 Mali Yı
lı
Bütçe Kanununa tekrar koymuşve böylece Anayasanı
n153/son ve 2.
maddesine aykı
rıbir durumun ortaya çı
kması
na neden olmuştur.
Aş
ağı
da, 4833 sayı
lı 2003 Mali Yı
lı Bütçe Kanununun
Anayasaya aykı
rımaddeleri ve aykı
rı
lı
k gerekçeleri teker teker
belirtilmiştir.
IV- İ
PTAL İ
STEMİ
Nİ
N MADDELERLE İ
LGİ
LİGEREKÇELERİ
1. 10. Maddenin ve 51. Maddenin (a) Fı
krası
nı
n 13. Bendinin
Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
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2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 10. maddesinde, bu maddenin
kapsamı
nda sayı
lan kamu kurum ve kuruluş
ları
nı
n gelir tasarrufları
sı
nı
rlandı
rı
lmı
ş
, bu kurum ve kuruluşları
n kendi bütçeleri veya
tasarruflarıaltı
nda bulunan bütün kaynakları
nıT.C. Merkez Bankası
veya muhabiri T.C. Ziraat Bankasınezdinde TL cinsinden hesaplarda
toplamalarıyükümlülüğü getirilmiş
, kurum ve kuruluşyetkilileri ve
saymanlarıda bu hükümlerin yerine getirilmesinden bizzat sorumlu
tutulmuşlardı
r. Diğer taraftan, Bütçe Kanununun 51. maddesinin (a)
fı
krası
nı
n13. bendinde, ‘muhtelif kanunları
n söz konusu 10. maddeye
aykı
rıhükümleri’ ibaresi yer almı
şve 51. maddenin (a) fı
krası
nı
n son
cümlesinde bu hükümlerin 2003 mali yı
lı
nda uygulanmayacağıkurala
bağlanmı
ştı
r.
Kamu kurum ve kuruluşları
nı
n elde edecekleri gelirler, bu
gelirlerin tasarrufu ve çalı
şanları
n sorumlulukları kanunla
düzenlenmesi gereken konulardı
r. ‘Kamu haznedarlı
ğı
’ daha önce
Anayasa Mahkemesince iptal edilmişbir düzenlemedir. Söz konusu
10. maddeyle, birçok kamu kuruluş
unun kendi özel kanununa aykı
rı
bir düzenleme getirilmekte ve kamu kuruluş
ları
nı
n bu düzenlemeye
tabi olması istenmektedir. Oysa birçok kuruluş
un kendi özel
kanunları
ndaki hükümler nedeniyle kamu haznedarlı
ğıaltı
na girmeleri
olanağıbulunmamaktadı
r.
Örneğin, Anayasa Mahkemesi daha önce; 24/11/1999 tarih ve
E.1999/36 sayı
lıkararı
yla ‘İ
l Özel İ
darelerini’, 28/12/1998 tarih ve
E.1998/56 sayı
lıkararı
yla da ‘Adalet Bakanlı
ğıCeza ve İ
nfaz
Kurumlarıve Tutukevleri İ
ş
yurtları
nı
’ kamu haznedarlı
ğıkapsamı
dı
şı
nda tutmuş
tur.
2003 Mali Yı
lı Bütçe Kanununun 10. maddesi ve 51.
maddesinin (a) fı
krası
nı
n 13. bendinde ise, diğer kanunları
n konusu
olan hususlar düzenlenerek, yürürlükteki kimi kanunlar değiş
tirilmiş
ve yapı
lan düzenlemeye aykı
rıkanun hükümlerinin 51. maddenin (a)
fı
krası
nı
n son cümlesine göre, 2003 mali yı
lıiçinde uygulanmayacağı
hükme bağlanmı
ş
tı
r.
4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 10. maddesi ve 51.
maddesinin (a) fı
krası
nı
n 13. bendi, 51. maddenin (a) fı
krası
nı
n son
cümlesiyle birlikte değerlendirildiğinde, Anayasa Mahkemesinin iptal
kararları
na rağmen yapı
lmı
şdüzenlemeler olduğu için Anayasanı
n
153/son maddesine; diğer kanunlarla yapı
lması gereken
değiş
ikliklerin bütçe kanunuyla yapı
lmasınedeniyle Anayasanı
n 87.
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ve 88. maddelerine; bu değiş
ikliklerin bütçe kanunu ile ilgisi olmaması
nedeniyle Anayasanı
n 161. maddesine; Anayasanı
n 161. ve 153/ son
maddelerine uyulmamasınedeniyle Anayasanı
n 11. maddesinde yer
alan Anayasanı
n üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıilkesine; bir hukuk
devletinde yasama erkinin Anayasaya uygun kullanı
lmasıgereğine
uyulmadı
ğıiçin Anayasanı
n 2. maddesinde yer alan hukuk devleti
ilkesine aykı
rı
dı
r.
2. 13. Maddenin (c) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 13. maddesinin (c) fı
krası
aynen şöyledir:
“Yı
llı
k Yatı
rı
m Programı
na ek yatı
rı
m cetvellerinde yer alan
projelerden ilgili Bakanı
n onayıile il özel idarelerince valinin yetki ve
sorumluluğunda gerçekleş
tirilmesi uygun görülenlerin bedelleri,
münhası
ran proje ile ilgili harcamalarda kullanı
lmak üzere hizmetin ait
olduğu il özel idaresine ödenir. Mahalli hizmet niteliği taş
ı
yan iş
ler, bu
fı
krada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhası
nda
da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir.
Bu ş
ekilde yürütülecek projelerin, etüt, keşif ve kontrollük
hizmetleri ilgili bakanlı
k ve genel müdürlüğün il teşkilâtları
nca; ihale
edilmek suretiyle yaptı
rı
lmasıve bedellerinin ödenmesi il özel
idarelerince valinin onayıile gerçekleş
tirilir.”
Bütçe Kanunu ile getirilen bu düzenleme Anayasan ı
n 127.
maddesine aykı
rı
dı
r. Anayasanı
n 127. maddesinin ikinci fı
krasıaynen
şöyledir: ‘Mahalli idarelerin kuruluşve görevleri ile yetkileri yerinden
yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.’
Ayrı
ca, 3360 sayı
lıve 13/3/1932 tarihli İ
darei Umumiyet Vilayet
Kanununun 14. maddesi yı
lı
k programları
n hazı
rlanmasıile ilgili
prosedürleri açı
kça belirlemiş
tir. 3360 sayı
lıKanunun 14. maddesi
aynen şöyledir:
‘İ
l Özel İ
daresi, İ
l’in mahalli hizmetlerini kalkı
nma planıilke ve
hedeflerine uygun olarak ve il’in imkan ve ihtiyaçları
nıda göz önünde
bulundurarak yı
llı
k program hazı
rlamak ve uygulamakla görevlidir.
Yı
llı
k programlar; genel, katma ve özel bütçeli idarelerden ve
diğer kaynaklardan mahalli idarelere aktarı
lacak ödenekler de dikkate
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alı
nmak suretiyle bakanlı
klar, bölge ve il kuruluşlarıile koordineli bir
şekilde hazı
rlanı
r. Söz konusu programları
n il genel meclisince
kabulünden sonra bakanlı
klarca aktarı
lan ödeneklere ait olan kı
smı
ilgili bakanlı
ğı
n aynen veya tadilen onayı ile yürürlüğe girer.
Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğı
na ödeneği aktarı
larak yürütülen işlerde
onay makamı
, Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğı
dı
r.’
Görüldüğü üzere, 3360 sayı
lıKanun, yatı
rı
mlarla ilgili yı
llı
k
programı
n nası
l hazı
rlanacağı
nıbelirlemiş
tir. Bütçe Kanunundaki
düzenleme ise, bu prosedürleri değiştirip farklı bir prosedür
getirmektedir. Kı
sacası
, Bütçe Kanunundaki bu düzenleme, 3360
sayı
lı Kanunu açı
kça değiş
tirmektedir. Halbuki böyle bir
düzenlemenin, Anayasanı
n 127. maddesine göre bütçe dı
şı
ndaki
kanunlarla yapı
lmasıgerekmektedir.
4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 13. maddesinin (c)
fı
krası
, diğer kanunlarla yapı
lmasıgereken değiş
ikliklerin bütçe
kanunuyla yapı
lmasınedeniyle Anayasanı
n 87. ve 88. maddelerine;
bu değiş
ikliklerin bütçe kanunu ile ilgisi olmaması nedeniyle
Anayasa’nı
n 161. maddesine; ‘Mahalli İ
darelerin kuruluşve görevleri
ile yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenlenir’ ilkesi nedeniyle Anayasanı
n 127. maddesine ve yasama
erki Anayasaya uygun biçimde kullanı
lmadı
ğıiçin, Anayasanı
n 11.
maddesindeki Anayasanı
n üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıilkesi ile 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
3. 16. Maddenin (a) ve (b) Fı
kraları
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 16. maddesinin (a) ve (b)
fı
kralarış
öyledir:
“a) Devlet memurları
, diğer kamu görevlileri ve bunları
n emekli,
dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü olduklarıaile fertleri dahil)
genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler ile döner
sermayelere ait tedavi kurumları
nda yapı
lan tedavilerine (diş
tedavileri dahil) iliş
kin ücretlerle sağlı
k kurumları
nca verilen raporlar
üzerine kullanı
lmasıgerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme
araç bedellerinin, Sağlı
k Bakanlı
ğı
nı
n görüşü üzerine Maliye
Bakanlı
ğı
nca tespit edilecek miktarlara kadar olan kı
smıkurumları
nca
ödenir. Ancak T.C. Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğü sağlı
k kurum ve
kuruluşlarıile Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit edilen birim fiyatları
nı
n
altı
nda bir fiyatla anlaşma yapabilir.
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b) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanunun 209 uncu, 4.1.1961
tarihli ve 211 sayı
lıKanunun 66 ncıve 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayı
lı
Kanunun geçici 139 uncu maddelerinde belirtilen ilaç katı
lı
m payları
karş
ı
lı
ğı
nda ilgililerin maaş veya aylı
kları
ndan kesinti yaptı
rmaya
(yatan hastalar hariç), ayakta tedavilerde ilaç kullanı
mı
nda eşdeğer
ilaç grupları
ndan, fiyatları
n aritmetik ortalaması
nı
n alı
nmasısuretiyle
referans fiyatlar üzerinden ilaç bedellerinin ödenmesine ve bu
hususlara iliş
kin usul ve esaslarıtespit etmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.”
Bütçe Kanunundaki bu düzenlemeye karş
ı
lı
k, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanununun 209. maddesinde, devlet memurları
nı
n veya
bakmakla yükümlü olduklarıkimselerin hastalanmalarıdurumunda
tedavilerinin kurumları
nca sağlanacağı belirtildikten sonra 210.
maddesinde, yapı
lacak bu tedavilerin Maliye ve Sağlı
k Bakanlı
kları
nı
n
görüşü alı
nmak suretiyle Devlet Personel Baş
kanlı
ğı
nca hazı
rlanacak
yönetmeliğe göre uygulanacağıöngörülmektedir.
5434 sayı
lı T.C. Emekli Sandı
ğı Kanununda da emekli
memurlarla, bunları
n bakmakla yükümlü olduklarıkimselerin tedavi
giderlerine iliş
kin kurallar yer almaktadı
r.
Belirtilen kanunlarda, tedavi kurumları
nda yapı
lacak tedavilere
ilişkin ücretlerin esas ve usullerini saptama konusunda Maliye
Bakanı
na verilmişbir yetki bulunmamaktadı
r. 16. madde ile Maliye
Bakanı
na verilen yetki, söz konusu kanunları
n ilgili maddelerini
değiş
tirmekte ve bütçeyle de ilgisi bulunmamaktadı
r.
Anayasa Mahkemesi daha önce 13/6/1995 tarih ve E.1995/2
sayı
lıkararı
yla ilgili kanunlardaki hükümlere rağmen Maliye Bakanı
nı
yetkili kı
lan benzer düzenlemeyi Anayasaya aykı
rıbularak iptal
etmiş
tir.
4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 16. maddesinin (a)
ve (b) fı
kraları
, ilgili kanunlarda yapı
lmasıgereken değiş
ikliklerin
bütçe kanununda yapı
lmasınedeniyle Anayasanı
n 87. ve 88.
maddelerine; bu değiş
ikliklerin bütçe kanunu ile ilgisi olmaması
nedeniyle Anayasanı
n 161. maddesine; Anayasa Mahkemesinin iptal
kararları
na rağmen yapı
lmı
şbir düzenleme olduğu için Anayasanı
n
153/son maddesine; yasama erki Anayasaya uygun biçimde
kullanı
lmadı
ğıiçin Anayasanı
n 2. maddesindeki hukuk devleti ve 11.
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maddesindeki
aykı
rı
dı
r.

Anayasanı
n üstünlüğü

ve

bağlayı
cı
lı
ğı ilkesine

4. 20. Maddenin (b) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 20. maddesinin (b) fı
krası
nı
n
konuyla ilgili bölümü aynen aş
ağı
daki gibidir:
“24.3.1988 tarihli ve 3418 sayı
lıKanunun mülga 39 uncu
maddesi ile 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayı
lıKanunun 17 nci maddesi
gereğince, Milli Eğitim Bakanlı
ğı
, Sağlı
k Bakanlı
ğı
, Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü bütçelerine devren özel gelir ve devren özel ödenek
kaydedilen miktarlarıkı
smen veya tamamen iptal etmeye Maliye
Bakanıyetkilidir.”
24.3.1988 günlü, 3418 sayı
lıYasanı
n 39. maddesini yürürlükten
kaldı
ran 12/6/2002 tarih ve 4760 sayı
lıÖzel Tüketim Vergisi
Kanununun Özel Tüketim Vergisi hası
latı
nı
n paylaş
ı
mıbaşlı
klı17.
maddesinin 2(b) bendinin konuyla ilgili bölümü ise, aynen ş
öyledir:
“%18 oranı
nda hesaplanarak Maliye Bakanlı
ğı merkez
saymanlı
ğı
na yatı
rı
lan paylar on beşgün içinde, Maliye Bakanlı
ğı
nca
bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan %16’sıdağı
lı
mıBaş
bakan
onayıile belirlenmek suretiyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
bütçelerinde, %52’si Milli Eğitim Bakanlı
ğıbütçesinde, %32’si ise
Sağlı
k Bakanlı
ğıbütçesinde açı
lacak özel tertiplere ödenek kaydedilir
ve parası merkez saymanlı
ğı
nca aynı süre içinde bir kamu
bankası
nda anı
lan kurumlar adı
na açı
lacak özel hesaplara yatı
rı
lı
r.”
Yukarı
daki kanun metinlerinden açı
kça anlaşı
lacağıüzere,
4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 20 (b) maddesi, 4760
sayı
lı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Özel Tüketim Vergisi
hası
latı
nı
n paylaşı
mı baş
lı
klı 17. maddesinin 2(b) bendindeki
hükümleri değiştirici nitelikte bir düzenlemedir. 17. maddenin 2(b)
bendinde, Maliye Bakanı
nıözel ödenek kaydedilen miktarlarıkı
smen
veya tamamen iptal etmeye yetkili kı
lan bir düzenleme yoktur.
Açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı 2003 Mali Yı
lı Bütçe
Kanununun 20. maddesinin (b) fı
krası
, diğer kanunlar ile yapı
lması
gereken değişikliklerin bütçe kanunu ile yapı
lması yüzünden
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Anayasa’nı
n 87. ve 88. maddelerine; bu değişikliklerin bütçe ile ilgisi
olmamasınedeniyle Anayasanı
n 161. maddesine; yasama erki
Anayasaya uygun biçimde kullanı
lmadı
ğı için Anayasanı
n 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkesi ve 11. maddesindeki Anayasanı
n
bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesine aykı
rı
dı
r.
5. 20. Maddenin (g) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali yı
lıBütçe Kanununun 20. maddesinin (g) fı
krası
şöyledir:
“1. 6.8.1997 tarihli ve 4301 sayı
lıKanunun 7. maddesinin (c)
bendi uyarı
nca 2.7.1964 tarihli ve 492 sayı
lıKanuna bağlı(1), (2) ve
(3) sayı
lıtarifelere göre alı
nan yargıve noter harçları
ndan işyurtları
na
verilen % 35 gelir payları
ndan 2002 yı
lı
nda Hazine hesapları
nda
biriken ve İ
şyurtlarıKurumu hesabı
na aktarı
lmasıgereken tutarı
n
tamamı
nıgenel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye,
2. 2003 yı
lı
nda yargıve noter harçları
ndan İ
şyurtlarıKurumu
hesabı
na aktarı
lması gereken gelir payları
nı
n yarı
sı
nı
, Adalet
Bakanlı
ğı
nı
n geçen yı
llar borçları
nda, akaryakı
t ve kovuşturma
giderlerinde, yargı
lamaya ilişkin posta giderlerinde, hükümlü ve
tutukluları
n yiyecek giderlerinde ve cezaevi revirlerindeki tedavi
giderlerinde, cezaevlerinin elektrik, su, yakacak ve yolluk giderlerinde
kullanı
lmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir ve
Adalet Bakanlı
ğı bütçesinde açı
lacak tertiplere özel ödenek
kaydetmeye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kı
sı
mlarıertesi
yı
l bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye, Maliye
Bakanıyetkilidir.
6.8.1997 tarihli ve 4301 sayı
lıKanunun bu bende aykı
rı
hükümleri uygulanmaz.”
4301 sayı
lıKanunun 7. maddesinde, Harçlar Kanununa bağlı
tarifelere göre alı
nan yargıve noter harçları
na ait gelir payları
nı
n, söz
konusu harçları
n tahsilini takip eden ayı
n sonuna kadar Maliye
Bakanlı
ğıMerkez saymanlı
ğı
nca İ
şyurtlarıKurumunun bankalardaki
hesabı
na aktarı
lacağıbelirtilmektedir.
4301 sayı
lıKanunun 7. maddesinde yer alan hükme göre,
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“İ
şyurtları kurumu bütçesinden, İ
ş
yurtları kurumu Yüksek
Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar dahilinde; Bakanlı
k merkez ve
teşkilatıile bağlıkuruluş
ları
nı
n bina alı
m, inş
a, onarı
m, demirbaş
,
araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçları
na harcama yapabilir veya bu
maksatlarla kullanı
lmak üzere ayrı
lan paralar bir taraftan bütçenin (B)
işaretli cetveline gelir, diğer taraftan Adalet Bakanlı
ğıbütçesine özel
ödenek kaydedilmek üzere Hazine veznelerine yatı
rı
labilir. Bu
ödeneklerden harcanmayan kı
sı
mlar ertesi yı
l bütçesine devredilir. Şu
kadar ki ceza ve infaz kurumlarıve tutukevlerinin ihtiyacıiçin
ayrı
lacak miktar iş
yurtları
nı
n öz gelirlerinin %90’ı
ndan az olamaz.
İ
ş
yurdu bütçelerinden, iş
yurdu hizmet ve çalı
şmaları
nı
n
yürütülmesi ile ilgili her türlü döş
eme, demirbaş, makine, teçhizat,
kara, hava ve deniz taş
ı
tlarıalı
m, bakı
m, onarı
m ve işletilmesi ile
işyurtları
na ilişkin tüm giderleri için harcama yapabilir.”
Görüldüğü üzere, 4301 sayı
lıKanunun getirdiği düzenlemeler
Bütçe Kanunu ile değiş
tirilmişve İ
ş
yurtlarıKurumu hesabı
na aktarı
lan
payları
n kullanı
m yerlerine kı
sı
tlama getirilmiş; kullanı
lmayan
kı
sı
mları
n ertesi yı
la devredilmesi ilkesi değiştirilerek Maliye
Bakanı
nı
n takdirine bı
rakı
lmı
ştı
r. Maliye Bakanı
na, 4301 sayı
lı
Kanunda öngörülmeyen yetkiler verilmiş
tir.
4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 20. maddesinin (g)
fı
krası
, diğer kanunlarla yapı
lmasıgereken değiş
ikliklerin bütçe
kanunuyla yapı
lmasınedeniyle Anayasanı
n 87. ve 88. maddelerine;
bu değiş
ikliklerin bütçe ile ilgisi olmamasınedeniyle Anayasanı
n 161.
maddesine; yasama erki Anayasaya uygun biçimde kullanı
lmadı
ğı
için Anayasanı
n 11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve
üstünlüğü ilkesine ve Anayasanı
n 2. maddesindeki hukuk devleti
ilkesine aykı
rı
dı
r.
6. 26. Maddenin (c), (d) ve (g) Fı
kraları
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun,
26. maddesinin (c) bendinde, dı
şproje kredisi kullanı
mları
ndan
kaynaklanan katma değer vergisi ile özel tüketim vergilerinin
karş
ı
lanması
nda, dı
şkredi gerçekleş
tiği halde, katma değer vergisi ile
özel tüketim vergisi karş
ı
lı
ğıiç kaynağı
n bulunamamasıdurumunda
Yatı
rı
m Programı ile iliş
kilendirmek suretiyle ilgili kuruluş
ları
n
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bütçelerinin mevcut ya da yeni açı
lacak tertiplerine söz konusu KDV
miktarıkadar ödenek eklemeye Maliye Bakanıyetkili kı
lı
nmı
ş,
26. maddesinin (d) bendinde, dı
şdevlet borçları
yla ilgili kredi
anlaş
maları
nda öngörülen bütün ödeme ve iş
lemlerin her türlü vergi,
resim ve harçtan müstesna olduğu belirtilmiş,
26. maddesinin (g) bendinde de, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayı
lı
Kanunun 12. maddesinin 3 üncü fı
krasıile tanı
mlanan nakit işlemleri,
Merkez Bankası
nca çı
karı
lacak likidite senetlerinin (veya bu
mahiyette düzenlenecek kağı
tları
n) faiz ve anapara ödemeleri ve
bunlarla ilgili işlemler 31.12.1960 tarihli ve 193 sayı
lıKanun ile
3.6.1949 tarihli ve 5422 sayı
lıKanun hükümleri saklıkalmak kaydı
yla
her türlü vergi, resim, harç ve fon kesintisinden istisna olduğu hükme
bağlanmı
ştı
r.
2003 Malî Yı
lıBütçe Kanununun 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 değişebilecek katma değer vergisi ve özel tüketim
vergisi karş
ı
lı
ğıolmasınedeniyle belirsizdir. Maliye Bakanı
na verilen
fakat Bakanlar Kurulundan esirgenmişve kullanı
lmasıdurumunda
bütçelerle verilen ödenek sı
nı
rı
nı
n aşı
lmasısonucunu doğuracak bu
yetkinin dayanağıolan kural, Anayasanı
n 163. maddesine aykı
rı
dı
r.
Anayasanı
n bütçelerde değişiklik yapı
labilmesi esasları
nıdüzenleyen
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 Kuruluna kanun hükmünde kararname
ile bütçede değişiklik yapma yetkisinin verilemeyeceği açı
klanmı
ş
, yı
lı
için tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalmasıdurumunda ise gereken
ek ödeneğin öngörülen giderleri karşı
layacak kaynağı
n gösterilmesi
koş
uluyla kanunla verilmesi esasıbenimsenmiştir. Böylece, bütçenin
uygulanması sı
rası
nda ortaya çı
kan ek ödenek ihtiyacı
nı
n
karş
ı
lanması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinden izin
alı
nmasızorunluluğu getirilmiş
tir.
Öte yandan Anayasanı
n 73. maddesi gereği; vergi, resim, harç
ve benzer mali yükümlülükler, kanunla konabilir, değiş
tirilebilir veya
kaldı
rı
labilir. Maliye Bakanı
na, kanunla yapı
labilecek bu konularda
yetki verilemez.
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Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 26. maddesinin (c) , (d) ve (g) fı
kraları
, diğer kanunlar ile
yapı
lmasıgereken düzenlemeler, bütçe kanunu ile yapı
ldı
ğıiçin
Anayasanı
n 87.ve 88. maddelerine; düzenlemeler bütçe ile ilgili
olmadı
ğıiçin Anayasanı
n 161. maddesine; vergi, resim, harç ve
benzeri yükümlülükler bütçe dı
şı
ndaki kanunlarla konulup
değiş
tirilebileceği için Anayasanı
n 73. maddesine; Maliye Bakanı
na
verilen ödenek ekleme yetkisi Anayasanı
n 163. maddesine ve bu
yetki kaynağı
nıAnayasadan almadı
ğıiçin Anayasanı
n 6. maddesine;
yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n
11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesine ve
Anayasanı
n 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
7. 27. Maddenin ve 51. Maddenin (b) Fı
krası
nı
n Anayasaya
Aykı
rı
lı
ğı
Bütçe Kanununun 27. maddesi aynen şöyledir:
“a) 8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi kuruluşlar ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin,
2002 yı
lıkârları
ndan Hazineye isabet eden tutarları
;
1. 8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamede
belirtilen kı
sı
tlamalara tâbi olmaksı
zı
n, Hazine Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Bakanı
n teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye,
2. Kuruluş
ları
n ödenmemişsermayelerine veya tahakkuk etmiş
görev zararları alacakları
na mahsup edilmek üzere Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n teklifi üzerine bütçeye gelir,
ödenek ve gider kaydetmeye,
b) (a) bendi kapsamı
na giren kuruluşları
n 2001 ve daha önceki
yı
llara ait kâr payları
ndan Hazineye isabet eden tutarlarıHazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n talebi üzerine bütçenin gelir ve
giderleri ile iliş
kilendirmeksizin kuruluşları
n görev zararıalacakları
veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri
yapmaya, Maliye Bakanıyetkilidir.”
Ayrı
ca, 2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (b)
fı
krası ile, “8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 36 ncımaddesinin (4) numaralıfı
krası
, bu Kanunun
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“Kamu İ
ktisadi Teşebbüslerinin Kârları
” başlı
klımaddesi hükümleri
çerçevesinde uygulanı
r.” hükmü getirilmiştir.
233 sayı
lıKamu İ
ktisadî Teş
ebbüsleri Hakkı
nda KHK’nin 36.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda yı
l sonu kârları
ndan maddede
belirtilen mahsup ve indirimler yapı
ldı
ktan sonra kalan kı
smı
n
Hazineye devredileceği öngörülmektedir. Bütçe Kanununun 27.
maddesinin (a) fı
krası
nda, Kamu İ
ktisadî Teş
ebbüslerinin yı
l sonu
kârları
nı
n 233 sayı
lıKHK’de belirtilen kesintilere tâbi tutulmadan
bütçeye gelir kaydedileceği belirtilmektedir. Görüldüğü gibi bütçe
kanunu ile 233 sayı
lıKHK’de öngörülen kesintiler kaldı
rı
larak Kİ
T’lerin
yı
l sonu kârları
nı
n tamamı
nı
n Hazineye devredilmesi zorunluluğu
getirilmiştir.
1991 Malî Yı
lıBütçe Kanununun 66. maddesinin (b) fı
krası
nda
da yer verilen aynıkural Anayasa Mahkemesinin 30.1.1992 gün ve
E.1991/8 sayı
lıkararıile ve 1995 Bütçe Kanunundaki benzer
düzenleme 13/6/1995 tarihli ve E. 1995/2 kararıile iptal edilmiş
tir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 27. maddesi ve 51. maddesinin (b) fı
krası
, diğer
kanunlarla yapı
lması gereken değiş
ikliklerin bütçe kanunuyla
yapı
lması nedeniyle Anayasanı
n 87. ve 88. maddelerine; bu
değiş
ikliklerin bütçe ile ilgisi olmamas ınedeniyle Anayasanı
n 161.
maddesine; Anayasa Mahkemesinin iptal kararları
na rağmen
yapı
lmı
şbir düzenleme olduğu için Anayasanı
n 153/son maddesine;
yasama erki Anayasaya uygun biçimde kullanı
lmadı
ğı için
Anayasanı
n 2. maddesindeki “hukuk devleti” ilkesine ve 11.
maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğı ve üstünlüğü ilkesine
aykı
rı
dı
r.
8. 28. Maddenin (g) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 28. maddesinin (g) fı
krası
aynen şöyledir:
“2.1.1961 tarihli ve 196 sayı
lı
, 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayı
lı
kanunlara istinaden çı
karı
lan Bakanlar Kurulu kararlarıuyarı
nca
31.12.2002 tarihi itibarı
yla Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol
İ
şletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünün destekleme iş
leriyle ilgili
olarak doğmuş tüm alacakları
na (öncelikle TEKEL Genel
Müdürlüğünün tahmini yı
l sonu görev zararıalacak miktarıüzerinden
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avans mahiyetinde tespit edilecek miktara) karşı
lı
k aynıtutarda olmak
üzere, 31.12.2002 tarihi itibarı
yla vadesi geldiği halde ödenmemişve
Maliye Bakanlı
ğı
na bağlıvergi dairelerince takip ve tahsil edilen her
türlü vergi, fon ve pay borçları(özel tüketim vergisi hariç) ile bu
borçlara ilişkin gecikme zammıve faizlerine mahsup edilmek suretiyle
terkin edilebilir. Bu fı
kra uyarı
nca mahsup konusu olacak vergi, fon ve
paylara ilişkin gecikme zammıve faizleri 31.12.2002 tarihi itibarı
yla
dondurulur.
TEKEL Genel Müdürlüğünün yukarı
daki mahsup işleminden
bakiye Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun
kapsamı
na giren borçları
na karşı
lı
k olarak, mülkiyeti TEKEL Genel
Müdürlüğüne ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan gayri
menkullerden, Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit edilecek kamu
kuruluşları
nca ihtiyaç duyulanlar 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lı
Kanunun 6 ncımaddesine göre oluş
turulacak komisyon tarafı
ndan
takdir edilecek rayiç değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun
görüşü alı
narak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile
ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlı
ğı
nca devralı
nabilir. Devralı
nan
gayri menkullerin tapu işlemlerine esas olan ve yukarı
da belirtilen
şekilde tespit edilen değeri miktarı
ndaki Devlete ait olan 21.7.1953
tarihli ve 6183 sayı
lıKanun kapsamı
na giren borçlarıterkin edilir.
TEKEL Genel Müdürlüğünün birinci fı
krada bahsedilen görev
zararı
nı
n, Yüksek Denetleme Kurulu tarafı
ndan tespit edilen kesin
miktarıile birinci fı
kra uyarı
nca mahsup edilen miktarıarası
nda doğan
farklar ve gayri menkullerin devri suretiyle yapı
lan terkin iş
lemlerinden
sonra kuruluş
un bakiye borcunun kalmasıhalinde (özel tüketim
vergisi hariç), bu tutar da terkin edilebilir.
TEKEL Genel Müdürlüğünün görev zararı
nı
n
Denetleme Kurulu tarafı
ndan tespitini müteakiben
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n teklifi üzerine bu
gerektirdiği bütün terkin ve diğer iş
lemleri yapmaya Maliye
yetkilidir.”

Yüksek
Hazine
bendin
Bakanı

Bütçe Kanununun 28. maddesinin (g) fı
krası
nda, Tekel Genel
Müdürlüğünün görev zararıalacakları
nı
n vergi borçları
na mahsuben
terkin edileceği, mahsup iş
leminden bakiye kalan borçları
nı
n terkini
için gayri menkullerinin bütçenin gelir ve giderleri ile
ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlı
ğı
nca devralı
nacağıve bütün bu
terkin işlemleri için Maliye Bakanı
nı
n yetkili olduğu belirtilmektedir.
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Yani bütçe kanunundaki hükümden de anlaş
ı
lacağıüzere, bütün bu
terkin işlemleri bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin
yapı
lacaktı
r.
Bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirilmeksizin yap ı
lacak
işlemler için bütçeye hüküm konulmasıAnayasaya açı
k bir aykı
rı
lı
ktı
r.
Bilindiği gibi bütçe; devletin ve ona bağlıkamu kuruluş
ları
nı
n yı
llı
k
gelirlerinin toplanması
na ve masrafları
n uygulamaya konulması
na izin
veren bir kanundur. Anayasanı
n 161. maddesi uyarı
nca, yı
llı
k olarak
yapı
lı
r ve bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir
hüküm konulamaz. Bu açı
k anayasa hükmüne karş
ı
n, 2003 Mali Yı
lı
Bütçe Kanununun 28. maddesinin (g) fı
krası
yla, bütçe ile
düzenlenmemesi gereken bir konu düzenlenmiştir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 28. maddesinin (g) fı
krası
, diğer kanunlarla yapı
lması
gereken değiş
ikliklerin bütçe kanunuyla yapı
lması nedeniyle
Anayasanı
n 87. ve 88.maddelerine; bu değişikliklerin bütçe kanunu
ile ilgisi olmamasınedeniyle Anayasanı
n 161.maddesine; yasama
erki Anayasaya aykı
rı biçimde kullanı
ldı
ğı için Anayasanı
n 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkesi ile 11. maddesindeki Anayasanı
n
üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıilkesine aykı
rı
dı
r.
9. 31. Maddenin (g) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 31. maddesinin (g)
fı
krasıile getirilen düzenleme ş
öyledir:
“2.9.1983 tarihli ve 78 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname eki
cetvelde yer alan; okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve
eğitim - öğretim planlamacı
sıkadroları
na 1.4.2003 tarihinden itibaren
açı
ktan veya naklen atanabilmek için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafı
ndan yapı
lacak merkezi sı
navda baş
arı
lıolmak ş
arttı
r.
Ancak, lisansüstü eğitimini tamamlamı
ş bulunanlarda yapı
lacak
merkezi sı
nava katı
lma ş
artıaranmaz. Bu sı
navı
n yapı
lması
na iliş
kin
usul ve esaslar, sı
nava tabi tutulmayacaklar, sı
navda baş
arı
lı
olanları
n belirlenmesi ile merkezi sı
navda başarı
lıolanlarla lisansüstü
eğitim mezunları
nı
n merkezi sı
navı müteakip yükseköğretim
kurumları
nca yapı
lacak sı
navlara iliş
kin usul ve esaslar Milli Eğitim
Bakanlı
ğıve Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Maliye Bakanlı
ğı
nı
n
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
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Anayasa’nı
n Yükseköğretim Kurumlarıile ilgili 130. maddesinin
9. bendi aynen şöyledir:
“Yükseköğretim kurumları
nı
n kuruluşve organlarıile işleyişleri
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 elemanıyetiştirme, 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, mali iş
ler, özlük hakları
, öğretim hakları
, öğretim elemanları
nı
n
uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim
elemanları
nı
n görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve
teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre
yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve Üniversitelere Devletin
sağladı
ğımali kaynakları
n kullanı
lmasıkanunla düzenlenir.”
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile ilgili Anayasanı
n 131.
maddesinde de:
“Yükseköğretim
kurumları
nı
n
öğretimini
planlamak,
düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumları
ndaki
eğitim-öğretim ve bilimsel araş
tı
rma faaliyetlerini yönlendirmek, bu
kurumları
n kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda
kurulması
nı
, geliş
tirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakları
n
etkili bir biçimde kullanı
lması
nısağlamak ve öğretim elemanları
nı
n
yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadıile Yükseköğretim Kurulu
kurulur.” denmişve Kurulun teşkilatı
, görev, yetki, sorumluluğu ve
çalı
şma esasları
nı
n kanunla düzenleneceği kurala bağlanmı
ş
tı
r.
Görüldüğü gibi Anayasamı
zda, üniversiteler kendilerine verilen
görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe sahip kamu tüzelkiş
ileri
olarak düzenlenmişolup; öğretim elemanları
nı
n görevleri, unvanları
,
atama, yükselme, emeklilik ve diğer özlük hakları
nı
n kanunla
düzenleneceği öngörülmüşve 2547 sayı
lıYükseköğretim Kanunu ile
bu konudaki ana ilke ve esaslar belirtilmiş
tir. 2547sayı
lıkanunda
yükseköğretim kurumları
nda istihdam edilecek tüm öğretim
elemanlarıkadroları
na yapı
lacak atamaları
n hangi makamlarca ve
hangi usullerle yapı
lacağıtek tek sayı
lmı
ş
tı
r. Sı
navlara ilişkin usul ve
esasları
n Milli Eğitim Bakanlı
ğıve Yükseköğretim Kurulunun görüş
ü
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ve Maliye Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
belirleneceği yolunda bir düzenlemeye ise, yer verilmemiş
tir.
4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 31. maddesinin (g)
fı
krası
, diğer kanunlarla yapı
lmasıgereken değiş
ikliklerin bütçe
kanunuyla yapı
lmasınedeniyle Anayasanı
n 87. ve 88. maddelerine;
bu değiş
iklikler bütçe ile ilgili olmadı
ğıiçin Anayasanı
n 161.
maddesine; kanunla düzenlenecek konularda Bakanlar Kuruluna
esas ve usul belirleme yetkisi verdiği için Anayasanı
n 130. ve 131.
maddelerine; Bakanlar Kuruluna verilen yetki Anayasadan
kökenlenmediği için Anayasanı
n 6. maddesine; verilen yetki, yasama
yetkisinin devri anlamı
na da geldiği için Anayasanı
n 7. maddesine ve
yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n
11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesi ile 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
10. 31. Maddenin (h) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali yı
lıBütçe Kanununun 31. maddesinin (h) fı
krası
aşağı
daki gibidir:
“Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya
yaş
lı
lı
k aylı
ğıalanlar, müşterek kararname veya Bakanlar Kurulu
kararı
yla atanacak olanlar hariç olmak üzere, (a) bendi kapsamı
nda
yer alan kurum ve kuruluşları
n kadroları
na 1.4.2003 tarihinden
itibaren açı
ktan atanamazlar.”
Buna karş
ı
lı
k 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun,
emeklilerin yeniden hizmete alı
nmasıbaşlı
klı97. maddesi aynen
şöyledir:
“T.C. Emekli Sandı
ğı Kanunu hükümlerine göre emekli
olanlardan (5434 sayı
lı Kanunun 104 üncü maddesine göre
emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sı
nı
fı
nda
yazı
lı nitelikleri taş
ı
makta bulunanlar kanunun 92. maddesi
hükümlerine göre kurumlarda boşkadro bulunmak ş
artı
yla yeniden
memurluğa alı
nabilirler.”
Yukarı
daki kanun metinlerinden de anlaşı
lacağıgibi, 2003 Mali
Yı
lıBütçe Kanununun 31. maddesinin (h) fı
krasıile, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanununun emeklilerin yeniden hizmete al ı
nmasıile ilgili
hükümleri değiş
tirilmiş ve 657 sayı
lıKanuna göre, boş kadro
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bulunmak ş
artı
yla yeniden memuriyete atanabilen emeklilerin bu
hakkı
, bütçe kanununun 31. maddesinin (h) fı
krasıile ellerinden
alı
nmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı 2003 Mali Yı
lı Bütçe
Kanununun 31. maddesinin (h) fı
krası
, diğer kanunlarla yapı
lması
gereken değiş
ikliklerin bütçe kanunuyla yapı
lması nedeniyle
Anayasa’nı
n 87. ve 88. maddelerine; bu değiş
iklikler bütçe ile ilgili
olmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n 161. maddesine; yasama erki Anayasaya
aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n 2. maddesindeki hukuk
devleti ilkesine ve 11. maddesindeki Anayasanı
n üstünlüğü ve
bağlayı
cı
lı
ğıilkesine aykı
rı
dı
r.
11. 31. Maddenin (ı
) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 31. maddesinin (ı
) fı
krası
şöyledir:
“13.12.1983 tarihli ve 190 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9. maddesi ile 2.9.1983 tarihli ve 78 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararnamenin ek 1. maddesi çerçevesinde yı
l içinde
yapı
lacak değişiklikler 31.12.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yürürlüğe girer.”
190 sayı
lıGenel Kadro ve Usulü Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9. maddesi aş
ağı
daki gibidir:
“Kuruluş
lara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen
serbest kadrolar, hiyerarşik yapı
yıbozmamak kaydı
yla, yedinci
maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değiş
ik
derecelerden aynısı
nı
f ve unvanıkadrolarla değiş
tirilebilir.
Kanunlar ve antlaş
malar gereği yapı
lmasışart olan veya
önceden tahmin edilemeyen hizmetlerin ifasıiçin ihtiyaç duyulan
kadroları
n, karş
ı
lanmasıamacı
yla tutulan veya boşolan kadrolarda
sı
nı
f, unvan ve derece değişikliği yapmaya, mevcut kadrolarıbirden
fazla dereceyi kapsayacak ş
ekilde değiştirmeye ve boşkadrolarıiptal
etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye göre kadroları
değiş
tirilenlerin özlük hakları
, değiştirilen yeni kadrolara atanma
işlemleri tamamlanı
ncaya ve bu kadro derecesini kazanı
lmı
şhak
olarak alı
ncaya kadar eski kadro dereceleri esas alı
narak ödenmeye
devam olunur.
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Bu değiş
iklik işlemleri her kurum için yı
lda bir defa yapı
lı
r.”
78 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin ek 1. maddesi ise
aşağı
daki gibidir:
“Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde 190 sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde unvan ve
derece değiş
ikliklerini yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
Yukarı
daki metinlerinden de anlaşı
lacağıüzere, bütçe kanunu
ile getirilen hüküm, 190 sayı
lıKHK’yi değiş
tirmiştir.
4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 31. maddesinin (ı
)
fı
krası
, diğer kanunlarla yapı
lması gereken değiş
iklikler bütçe
kanunuyla yapı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n 87. ve 88. maddelerine; bu
değiş
iklikler bütçe ile ilgili olmadı
ğıiçin Anayasanı
n 161. maddesine;
yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkesine ve 11. maddesindeki
Anayasanı
n üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıilkesine aykı
rı
dı
r.
12. 31. Maddenin (j) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 31. maddesinin (j) f ı
krası
şöyledir:
“Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi
amacı
yla, konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin teşkilât yapı
ları
ve hizmet amacı
na uygun olarak personel dağı
lı
mı
nı
n sağlanması
na
yönelik önlemler almaya, ihtiyaç fazlası olan personelin, ilgili
kuruluşları
n da görüş
ü alı
narak (a) bendinde belirtilen kamu kurum ve
kuruluşları
na nakledilmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye
Devlet Personel Baş
kanlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakan ile Maliye Bakanı
yetkili kı
lı
nmı
ş
tı
r.”
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun 74. maddesinde
“Memurları
n Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri”, 76. maddesinde
“Memurları
n Kurumları
nca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiş
tirilmesi”
başlı
ğı adı altı
nda memurları
n nakilleri ve görev yerlerinin
değiş
tirilmesi ile ilgili düzenlenmeler yapı
lmı
ş
tı
r.
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununda, devlet memurları
nı
n
başka kurumlara naklen atanması
nda usul ve esaslar belirlemek
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üzere Maliye Bakanıya da Devlet Personel Başkanlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Devlet Bakanıyetkili kı
lı
nmamı
ştı
r. Dolayı
sı
yla 2003 Mali Yı
lı
Bütçe Kanununun 31. maddesinin (j) fı
krası
, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanununun 74. ve 76. madde hükümlerini de ğiştirici
nitelikte bir düzenlemedir.
Açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı 2003 Mali Yı
lı Bütçe
Kanununun 31. maddesinin (j) fı
krası
, diğer kanunlarla yapı
lması
gereken değiş
ikliklerin bütçe kanunuyla yapı
lması nedeniyle
Anayasa’nı
n 87.ve 88. maddelerine; bu değiş
iklikler bütçe ile ilgili
olmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n 161. maddesine; Maliye Bakanı
na ve
Devlet Personel Başkanlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Devlet Bakanı
na verilen
usul ve esas belirleme yetkileri nedeniyle ve bu hususları
n kanunla
düzenlenmesi gerektiği için Anayasanı
n 128. , 6. ve 8. maddelerine;
bu yetki, yasama yetkisinin devri anlamı
na geldiği için Anayasanı
n 7.
maddesine; yasama yetkisi Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin
Anayasanı
n 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine; 11.maddesindeki
Anayasanı
n üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıilkesine aykı
rı
dı
r.
13. 31. Maddenin (k) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 31.maddesinin (k) fı
krası
aynen şöyledir:
“Maliye Bakanlı
ğı
nca, döner sermayelerin, fonları
n, kefalet
sandı
kları
nı
n, sosyal güvenlik kurumları
nı
n ve bütçelerin yatı
rı
m
ve/veya transfer tertiplerinden yardı
m alan kuruluşları
n serbest
memur kadroları
na verilecek açı
ktan atama izinlerinin toplam sayı
sı
ilgili kurumlarda 2002 yı
lı
nda emeklilik, ölüm ve istifa sonucu ayrı
lan
personel sayı
sı
nı
n % 80’ini aşamaz. Norm kadro çalı
şması
sonuçlandı
rı
larak uygulamaya geçirilen kurumlar ile kanun,
uluslararasıanlaş
ma veya 2003 yı
lıprogramıile kurulmasıveya
geniş
letilmesi öngörülen birimler ve temini zorunlu hizmetlerin
gerektirdiği personel ihtiyacı
nıbu sı
nı
rlamaya tabi tutulmaksı
zı
n
değerlendirmeye Maliye Bakanıyetkilidir.”
190 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin “Kadroları
n Serbest
Bı
rakı
lması
” baş
lı
klı7. maddesi ise aşağı
daki gibidir:
“Kurum ve kuruluş
lara kanunlarla verilmişbulunan görevlerin
gerektirdiği kadrolar Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğıile Devlet Personel
Dairesinin görüş
leri de eklenerek ilgili Bakanlı
ğı
n teklifi üzerine ve
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Bakanlar Kurulunca serbest bı
rakı
labilir. Herhangi bir yı
la iliş
kin
serbest bı
rakma teklifleri bir önceki mali yı
lı
n beşinci ayısonuna
kadar Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğıile Devlet Personel Dairesine
bildirilir. Serbest bı
rakma işlemleri, ilgili mali yı
l baş
ı
ndan itibaren
geçerli olmak üzere bir önceki mali yı
lı
n dokuzuncu ayısonunda
kadar sonuçlandı
rı
lı
r.”
Kadroları
n kullanı
mı ile ilgili esaslar 190 sayı
lı Kanun
Hükmünde Kararnamede düzenlenmiş
tir. Bütçe Kanunu ile yapı
lan
düzenleme, Genel Kadro ve Usulü Hakkı
ndaki Kanun Hükmündeki
Kararname’yi değiş
tirici niteliktedir. Bilindiği gibi bütçe; devletin ve
ona bağlıkamu kurumları
n kamu gelirlerini toplaması
na ve kamu
harcamalarıyapması
na belli bir süre için izin veren bir kanundur ve
bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz. Bu açı
k anayasa hükmüne karş
ı
n, 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 31. maddesinin (k) fı
krası
yla, bütçede düzenlenmemesi
gereken bir konu düzenlenmiş
tir.
Açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı 2003 Mali Yı
lı Bütçe
Kanununun 31. maddesinin (k) fı
krası
,diğer yasalarla yapı
lması
gereken değiş
ikliklerin bütçe yasası
yla yapı
lması nedeniyle
Anayasa’nı
n 87. ve 88. maddelerine; bu değiş
iklikler bütçe ile ilgili
olmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n 161. maddesine; yasama erki Anayasaya
aykı
rı biçimde kullanı
ldı
ğı için 11. maddesindeki Anayasanı
n
bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesi ile 2. maddesindeki hukuk devleti
ilkesine aykı
rı
dı
r.
14. 35. Maddenin (a) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 35. maddesinin (a) fı
krası
aşağı
daki gibidir:
“a) Kurumları
n hası
latı
ndan alı
nacak paylar:
Aylı
k gayri safi hası
lat tahakkuk tutarı
nı(katma değer vergisi ve
özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydı
yla,
1. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin mal ve hizmet satı
ş
larıgayri
safi hası
latı
nı
n (ilk hisse satı
ş
ıgerçekleşinceye kadar) % 15’i,
2. Devlet Hava Meydanlarıİ
şletmesi Genel Müdürlüğünün mal
ve hizmet satı
ş
larıgayri safi hası
latı
nı
n % 10’u,
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3. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet
satı
ş
larıürün nevileri itibarı
yla gayri safi hası
latı
nı
n % 10’una kadarı
,
4. Kı
yı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İ
şletmeleri Genel
Müdürlüğünün mal ve hizmet satı
şlarıgayri safi hası
latı
nı
n% 10’u,
5. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı
nı
n mal ve hizmet satı
ş
ları
gayri safi hası
latı
nı
n % 10’u,
En geç takip eden ayı
n 20’sine kadar (Kı
yıEmniyeti ve Gemi
Kurtarma İ
ş
letmeleri Genel Müdürlüğü için takip eden ayı
n sonuna
kadar) Maliye Bakanlı
ğıMerkez Saymanlı
ğı
na ödenir. Ödenen bu
tutarlar bütçeye gelir yazı
lı
r.
Bu bentte belirtilen tutarları
n süresi içinde ödenmemesi halinde,
ödenmeyen tutarlar, gecikme zammıda uygulanmak suretiyle
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun hükümlerine göre takip ve
tahsil edilir.”
Bütçe Kanununun 35. maddesinin (a) fı
krası
nda sayı
lan bu beş
kuruluşun gelir ve giderleri ile bunları
n kullanı
mı
, özel kanunları
nda
düzenlenmiştir. 4833 sayı
lıBütçe Kanununun 35. maddesinin (a)
fı
krasıile yapı
lan düzenleme bütçe kanunu ile yapı
lamayacak türde
bir düzenlemedir. Böylesi bir düzenleme ancak sözü geçen
kuruluşları
n
kendi
kanunları
nda
yapı
lacak
değiş
ikliklerle
gerçekleş
tirilebilir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi, 1996 Mali Yı
lıBütçe Kanununda
yer alan benzer bir düzenlemeyi 7/10/1996 tarih ve 1996/23 Esas
sayı
lıkararıile Anayasaya aykı
rıbularak iptal etmiştir. Ayrı
ca getirilen
düzenleme doğrudan bir ‘vergi’ niteliğindedir. Bu nedenle madde,
doğrudan yeni ‘vergi konulması
’ anlamı
na gelmektedir. Bilindiği gibi
bütçe kanunu ile vergi konulamaz. Çünkü, Anayasanı
n 73.
maddesine göre, ‘vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler
kanun ile konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r’ ve Anayasa
Mahkemesinin daha önceki kararları
nda belirtildiği gibi bütçe kanunu,
Anayasanı
n 73. maddede öngördüğü türde kanunlardan değildir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun
35. maddesinin (a) fı
krası
, diğer kanunlarla yapı
lmasıgereken
değiş
iklikler bütçe ile yapı
ldı
ğı için Anayasanı
n 87. ve 88.
maddelerine; bu değiş
iklikler bütçe ile ilgili olmadı
ğıiçin Anayasanı
n
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161. maddesine; vergi niteliğinde bir düzenlemeyi bütçe dı
şı
ndaki
kanunlarla yapması gerekirken bütçe kanunu ile yaptı
ğı için
Anayasanı
n 73. maddesine; Anayasa Mahkemesinin iptal kararı
na
rağmen yapı
lmı
ş bir düzenleme olduğu için Anayasanı
n153/son
maddesine; yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin
11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesi ile 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
15. 35. Maddenin (b) Fı
krası
nı
n (1) Numaralı Bendinin
Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
Bütçe Kanununun 35. maddesinin (b) fı
krası
nı
n(1) numaralı
bendi ile getirilen düzenleme aş
ağı
daki gibidir:
“İ
rtifak hakkı verilen özel iskelelerden alı
nan nispi kira
bedellerinin yarı
sıbütçenin (B) iş
aretli cetveline gelir, diğer yarı
sıda
özel gelir kaydedilecek, özel gelir kaydedilen miktarı
n yarı
sıdenizcilik
ve liman hizmetlerini geliş
tirmek üzere Denizcilik Müsteş
arlı
ğı
bütçesine, yarı
sıda millî emlak hizmetlerini geliş
tirmek amacı
yla
Maliye Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek kaydolunur.”
Bilindiği gibi bütçe kanununa, bütçe dı
şı
nda hükümler
konulamaz. Bütçeye özel gelir ya da özel ödenek kaydolma esası
1050 sayı
lıKanunda düzenlenmiş
tir. İ
ptali istenen 35.maddenin (b)
fı
krası
nı
n (1) numaralıbendinin benzeri bir hüküm 1996 yı
lıBütçe
Kanununda yer almı
şve itiraz üzerine 7/10/1996 tarih ve 1996/23
Esas sayı
lıkararı
nda Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş
tir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, Bütçe Kanununun 35.
maddesinin (b) fı
krası
nı
n (1) numaralıbendiyle getirilen düzenleme,
diğer kanunlarla yapı
lmasıgereken değişikliklerin bütçe ile yapı
lması
nedeniyle Anayasa’nı
n 87.ve 88. maddelerine; bu değiş
iklikler bütçe
ile ilgili olmadı
ğı için Anayasa’nı
n 161. maddesine; Anayasa
Mahkemesinin iptal kararı
na rağmen yapı
lmı
şbir düzenleme olduğu
için Anayasanı
n153/son maddesine; yasama erki Anayasaya aykı
rı
biçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n 2. maddesindeki “hukuk devleti”
ilkesine ve 11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü
ilkesine aykı
rı
dı
r.
16. 35. Maddenin (e) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
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2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 35. maddesinin (e) fı
krası
şöyledir.
“1.4.2003 tarihinden itibaren Sağlı
k Bakanlı
ğı
nca düzenlenecek
veya onaylanacak; ilaç, hammadde, bunları
n üretiminde kullanı
lan
diğer malzeme, kozmetik ve tı
bbi malzeme üretim yeri izin belgeleri,
ürün imal ve ithal izin belgesi, ilaç ruhsatı
, ecza deposu ve mümessil
ecza deposu ruhsatı
, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar
üzerinden 50 milyon liradan az, 30 milyar liradan çok olmamak üzere
Maliye Bakanlı
ğı
nı
n görüş
ü üzerine Sağlı
k Bakanlı
ğı
nca belirlenecek
tarifeler
üzerinden
ruhsatlandı
rma
bedeli
alı
nı
r.
Merkez
Saymanlı
ğı
nca tahsil edilen bu tutarları
n % 20’sini genel bütçenin (B)
işaretli cetveline gelir, % 80’ini ise özel gelir kaydedilmek suretiyle
Sağlı
k Bakanlı
ğı
nı
n ihtiyaçları
nda (personel giderleri hariç)
kullanı
lmak üzere anı
lan Bakanlı
k bütçesinin mevcut veya yeni
açı
lacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye, özel ödenek
kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kı
smı
nıertesi yı
l bütçesine
devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir.
Bu ödenekten bilimsel ve akademik nitelikleri dikkate alı
narak Sağlı
k
Bakanlı
ğı
nca tı
bbi cihaz ve malzeme ile ilaç ve eczacı
lı
k alanları
ndaki
bilimsel nitelikli komisyonlarda görevlendirilenlere birim faaliyet
bazı
nda bu Kanuna bağlı(K) cetvelinin (V) inci bölümünde belirlenmiş
olan ücretin dört katı
nıgeçmemek üzere ödeme yapmaya Sağlı
k
Bakanıyetkilidir. Özel ödenekten yapı
lacak harcamaları
n usul, esas
ve miktarlarıMaliye Bakanıile Sağlı
k Bakanıtarafı
ndan müş
tereken
belirlenir.”
Getirilen bu düzenleme, vergi niteliğinde bir düzenlemedir. Öte
yandan belli hizmetleri alanları
n ruhsatlandı
rma bedeli adıaltı
nda bir
ödeme yapmalarıancak özel bir kanunda düzenlenmesi halinde
mümkün olabilir. Bütçe kanunu bu tür bir kanun değildir. Bütçeye özel
gelir ve özel ödenek kaydedilen tutarlarla ilgili olarak Maliye Bakanı
na
tanı
nan yetkiler Anayasaya aykı
rı
dı
r. Bilindiği gibi Bütçe Kanununa,
bütçe dı
ş
ı
nda hükümler konulamaz. Bütçeye özel gelir ya da özel
ödenek kaydolma esası1050 sayı
lıKanunda düzenlenmiştir. 35.
maddesinin (e) fı
krası
nı
n benzeri bir hüküm 1996 yı
lıBütçe
Kanunu’nda yer almı
şve itiraz üzerine 7/10/1996 tarih ve 1996/23
Esas sayı
lıkararı
yla Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.
Ayrı
ca bu özel ödenekten yapı
lacak harcamaları
n usul ve
esasları
nı
n Maliye ve Sağlı
k Bakanları
nca müş
tereken belirlenmesi
de Anayasaya aykı
rı
dı
r. Bilindiği gibi harcamalara ilişkin usul ve
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esaslar kanunla belirlenmesi gereken bir husustur ve usul ve esaslar
1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanununda belirlenmiştir. Bütçe
kanunu ile özel harcama usul ve esasları
nı
n belirlenmesi için
Bakanları
n yetkili kı
lı
nmasıda kökenini Anayasadan almayan bir
yetkilendirme ve Anayasaya aykı
rıbir yetki devridir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle Bütçe Kanununun 35.
maddesinin (e) fı
krası
yla getirilen düzenleme, kurumları
n özel
yasaları
nda değişiklik anlamı
na geldiği ve bu tür değişiklikler diğer
kanunlarla yapı
lmasıgerekirken bütçe ile yapı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n
87. ve 88. maddelerine; bu değiş
ikliklerin bütçe ile ilgisi olmaması
nedeniyle Anayasanı
n 161. maddesine; Anayasa Mahkemesinin iptal
kararı
na
rağmen
yapı
lmı
ş bir
düzenleme
olduğu
için
Anayasanı
n153/son maddesine; Maliye ve Sağlı
k Bakanı
na verilen
harcamalara iliş
kin usul ve esas belirleme yetkisi, kaynağı
nı
Anayasadan almadı
ğı için, Anayasanı
n 6 ve 8. maddelerine;
Bakanlara verilen yetki, yasama yetkisinin devri anlamı
na da geldiği
için Anayasanı
n 7. maddesine ve tüm bunlar birlikte ele alı
ndı
ğı
nda,
yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n 2.
maddesindeki ‘hukuk devleti’ ilkesine ve 11. maddesindeki
Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesine aykı
rı
dı
r.
17. 35. Maddenin (f) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 35. maddesinin (f) fı
krası
şöyledir:
“5.6.1986 tarihli ve 3308 sayı
lıKanunun 32. maddesinde yer
alan ödenekler, personel giderleri hariç olmak üzere; milli eğitim
hizmetlerinin iyileş
tirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun
sağlanması
, merkez ve taş
ra teşkilatı
nı
n acil ihtiyaçları
nı
n
karş
ı
lanması
, eğitim araştı
rma ve geliş
tirme faaliyetlerinin
desteklenmesi amacı
yla da kullanı
labilir.”
3308 sayı
lıKanunun 32. maddesinin (b) fı
krası
na göre,
“Çı
raklı
k, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygı
nlaş
tı
rma
hizmet ve faaliyetlerinde kullanı
lmak üzere Bakanlı
k bütçesine özel
ödenek kaydedilen tutarlar aş
ağı
daki hizmetlerin yerine getirilmesinde
kullanı
lı
r:
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1) Çı
raklı
k, örgün ve yaygı
n mesleki ve teknik öğretim
kurumları
nda görevli yönetici, öğretmen, uzman, kadrolu ve kadrosuz
usta öğreticilerin nitelik ve niceliklerinin yükseltilmesi için yurt içinde
eğitilmelerinde,
2) Mesleki ve teknik eğitim metotları
nı
n ve araçları
nı
n
araştı
rı
lması
, geliş
tirilmesi ve yaygı
nlaştı
rı
lması
nda,
3) Çı
raklı
k, örgün ve yaygı
n mesleki ve teknik öğretim
kurumları
nı
n atölye ve laboratuvarlarıiçin makine, araç, takı
m ve
teçhizat alı
nması
, gerektiğinde kiralanması
, bunları
n bakı
m ve
tamirinde,
4) Çı
raklı
k, örgün ve yaygı
n mesleki ve teknik eğitim
kurumları
nda görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi
öğretim elemanları
na asli görevleri dı
şı
nda, okulda ve iş
yerlerinde
yapı
lan eğitimle ilgili normal maaş ve ücretlerine ilave ek ücret
ödenmesinde,
5) Çı
raklı
k, örgün ve yaygı
n mesleki teknik eğitimle ilgili her
türlü yayı
nları
n hazı
rlatı
lması
, tercümesi, çoğaltı
lması
, satı
n alı
nması
ve dağı
tı
lması
nda,
6) Çeşitli mesleklerde çalı
şmakta olanlara hizmet içinde ve
mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin
kazandı
rı
lmasıiçin Bakanlı
ğa bağlıeğitim kurumları
nda kurslar,
seminerler ve eğitim programlarıdüzenlenmesinde,
7) İ
şöncesi eğitimi, yaygı
n ve çı
raklı
k eğitiminde,8) (Değiş
ik:
10/07/2001 - 4702/22 md.) Mesleki Eğitim Kurulu, (Değiş
ik:
10/07/2001 - 4702/22 md.) “İ
l Mesleki Eğitim Kurulu” toplantı
ları
na
katı
lan baş
kan, üye, müşavir üye, imtihan ve mesleki ihtisas
komisyonu üyelerine Maliye Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüşü üzerine tespit
edilecek miktarda verilecek yolluk ve huzur hakkıödemelerinde.
a) Çı
raklı
k, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme
yaygı
nlaş
tı
rma hizmet ve faaliyetlerinde kullanı
lmak üzere;

ve

1) Bakanlı
k bünyesinde bulunan döner sermaye işletmelerinin
karları
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2) Bakanlı
ğa bağlı kurumlarda eğitim öğretimde üretilen
malları
n satı
ş
ı
ndan elde edilen gelirler,
3) Bağı
ş
, yardı
m ve diğer her türlü gelirler,
Milli Eğitim Bakanlı
ğıMerkez Saymanlı
k Müdürlüğü hesabı
na
yatı
rı
lı
r. Yatı
rı
lan bu tutarlar Maliye Bakanlı
ğı
nca bir yandan genel
bütçeye özel gelir, diğer yandan Bakanlı
k bütçesinde açı
lacak
tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen
miktarlardan yı
lıiçerisinde harcanmayan tutarlarıertesi yı
l bütçesine
devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir.
b) Çı
raklı
k, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve
yaygı
nlaş
tı
rma hizmet ve faaliyetlerinde kullanı
lmak üzere Bakanlı
k
bütçesine özel ödenek kaydedilen bu tutarlar aş
ağı
daki hizmetlerin
yerine getirilmesinde kullanı
lı
r:
1) Çı
raklı
k, örgün ve yaygı
n mesleki ve teknik öğretim
kurumları
nda görevli yönetici, öğretmen, uzman, kadrolu ve kadrosuz
usta öğreticilerin nitelik ve niceliklerinin yükseltilmesi için yurt içinde
eğitilmelerinde,
2) Mesleki ve teknik eğitim metotları
nı
n ve araçları
nı
n
araştı
rı
lması
, geliş
tirilmesi ve yaygı
nlaştı
rı
lması
nda,
3) Çı
raklı
k, örgün ve yaygı
n mesleki ve teknik öğretim
kurumları
nı
n atölye ve laboratuvarlarıiçin makine, araç, takı
m ve
teçhizat alı
nması
, gerektiğinde kiralanması
, bunları
n bakı
m ve
tamirinde,
4) Çı
raklı
k, örgün ve yaygı
n mesleki ve teknik eğitim
kurumları
nda görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi
öğretim elemanları
na asli görevleri dı
şı
nda, okulda ve iş
yerlerinde
yapı
lan eğitimle ilgili normal maaş ve ücretlerine ilave ek ücret
ödenmesinde,
5) Çı
raklı
k, örgün ve yaygı
n mesleki teknik eğitimle ilgili her
türlü yayı
nları
n hazı
rlatı
lması
, tercümesi, çoğaltı
lması
, satı
n alı
nması
ve dağı
tı
lması
nda,
6) Çeşitli mesleklerde çalı
şmakta olanlara hizmet içinde ve
mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin
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kazandı
rı
lmasıiçin Bakanlı
ğa bağlıeğitim kurumları
nda kurslar,
seminerler ve eğitim programlarıdüzenlenmesinde,
7) İ
şöncesi eğitimi, yaygı
n ve çı
raklı
k eğitiminde,
8) (Değişik: 10/07/2001 - 4702/22 md.) Mesleki Eğitim Kurulu
ile(Değişik: 10/07/2001 - 4702/22 md.) “İ
l Mesleki Eğitim Kurulu”
toplantı
ları
na katı
lan başkan, üye, müşavir üye, imtihan ve mesleki
ihtisas komisyonu üyelerine Maliye Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüş
ü
üzerine tespit edilecek miktarda verilecek yolluk ve huzur hakkı
ödemelerinde.”
Çı
raklı
k, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygı
nlaş
tı
rma
hizmet ve faaliyetlerinde kullanı
lmak üzere; 3308 sayı
lıKanunun 32.
maddesinde yer alan ödeneklerin kullanı
m yerleri ve yöntemleri bu
kadar ayrı
ntı
lıbir şekilde tanı
mlanması
na karş
ı
n, 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 35. maddesinin (f) fı
krasıile getirilen düzenlemede bu
ödeneklerin kullanı
m yeri, dolayı
sı
yla da 3308 sayı
lıKanunun
hükümleri değiş
tirilmiştir.
Açı
klanan nedenlerle, 2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 35.
maddesinin (f) fı
krası
yla getirilen düzenleme, kurumları
n özel
kanunları
nda değişiklik anlamı
na geldiği ve bu tür değişiklikler diğer
kanunlarla yapı
lmasıgerekirken bütçe ile yapı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n
87. ve 88. maddelerine; bu değişiklikler bütçe ile ilgili olmadı
ğıiçin
Anayasanı
n 161. maddesine; yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde
kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n 2. maddesindeki “hukuk devleti” ilkesi ile
11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesine
aykı
rı
dı
r.
18. 38. Maddesinin (b), (c) ve (d) Fı
kraları
nı
n Anayasaya
Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 38. maddesinin (b), (c) ve (d)
fı
kralarış
öyledir:
“b) Hazineye ait taş
ı
nmaz malları
, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayı
lı
Kanunun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak değer üzerinden,
toplu konut üretmek amacı
yla, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne veya
Toplu Konut İ
daresi Başkanlı
ğı
na peşin bedelle veya taksitle
devretmeye Maliye Bakanıyetkilidir. Buna ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlı
ğı
nca belirlenir.
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c) Devletin hüküm ve tasarrufu altı
ndaki sahipsiz yerler ile
kadastro/tapulama çalı
şmalarısı
rası
nda tespit harici bı
rakı
lmı
şolan
yerler Maliye Bakanlı
ğımerkez veya taşra teşkilâtı
nı
n talebi üzerine,
özel kanunları
ndaki istisnalar saklıkalmak koşuluyla, tescile iliş
kin
harita, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İ
ş
letme
Müdürlüğünce yapı
larak, imar mevzuatı
nda yer alan kı
sı
tlamalara tâbi
olmaksı
zı
n Hazine adı
na tescil edilir. Harita yapı
mı
na ilişkin giderler,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
nca belirlenen asgari fiyatlara
göre Maliye Bakanlı
ğıbütçesinden karş
ı
lanı
r.
d) Maliye Bakanı
, Hazineye ait taşı
nmaz mal satı
ş
ı
, kiraya
verilmesi veya sı
nı
rlıayni hak tesisi ile ilgili olarak; 4.1.2002 tarihli ve
4734 sayı
lıKanuna tabi olmaksı
zı
n, 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayı
lı
kanuna tabi ekspertiz şirketlerine değer tespit ettirmeye, ayrı
ca, ilan,
reklam, pazarlama veya müşteri bulma konuları
nda hizmet satı
n
almaya, uygulamaya ilişkin esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.”
Bütçe Kanununun 38. maddesinin (b), (c) ve (d) fı
kraları
yla ,
toplu konut üretmek amacı
yla Hazineye ait taşı
nmaz mallarıArsa
Ofisi Genel Müdürlüğüne veya Toplu Konut İ
daresi Başkanlı
ğı
na
devretmeye; devletin hüküm ve tasarrufu altı
ndaki sahipsiz yerlerin
Hazine adı
na tescili, Hazineye ait taşı
nmaz malları
n satı
şı
, kiraya
verilmesi veya sı
nı
rlıayni hak tesisi için Maliye Bakanıyetkili
kı
lı
nmı
ştı
r. Bütçe Kanunundaki bu hüküm, kamu kurumları
nı
n yı
llı
k
gelir ve giderlerinin uygulamasıile ilgili değildir.
Bilindiği gibi bütçe; devletin ve ona bağlıkamu kuruluş
ları
nı
n
yı
llı
k gelir ve bu gelir ve masrafları
n uygulamaya konulması
na izin
veren bir kanundur. Anayasanı
n 161. maddesi uyarı
nca, yı
llı
k olarak
yapı
lı
r ve bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir
hüküm konulamaz. Bu açı
k anayasa hükmüne karş
ı
n, 2003 Mali Yı
lı
Bütçe Kanununun 38. maddesinin (b), (c) ve (d) fı
kraları
yla, bütçe
kanununda düzenlenmemesi gereken konular düzenlenmişve Maliye
Bakanlı
ğı
na esas ve usul belirleme yetkisi verilmiştir. Halbuki
yürütme, kanunlar çerçevesinde kullanı
lan bir yetki olduğu için, bu
alanda asli düzenleme yapamaz. Söz konusu hususları
n Maliye
Bakanlı
ğı
nca değil kanunla düzenlenmesi gerekir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 38. maddesinin (b), (c) ve (d) fı
kraları
, diğer kanunları
bütçe kanunuyla değiştirdikleri için Anayasanı
n 87.ve 88.
maddelerine; bu değiş
ikliklerin bütçe ile ilgisi olmamasınedeniyle
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Anayasanı
n 161.maddesine; kanunlarla düzenlenmesi gereken usul
ve esas belirleme konusunda Maliye Bakanlı
ğı
na Anayasadan
kökenlenmeyen bir yetki verildiği için Anayasanı
n 6 ve 8.
maddelerine; Maliye Bakanı
na verilen yetki, yasama yetkisinin devri
anlamı
na da geldiği için Anayasanı
n 7. maddesine ve tüm bunlar
birlikte ele alı
ndı
ğı
nda, yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde
kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n 2. maddesindeki ‘hukuk devleti’ ilkesine
ve 11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesine
aykı
rı
dı
r.
19. 43. Maddenin Son Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 43. maddesinin son fı
krası
aynen şöyledir
“14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanunun 78 inci maddesi
uyarı
nca 1.4.2003 tarihinden itibaren yurt dı
ş
ı
na gönderilecek Devlet
memurlarıile aynıamaçla 2004 yı
lı
nda yurt dı
ş
ı
na gönderilecek
Devlet memurlarıhakkı
nda kontenjanı
n kurumlara tevzii, Maliye
Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüş
ü ve Devlet Personel Baş
kanlı
ğı
nı
n teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararıile yapı
lı
r.”
657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun 78. ve 79.
maddelerinde, yetiş
tirilmek üzere yurt dı
şı
na gönderilecek kamu
görevlilerinin durumlarıdüzenlenmekte, 80. maddesinde ise 78. ve
79. maddelerde yazı
lıkamu görevlilerini ayı
rma, seçme, çalı
şma ve
geri çağı
rma usul ve esasları
nı
n bir yönetmelikle düzenleneceği
öngörülmektedir.
657 sayı
lıKanunun 221. maddesine göre, kurumlar belirli
sı
nı
flardaki memurluklara eleman yetiştirmek amacı
yla yurt dı
ş
ı
nda
öğrenci okutabilecekler ve 222. maddesine göre, bu öğrenciler
yarı
şma sı
navıile seçileceklerdir. 223. maddesine göre, kurumları
n
yurt içinde ve yurt dı
şı
nda hangi öğrenim dalları
nda öğrenci
okutabilecekleri, bunları
n ayı
rma, seçilme, çalı
ş
ma ve geri çağrı
lma
esas ve usulleri ilgili kurumla, Devlet Planlama Teşkilatı
’nı
n görüşleri
alı
nmak suretiyle, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlı
kları
yla, Devlet
Personel
Dairesinin
birlikte
hazı
rlayacakları yönetmelikle
belirlenecektir.
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 43. maddesinin son fı
krası
yla
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun kurallarıdeğiştirilerek yurt
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dı
şı
na gönderilecek Devlet memurları hakkı
nda kontenjanı
n
kurumlara tevzii, Maliye Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüş
ü ve Devlet
Personel Baş
kanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararıile
yapı
lması öngörülmüştür. Böylece Bakanlar Kuruluna kanunda
düzenlenmiş bir konuyu değiş
tirebilme yetkisi verilmiştir.1996 yı
lı
Bütçe Kanununda yer alan benzer bir hüküm; itiraz üzerine 7/10/1996
tarih ve 1996/23 Esas sayı
lıkarar ile Anayasa Mahkemesince iptal
edilmiş
tir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle , 2003 Mali Yı
lı Bütçe
Kanununun 43. maddesinin son fı
krası
, kurumları
n özel kanunları
nı
bütçe kanunuyla değiş
tirdiği için Anayasanı
n 87. ve 88. maddelerine,
bu değiş
ikliklerin bütçe ile ilgisi olmamasınedeniyle Anayasanı
n 161.
maddesine; Anayasa Mahkemesinin iptal kararı
na rağmen yapı
lmı
ş
bir düzenleme olduğu için Anayasa’nı
n153/son maddesine; tüm
bunlar birlikte ele alı
ndı
ğı
nda, yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde
kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n 2. maddesindeki ‘hukuk devleti’ ilkesine
ve 11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesine
aykı
rı
dı
r.
20. 45. Maddenin Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 45. maddesi aynen ş
öyledir:
“Özelleştirme kapsamı
na alı
nan kuruluş
lar dahil 8.6.1984 tarihli
ve 233 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi
devlet teş
ekkülleri, kamu iktisadi kuruluş
ları
, bunları
n müesseseleri,
bağlıortaklı
kları
, iştirakleri ile büyükş
ehir belediyeleri, belediyeler, il
özel idareleri, bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlımüstakil
bütçeli ve kamu tüzel kiş
iliğini haiz kuruluş
ları
n, Devlete ait olan ve
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun kapsamı
na giren borçları
na
karş
ı
lı
k olarak, mülkiyeti bu idarelere ait olan ve üzerinde herhangi bir
takyidat bulunmayan gayri menkullerinden Maliye Bakanlı
ğı
nca
ihtiyaç duyulanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanunun 6 ncı
maddesine göre oluş
turulacak komisyon tarafı
ndan takdir edilecek
değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüş
ü alı
narak, bütçenin
gelir ve gider hesaplarıile iliş
kilendirilmeksizin Maliye Bakanlı
ğı
nca
satı
n alı
nabilir.
Bu idarelerin satı
n alı
nan gayri menkullerinin tapu işlemlerine
esas olan ve yukarı
da belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit
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tutarda Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun
kapsamı
na giren borçlarıterkin edilir.”
Bütçe Kanununun 45. maddesi, maddede sayı
lan kamu
kurumları
nı
n borçları
na karş
ı
lı
k olarak gayri menkullerinin Maliye
Bakanlı
ğı
nca ihtiyaç duyulanları
nı
n, bütçenin gelir ve giderleri ile
ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlı
ğı
nca satı
n alı
nabileceğini ve
borçları
nı
n böylece terkin edileceğini düzenlemektedir. Bütçe
Kanunundaki hükümden de anlaş
ı
lacağıüzere, satı
n alma işlemleri,
bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin yapı
lacaktı
r.
Bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirilmeksizin yap ı
lacak
işlemler için bütçeye hüküm konulmasıAnayasaya açı
kça aykı
rı
dı
r.
Bilindiği gibi bütçe; kamu gelirlerinin toplanmas ı
na ve kamu
harcamaları
nı
n yapı
lması
na belli süre için izin veren bir kanundur.
Anayasanı
n 161. maddesi uyarı
nca, yı
llı
k olarak yapı
lı
r ve bütçe
kanununa bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz.
Bu açı
k anayasa hükmüne karş
ı
n, 2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun
45. maddesinde, bütçeyle düzenlenmemesi gereken bir konu
düzenlenmiştir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 45. maddesi, diğer yasalarda yapı
lması gereken
değiş
ikliklerin bütçe kanunuyla yapı
lmasınedeniyle Anayasa’nı
n
87.ve 88. maddelerine; bu değiş
ikliklerin bütçe kanunu ile ilgisi
olmamasınedeniyle Anayasanı
n 161.maddesine; tüm bunlar birlikte
ele alı
ndı
ğı
nda, , yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğı
için Anayasanı
n 2. maddesindeki “hukuk devleti” ilkesine ve 11.
maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğı ve üstünlüğü ilkesine
aykı
rı
dı
r.
21. 49. Maddenin Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 49. maddesi ş
öyledir:
“Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin tarafı
olduğu milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen
uyuş
mazlı
klarla ilgili davalarda, bu daireleri temsil ve savunmak üzere
Türk ve yabancıuyruklu avukatlardan ya da avukatlı
k ortaklı
kları
ndan
2003 yı
lı
nda gerçekleştirilecek avukatlı
k hizmeti alı
mları
nda; 4.1.2002
tarihli ve 4734 sayı
lıKanunun 21 inci maddesinin (b) bendi hükmüne
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göre ş
artname düzenlenmeksizin ve teminat aranmaksı
zı
n pazarlı
k
usulüne baş
vurulabilecektir.”
4734 sayı
lıİ
hale Kanununun 21 inci maddesi, pazarlı
k usulünü,
ancak ‘doğal afetler, salgı
n hastalı
klar, can veya mal kaybıtehlikesi
gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafı
ndan önceden
öngörülemeyen olayları
n ortaya çı
kmasıüzerine ihalenin ivedi olarak
yapı
lması
nı
n zorunlu olması
’ halleri ile sı
nı
rlandı
rmı
ş
tı
r.
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 49. maddesiyle getirilen
düzenleme 4734 sayı
lıKanunun hükümlerini değiştirici niteliktedir.
4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 49. maddesi, 4734
sayı
lıkanunu değiş
tirerek ancak kanunlar ile yapı
labilecek bir
düzenlemeyi bütçe kanunu ile yaptı
ğıiçin Anayasa’nı
n 87.ve 88.
maddelerine; getirilen düzenleme bütçeyle ilgili olmadı
ğı için
Anayasanı
n 161. maddesine; bu aykı
rı
lı
klar birlikte ele alı
ndı
ğı
nda
yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n
11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesi ile
Anayasanı
n 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
22. 50. Maddenin Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 50. maddesi aynen ş
öyledir:
“Maliye Bakanı
, mülkiyeti Hazineye ait Ankara İ
li, Çankaya
İ
lçesi, 5 inci Bölge, Dikmen Mahallesinde bulunan 3 pafta, 16743
ada, 1 parsel numaralıtaşı
nmaz malı
, üzerindeki muhdesatıile
birlikte 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lıKanun, 8.9.1983 tarihli ve 2886
sayı
lıKanun, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanun ve 21.2.1967
tarihli ve 832 sayı
lıKanunun vize ve tescile ilişkin hükümlerine tabi
olmaksı
zı
n, mevcut haliyle ya da kat mülkiyeti veya kat irtifakı
kurdurmak ya da 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanuna tabi
olmaksı
zı
n yeni veya ilave inş
aatlar yaptı
rmak suretiyle, tespit
edeceği veya ettireceği rayiç bedel üzerinden peş
in veya taksitle,
T.C. Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğünün iştiraki olan Emek İ
nşaat
ve İ
ş
letme Anonim Şirketi aracı
lı
ğı
yla satmaya, satı
şiş
lemleri ile ilgili
olarak kamu kurum ve kuruluşlarınezdinde Hazine adı
na her türlü
işlemi yaptı
rmaya, satı
şbedelinin % 2’sini geçmemek üzere hizmet
karş
ı
lı
ğı olarak anı
lan şirkete yapı
lacak ödemeye esas oranı
belirlemeye, satı
şişlemleri ile ilgili her türlü gider, masraf ve hizmet
bedeli karşı
lı
ğı
nıMaliye Bakanlı
ğıbütçesinden bu şirkete ödemeye
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yetkilidir. Satı
şbedellerinin tahsil edilen kı
sı
mları
ndan ilgili belediyeye
% 2, büyükş
ehir belediyesine ise % 1 oranı
nda pay verilir.
Bu taş
ı
nmaz mal ile ilgili olarak imar mevzuatı
ndaki kı
sı
tlamalar
ile plan ve parselasyon işlemlerindeki askı
, ilan ve itirazlara dair
sürelere iliş
kin hükümlere tabi olmaksı
zı
n, her ölçekteki imar planı
nı
yapmaya, yaptı
rmaya, değiştirmeye ve resen onaylamaya ve her türlü
ruhsatıvermeye Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğıyetkilidir. Plan
hazı
rlama ve onaylama işlemleri Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğı
nı
n
uygun görülen birimince, ruhsat ve plan uygulama iş
lemleri ise
Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğıil teş
kilatı
nca yerine getirilir. Kesinleş
en
planlar ilgili belediyelere tebliğ edilir. Bu planları
n uygulanması
zorunludur.
Bu maddenin birinci fı
krası
nı
n uygulanması
na iliş
kin usul ve
esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlı
ğı
, ikinci fı
krası
nı
n uygulanması
na
ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye ise Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğı
yetkilidir.”
Mülkiyeti Maliye Bakanlı
ğı
nda olan TBMM lojmanları
nı
n satı
ş
ı
için Bütçe Kanununda özel bir düzenleme yapı
lması
; Anayasanı
n
161. maddesinin son fı
krası
ndaki, ‘bütçe kanununa, bütçe ile ilgili
hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hüküm konulamaz’ hükmüne açı
kça aykı
rı
dı
r.
Diğer yandan 50. maddede, lojmanları
n satı
ş iş
lemlerinin
26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lıKanun, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayı
lı
Kanun, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanun ve 21.2.1967 tarihli ve
832 sayı
lıKanunun vize ve tescile ilişkin hükümlerine tabi olmaksı
zı
n
getirilen yeni hükümler doğrultusunda yapı
lacağı ş
eklindeki
düzenleme ile yetinilmemiş
, bu konularla ilgili usul ve esasları
belirlemek üzere Maliye Bakanlı
ğı
na ve Bayı
ndı
rlı
k Bakanlı
ğı
na
sı
nı
rlarıbelirsiz yetkiler verilmiş
tir. Halbuki Anayasanı
n 7. maddesine
göre, yürütme yetkisi kanunlar çerçevesinde kullanı
lı
r. Kanunla
düzenlenmiş bir alanda, yürütmeye asli bir düzenleme yetkisi
verilemez. Böyle bir yetkinin yürütmeye verilmesi, yasama yetkisinin
devri anlamı
na gelir.
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun bu maddesindeki Anayasaya
aykı
rı
lı
klar bunlardan da ibaret değildir. Satı
şbedellerinin tahsil edilen
kı
sı
mları
ndan ilgili belediyeye % 2, büyükş
ehir belediyesine ise % 1
oranı
nda pay verilmesi de yukarı
da belirtilen nedenlerle Bütçe
Kanununda yer almamasıgereken bir düzenlemedir. Böyle bir

369

düzenlemenin, bütçe kanunu dı
ş
ı
ndaki diğer kanunlarla yapı
lması
gerekir.
4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 50. maddesi, ancak
kanunlar ile yapı
labilecek düzenlemeleri bütçe kanunu ile yaptı
ğıiçin
Anayasa’nı
n 87.ve 88. maddelerine; Anayasa Mahkemesi kararları
gereğince, bütçe kanunu bu tür düzenlemelerin yapı
labileceği
nitelikte bir yasa olmadı
ğıve yapı
lan düzenleme bütçeyle ilgili
olmadı
ğıiçin Anayasanı
n 161. maddesine; Maliye Bakanı
na ve
Bayı
ndı
rlı
k Bakanı
na Anayasaya aykı
rı yetkiler verdiği için
Anayasa’nı
n 6 ve 8. maddelerine; bu aynızamanda yasama
yetkisinin devri anlamı
na geldiği için Anayasa’nı
n 7. maddesine;
yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasa’nı
n
11. maddesindeki Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesine ve
2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
23. 51. Maddenin (a) Fı
krası
nı
n 5. Bendinin Anayasaya
Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun, kı
smen veya tamamen
uygulanmayacak hükümler baş
lı
klı51. maddesinin (a) fı
krası
nı
n 5.
bendinde, 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun 154. maddesinin
birinci fı
krası
na yer verilmişve (a) fı
krası
nı
n son paragrafı
na göre söz
konusu 154. maddenin 1. fı
krasıda 2003 yı
lı
nda uygulanmayacak
hükümler arası
na girmiştir.
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun 154. maddesinin
‘katsayı
’ başlı
ğıadıaltı
nda yaptı
ğıdüzenlenme aynen aşağı
daki
gibidir:
“Aylı
k gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve
kı
dem aylı
ğıgösterge rakamları
nı
n aylı
k tutarları
na çevrilmesinde
uygulanacak aylı
k katsayı
sıile memuriyet taban aylı
ğıgöstergesine
uygulanacak taban aylı
k katsayı
sıüçer veya altı
ş
ar aylı
k dönemler
itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur.
Ancak mali yı
lı
n ikinci yarı
sı
nda, memleketin ekonomik gelişmesi,
genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde
bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayı
larıikinci yarı
nı
n
tamamıveya üçer aylı
k dönemleri itibariyle uygulanmak üzere
değiş
tirmeye yetkilidir.”
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2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (a) fı
krası
nı
n
5. bendiyle getirilen hüküm, (a) fı
krası
nı
n ‘2003 yı
lı
nda uygulanmaz’
hükmünü taş
ı
yan son paragrafıçerçevesinde değerlendirildiğinde,
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun katsayıbaşlı
klı154. madde
hükümleri uygulanamaz hale gelmektedir. Herhangi bir kanun ile
düzenlenmesi
gereken
bir
konunun
bütçe
kanunu
ile
düzenlenmesinin veya herhangi bir kanunda yer alan hükmün bütçe
kanunlarıile değiş
tirilmesinin ve kaldı
rı
lması
nı
n olanaksı
z olduğu
daha önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda yer almı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanunun 51. maddesinin (a) fı
krası
nı
n 5. bendi, 657 sayı
lıkanunu
bütçe kanunu ile değiş
tirdiği için Anayasa’nı
n 87.ve 88. maddelerine;
Anayasaya göre bütçe kanunu böyle bir düzenlemenin yapı
labileceği
nitelikte bir kanun olmadı
ğıiçin Anayasanı
n 161. maddesine, yasama
erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasa’nı
n 11.
maddesindeki Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesine ve 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
24. 51. Maddenin (f) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (f) fı
krası
aynen aşağı
daki gibidir:
“10.2.1954 tarihli ve 6245 sayı
lıKanun kapsamı
nda bulunan
kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince anı
lan Kanun
kapsamıdı
şı
nda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları
nda,
istihdam edilme şekline bakı
lmaksı
zı
n; ilk defa veya yeniden göreve
alı
nanlar ile bunları
n aile fertlerine bu nedenlerle harcı
rah ödenmez,
bu amaçla başka bir adla ödeme yapı
lamaz.
Yukarı
da belirtilen kurum ve kuruluş
larda istihdam edilen
personelden, kendilerinin yazı
lıtalebi üzerine 1.4.2003 tarihinden
itibaren bu kurum ve kuruluş
lar arası
nda veya bunları
n başka
yerlerdeki birimleri arası
nda naklen atamasıyapı
lanlar ile başka
yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenlere, 10.2.1954
tarihli ve 6245 sayı
lıKanunda veya özel mevzuatları
nda bu atama
veya görevlendirmeler için öngörülen harcı
rah ödenmez, bu amaçla
başka bir adla dahi olsa herhangi bir ödeme yapı
lamaz.
10.2.1954 tarihli ve 6245 sayı
lıKanunun 10 uncu maddesinin 2,
3 ve 4 üncü bentleri kapsamı
nda 1.4.2003 tarihinden itibaren
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görevlerinden ayrı
lacaklar ile anı
lan Kanunun 11 inci maddesine göre
aynıtarihten itibaren harcı
raha hak kazanacak olanlara ve özel
hükümler gereğince söz konusu Kanun kapsamıdı
şı
nda yer alan tüm
kamu kurum ve kuruluşları
nı
n aynıdurumlarda bulunan personeline,
bu nedenlere bağlıolarak ilgili mevzuatı
nda öngörülen harcı
rah
ödenmez; bunlardan, ilgili mevzuatı
nda yer değiştirmeleri halinde
harcı
rah verilmesi öngörülmüş olanlara, yer değiş
tirme koşulu
aranmaksı
zı
n ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksı
zı
n
500 milyon lira tutarı
nda ödeme yapı
lı
r.
10.2.1954 tarihli ve 6245 sayı
lıKanun ile diğer mevzuatı
n bu
bende aykı
rıhükümleri uygulanmaz.”
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (f) fı
krası
,
6245 sayı
lıHarcı
rah Kanununun 10. maddesinin1, 2, 3 ve 4.
bentlerindeki ve 11.
maddesindeki düzenlemeleri açı
kça
değiş
tirmektedir. 6245 sayı
lıKanuna göre ilk defa veya yeniden
göreve atanalar ve aile efradıile emekli olarak görevden ayrı
lanlara
ödenecek harcı
rah her hangi bir kı
sı
tlamaya tabi değilken Bütçe
Kanununun 51. maddesinin (f) fı
krasıile bunları
n harcı
raha müstehak
olmalarıimkansı
z hale getirilmişve müstehak olduklarıharcı
rah tutarı
sı
nı
rlandı
rı
lmı
ş
tı
r.
Herhangi bir kanun ile düzenlenmesi gereken bir konunun
bütçe kanunu ile düzenlenmesinin veya herhangi bir kanunda yer
alan hükmün bütçe kanunlarıile değiştirilmesinin ve kaldı
rı
lması
nı
n
olanaksı
z olduğu daha önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda yer
almı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51.
maddesinin (f) fı
krası6245 sayı
lıkanunu bütçe kanunu ile değiştirdiği
için Anayasa’nı
n 87.ve 88. maddelerine; bütçe kanunu söz konusu
türden değiş
iklikleri yapabilecek nitelikte bir kanun olmadı
ğıve
yapı
lan düzenlemenin bütçeyle ilgisi bulunmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n
161. maddesine, yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğı
için Anayasanı
n 11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve
üstünlüğü ilkesi ile 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
25. 51. Maddenin (i) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51.maddesinin (i) fı
krasıaynen
şöyledir:
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“26.3.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 24.11.1994
tarihli ve 4046 sayı
lıKanunun:
1. 3 üncü maddesinin birinci fı
krası“Baş
bakanı
n başkanlı
ğı
nda,
Baş
bakanı
n belirleyeceği dört bakandan oluşan Özelleş
tirme Yüksek
Kurulu (Kurul) kurulmuş
tur. Kurul, üyelerin tamamı
nı
n katı
lı
mıile
toplanı
r ve kararlarıoybirliği ile alı
r. Kurulun sekreterya hizmetleri
Özelleştirme İ
daresi Başkanlı
ğı
nca yürütülür.”,
2. 4 üncü maddesinin 1 inci f ı
krası
nı
n ikinci cümlesi “Baş
bakan
bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği bir bakan vası
tası
yla
kullanabilir.
Olarak uygulanı
r.”
4046 sayı
lıKanunun 3. maddesinin birinci fı
krasışöyledir:
“Baş
bakan Yardı
mcı
sı(Bakanlar Kurulunun birden fazla siyasi
parti tarafı
ndan oluşturulmasıhalinde,Türkiye Büyük Millet Meclisinde
en çok üyesi olan diğer iktidar partisine mensup Baş
bakan
Yardı
mcı
sı
)
Başbakanı
n
belirleyeceği
bir
Devlet
Bakanı
,
özelleş
tirmeden sorumlu Devlet Bakanı(bu konuda görevlendirilmiş
bir Devlet Bakanı
nı
n olmamasıhalinde Başbakanı
n belirleyeceği
diğer bir Devlet Bakanı
), Maliye Bakanıile Sanayi ve Ticaret
Bakanı
ndan oluşan Özelleş
tirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurmuş
tur.
Kurul,üyelerin tamamı
nı
n katı
lı
mıile toplanı
r ve kararlarıoybirliği ile
alı
r. Kurulun sekreterya hizmetleri Özelleş
tirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
nca
yürütülür.”
4046 sayı
lıKanunun 4.maddesinin birinci fı
krası
nı
n ikinci
cümlesi ise aş
ağı
daki gibidir:
“Baş
bakan bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği
özelleş
tirmeden sorumlu bir Devlet Bakanıvası
tası
yla kullanabilir.”
Görüldüğü üzere, 2003 Mali Yı
lı Bütçe Kanununun 51.
maddesinin (i) fı
krası
, 4046 sayı
lıKanununun 3. ve 4. maddesindeki
düzenlemeleri açı
kça değiştirmektedir.
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (i) fı
krası
, 4046
sayı
lıkanunu değiştirdiği ve bütçe kanunu bu tür değiş
iklikleri
yapabilecek nitelikte bir kanun olmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n 87, 88.
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maddelerine; yapı
lan değiş
iklikler bütçe ile ilgili olmadı
ğı için
Anayasanı
n 161. maddesine; yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde
kullanı
ldı
ğı için Anayasanı
n 11. maddesindeki Anayasanı
n
bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesi ile 2. maddesindeki hukuk devleti
ilkesine aykı
rı
dı
r.
26. 51. Maddenin (n) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51.maddesinin (n) fı
krası
aynen şöyledir:
“n) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayı
lıKanunun 53 üncü maddesinin
ikinci fı
krasıile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayı
lıKanunun 36 ncı
maddesinin ikinci fı
krasıhükümleri 2003 yı
lı
nda uygulanmaz.
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lı Kanunun tecil ve
taksitlendirmeye ilişkin 48 inci maddesi ile süresi içinde ve tam olarak
ödenmeyen prim borçları
na, prim ödeme süresinin sona erdiği
tarihten başlayarak gecikilen her ay için anı
lan Kanunun 51 inci
maddesinde belirlenen gecikme zammıoranları
nı
n uygulanması
na
devam edilir. Kurum, prim ve diğer alacakları
nı
n tahsili için 9.6.1932
tarihli ve 2004 sayı
lıKanun hükümlerine göre takip yapabilir ve bu
şekilde açı
lan takipler yine aynıKanuna göre sonuçlandı
rı
lı
r.
2.9.1971 tarihli ve 1479 sayı
lı
, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayı
lı
kanunlara tabi sigortalı
lardan Kuruma tescil yapı
ldı
ğıhalde 5 yı
l ve
daha fazla süreyle prim ödememiş olan sigortalı
ları
n Kurumca
yapı
lacak borç bildirimlerine rağmen ödemede bulunmamalarıhalinde
sigortalı
lı
kları
; prim ödemesi bulunan sigortalı
nı
n daha önce ödediği
primlerin tam olarak karşı
ladı
ğıayı
n sonu itibarı
yla, prim ödemesi
bulunmayan sigortalı
nı
n ise tescil tarihi itibarı
yla 2003 yı
lısonuna
kadar Kurumca resen sona erdirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar
Kurumca belirlenir.”
2003 yı
lı
nda uygulanmayacak hükümlerden, 1479 sayı
lıEsnaf
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağı
msı
z Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun 53. maddesinin ikinci fı
krasışöyledir:
“Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacakları
nı
n
tahsilinde 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda
Kanun hükümleri uygulanı
r. Kurum, söz konusu Kanunun
uygulanması
nda Maliye Bakanlı
ğı
, diğer kamu kurum ve kuruluş
ları
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ve mercilere verilen yetkileri kullanı
r. Yetkilerin kullanı
lması
na iliş
kin
usul ve esaslar Maliye Bakanlı
ğı
, Çalı
ş
ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlı
ğıve Hazine Müsteşarlı
ğıtarafı
ndan müştereken hazı
rlanacak
bir yönetmelikle tespit edilir. Kurum alacakları
nı
n tahsilinde 6183
sayı
lı Kanunun
uygulanması
ndan
doğan
uyuş
mazlı
kları
n
çözümlenmesinde, alacaklı il müdürlüğünün bulunduğu yer iş
mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması
alacakları
n takip ve tahsilini durdurmaz.”
2926 sayı
lıTarı
mda Kendi Adı
na ve Hesabı
na Çalı
şanlar
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 36. maddesinin ikinci fı
krasıise
aşağı
daki gibidir:
“Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacakları
nı
n
tahsilinde 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda
Kanun hükümleri uygulanı
r. Kurum, söz konusu Kanunun
uygulanması
nda Maliye Bakanlı
ğı
, diğer kamu kurum ve kuruluş
ları
ve mercilere verilen yetkileri kullanı
r. Yetkilerin kullanı
lması
na iliş
kin
usul ve esaslar Maliye Bakanlı
ğı
, Çalı
ş
ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlı
ğıve Hazine Müsteşarlı
ğıtarafı
ndan müştereken hazı
rlanacak
bir yönetmelikle tespit edilir. Kurum alacakları
nı
n tahsilinde 6183
sayı
lı Kanunun
uygulanması
ndan
doğan
uyuş
mazlı
kları
n
çözümlenmesinde, alacaklı il müdürlüğünün bulunduğu yer iş
mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması
alacakları
n takip ve tahsilini durdurmaz. Dava veya icra takibi açı
lmı
ş
olsa bile primlerin ödenmemiş kı
smıiçin gecikme zammıtahsil
olunur.”
Bütçe kanununun 51. maddesinin (n) fı
krası
yla getirilen
düzenlemeyle, Kuruma tescil yaptı
rdı
ğıhalde 5 yı
l ve daha fazla
süreyle prim ödememişolanları
n, ödemede bulunmadı
klarıtakdirde
sigortalı
kları
nı
n sona erdirilebileceği hükme bağlanmı
ş
tı
r. Böyle bir
düzenlemenin Anayasanı
n 60. maddesinde yer alan sosyal güvenlik
hakkı
nı
, Anayasanı
n 13. maddesinde ifade edilen ‘ölçülülük’ ilkesine
aykı
rıbir biçimde sı
nı
rlandı
rdı
ğı ve kullanı
lamaz hale getirdiği
görülmektedir.
Bir kanunun yürürlükten kaldı
rı
lması
na ilişkin bir düzenlemenin
yine kanun ile yapı
lmasıkuraldı
r. Herhangi bir kanun ile yapı
lması
gereken bir düzenlemenin bütçe kanunu ile düzenlenmesinin veya
herhangi bir kanunda yer alan hükmün bütçe kanunları ile
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değiş
tirilmesinin ve kaldı
rı
lması
nı
n olanaksı
z olduğu daha önceki
Anayasa Mahkemesi kararları
nda yer almı
ştı
r.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 51. maddesinin (n) fı
krası
, kanunlarıbütçe kanunu ile
değiş
tirdiği için Anayasa’nı
n 87.ve 88. maddelerine; bütçe kanunu bu
tür düzenlemelerin yapı
labileceği nitelikte bir kanun olmadı
ğıve
getirilen düzenlemeler bütçeyle ilgili bulunmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n
161. maddesine ; sosyal güvenlik hakkı
nıölçüsüzce sı
nı
rlandı
rdı
ğı
için Anayasanı
n 60. ve 13. maddelerine; yasama erki Anayasaya
aykı
rı biçimde kullanı
ldı
ğı için Anayasanı
n 11. maddesindeki
Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesi ile 2. maddesindeki
hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
27. 51. Maddenin (o) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (o) fı
krası
nı
n
ilk üç paragrafıaynen ş
öyledir:
“26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lıKanunun ek 9 uncu maddesi
1.4.2003 tarihinden itibaren aşağı
daki şekilde uygulanı
r:
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı
döner sermayeli iş
letmelerin aylı
k gayri safi hası
latı
ndan tahsil edilen
tutarı
n % 15’i en geç ertesi ayı
n 20’sine kadar genel bütçeye irat
kaydedilmek üzere ilgili saymanlı
klara yatı
rı
lı
r. Aylı
k gayri safi
hası
lattan irat kaydedilecek oranı% 30’a kadar yükseltmeye veya %
10’a kadar indirmeye Maliye Bakanıyetkilidir.
Söz konusu ödeme için zorunlu hallerde Maliye Bakanlı
ğı
nca ek
süre verilebilir. Yı
l sonu kârlarıile aylı
k gayrisafi hası
lat üzerinden
genel bütçeye aktarı
lacak miktarlar zamanı
nda yatı
rı
lmadı
ğıtakdirde,
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanundaki usullere göre, aylı
k % 2
zamlıolarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita
amiri ve saymanları
ndan yarı yarı
ya alı
nı
r. Ancak, Maliye
Bakanlı
ğı
nca verilmişek süreler için zam uygulanmaz.”
1050 sayı
lımuhasebe-i Umumiye Kanununun Ek 9. maddesinin
konuyla ilgili hükümleri ise aş
ağı
daki gibidir:
“Genel bütçeye dahil dairelere ve katma bütçeli idarelere bağlı
döner sermayeli işletmelerin (işyurtlarıve benzeri kuruluşlar dahil)
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aylı
k gayrisafi hası
latı
nı
n % 10’u (genel ve katma bütçeli daire ve
idarelere bağlıhastanelerin döner sermayeli işletmeleri için % 9’u) en
geç ertesi ayı
n 20’sine kadar genel bütçeye irat kaydedilmek üzere
ilgili saymanlı
klara yatı
rı
lı
r. Zorunlu hallerde Maliye Bakanlı
ğı
nca ek
süre verilebilir.
Bu şekilde hesaplanan tutarı
n % 30’una kadar olan kı
smı
nı
n
hası
latı
n tahakkukunda, kalan kı
smı
nı
n da tahsilinde ödettirilmesine
Maliye Bakanıyetkilidir.
Yı
l sonu karlarıile aylı
k gayrisafi hası
lat üzerinden genel
bütçeye aktarı
lacak miktarlar zamanı
nda yatı
rı
lmadı
ğıtakdirde, 6183
sayı
lıKanundaki usullere göre, yı
llı
k % 12 zamlıolarak tahsil edilir.
Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve saymanları
ndan
yarıyarı
ya alı
nı
r. Ancak, Maliye Bakanlı
ğı
nca verilmişek süreler için
zam uygulanmaz.”
2003 Mali yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (o) fı
krası
nda
yapı
lan düzenleme ile, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli
idarelere bağlıdöner sermaye işletmelerinin aylı
k gayri safi hası
latı
nı
n
gerektiğinde %10’ a kadar indirilmesi yetkisi yerine Maliye Bakanı
na
% 15’e kadar indirme yetkisi verilmiş
tir. Zamanı
nda yatı
rı
lmayan
tahsilatları
n yı
llı
k %12 zamlıalı
nması
na iliş
kin kural da aylı
k %2
olarak değiştirilmiştir.
Anayasa mahkemesi, daha önceki kararları
nda benzer
düzenlemeleri iptal etmiş
tir. Anayasa Mahkemesinin 13.6.1995 tarihli
1995/2 E. sayı
lıkararı
, 30.1.1992 günlü, 1991/8 E. sayı
lıkararı
,
13.6.1995 tarihli 1995/2 E. sayı
lıkararıve 7/10/1996 tarihli 1996/23
E. sayı
lıkararı
, Döner Sermaye İ
ş
letmelerinin hası
latları
ndan irat
kaydedilecek tutarlarla ilgili1050 sayı
lıkanundaki düzenlemelerin
bütçe kanunları
yla değiştirilmesini Anayasaya aykı
rıbulan kararlardı
r.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerden dolayı2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 51. maddesinin (o) fı
krası
, kanunlar ile yapı
labilecek
düzenlemeleri bütçe kanunu ile yaptı
ğıiçin Anayasanı
n 87. ve 88.
maddelerine; bütçe kanunu bu tür düzenlemelerin yapı
labileceği
nitelikte bir kanun olmadı
ğıve getirilen düzenlemeler bütçeyle ilgili
bulunmadı
ğı için
Anayasanı
n
161.
maddesine;
Anayasa
Mahkemesinin iptal kararı
na rağmen yapı
lmı
şbir düzenleme olduğu
için Anayasanı
n 153/son maddesine; yasama erki Anayasaya aykı
rı
biçimde kullanı
ldı
ğıiçin Anayasanı
n 11. maddesindeki Anayasanı
n
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bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesi ile 2. maddesindeki hukuk devleti
ilkesine aykı
rı
dı
r.
28. 51. Maddenin (p) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51.maddesinin (p) fı
krası
aynen şöyledir:
“11.1981 tarihli ve 2547 sayı
lıKanunun 58 inci maddesinin (a)
bendinin dördüncü fı
krası1.4.2003 tarihinden itibaren aşağı
daki
şekilde uygulanı
r:
Her eğitim-öğretim, araş
tı
rma veya uygulama birimi veya
bölümü ile ilgili öğretim elemanları
nı
n katkı
sı
yla toplanan döner
sermaye gelirlerinin en az % 50’si (bilimsel araştı
rma projeleri için
ayrı
lacak pay dahil) o kuruluşveya birimin araç, gereç, araştı
rma ve
diğer ihtiyaçları
na ayrı
lı
r. Kalan kı
smı ise üniversite yönetim
kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde döner sermayenin bağlı
bulunduğu birimde görevli öğretim elemanlarıve aynıbirimde görevli
14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanuna tabi personel arası
nda
paylaştı
rı
lı
r. Öğretim üyeleri ile ÜniversitelerarasıKurulca önerilerek
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili
birimlerde görevli öğretim elemanları
na döner sermayeden bir ayda
ayrı
lacak payı
n tutarıbunları
n bir ayda alacaklarıaylı
k (ek gösterge
dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü
tazminat (makam, temsil ve görev tazminatıhariç) toplamı
nı
n iki
katı
nı
, diğer öğretim elemanlarıiçin bir katı
nı
, 14.7.1965 tarihli ve 657
sayı
lıKanuna tabi personel için ise % 80’ini geçemez. İ
şin ve
hizmetin özelliği dikkate alı
narak yoğun bakı
m, doğumhane, yeni
doğan, süt çocuğu, yanı
k, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil
ünitesi ve acil serviste çalı
ş
an sağlı
k personeli için % 80 oranı
, ayrı
ca
% 50’sine kadar artı
rı
labilir. Şu kadar ki, öğretim üyelerine mesai
saati dı
şı
nda döner sermayeye yaptı
klarıkatkı
ları
ndan dolayıilave
olarak ödenecek pay, almakta olduklarıaylı
k (ek gösterge dahil),
ödenek (geliş
tirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam,
temsil ve görev tazminatlarıhariç) toplamı
nı
n üç katı
nıgeçemez.”
4.11.1981 tarihli ve 2547 sayı
lıKanunun Döner Sermaye
başlı
klı58 inci maddesinin (a) bendinin dördüncü fı
krasıise aşağı
daki
gibidir:
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“Her eğitim-öğretim,araştı
rma veya uygulama birimi veya
bölümü ile ilgili öğretim elemanları
nı
n katkı
sı
yla toplanan döner
sermaye gelirlerinin en az yüzde otuzu o kuruluş veya birimin
araç,gereç,araştı
rma ve diğer ihtiyaçları
na ayrı
lı
r, kalan kı
smıise
Üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı
bulunduğu Üniversitenin (Değişik 03/07/2001 - 4684/15 md.) bilimsel
araştı
rma projeleri ile döner sermayenin bağlıbulunduğu birimde
görevli öğretim elemanlarıve aynıbirimde görevli 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanununa tabi personel arası
nda paylaş
tı
rı
lı
r. Öğretim
üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulca önerilerek Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli
öğretim elemanları
na döner sermayeden bir yı
lda ayrı
lacak payı
n
toplamıbunları
n bir yı
lda alacaklara aylı
k (ek gösterge dahil), yan
ödeme, ödenek ve (Değişik 03/07/2001 - 4689/2 md.) “her türlü
tazminat (makam ve temsil tazminatıhariç) toplamı
nı
n” iki katı
nı
,
diğer öğretim elemanlarıiçin bir katı
nı
, 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanununa tabi personel içinde (Değiş
ik 03/07/2001 - 4689/2 md.) %
80’sini geçemez. İ
ş
in ve hizmetin özelliği dikkate alı
narak doğum
bakı
m, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanı
k, diyaliz,
ameliyathane ve acil serviste çalı
ş
an sağlı
k personeli için %80 oranı
,
ayrı
ca %50’sine kadar artı
rı
labilir.”Şu kadar ki, öğretim üyelerinin
mesai saati dı
şı
nda döner sermayeye yaptı
klarıkatkı
lardan dolayı
alacaklarıpay iki kat kı
yaslaması
nda nazara alı
nmaz.”
2547 sayı
lıkanunun hükümlerine göre, çalı
ş
an personel, döner
sermaye gelirinin %70’ini paylaşı
rken bütçe kanunu bu oranı%50’ye
düşürmüştür. Ayrı
ca, öğretim üyelerinin mesai saati dı
ş
ı
nda döner
sermayeye yaptı
kları katkı
lardan dolayı alacakları pay iki kat
kı
yaslaması
nda nazara alı
nmaz hükmü, bunlara ödenecek pay,
almakta olduklarıaylı
k (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme
ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev
tazminatları hariç) toplamı
nı
n üç katı
nı geçemez ş
eklinde
değiş
tirilmiştir.
Anayasa’nı
n130. maddesinin 10. bendindeki düzenlemeye göre
Yükseköğretim kurumları
nı
n mali iş
leri, özlük hakları
, öğretim
elemanları
nı
n uyacaklarıkoşullar kanunla düzenlenir
Herhangi bir kanun ile düzenlenmesi gereken bir konunun
bütçe kanunu ile düzenlenmesinin veya herhangi bir kanunda yer
alan hükmün bütçe kanunlarıile değiştirilmesinin ve kaldı
rı
lması
nı
n
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olanaksı
z olduğu daha önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda yer
almı
ş
tı
r.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle, 2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun
51. maddesinin (p) fı
krası
, 2547 sayı
lıkanunu bütçe kanunu ile
değiş
tirdiği için Anayasa’nı
n 87.ve 88. maddelerine; bu değişiklikler
bütçe ile ilgili olmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n 161. maddesine; kanunla
düzenlenecek hususlarıbütçe kanunu ile düzenlediği için Anayasanı
n
130. maddesine ve yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğı
için Anayasa’nı
n 11. maddesindeki Anayasanı
n üstünlüğü ve
bağlayı
cı
lı
ğıilkesi ile 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
29. 51. Maddenin (t) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (t) f ı
krası
aynen şöyledir:
“İ
lgili kanununda düzenleme yapı
lı
ncaya kadar, 4.12.1984 tarihli
ve 3095 sayı
lıKanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oranı
,
1.4.2003 tarihinden itibaren aylı
k % 2.5 olarak uygulanı
r. Ay kesirleri
tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple
ödenmemiş kamulaştı
rma bedellerinde kamu alacakları için
öngörülen en yüksek faiz oranıuygulanı
r.”
4.12.1984 günlü, 3095 sayı
lı‘Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine
İ
lişkin Kanun’un, 15.12.1999 gün ve 4489 sayı
lıKanunla değiş
ik 1.
maddesi ise aşağı
daki gibidir:
“Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi
gereken hallerde, miktarısözleş
me ile tespit edilmemişse bu ödeme,
yı
llı
k, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
nı
n önceki yı
lı
n 31 Aralı
k
günü kı
sa vadeli kredi iş
lemlerinde uyguladı
ğıreeskont oranı
üzerinden yapı
lı
r. Söz konusu reeskont oranı
, 30 Haziran günü
önceki yı
lı
n 31 Aralı
k günü uygulanan reeskont oranı
ndan beşpuan
veya daha çok farklıise, yı
lı
n ikinci yarı
sı
nda bu oran geçerli olur.”
Yukarı
daki düzenlemelerden de açı
kça anlaş
ı
lacağıüzere,
3095 sayı
lıkanundaki faiz oranıbütçe kanunu ile değiştirilmiştir.
Herhangi bir kanun ile düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe
kanunu ile düzenlenmesinin veya herhangi bir kanunda yer alan
hükmün bütçe kanunlarıile değiştirilmesinin ve kaldı
rı
lması
nı
n
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olanaksı
z olduğu daha önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda yer
almı
ş
tı
r
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (t) fı
krası
,
3095 sayı
lıkanunu bütçe kanunu ile değiştirdiği için Anayasa’nı
n
87.ve 88. maddelerine, bütçe kanunu bu tür düzenlemelerin
yapı
labileceği nitelikte bir kanun olmadı
ğıve getirilen düzenlemeler
bütçe ile ilgili olmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n 161. maddesine; yasama erki
Anayasaya aykı
rı biçimde kullanı
ldı
ğı için Anayasa’nı
n 11.
maddesindeki Anayasanı
n üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıilkesi ile 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
30. 51. Maddenin (u) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (u) fı
krası
aynen şöyledir:
“1. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayı
lıKanunun 221 ve 222 nci
maddeleri uyarı
nca personele 1.4.2003 tarihinden itibaren yapı
lacak
ödemelerin usul, esas ve miktarları
nı tespit etmeye Maliye
Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Bakan yetkilidir.
2. 4458 sayı
lıKanunun 222 nci maddesinin (2) numaralıbendi
1.4.2003 tarihinden itibaren aşağı
daki şekilde uygulanı
r:
Bu şekilde tahsil edilen çalı
ş
ma ücretinin % 50’si hak sahibi
olan personele ödenir. Geri kalan % 50’lik miktarı
n % 40’ıKurum
ödemelerini yapan Merkez Saymanlı
k Müdürlüğü hesabı
na aktarı
lı
r.
Aktarı
lan bu tutarları
, münhası
ran gümrük idaresinin ihtiyaçları
nda
(personel giderleri hariç) kullanı
lmak üzere bütçeye özel gelir ve
Gümrük Müsteş
arlı
ğı bütçesinin mevcut ya da yeni açı
lacak
tertiplerine özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen ödenekten yı
lıiçinde
harcanmayan miktarlarıertesi yı
l bütçesine devren özel gelir ve
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir. Özel ödenek kaydedilen
bu tutarlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanun hükümleri hariç
genel hükümler çerçevesinde harcanı
r.
1.4.2003 tarihinden önce tahsil edilen ve merkezdeki ilgili
hesabı
n bakiyesinde bulunan tutarlar, özel gelir ve özel ödenek
kaydedilmeksizin münhası
ran gümrük idaresinin ihtiyaçları
nda
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(personel gideri hariç ) bu tarihten önceki usul ve esaslar dahilinde
harcanmaya devam edilir.
3. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayı
lıKanunun bu bendin (1) ve
(2) numaralıalt bentlerinde belirtilen hükümlerine aykı
rıhükümleri
uygulanmaz.”
27.10.1999 tarihli ve 4458 sayı
lıKanunun 221 ve 222 nci
maddeleri ise, aş
ağı
daki gibidir:
“Madde 221
1. Yolcuları
n ve taşı
t araçları
nı
n girişve çı
kı
ş
ları
na ait işlem
dı
şı
nda, yükleme ve boş
altma ve her türlü gümrük iş
lemlerinin normal
çalı
şma saatleri içinde yapı
lmasıgerekir.
Ancak, bu saatler dı
şı
nda veya tatil zamanları
nda hizmet
talebinde bulunulduğunda, yazı
lıolarak yapı
lacak bu talep, işin
yapı
lacağıgümrük idare amirince yerinde görülürse, gerekli önlemler
alı
nmak ve çalı
ş
acak personelin fazla çalı
şma ücretleri ve varsa
kanuni yolluklarıtalep sahipleri tarafı
ndan ödenmek koşuluyla kabul
edilir. Memurlar (gümrüklerdeki sorumlu saymanlı
k ve TASİ
Ş
personeli dahil) bu suretle kendilerine verilecek iş
leri yapmakla
görevlidirler. Baş
müdür, müdür veya vekilleri normal çalı
ş
ma saatleri
dı
şı
nda verilecek hizmetleri düzenler ve kontrol ederler. Bunlar ve
normal çalı
ş
ma saatlerine bağlıolmaksı
zı
n hizmet görenler 222 nci
maddenin 3 üncü fı
krasıhükmünden yararlanı
rlar.
2. Normal çalı
ş
ma saatleri içinde veya dı
ş
ı
nda olduğuna
bakı
lmaksı
zı
n, çalı
şma ücretinin yatı
rı
lmasıhalinde, özel kurye
taşı
macı
lı
ğıgümrük hizmeti ile özel yolcu servisi taleplerinin yetkili
gümrük idarelerince karş
ı
lanmasımümkündür.
Madde 222
1. 221 inci maddeye göre çalı
ş
acak personele ödenecek
çalı
şma ücretinin miktarıile bunun tahsil ve dağı
tı
m şekli Gümrük
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanlı
kça çı
karı
lacak bir yönetmelikle
belirlenir. Merkez personeline yapı
lacak ödemelerin aylı
k miktarı
, en
yüksek Devlet memuru aylı
ğı
nı
n (ek gösterge dahil) %200’ünü
geçemez.
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2. Bu ş
ekilde tahsil edilen çalı
ş
ma ücretlerinin %50’si hak sahibi
olan personele ödenir. Geri kalan miktarı
n %40’ıgümrük idaresinin
ihtiyaçları
nda kullanı
lmak üzere Merkezdeki hesaba aktarı
lı
r. 3. 2 nci
fı
kra hükmüne göre kullanı
lan miktar dı
şı
nda kalan meblağı
n diğer
personele dağı
tı
lması
na iliş
kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Bu fı
kraya göre yapı
lacak ödemelerde, damga vergisi hariç
herhangi bir vergi ve kesinti yapı
lmaz.”
Bütçe Kanunuyla getirilen değişikliklerle, 4458 sayı
lıKanunun
221 ve 222 nci maddeleri uyarı
nca, personele 1.4.2003 tarihinden
itibaren yapı
lacak ödemelerin usul, esas ve miktarları
nıtespit etmeye
Maliye Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlı
ğı
nı
n
bağlıolduğu Bakan yetkili kı
lı
nmı
ş
tı
r. Ayrı
ca, tahsil edilen çalı
şma
ücretinin dağı
tı
m ve kullanı
m şekli değiştirilmiş
, Maliye Bakanı
na,
bütçeye özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen ödenekten yı
lıiçinde
harcanmayan miktarlarıertesi yı
l bütçesine devren özel gelir ve
ödenek kaydetmeye ilişkin yetkiler verilmiştir. Bir diğer değişiklik,
Gümrük Müsteşarlı
ğıbütçesine özel ödenek kaydedilen bu tutarları
n,
4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKamu İ
hale Kanunu hükümlerine tabi
olmadan harcanmasıile ilgilidir.
Kı
sacası
, Bütçe Kanununun 51. maddesinin (u) f ı
krasıile
getirilen düzenlemeler 4458 ve 4734 sayı
lıkanunlarıdeğiştirmiştir.
Kanun ile yapı
labilecek bu değiş
iklikler, bütçe kanunu ile yapı
ldı
ğı
için, 2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (u) fı
krası
,
Anayasa’nı
n 87.ve 88. maddelerine; bütçe kanunu bu tür
düzenlemelerin yapı
labileceği nitelikte bir kanun olmadı
ğıve getirilen
düzenlemeler bütçeyle ilgili bulunmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n 161.
maddesine; yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin
Anayasa’nı
n 11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü
ilkesi ile 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
31. 51. Maddenin (v) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (v) f ı
krası
aynen şöyledir:
“2003 yı
lıŞubat ayıgelirlerinin dağı
tı
mı
ndan başlamak üzere
2.2.1981 tarihli ve 2380 sayı
lıKanunun 1 inci maddesinde yer alan
“% 6” pay oranı“% 5” olarak uygulanı
r.”
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Belediyelere ve İ
l Özel İ
darelerine Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkı
ndaki Kanunun Payları
n
Hesaplanmasıve Dağı
tı
mıile ilgili 1. maddesinin konuyla ilgili bentleri
ise aşağı
daki gibidir:
“Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden
belediyelere % 9,25 il özel idarelerine % 1,70 nispetinde pay verilir.
Bu paylar, gelir saymanlarıtarafı
ndan aylı
k olarak hesaplanı
p tahsil
edilen ayıtakip eden ay sonuna kadar İ
çiş
leri Bakanlı
ğıemrinde ayrı
ayrıhesaplara kaydolunmak üzere İ
ller Bankası
’na yatı
rı
lı
r.
İ
ller Bankası
’nda her ay sonuna kadar toplanan belediyeler
payı
nı
n,Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı
nı
n % 6’sı
na
tekabül eden bölümü banka tarafı
ndan İ
çişleri Bakanlı
ğı
’nca
bildirilecek son genel nüfus sayı
mısonuçları
na göre büyük kent
belediyeleri dı
ş
ı
ndaki belediyelere dağı
tı
mıplanlanı
r.”
Görüldüğü üzere, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayı
lıKanunun 1 inci
maddesinde yer alan “% 6” pay oranı
, 2003 Mali Yı
lıBütçe
Kanununun 51. maddesinin (v) fı
krasıile “% 5” olarak değiştirilmiştir.
Herhangi bir kanun ile düzenlenmesi gereken bir konunun
bütçe kanunu ile düzenlenmesinin veya herhangi bir kanunda yer
alan hükmün bütçe kanunlarıile değiştirilmesinin ve kaldı
rı
lması
nı
n
olanaksı
z olduğu daha önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda yer
almı
ş
tı
r.
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (v) fı
krası
,
kanunlar ile yapı
lmasıgereken düzenlemeler, bütçe kanunu ile
yapı
ldı
ğıiçin, Anayasanı
n 87.ve 88. maddelerine; bütçe kanunu bu
tür düzenlemelerin yapı
labileceği nitelikte bir kanun olmadı
ğıve
getirilen düzenlemeler bütçe ile ilgili olmadı
ğıiçin Anayasanı
n 161.
maddesine; mahalli idarelere görevleri ile orantı
lıgelir kaynakları
sağlanması
nıengellediği için Anayasanı
n 127. maddesinin son
fı
krası
na,yasama erki Anayasaya aykı
rıbiçimde kullanı
ldı
ğıiçin
Anayasa’nı
n 11. maddesindeki Anayasanı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü
ilkesi ile 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
32. 51. Maddenin (y) Fı
krası
nı
n Anayasaya Aykı
rı
lı
ğı
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (v) f ı
krası
aynen şöyledir:
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“2003 yı
lıŞubat ayıgelirlerinin dağı
tı
mı
ndan başlamak üzere
27.6.1984 tarihli ve 3030 sayı
lıKanunun 18 inci maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (b) bendinde yer alan ve halen “% 4.1” olarak uygulanan
pay oranı“% 3.5”, 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayı
lıKanunun geçici 19
uncu maddesinde yer alan “% 5” pay oranı“% 4.5” olarak uygulanı
r.”
3030 sayı
lıBüyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkı
nda
Kanunun 18. maddesinin (b) bendi ve Değişik: 18.maddenin son
fı
krasıaynen şöyledir:
“Madde18Büyük şehir belediyesinin gelirleri şunlardı
r:
b) Büyük şehir belediyesinin bulunduğu il merkezinde yapı
lan
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat toplamı üzerinden gelir
saymanları
nca hesaplanı
p, ertesi ayı
n sonuna kadar ilgili büyük şehir
belediyesine yatı
rı
lacak % 3 pay,
Değişik: 18. maddenin son fı
krası
:
Bakanlar Kurulu, (b) fı
krası
ndaki %3 pay oranı
nı%6 oranı
na
kadar artı
rmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir. Bu
payı
n %40’ıbu miktardan düşülerek ilgili belediye hesabı
na, kalan
%60’ıise İ
ller Bankasınezdindeki büyük şehir belediyeleri hesabı
na
yatı
rı
lı
r ve büyük şehir belediyelerine nüfusları
na göre dağı
tı
lı
r.”
Görüldüğü gibi6.1984 tarihli ve 3030 sayı
lıKanunun 18 inci
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b) bendinde yer alan pay oranıile
29.7.1970 tarihli ve 1319 sayı
lıKanunun geçici 19 uncu maddesinde
yer alan pay oranı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin
(v) fı
krasıile değiştirilmiştir.
Herhangi bir kanun ile düzenlenmesi gereken bir konunun
bütçe kanunu ile düzenlenmesinin veya herhangi bir kanunda yer
alan hükmün bütçe kanunlarıile değiştirilmesinin ve kaldı
rı
lması
nı
n
olanaksı
z olduğu daha önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda yer
almı
ş
tı
r.
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun 51. maddesinin (y) fı
krası
,3030
ve 1319 sayı
lıkanunlarıbütçe kanunu ile değiştirdiği için, Anayasanı
n
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87.ve 88. maddelerine; bütçe kanunu bu tür düzenlemelerin
yapı
labileceği nitelikte bir kanun olmadı
ğıve getirilen düzenlemeler
de bütçeyle ilgili bulunmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n 161. maddesine;
mahalli idarelere görevleri ile orantı
lıgelir kaynaklarısağlanması
nı
engellediği için Anayasanı
n 127. maddesinin son fı
krası
na ve yasama
erki Anayasaya aykı
rı biçimde kullanı
ldı
ğı için Anayasanı
n
11.maddesinde yer alan Anayasanı
n üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıilkesi
ile 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r.
V- YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
4833 sayı
lıve 29/3/2003 tarihli 2003 Mali Yı
lıBütçe Kanununun
Anayasaya açı
kça aykı
rıolan 13. Maddesinin (c) fı
krası
nı
n, 20.
Maddesinin(b) ve (g) fı
kraları
nı
n, 27. Maddesinin ve 51. maddesinin
(b) fı
krası
nı
n, 31. Maddesinin (g),(h),(ı
), (j), (k) fı
kraları
nı
n, 35.
Maddesinin (a), (e), (f) fı
kraları
nı
n ve (b) fı
krası
nı
n (1) numaralı
bendinin, 38. Maddesinin (b), (c) ve (d) fı
kraları
nı
n, 43. Maddesinin
son fı
krası
nı
n, 45. Maddesinin, 49. Maddesinin, 50. Maddesinin, 51.
Maddesinin (a) fı
krası
nı
n 5. bendinin, (f), (i), (n), (o), (p), (t), (u), (v)
ve (y) fı
kraları
nı
n uygulanması
, sonradan giderilmesi güç veya
olanaksı
z hukuki durum ve zararlara yol açacaktı
r. Bu tür sonradan
giderilmesi güç veya olanaksı
z hukuki durum ve zararları
n önlenmesi
için iptal davasısonuçlanı
ncaya kadar, söz konusu hükümlerin
yürürlüğünün durdurulması
na karar verilmesi istenmektedir.
VI- SONUÇ VE İ
STEM
Yukarı
da açı
klanan gerekçelerle:
1- 4833 sayı
lıKanunun:
-13. Maddesinin (c) fı
krası
nı
n Anayasanı
n 2., 11., 87., 88., 127.
ve 161. maddelerine,
-20. Maddenin (b) fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88. ve
161. maddelerine,
-20. Maddenin (g) fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88. ve
161. maddelerine,
-27. Maddenin ve 51. maddenin (b) fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2.,
11., 87., 88., 153/son ve 161. maddelerine,
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-31. Maddesinin (g) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 6., 7., 11., 87.,
88., 130., 131. ve 161. maddelerine,
-31. Maddesinin (h) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88. ve
161. maddelerine,
-31. Maddesinin (ı
) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88. ve
161. maddelerine,
-31. Maddesinin (j) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 6., 7., 8., 11., 87.,
88., 128. ve 161. maddelerine,
-31. Maddesinin (k) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2.,11., 87., 88. ve
161. maddelerine,
-35. Maddesinin (a) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 73., 87., 88.,
153/son ve 161. maddelerine,
-35. Maddesinin (b) fı
krası
nı
n, (1) numaralıbendinin birinci
paragrafı
, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88.,153/son ve 161. maddelerine,
-35. Maddesinin (e) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 6., 7., 8., 11.,
87., 88., 153/son ve 161. maddelerine,
-35. Maddesinin (f) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88. ve
161. maddelerine,
-38. Maddesinin (b), (c) ve (d) fı
kraları
nı
n, Anayasanı
n 2., 6., 7.,
8.,11., 87., 88. ve 161. maddelerine,
-43. Maddesinin son fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2.,11., 87., 88.,
153/son ve 161. maddelerine,
-45. Maddesinin, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88. ve 161.
maddelerine,
-49. Maddesinin, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88. ve 161.
maddelerine,
-50. Maddesinin, Anayasanı
n 2., 6., 7., 8., 11., 87., 88. ve 161.
maddelerine,
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-51. Maddesinin (a) fı
krası
nı
n 5. bendinin, Anayasanı
n 2., 11.,
87., 88. ve 161. maddelerine,
-51. Maddesinin (f) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88. ve
161. maddelerine,
-51. Maddesinin (i) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88. ve
161. maddelerine,
-51. Maddesinin (n) fı
krası
nı
n , Anayasanı
n 2., 11., 13., 60.,
87., 88. ve 161. maddelerine,
-51. Maddesinin (o) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2.,11., 87., 88.,
153/son ve 161. maddelerine,
-51. Maddesinin, (p) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88.,
130. ve 161. maddelerine,
-51. Maddesinin (t) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88., ve
161. maddelerine,
-51. Maddesinin (u) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88. ve
161. maddelerine,
-51. Maddesinin (v) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88.,
127/son ve 161. maddelerine,
-51. Maddesinin (y) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88.,
127/son ve 161. maddelerine,
aykı
rıolduğu için iptallerine ve Anayasaya açı
kça aykı
rıolan bu
hükümlerin uygulanması
ndan doğacak sonradan giderilmesi güç
veya olanaksı
z zarar ve hukuki durumları
n önlenebilmesi için dava
sonuçlanı
ncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması
na,
2- 4833 sayı
lıKanunun:
-10. Maddesinin ve 51. Maddesinin (a) fı
krası
nı
n 13. bendinin,
Anayasanı
n 2., 11., 87., 88., 153/ son ve 161. maddelerine,
-16. Maddesinin (a) ve (b) fı
kraları
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87.,
88., 153/ son ve 161. maddelerine,
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-26. Maddesinin (c) (d) ve (g) fı
kraları
nı
n, Anayasanı
n 2., 6.,
11., 73., 87., 88., 161. ve 163. maddelerine,
-28. Maddesinin (g) fı
krası
nı
n, Anayasanı
n 2., 11., 87., 88., ve
161. maddelerine esastan aykı
rı olduğu için iptallerine iliş
kin
istemimizi saygıile arz ederiz. 15.05.2003”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
29.3.2003 günlü, 4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun
iptali istenen madde, fı
kra, bent ve ibareleri ş
unlardı
r:
1- “MADDE 10.- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal
güvenlik kurumları
, bütçelerin yatı
rı
m ve transfer tertibinden yardı
m
alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuşdiğer kamu kurum, kurul, üst
kurul ve kuruluşları
, kamu iktisadi teş
ebbüsleri ve bu maddede
sayı
lanları
n bağlıortaklı
kları
, müessese ve işletmeleri ile birlikleri
(kamu bankaları
, özel kanunla kurulmuşkamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluş
ları ve bunları
n üst kuruluşları ile kefalet ve
yardı
mlaşma sandı
klarıhariç) kendi bütçeleri veya tasarruflarıaltı
nda
bulunan bütün kaynakları
nıT.C. Merkez Bankasıveya muhabiri olan
T.C. Ziraat Bankasınezdinde kendi adları
na açtı
racaklarıTürk Lirası
cinsinden hesaplarda toplarlar.
Bu kurumlar tahakkuk etmiştüm ödemelerini bu hesaplardan
yaparlar.
Kamu kaynakları
nı
n bu madde hükmüne aykı
rı ş
ekilde
değerlendirilmesinden elde edilen nemalar genel bütçeye gelir
kaydedilir.
İ
lgili kamu kurum ve kuruluşları
nı
n yetkilileri ile saymanlar,
yukarı
da bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve
müteselsilen sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanmasıile ilgili usul ve esaslarıbelirlemeye,
kaynaklar, kurumlar ve bankalar itibarı
yla istisnalar getirmeye, Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakan ve Maliye Bakanı
nı
n müşterek
teklifi üzerine Başbakan yetkilidir.”
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2- “MADDE 13.- ...
c) Yı
llı
k Yatı
rı
m Programı
na ek yatı
rı
m cetvellerinde yer alan
projelerden ilgili Bakanı
n onayıile il özel idarelerince valinin yetki ve
sorumluluğunda gerçekleş
tirilmesi uygun görülenlerin bedelleri,
münhası
ran proje ile ilgili harcamalarda kullanı
lmak üzere hizmetin ait
olduğu il özel idaresine ödenir. Mahalli hizmet niteliği taş
ı
yan iş
ler, bu
fı
krada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhası
nda
da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. Bu ş
ekilde
yürütülecek projelerin, etüt, keşif ve kontrollük hizmetleri ilgili bakanlı
k
ve genel müdürlüğün il teş
kilâtları
nca; ihale edilmek suretiyle
yaptı
rı
lmasıve bedellerinin ödenmesi il özel idarelerince valinin onayı
ile gerçekleştirilir.
...”
3- “MADDE 16.- a) Devlet memurları
, diğer kamu görevlileri ve
bunları
n emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü olduklarıaile
fertleri dahil) genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler ile
döner sermayelere ait tedavi kurumları
nda yapı
lan tedavilerine (diş
tedavileri dahil) iliş
kin ücretlerle sağlı
k kurumları
nca verilen raporlar
üzerine kullanı
lmasıgerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme
araç bedellerinin, Sağlı
k Bakanlı
ğı
nı
n görüşü üzerine Maliye
Bakanlı
ğı
nca tespit edilecek miktarlara kadar olan kı
smıkurumları
nca
ödenir. Ancak T.C. Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğü sağlı
k kurum ve
kuruluşlarıile Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit edilen birim fiyatları
nı
n
altı
nda bir fiyatla anlaşma yapabilir.
b) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanunun 209 uncu, 4.1.1961
tarihli ve 211 sayı
lıKanunun 66 ncıve 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayı
lı
Kanunun geçici 139 uncu maddelerinde belirtilen ilaç katı
lı
m payları
karş
ı
lı
ğı
nda ilgililerin maaş veya aylı
kları
ndan kesinti yaptı
rmaya
(yatan hastalar hariç), ayakta tedavilerde ilaç kullanı
mı
nda eşdeğer
ilaç grupları
ndan, fiyatları
n aritmetik ortalaması
nı
n alı
nmasısuretiyle
referans fiyatlar üzerinden ilaç bedellerinin ödenmesine ve bu
hususlara iliş
kin usul ve esaslarıtespit etmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.
…”
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4- “MADDE 20.- …
b) 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayı
lıKanunun mülga 39 uncu
maddesi ile 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayı
lıKanunun 17 nci maddesi
gereğince, Milli Eğitim Bakanlı
ğı
, Sağlı
k Bakanlı
ğı
, Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü bütçelerine devren özel gelir ve devren özel ödenek
kaydedilen miktarlarıkı
smen veya tamamen iptal etmeye Maliye
Bakanı yetkilidir. Bu özel ödeneklerden yapı
lacak harcamalar,
4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanuna, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lı
Kanunun 64 üncü maddesi ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayı
lıKanunun
30 ila 37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümlerine ve
13.12.1983 tarihli ve 180 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 32
nci maddesi hükümlerine tabi değildir.
…
g) 1. 6.8.1997 tarihli ve 4301 sayı
lıKanunun 7 nci maddesinin
(c) bendi uyarı
nca 2.7.1964 tarihli ve 492 sayı
lıKanuna bağlı(1), (2)
ve (3) sayı
lıtarifelere göre alı
nan yargıve noter harçları
ndan
işyurtları
na verilen % 35 gelir payları
ndan 2002 yı
lı
nda Hazine
hesapları
nda biriken ve İ
şyurtlarıKurumu hesabı
na aktarı
lması
gereken tutarı
n tamamı
nıgenel bütçenin (B) iş
aretli cetveline gelir
kaydetmeye,
2. 2003 yı
lı
nda yargıve noter harçları
ndan İ
şyurtlarıKurumu
hesabı
na aktarı
lması gereken gelir payları
nı
n yarı
sı
nı
, Adalet
Bakanlı
ğı
nı
n geçen yı
llar borçları
nda, akaryakı
t ve kovuşturma
giderlerinde, yargı
lamaya ilişkin posta giderlerinde, hükümlü ve
tutukluları
n yiyecek giderlerinde ve cezaevi revirlerindeki tedavi
giderlerinde, cezaevlerinin elektrik, su, yakacak ve yolluk giderlerinde
kullanı
lmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir ve
Adalet Bakanlı
ğı bütçesinde açı
lacak tertiplere özel ödenek
kaydetmeye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kı
sı
mlarıertesi
yı
l bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye,
Maliye Bakanıyetkilidir.
6.8.1997 tarihli ve 4301 sayı
lıKanunun bu bende aykı
rı
hükümleri uygulanmaz.
…”
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5- “MADDE 26.- …
c) Dı
ş proje kredisi ve hibe kullanı
mları
ndan kaynaklanan
katma değer vergisi ile özel tüketim vergilerinin karş
ı
lanması
nda; dı
ş
kredi ve hibe gerçekleş
tiği halde, katma değer vergisi ve özel tüketim
vergisi karşı
lı
ğıiç kaynağı
n bulunamamasıdurumunda, Yatı
rı
m
Programıile ilişkilendirilmek suretiyle ilgili kuruluş
ları
n bütçelerinin
mevcut ya da yeni açı
lacak tertiplerine söz konusu miktarlarda
ödenek eklemeye Maliye Bakanıyetkilidir.
Ancak (b) ve (c) bentlerindeki hükümler gereğince yapı
lacak
ödenek eklemeleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteş
arlı
ğı
nca
yapı
lacak proje revizeleri dikkate alı
narak yapı
lı
r.
d) Devlet dı
şborçlarıile ilgili kredi anlaş
maları
nda öngörülen
bütün ödeme ve işlemler (dı
şproje kredileri çerçevesinde yapı
lacak
ödemeler dahil, kredilerin kullanı
mlarıhariç) 2003 yı
lı
nda her türlü
vergi, resim ve harçtan müstesnadı
r.
…
g) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayı
lıKanunun 12 nci maddesinin 3
üncü fı
krasıile tanı
mlanan nakit işlemleri, Merkez Bankası
nca
çı
karı
lacak likidite senetlerinin (veya bu mahiyette düzenlenecek
kağı
tları
n) faiz ve anapara ödemeleri ve bunlarla ilgili iş
lemler
31.12.1960 tarihli ve 193 sayı
lıKanun ile 3.6.1949 tarihli ve 5422
sayı
lıKanun hükümleri saklıkalmak kaydı
yla her türlü vergi, resim,
harç ve fon kesintisinden istisnadı
r.
…”
6- “MADDE 27.- a) 8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlar ile Türk Telekomünikasyon
A.Ş.’nin, 2002 yı
lıkârları
ndan Hazineye isabet eden tutarları
;
1. 8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamede
belirtilen kı
sı
tlamalara tâbi olmaksı
zı
n, Hazine Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Bakanı
n teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye,

görev
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2. Kuruluş
ları
n ödenmemişsermayelerine veya tahakkuk etmiş
zararları alacakları
na mahsup edilmek üzere Hazine

Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n teklifi üzerine bütçeye gelir,
ödenek ve gider kaydetmeye,
b) (a) bendi kapsamı
na giren kuruluşları
n 2001 ve daha önceki
yı
llara ait kâr payları
ndan Hazineye isabet eden tutarlarıHazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n talebi üzerine bütçenin gelir ve
giderleri ile iliş
kilendirmeksizin kuruluşları
n görev zararıalacakları
veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri
yapmaya,
Maliye Bakanıyetkilidir.”
7- “MADDE 28.- …
g) 2.1.1961 tarihli ve 196 sayı
lı
, 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayı
lı
kanunlara istinaden çı
karı
lan Bakanlar Kurulu kararlarıuyarı
nca
31.12.2002 tarihi itibarı
yla Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol
İ
şletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünün destekleme iş
leriyle ilgili
olarak doğmuş tüm alacakları
na (öncelikle TEKEL Genel
Müdürlüğünün tahmini yı
l sonu görev zararıalacak miktarıüzerinden
avans mahiyetinde tespit edilecek miktara) karşı
lı
k aynıtutarda olmak
üzere, 31.12.2002 tarihi itibarı
yla vadesi geldiği halde ödenmemişve
Maliye Bakanlı
ğı
na bağlıvergi dairelerince takip ve tahsil edilen her
türlü vergi, fon ve pay borçları(özel tüketim vergisi hariç) ile bu
borçlara ilişkin gecikme zammıve faizlerine mahsup edilmek suretiyle
terkin edilebilir. Bu fı
kra uyarı
nca mahsup konusu olacak vergi, fon ve
paylara ilişkin gecikme zammıve faizleri 31.12.2002 tarihi itibarı
yla
dondurulur.
TEKEL Genel Müdürlüğünün yukarı
daki mahsup işleminden
bakiye Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun
kapsamı
na giren borçları
na karşı
lı
k olarak, mülkiyeti TEKEL Genel
Müdürlüğüne ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan
gayrimenkullerden, Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit edilecek kamu
kuruluşları
nca ihtiyaç duyulanlar 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lı
Kanunun 6 ncımaddesine göre oluş
turulacak komisyon tarafı
ndan
takdir edilecek rayiç değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun
görüşü alı
narak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile
ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlı
ğı
nca devralı
nabilir. Devralı
nan
gayrimenkullerin tapu iş
lemlerine esas olan ve yukar ı
da belirtilen
şekilde tespit edilen değeri miktarı
ndaki Devlete ait olan 21.7.1953
tarihli ve 6183 sayı
lıKanun kapsamı
na giren borçlarıterkin edilir.
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TEKEL Genel Müdürlüğünün birinci fı
krada bahsedilen görev
zararı
nı
n, Yüksek Denetleme Kurulu tarafı
ndan tespit edilen kesin
miktarıile birinci fı
kra uyarı
nca mahsup edilen miktarıarası
nda doğan
farklar ve gayrimenkullerin devri suretiyle yapı
lan terkin iş
lemlerinden
sonra kuruluş
un bakiye borcunun kalmasıhalinde (özel tüketim
vergisi hariç), bu tutar da terkin edilebilir.
TEKEL Genel Müdürlüğünün görev zararı
nı
n
Denetleme Kurulu tarafı
ndan tespitini müteakiben
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n teklifi üzerine bu
gerektirdiği bütün terkin ve diğer iş
lemleri yapmaya Maliye
yetkilidir.”

Yüksek
Hazine
bendin
Bakanı

8- “MADDE 31.- …
g) 2.9.1983 tarihli ve 78 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname eki
cetvelde yer alan; okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve
eğitim - öğretim planlamacı
sıkadroları
na 1.4.2003 tarihinden itibaren
açı
ktan veya naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafı
ndan yapı
lacak merkezi sı
navda baş
arı
lıolmak ş
arttı
r.
Ancak, lisansüstü eğitimini tamamlamı
ş bulunanlarda yapı
lacak
merkezi sı
nava katı
lma ş
artıaranmaz. Bu sı
navı
n yapı
lması
na iliş
kin
usul ve esaslar, sı
nava tabi tutulmayacaklar, sı
navda baş
arı
lı
olanları
n belirlenmesi ile merkezi sı
navda başarı
lıolanlarla lisansüstü
eğitim mezunları
nı
n merkezi sı
navı müteakip yükseköğretim
kurumları
nca yapı
lacak sı
navlara iliş
kin usul ve esaslar Milli Eğitim
Bakanlı
ğıve Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Maliye Bakanlı
ğı
nı
n
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya
yaş
lı
lı
k aylı
ğıalanlar, müşterek kararname veya Bakanlar Kurulu
kararı
yla atanacak olanlar hariç olmak üzere, (a) bendi kapsamı
nda
yer alan kurum ve kuruluşları
n kadroları
na 1.4.2003 tarihinden
itibaren açı
ktan atanamazlar.
ı
) 13.12.1983 tarihli ve 190 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 2.9.1983 tarihli ve 78 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi çerçevesinde yı
l içinde
yapı
lacak değişiklikler 31.12.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yürürlüğe girer.
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j) Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi
amacı
yla, konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin teşkilât yapı
ları
ve hizmet amacı
na uygun olarak personel dağı
lı
mı
nı
n sağlanması
na
yönelik önlemler almaya, ihtiyaç fazlası olan personelin, ilgili
kuruluşları
n da görüş
ü alı
narak (a) bendinde belirtilen kamu kurum ve
kuruluşları
na nakledilmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye
Devlet Personel Baş
kanlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakan ile Maliye Bakanı
yetkilidir.
k) Maliye Bakanlı
ğı
nca, döner sermayelerin, fonları
n, kefalet
sandı
kları
nı
n, sosyal güvenlik kurumları
nı
n ve bütçelerin yatı
rı
m
ve/veya transfer tertiplerinden yardı
m alan kuruluşları
n serbest
memur kadroları
na verilecek açı
ktan atama izinlerinin toplam sayı
sı
ilgili kurumlarda 2002 yı
lı
nda emeklilik, ölüm ve istifa sonucu ayrı
lan
personel sayı
sı
nı
n % 80’ini aşamaz. Norm kadro çalı
şması
sonuçlandı
rı
larak uygulamaya geçirilen kurumlar ile kanun,
uluslararasıanlaş
ma veya 2003 yı
lıprogramıile kurulmasıveya
geniş
letilmesi öngörülen birimler ve temini zorunlu hizmetlerin
gerektirdiği personel ihtiyacı
nıbu sı
nı
rlamaya tabi tutulmaksı
zı
n
değerlendirmeye Maliye Bakanıyetkilidir.”
9- “MADDE 35.- a) Kurumları
n hası
latı
ndan alı
nacak paylar:
Aylı
k gayri safi hası
lat tahakkuk tutarı
nı(katma değer vergisi ve
özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydı
yla,
1. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin mal ve hizmet satı
ş
larıgayri
safi hası
latı
nı
n (ilk hisse satı
ş
ıgerçekleşinceye kadar) % 15’i,
2. Devlet Hava Meydanlarıİ
şletmesi Genel Müdürlüğünün mal
ve hizmet satı
ş
larıgayri safi hası
latı
nı
n % 10’u,
3. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet
satı
ş
larıürün nevileri itibarı
yla gayri safi hası
latı
nı
n % 10’una kadarı
,
4. Kı
yı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İ
şletmeleri Genel
Müdürlüğünün mal ve hizmet satı
şlarıgayri safi hası
latı
nı
n% 10’u,
5. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı
nı
n mal ve hizmet satı
ş
ları
gayri safi hası
latı
nı
n % 10’u,
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En geç takip eden ayı
n 20’sine kadar (Kı
yıEmniyeti ve Gemi
Kurtarma İ
ş
letmeleri Genel Müdürlüğü için takip eden ayı
n sonuna
kadar) Maliye Bakanlı
ğıMerkez Saymanlı
ğı
na ödenir. Ödenen bu
tutarlar bütçeye gelir yazı
lı
r.
Bu bentte belirtilen tutarları
n süresi içinde ödenmemesi halinde,
ödenmeyen tutarlar, gecikme zammıda uygulanmak suretiyle
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun hükümlerine göre takip ve
tahsil edilir.
b) Kira ve idare gelirlerinden alı
nacak paylar:
1. İ
rtifak hakkıverilen özel iskelelerden alı
nan nispi kira
bedellerinin yarı
sıbütçenin (B) iş
aretli cetveline gelir, diğer yarı
sıda
özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarı
n yarı
sıdenizcilik ve
liman hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteş
arlı
ğıbütçesine,
yarı
sıda millî emlak hizmetlerini geliş
tirmek amacı
yla Maliye
Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek kaydolunur.
…
e) 1.4.2003 tarihinden itibaren Sağlı
k Bakanlı
ğı
nca
düzenlenecek veya onaylanacak; ilaç, hammadde, bunları
n
üretiminde kullanı
lan diğer malzeme, kozmetik ve tı
bbi malzeme
üretim yeri izin belgeleri, ürün imal ve ithal izin belgesi, ilaç ruhsatı
,
ecza deposu ve mümessil ecza deposu ruhsatı
, mesul müdürlük
belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden 50 milyon liradan az, 30
milyar liradan çok olmamak üzere Maliye Bakanlı
ğı
nı
n görüşü üzerine
Sağlı
k Bakanlı
ğı
nca belirlenecek tarifeler üzerinden ruhsatlandı
rma
bedeli alı
nı
r. Merkez Saymanlı
ğı
nca tahsil edilen bu tutarları
n %
20’sini genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, % 80’ini ise özel gelir
kaydedilmek suretiyle Sağlı
k Bakanlı
ğı
nı
n ihtiyaçları
nda (personel
giderleri hariç) kullanı
lmak üzere anı
lan Bakanlı
k bütçesinin mevcut
veya yeni açı
lacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye, özel ödenek
kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kı
smı
nıertesi yı
l bütçesine
devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir.
Bu ödenekten bilimsel ve akademik nitelikleri dikkate alı
narak Sağlı
k
Bakanlı
ğı
nca tı
bbi cihaz ve malzeme ile ilaç ve eczacı
lı
k alanları
ndaki
bilimsel nitelikli komisyonlarda görevlendirilenlere birim faaliyet
bazı
nda bu Kanuna bağlı(K) cetvelinin (V) inci bölümünde belirlenmiş
olan ücretin dört katı
nıgeçmemek üzere ödeme yapmaya Sağlı
k
Bakanıyetkilidir. Özel ödenekten yapı
lacak harcamaları
n usul, esas
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ve miktarlarıMaliye Bakanıile Sağlı
k Bakanıtarafı
ndan müş
tereken
belirlenir.
f) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayı
lıKanunun 32 nci maddesinde
yer alan ödenekler, personel giderleri hariç olmak üzere; milli eğitim
hizmetlerinin iyileş
tirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun
sağlanması
, merkez ve taş
ra teşkilatı
nı
n acil ihtiyaçları
nı
n
karş
ı
lanması
, eğitim araştı
rma ve geliş
tirme faaliyetlerinin
desteklenmesi amacı
yla da kullanı
labilir.”
10- “MADDE 38.- …
b) Hazineye ait taşı
nmaz malları
, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayı
lı
Kanunun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak değer üzerinden,
toplu konut üretmek amacı
yla, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne veya
Toplu Konut İ
daresi Başkanlı
ğı
na peşin bedelle veya taksitle
devretmeye Maliye Bakanıyetkilidir. Buna ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlı
ğı
nca belirlenir.
c) Devletin hüküm ve tasarrufu altı
ndaki sahipsiz yerler ile
kadastro/tapulama çalı
şmalarısı
rası
nda tespit harici bı
rakı
lmı
şolan
yerler Maliye Bakanlı
ğımerkez veya taşra teşkilâtı
nı
n talebi üzerine,
özel kanunları
ndaki istisnalar saklıkalmak koşuluyla, tescile iliş
kin
harita, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İ
ş
letme
Müdürlüğünce yapı
larak, imar mevzuatı
nda yer alan kı
sı
tlamalara tâbi
olmaksı
zı
n Hazine adı
na tescil edilir. Harita yapı
mı
na ilişkin giderler,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
nca belirlenen asgari fiyatlara
göre Maliye Bakanlı
ğıbütçesinden karş
ı
lanı
r.
d) Maliye Bakanı
, Hazineye ait taşı
nmaz mal satı
ş
ı
, kiraya
verilmesi veya sı
nı
rlıayni hak tesisi ile ilgili olarak; 4.1.2002 tarihli ve
4734 sayı
lıKanuna tabi olmaksı
zı
n, 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayı
lı
kanuna tabi ekspertiz şirketlerine değer tespit ettirmeye, ayrı
ca, ilan,
reklam, pazarlama veya müşteri bulma konuları
nda hizmet satı
n
almaya, uygulamaya ilişkin esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.”
11- “MADDE 43.- …
14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanunun 78 inci maddesi
uyarı
nca 1.4.2003 tarihinden itibaren yurt dı
ş
ı
na gönderilecek Devlet
memurlarıile aynıamaçla 2004 yı
lı
nda yurt dı
ş
ı
na gönderilecek
Devlet memurlarıhakkı
nda kontenjanı
n kurumlara tevzii, Maliye
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Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüş
ü ve Devlet Personel Baş
kanlı
ğı
nı
n teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararıile yapı
lı
r. ”
12- “MADDE 45.- Özelleştirme kapsamı
na alı
nan kuruluş
lar
dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname
hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluş
ları
,
bunları
n müesseseleri, bağlıortaklı
kları
, iştirakleri ile büyükşehir
belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzel kiş
ilerin
veya bunlara bağlımüstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşları
n, Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lı
Kanun kapsamı
na giren borçları
na karş
ı
lı
k olarak, mülkiyeti bu
idarelere ait olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan
gayrimenkullerinden Maliye Bakanlı
ğı
nca ihtiyaç duyulanlar, 4.1.2002
tarihli ve 4734 sayı
lıKanunun 6 ncımaddesine göre oluş
turulacak
komisyon tarafı
ndan takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu
kurumun da uygun görüşü alı
narak, bütçenin gelir ve gider hesapları
ile ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlı
ğı
nca satı
n alı
nabilir.
Bu idarelerin satı
n alı
nan gayrimenkullerinin tapu işlemlerine
esas olan ve yukarı
da belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit
tutarda Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun
kapsamı
na giren borçlarıterkin edilir.”
13- “MADDE 49.- Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli
idarelerin tarafı olduğu milletlerarasıtahkim yoluyla çözülmesi
öngörülen uyuş
mazlı
klarla ilgili davalarda, bu daireleri temsil ve
savunmak üzere Türk ve yabancıuyruklu avukatlardan ya da
avukatlı
k ortaklı
kları
ndan 2003 yı
lı
nda gerçekleş
tirilecek avukatlı
k
hizmeti alı
mları
nda; 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanunun 21 inci
maddesinin (b) bendi hükmüne göre ş
artname düzenlenmeksizin ve
teminat aranmaksı
zı
n pazarlı
k usulüne baş
vurulabilir.”
14- “MADDE 50.- Maliye Bakanı
, mülkiyeti Hazineye ait Ankara
İ
li, Çankaya İ
lçesi, 5 inci Bölge, Dikmen Mahallesinde bulunan 3
pafta, 16743 ada, 1 parsel numaralıtaşı
nmaz malı
, üzerindeki
muhdesatıile birlikte 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lıKanun, 8.9.1983
tarihli ve 2886 sayı
lıKanun, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanun ve
21.2.1967 tarihli ve 832 sayı
lıKanunun vize ve tescile iliş
kin
hükümlerine tabi olmaksı
zı
n, mevcut haliyle ya da kat mülkiyeti veya
kat irtifakıkurdurmak ya da 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanuna
tabi olmaksı
zı
n yeni veya ilave inş
aatlar yaptı
rmak suretiyle, tespit
edeceği veya ettireceği rayiç bedel üzerinden peş
in veya taksitle,
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T.C. Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğünün iştiraki olan Emek İ
nşaat
ve İ
ş
letme Anonim Şirketi aracı
lı
ğı
yla satmaya, satı
şiş
lemleri ile ilgili
olarak kamu kurum ve kuruluşlarınezdinde Hazine adı
na her türlü
işlemi yaptı
rmaya, satı
şbedelinin % 2’sini geçmemek üzere hizmet
karş
ı
lı
ğı olarak anı
lan şirkete yapı
lacak ödemeye esas oranı
belirlemeye, satı
şişlemleri ile ilgili her türlü gider, masraf ve hizmet
bedeli karşı
lı
ğı
nıMaliye Bakanlı
ğıbütçesinden bu şirkete ödemeye
yetkilidir. Satı
şbedellerinin tahsil edilen kı
sı
mları
ndan ilgili belediyeye
% 2, büyükşehir belediyesine ise % 1 oranı
nda pay verilir. Bu
taşı
nmaz mal ile ilgili olarak imar mevzuatı
ndaki kı
sı
tlamalar ile plan
ve parselasyon işlemlerindeki askı
, ilan ve itirazlara dair sürelere
ilişkin hükümlere tabi olmaksı
zı
n, her ölçekteki imar planı
nıyapmaya,
yaptı
rmaya, değiştirmeye ve resen onaylamaya ve her türlü ruhsatı
vermeye Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğıyetkilidir. Plan hazı
rlama ve
onaylama işlemleri Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğı
nı
n uygun görülen
birimince, ruhsat ve plan uygulama işlemleri ise Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan
Bakanlı
ğıil teşkilatı
nca yerine getirilir. Kesinleşen planlar ilgili
belediyelere tebliğedilir. Bu planları
n uygulanmasızorunludur.
Bu maddenin birinci fı
krası
nı
n uygulanması
na iliş
kin usul ve
esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlı
ğı
, ikinci fı
krası
nı
n uygulanması
na
ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye ise Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skan Bakanlı
ğı
yetkilidir.”
15- “MADDE 51.- a) …
5. 14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanunun 154 üncü maddesinin
birinci fı
krası
,
…
13. …10 uncu maddesine ve …
b) 8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 36 ncımaddesinin (4) numaralıfı
krası
, bu Kanunun
“Kamu İ
ktisadi Teşebbüslerinin Kârları
” başlı
klımaddesi hükümleri
çerçevesinde uygulanı
r.
f) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayı
lıKanun kapsamı
nda bulunan
kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince anı
lan Kanun
kapsamıdı
şı
nda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları
nda,
istihdam edilme şekline bakı
lmaksı
zı
n; ilk defa veya yeniden göreve
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alı
nanlar ile bunları
n aile fertlerine bu nedenlerle harcı
rah ödenmez,
bu amaçla başka bir adla ödeme yapı
lamaz.
Yukarı
da belirtilen kurum ve kuruluş
larda istihdam edilen
personelden, kendilerinin yazı
lıtalebi üzerine 1.4.2003 tarihinden
itibaren bu kurum ve kuruluş
lar arası
nda veya bunları
n başka
yerlerdeki birimleri arası
nda naklen atamasıyapı
lanlar ile başka
yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenlere, 10.2.1954
tarihli ve 6245 sayı
lıKanunda veya özel mevzuatları
nda bu atama
veya görevlendirmeler için öngörülen harcı
rah ödenmez, bu amaçla
başka bir adla dahi olsa herhangi bir ödeme yapı
lamaz.
10.2.1954 tarihli ve 6245 sayı
lıKanunun 10 uncu maddesinin 2,
3 ve 4 üncü bentleri kapsamı
nda 1.4.2003 tarihinden itibaren
görevlerinden ayrı
lacaklar ile anı
lan Kanunun 11 inci maddesine göre
aynıtarihten itibaren harcı
raha hak kazanacak olanlara ve özel
hükümler gereğince söz konusu Kanun kapsamıdı
şı
nda yer alan tüm
kamu kurum ve kuruluşları
nı
n aynıdurumlarda bulunan personeline,
bu nedenlere bağlıolarak ilgili mevzuatı
nda öngörülen harcı
rah
ödenmez; bunlardan, ilgili mevzuatı
nda yer değiştirmeleri halinde
harcı
rah verilmesi öngörülmüş olanlara, yer değiş
tirme koşulu
aranmaksı
zı
n ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksı
zı
n
500 milyon lira tutarı
nda ödeme yapı
lı
r.
10.2.1954 tarihli ve 6245 sayı
lıKanun ile diğer mevzuatı
n bu
bende aykı
rıhükümleri uygulanmaz.
…
i) 26.3.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 24.11.1994
tarihli ve 4046 sayı
lıKanunun;
1. 3 üncü maddesinin birinci fı
krası“Baş
bakanı
n başkanlı
ğı
nda,
Baş
bakanı
n belirleyeceği dört bakandan oluşan Özelleş
tirme Yüksek
Kurulu (Kurul) kurulmuş
tur. Kurul, üyelerin tamamı
nı
n katı
lı
mıile
toplanı
r ve kararlarıoybirliği ile alı
r. Kurulun sekreterya hizmetleri
Özelleştirme İ
daresi Başkanlı
ğı
nca yürütülür.”,
2. 4 üncü maddesinin 1 inci f ı
krası
nı
n ikinci cümlesi “Baş
bakan
bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği bir bakan vası
tası
yla
kullanabilir.”,
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Olarak uygulanı
r.
…
n) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayı
lıKanunun 53 üncü maddesinin
ikinci fı
krasıile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayı
lıKanunun 36 ncı
maddesinin ikinci fı
krasıhükümleri 2003 yı
lı
nda uygulanmaz.
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lı Kanunun tecil ve
taksitlendirmeye ilişkin 48 inci maddesi ile süresi içinde ve tam olarak
ödenmeyen prim borçları
na, prim ödeme süresinin sona erdiği
tarihten başlayarak gecikilen her ay için anı
lan Kanunun 51 inci
maddesinde belirlenen gecikme zammıoranları
nı
n uygulanması
na
devam edilir. Kurum, prim ve diğer alacakları
nı
n tahsili için 9.6.1932
tarihli ve 2004 sayı
lıKanun hükümlerine göre takip yapabilir ve bu
şekilde açı
lan takipler yine aynıKanuna göre sonuçlandı
rı
lı
r.
2.9.1971 tarihli ve 1479 sayı
lı
, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayı
lı
kanunlara tabi sigortalı
lardan Kuruma tescil yapı
ldı
ğıhalde 5 yı
l ve
daha fazla süreyle prim ödememiş olan sigortalı
ları
n Kurumca
yapı
lacak borç bildirimlerine rağmen ödemede bulunmamalarıhalinde
sigortalı
lı
kları
; prim ödemesi bulunan sigortalı
nı
n daha önce ödediği
primlerin tam olarak karşı
ladı
ğıayı
n sonu itibarı
yla, prim ödemesi
bulunmayan sigortalı
nı
n ise tescil tarihi itibarı
yla 2003 yı
lısonuna
kadar Kurumca resen sona erdirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar
Kurumca belirlenir.
o) 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lıKanunun ek 9 uncu maddesi
1.4.2003 tarihinden itibaren aşağı
daki şekilde uygulanı
r:
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı
döner sermayeli iş
letmelerin aylı
k gayri safi hası
latı
ndan tahsil edilen
tutarı
n % 15’i en geç ertesi ayı
n 20’sine kadar genel bütçeye irat
kaydedilmek üzere ilgili saymanlı
klara yatı
rı
lı
r. Aylı
k gayri safi
hası
lattan irat kaydedilecek oranı% 30’a kadar yükseltmeye veya %
10’a kadar indirmeye Maliye Bakanıyetkilidir.
Söz konusu ödeme için zorunlu hallerde Maliye Bakanlı
ğı
nca ek
süre verilebilir. Yı
l sonu kârlarıile aylı
k gayrisafi hası
lat üzerinden
genel bütçeye aktarı
lacak miktarlar zamanı
nda yatı
rı
lmadı
ğıtakdirde,
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanundaki usullere göre, aylı
k % 2
zamlıolarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita
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amiri ve saymanları
ndan yarı yarı
ya alı
nı
r. Ancak,
Bakanlı
ğı
nca verilmişek süreler için zam uygulanmaz.

Maliye

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı
döner sermayeli iş
letmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine,
devredilmesine ve tasfiye edilmesine Maliye Bakanıyetkilidir.
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel
kanunları
nda 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayı
lıKanuna tabi olmayacağı
belirtilen döner sermaye iş
letmeleri hakkı
nda da bu madde hükümleri
uygulanı
r.
…
p) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayı
lıKanunun 58 inci maddesinin
(a) bendinin dördüncü fı
krası1.4.2003 tarihinden itibaren aşağı
daki
şekilde uygulanı
r:
Her eğitim-öğretim, araş
tı
rma veya uygulama birimi veya
bölümü ile ilgili öğretim elemanları
nı
n katkı
sı
yla toplanan döner
sermaye gelirlerinin en az % 50’si (bilimsel araştı
rma projeleri için
ayrı
lacak pay dahil) o kuruluşveya birimin araç, gereç, araştı
rma ve
diğer ihtiyaçları
na ayrı
lı
r. Kalan kı
smı ise üniversite yönetim
kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde döner sermayenin bağlı
bulunduğu birimde görevli öğretim elemanlarıve aynıbirimde görevli
14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanuna tabi personel arası
nda
paylaştı
rı
lı
r. Öğretim üyeleri ile ÜniversitelerarasıKurulca önerilerek
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili
birimlerde görevli öğretim elemanları
na döner sermayeden bir ayda
ayrı
lacak payı
n tutarıbunları
n bir ayda alacaklarıaylı
k (ek gösterge
dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü
tazminat (makam, temsil ve görev tazminatıhariç) toplamı
nı
n iki
katı
nı
, diğer öğretim elemanlarıiçin bir katı
nı
, 14.7.1965 tarihli ve 657
sayı
lıKanuna tabi personel için ise % 80’ini geçemez. İ
şin ve
hizmetin özelliği dikkate alı
narak yoğun bakı
m, doğumhane, yeni
doğan, süt çocuğu, yanı
k, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil
ünitesi ve acil serviste çalı
ş
an sağlı
k personeli için % 80 oranı
, ayrı
ca
% 50’sine kadar artı
rı
labilir. Şu kadar ki, öğretim üyelerine mesai
saati dı
şı
nda döner sermayeye yaptı
klarıkatkı
ları
ndan dolayıilave
olarak ödenecek pay, almakta olduklarıaylı
k (ek gösterge dahil),
ödenek (geliş
tirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam,
temsil ve görev tazminatlarıhariç) toplamı
nı
n üç katı
nıgeçemez.
…
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t) İ
lgili kanununda düzenleme yapı
lı
ncaya kadar, 4.12.1984
tarihli ve 3095 sayı
lıKanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oranı
,
1.4.2003 tarihinden itibaren aylı
k % 2.5 olarak uygulanı
r. Ay kesirleri
tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple
ödenmemiş kamulaştı
rma bedellerinde kamu alacakları için
öngörülen en yüksek faiz oranıuygulanı
r.
u) 1. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayı
lıKanunun 221 ve 222 nci
maddeleri uyarı
nca personele 1.4.2003 tarihinden itibaren yapı
lacak
ödemelerin usul, esas ve miktarları
nı tespit etmeye Maliye
Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Bakan yetkilidir.
2. 4458 sayı
lıKanunun 222 nci maddesinin (2) numaralıbendi
1.4.2003 tarihinden itibaren aşağı
daki şekilde uygulanı
r:
Bu şekilde tahsil edilen çalı
ş
ma ücretinin % 50’si hak sahibi
olan personele ödenir. Geri kalan % 50’lik miktarı
n % 40’ıKurum
ödemelerini yapan Merkez Saymanlı
k Müdürlüğü hesabı
na aktarı
lı
r.
Aktarı
lan bu tutarları
, münhası
ran gümrük idaresinin ihtiyaçları
nda
(personel giderleri hariç) kullanı
lmak üzere bütçeye özel gelir ve
Gümrük Müsteş
arlı
ğı bütçesinin mevcut ya da yeni açı
lacak
tertiplerine özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen ödenekten yı
lıiçinde
harcanmayan miktarlarıertesi yı
l bütçesine devren özel gelir ve
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir. Özel ödenek kaydedilen
bu tutarlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanun hükümleri hariç
genel hükümler çerçevesinde harcanı
r.
1.4.2003 tarihinden önce tahsil edilen ve merkezdeki ilgili
hesabı
n bakiyesinde bulunan tutarlar, özel gelir ve özel ödenek
kaydedilmeksizin münhası
ran gümrük idaresinin ihtiyaçları
nda
(personel gideri hariç ) bu tarihten önceki usul ve esaslar dahilinde
harcanmaya devam edilir.
3. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayı
lıKanunun bu bendin (1) ve
(2) numaralıalt bentlerinde belirtilen hükümlerine aykı
rıhükümleri
uygulanmaz.
v) 2003 yı
lıŞubat ayıgelirlerinin dağı
tı
mı
ndan baş
lamak üzere
2.2.1981 tarihli ve 2380 sayı
lıKanunun 1 inci maddesinde yer alan
“% 6” pay oranı“% 5” olarak uygulanı
r.
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y) 2003 yı
lıŞubat ayıgelirlerinin dağı
tı
mı
ndan baş
lamak üzere
27.6.1984 tarihli ve 3030 sayı
lıKanunun 18 inci maddesinin birinci
fı
krası
nı
n (b) bendinde yer alan ve halen “% 4.1” olarak uygulanan
pay oranı“% 3.5”, 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayı
lıKanunun geçici 19
uncu maddesinde yer alan “% 5” pay oranı“% 4.5” olarak uygulanı
r.
…”
B- Dayanı
lan ve İ
lgili Görülen Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 8., 11., 13., 60., 73.,
87., 88., 127., 128., 130., 131., 153., 161. ve 163. maddelerine
dayanı
lmı
ş, 89. maddesi ise ilgili görülmüş
tür.
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca, Haşim
KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU,
Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katı
lmaları
yla
27.5.2003 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine ve yürürlüğü
durdurma isteminin bu konudaki raporun hazı
rlanması
ndan sonra
karara bağlanması
na oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
29.3.2003 günlü, 4833 sayı
lı2003 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun:
A) 1- 31. maddesinin (g) ve (ı
) fı
kraları
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- 35. maddesinin (e) fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
3- 50. maddesinin, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
4- 51. maddesinin;
a- (f) fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
b- (n) fı
krası
nı
n üçüncü paragrafı
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
c- (p) fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
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d- (v) ve (y) fı
kraları
nı
n, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU ile Mehmet ERTEN’in
karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkonusunda güçlü belirtiler bulunduğu
gözetilerek, 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- 13. maddesinin (c) fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- 20. maddesinin (b) ve (g) fı
kraları
nı
n, Ali HÜNER’in karşı
oyu
ve OYÇOKLUĞUYLA,
327.
maddesinin,
OYÇOKLUĞUYLA,

Ali

HÜNER’in

karşı
oyu

ve

4- 31. maddesinin;
a- (h) ve (j)
OYÇOKLUĞUYLA,

fı
kraları
nı
n,

Ali

HÜNER’in

karş
ı
oyu

ve

b- (k) fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
5- 35. maddesinin;
a- (a) fı
krası
nı
n, Ali HÜNER’in karşı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
b- (b) fı
krası
nı
n (1) numaralıbendinin, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
c- (f) fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
6- 38. maddesinin;
a- (b) fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
b- (c) ve (d)
OYÇOKLUĞUYLA

fı
kraları
nı
n,

Ali

HÜNER’in

karşı
oyu

ve

7- 43. maddesinin son fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,

405

8- 45. ve 49. maddelerinin, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
9- 51. maddesinin;
a- (a) fı
krası
nı
n (5) sayı
lıbendinin, Ali HÜNER’in karş
ı
oyu ve
OYÇOKLUĞUYLA,
b- (b) fı
krası
nı
n, Ali HÜNER’in karşı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
c- (i) fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
d- (n) fı
krası
nı
n birinci ve ikinci paragrafları
nı
n, Ali HÜNER’in
karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
e- (o) fı
krası
nı
n, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
f- (t) ve (u) fı
kraları
nı
n, Ali HÜNER’in karşı
oyu ve
OYÇOKLUĞUYLA, koş
ullarıoluşmadı
ğı
ndan YÜRÜRLÜKLERİ
Nİ
N
DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N REDDİ
NE,
17.7.2003 gününde karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralları
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüş
ülüp düş
ünüldü:
A- Bütçeye İ
lişkin Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 161. maddesinde bütçenin hazı
rlanması ve
uygulanması
nı
n kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu kural
gereğince Muhasebei Umumiye Kanunu’nda bütçenin nası
l
hazı
rlanacağı
na ve uygulanacağı
na iliş
kin hususlar düzenlenmiştir.
Kanun’un 6. maddesinde bütçe şöyle tanı
mlanmaktadı
r. “Bütçe,
Devletin ve ona bağlıkamu kuruluş
ları
nı
n yı
llı
k gelir ve bu gelir ve
masrafları
n uygulamaya konulması
na izin veren bir kanundur.” Öte
yandan bütçe, iktidarları
n program ve politikaları
nıhayata geçirme
konusunda kullandı
klarıbir araçtı
r.

406

Her ne kadar, gelirlerin ve giderlerin toplanma ve
harcanmaları
na iliş
kin usul, esas ve yükümlülükler değişik yasalarla
düzenlenmişse de bunları
n uygulanmaya konması 1050 sayı
lı
Kanun’un yukarı
da belirtilen hükmü gereğince ancak bütçe
yasaları
nı
n verdiği izinle olanaklı
dı
r. Bütçe yasalarıile gelirlerin
toplanmasıya da giderlerin yapı
lması
nıdüzenleyen yasaları
n o yı
l
içinde uygulanması
na izin verilebileceği gibi, uygulanmamalarıda
öngörülebilir.
1050 sayı
lıMuhasebei Umumiye Kanunu’nun 39. maddesinde,
yasaya dayanmadı
kça hiçbir vergi ve resmin, tarh ve tevzi ve tahsil
edilemeyeceği öngörülmüş
tür. Bütçe yasaları
nı
n (C) cetvelinde
gelirlerin dayanağı
nıgösteren yasalar tek tek belirtilerek, bu yasalar
gereğince tahsil edilecek gelirleri toplamaya bütçe yasasıile izin
verilmektedir. Muhasebei Umumiye Yasası
’nı
n 45. maddesinde ise,
yapı
lacak harcamalar için ödeneğin ayrı
lacağıaçı
klanmakta, bunun
ayrı
ntı
ları
nı
n da bütçe yasası
na ekli (A) cetvelinde gösterilmesi
öngörülmektedir.
Anayasa’nı
n 161. maddesi gereğince bütçeler yı
llı
k yapı
lı
r,
bütçe yasası
na bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz. Ancak, sı
nı
rlıdurumlarda gelecek yı
llara ilişkin hükümler
konabilir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Anayasa’nı
n 87. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
görev ve yetkileri belirtilirken bütçe yasa tasarı
sı
nıgörüşmek ve kabul
etmek dı
şı
nda diğer yasalarıkoymak, değiş
tirmek ve kaldı
rmak
biçiminde bir ayı
rı
m yapı
lmı
ştı
r. Bütçe yasaları
nıöteki yasalardan ayrı
tutan bu kural karşı
sı
nda, herhangi bir yasa ile düzenlenmesi gereken
bir konunun bütçe yasasıile düzenlenmesi veya herhangi bir yasada
yer alan hükmün bütçe yasalarıile değiş
tirilmesi ve kaldı
rı
lması
olanaksı
zdı
r.
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde yasaları
n Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde teklif, görüşme usul ve esaslarıile yayı
mlanması
düzenlenirken bütçe yasaları
nı
n görüş
me usul ve esasları162.
maddede ayrı
ca belirtilmiş
tir. Bu maddeye göre bütçe yasa
tasarı
ları
nı
n görüş
ülmesinde ayrıbir yöntem kabul edilmiş
, genel
kurulda üyelerin gider arttı
rı
cı veya gelir azaltı
cı tekliflerde
bulunmaları önlenmiş ve Anayasa’nı
n 89. maddesiyle de
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Cumhurbaş
kanı
’na bütçe yasaları
nıbir daha görüşülmek üzere
TBMM’ne geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ş
tı
r. Öte yandan
Anayasa’nı
n 163. maddesinde bütçelerde değişiklik yapı
labilmesi
esaslarıayrı
ca düzenlenmişBakanlar Kurulu’na kanun hükmünde
kararname ile bütçede değişiklik yapma yetkisi verilmemiştir.
Anayasa’da birbirinden tamamen ayrı ve değişik olarak
düzenlenen bu iki yasalaştı
rma yönteminin doğal sonucu olarak,
birisinin konusuna giren bir işin, öteki yöntemle düzenlemesi,
değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lması
nı
n olanaksı
zlı
ğıortaya çı
kmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
nda “Bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz.”
denilmektedir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe
yasalarıöteki yasalardan ayrıolmasısebebiyle bir yasa kuralınası
l
aynınitelikte bir yasa kuralı
yla değiştirilebilirse bütçe yasalarıda aynı
biçimde hazı
rlanmı
ş ve kabul edilmiş bir bütçe yasası ile
değiş
tirilebilir. 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 harcamayıya da bütçeye gelir
sağlamayıgerektirir nitelikte bulunması
, mutlak biçimde “bütçe ile ilgili
hükümlerden” sayı
lması
na yetmez. Her yasada değiş
ik türde gidere
neden olabilecek kurallar bulunabilir. Böyle kuralları
n bulunması
yla
örneğin eğitim, savunma, sağlı
k, yargı
, tarı
m, ulaş
ı
m ve benzeri kamu
hizmeti alanları
na iliş
kin 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 bütçeninkinden
tümüyle değiş
ik yöntemlerle gerçekleştirmesi gereken yasama
işlemleridir. “Bütçe ile ilgili hüküm” sözcüklerine 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
yönünden uygulanamaz duruma düş
ürür.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin getirilişamacı
, bütçe yasaları
nda,
bütçe kavramıdı
şı
ndaki konulara yer vermemek böylece bütçe
yasaları
nıbütçeyle ilgili olmayan kurallardan uzak tutmak kendi yapı
sı
içinde bütünleştirmektir.
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1- Yasa’nı
n 10. Maddesi ile 35. Maddesinin (a) 51.
Maddesinin (o) Fı
kraları
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
na
göre, Anayasa Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme ile yargı
organları
nı
, idare makamları
nı
, gerçek ve tüzelkiş
ileri bağladı
ğı
, bu
nedenle daha önce iptal edilmiş bir kuralı
n yeniden
yasalaş
tı
rı
lmamasıgerektiği belirtilerek, önceki yı
llara ilişkin bütçe
yasaları
nda yer alan, ancak Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş
kuralları
n, 2003 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu’nda da aynen
yasalaş
tı
rı
lması
nı
n Anayasa’ya aykı
rı olduğu gerekçesiyle iptali
istenmiştir.
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme, yargı ve idare
makamları
yla gerçek ve tüzelkişileri bağladı
ğıbelirtilmektedir. Buna
göre, Yasama Organı
’nı
n daha önce iptal edilen bir kuralıyeniden
yasalaş
tı
rmamasıgerekir. Bir kuralı
n Anayasa’nı
n 153. maddesine
aykı
rı
lı
ğıancak, iptal edilen kuralla “aynı
” ya da “benzer nitelikte”
olmasıdurumunda olanaklı
dı
r. İ
ki yasa kuralı
nı
n aynıya da benzer
nitelikte olup olmadı
ğı
nı
n saptanabilmesi için öncelikle anlam,
kapsam ve teknik içerik yönlerinden benzerlikleri olup olmadı
ğı
nı
n
incelenmesi gerekir.
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun iptali istenen;
10. maddesi ile aynıkurallarıiçeren, 25.12.1997 günlü, 4316
sayı
lı1998 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 7. maddesi,
28.12.1998 günlü, E:1998/56, K:1998/89 sayı
lı Anayasa
Mahkemesi Kararıile Adalet Bakanlı
ğıCeza İ
nfaz Kurumlarıve
Tutukevleri İ
şyurtlarıKurumu yönünden;
24.11.1999 günlü, E:1999/36, K:1999/43 sayı
lı Anayasa
Mahkemesi Kararıile özel bütçeli kuruluşlardan İ
l Özel İ
dareleri
yönünden;
28.12.1999 günlü, E:1999/44, K:1999/48 sayı
lı Anayasa
Mahkemesi Kararıile Sosyal Sigortalar Kurumu yönünden;
35. maddesinin (a) fı
krasıile aynıkurallarıiçeren, 26.4.1996
günlü, 4139 sayı
lı1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 29. maddesi,
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07.10.1996 günlü, E:1996/23, K:1996/36 sayı
lıAnayasa Mahkemesi
Kararı
;
51. maddesinin (o) fı
krasıile aynıkurallarıiçeren, 23.12.1994
günlü, 4061 sayı
lı1995 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 32. maddesi,
13.6.1995 günlü, E:1995/2, K:1995/12 sayı
lıAnayasa Mahkemesi
Kararıile;
iptal edilmişlerdir.
2003 Mali Yı
lı Bütçe Kanunu’nun, 10. maddesi ile 35.
maddesinin (a) ve 51. maddesinin (o) fı
kraları
yla daha önce iptal
edilmişolan aynıkuralları
n yeniden yasalaş
tı
rı
lmasıAnayasa’nı
n 153.
maddesine aykı
rı
dı
r. Kuralları
n iptali gerekir.
Kuralları
n, Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88. ve 161. maddeleri
yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
2- Yasa’nı
n 13. Maddesinin (c) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, bu düzenlemenin bütçe yasası
yla değil,
olağan yasa ile yapı
lmasıgerektiği ayrı
ca, 13.3.1932 günlü 3360
sayı
lı İ
darei Umumiyei Vilayet Kanunu’nun yı
llı
k programları
n
hazı
rlanması
na iliş
kin 78. maddesinin (14) numaralıfı
krası
nıda
değiş
tirdiği gerekçesiyle, Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88., 127. ve 161.
maddelerine aykı
rıolduğu belirtilerek iptali istenilmiş
tir.
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 13. maddesinin (c) fı
krası
nda,
yı
llı
k yatı
rı
m programı
na ek yatı
rı
m cetvellerinde yer alan projelerin,
Devlet Planlama Teş
kilatı
nı
n uygun görüşü ve ilgili Bakanı
n onayıile
valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleş
tirilebileceği, bu projelerde
harcanmak üzere gönderilecek paraları
n hizmetin ait olduğu il özel
idaresine ödeneceği belirtilmektedir. Mahalli hizmet niteliği taşı
yan
işlerin de bu esaslar içinde valinin yetki ve sorumluluğuna
devredilebileceği ve bu ş
ekilde yürütülecek projelerin etüt, keşif ve
kontrolluk hizmetlerinin ilgili bakanlı
k ve genel müdürlüğün il
teşkilatları
nca, ihale edilmek suretiyle yaptı
rı
lmasıve bedellerinin
ödenmesinin de valinin onayı
ndan sonra il özel idarelerince
gerçekleş
tirileceği öngörülmektedir.
540 sayı
lıDevlet Planlama TeşkilatıKuruluş ve Görevleri
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin (b) f ı
krası
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uyarı
nca hazı
rlanan Yı
llı
k Yatı
rı
m programları
nda hükümetlerin makro
ekonomik hedeflerine göre sektörler, bölgeler, bütçe türleri,
gerçekleş
tirme süreleri ve finansman biçimleri itibarıile kamu
sektörünün elinde bulunan yatı
rı
m projeleri ile bunları
n
gerçekleş
tirilme sürelerine iliş
kin tahminler yer almaktadı
r.
Mahalli hizmet niteliği taşı
yan ve yı
llı
k yatı
rı
m programı
na ek
yatı
rı
m cetvellerinde yer alan projelerin finansmanı
nıkarşı
lamak
üzere genel bütçeden yapı
lacak transferlerin etkin biçimde
harcanması
nı
n sağlanmasıyanı
nda, merkezi yönetimin plân ve proje
üzerindeki iş yoğunluğunun valinin sorumluluğuna terk edilerek
hafifletilmesi sonucunda yatı
rı
mları
n çabuklaş
tı
rı
lması amacı
nı
gerçekleş
tirmek üzere yapı
lan ve bütçenin uygulanması
na iliş
kin
düzenlemeleri içeren kural, “bütçe ile ilgili kural” niteliğini
taşı
maktadı
r.
Bu nedenlerle Yasa’nı
n 13. maddesinin (c) fı
krasıAnayasa’ya
aykı
rıdeğildir. İ
stemin reddi gerekir.
3- Yasa’nı
n
İ
ncelenmesi

16.

Maddesinin

(a)

ve

(b)

Fı
kraları
nı
n

Dava dilekçesinde, 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun
209. maddesinde, devlet memurlarıile bakmakla yükümlü oldukları
kimselerin hastalanmaları durumunda tedavilerinin kurumları
nca
sağlanacağı
nı
n belirtildiği ve 210. maddesinde de yapı
lacak bu
tedavilerin Maliye ve Sağlı
k Bakanlı
kları
nı
n görüş
ü alı
ndı
ktan sonra
Devlet Personel Baş
kanlı
ğı
nca hazı
rlanacak bir yönetmelikle
düzenleneceği, 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
Kanunu’nun da tedavi giderlerinin ödenmesine ilişkin düzenlemeleri
içerdiği, yapı
lan düzenlemelerin anı
lan maddeleri değiştirici nitelik
taşı
dı
ğı
, yine daha önce yapı
lmı
ş olan benzer nitelikli bir
düzenlemenin Anayasa Mahkemesi Kararı
yla iptal edildiği
gerekçesiyle (a) ve (b) fı
kraları
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88., 153.
ve 161. maddelerine aykı
rıolduğu belirtilerek iptalleri istenilmiştir.
a- (a) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 16. maddesinin (a) fı
krası
nda,
Devlet memurları
, diğer kamu görevlileri ve bunları
n emekli, dul ve
yetimlerinin (bakmakla yükümlü olduklarıaile fertleri dahil) genel
bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler ile döner sermayelere
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ait tedavi kurumları
nda yapı
lan tedavilerine (diştedavileri dahil) iliş
kin
ücretlerle sağlı
k kurumları
nca verilen raporlar üzerine kullanı
lması
gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileş
tirme araç bedellerinin,
Sağlı
k Bakanlı
ğı
nı
n görüş
ü üzerine Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit
edilecek miktarlara kadar olan kı
smı
nı
n kurumları
nca ödeneceği; T.C.
Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğünün ise sağlı
k kurum ve kuruluş
ları
ile Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit edilen birim fiyatları
nı
n altı
nda bir fiyatla
anlaş
ma yapabileceği öngörülmüştür.
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda, Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme, yargı ve idare
makamları
yla gerçek ve tüzelkişileri bağladı
ğıbelirtilmektedir. Buna
göre Yasama Organı
’nı
n daha önce iptal edilen bir kuralıyeniden
yasalaş
tı
rmamasıgerekir. Bir kuralı
n 153. maddeye aykı
rı
lı
ğı
, ancak
iptal edilen kuralla “aynı
” ya da “benzer nitelikte” olmasıdurumunda
olanaklı
dı
r.
4061 sayı
lı1995 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 13.6.1995 günlü,
E:1995/2, K:1995/12 sayı
lıAnayasa Mahkemesi Kararı
yla iptal edilen
14. maddesi ile “aynı
” ya da “benzer nitelikte” olmayan ve teknik
içerik ve kapsam yönünden faklı
lı
k gösteren iptali istenen 16.
maddenin (a) fı
krası
, Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
görülmemiş
tir.
657 sayı
lıYasa’nı
n 209. maddesinde devlet memurları
, diğer
kamu görevlileri ve bunları
n emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla
yükümlü olduklarıaile fertleri dahil) tedavileri sı
rası
nda kullanı
lan
protez, ortez, tedavi cihaz ve malzemelerinin fiyat, kullanma süreleri
ve ilgililere hangi oran ve miktarlarda ödeme yapı
lacağı
na iliş
kin
Maliye Bakanlı
ğı
’na verilmişbir yetki bulunmadı
ğıgibi; 5434 sayı
lı
Yasa’nı
n Geçici 139. maddesine 25.8.1999 günlü, 4447 sayı
lı
Yasa’nı
n 25. maddesi ile eklenen fı
kra ile tedavi için gerekli görülen
protez, ortez ve tı
bbi araç ve gereç bedellerinin %10’unun hak
sahipleri tarafı
ndan ödeneceği ve ödenecek miktarı
n da 5434 sayı
lı
Yasa’nı
n Ek 19. maddesindeki aylı
klardan fazla olamayacağı
öngörülmüştür.
Tedavi sı
rası
nda kullanı
lan protez, ortez, tedavi cihaz ve
malzemelerinin fiyat, kullanma süreleri ve ilgililere hangi oran ve
miktarlarda ödeme yapı
lacağı
na iliş
kin Maliye Bakanlı
ğıile Emekli
Sandı
ğıGenel Müdürlüğü’ne yetki veren Bütçe Yasası
’nı
n 16.
maddesinin (a) fı
krası657 ve 5434 sayı
lıYasa’ları
n yukarı
da anı
lan
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hükümlerini 2003 mali yı
lıiçin değiştirici nitelik taş
ı
maktadı
r. Bu tür
düzenlemelerin bütçe yasası dı
ş
ı
ndaki yasalarla yapı
lması
zorunludur.
Bu nedenlerle olağan yasa konusu olan bu düzenlemenin Bütçe
Yasasıile yapı
lmı
ş olması
, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. Kuralı
n iptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

b- (b) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Maddenin (b) fı
krası
nda, 657 sayı
lı Devlet Memurları
Kanunu’nun 209., 211 sayı
lıTürk SilahlıKuvvetleri İ
ç Hizmet
Kanunu’nun 66. ve 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı
Kanunu’nun geçici 139. maddelerinde belirtilen ilaç katı
lı
m payları
karş
ı
lı
ğı
nda ilgililerin maaş veya aylı
kları
ndan kesinti yaptı
rmaya
(yatan hastalar hariç), ayakta tedavilerde ilaç kullanı
mı
nda eşdeğer
ilaç grupları
ndan, fiyatları
n aritmetik ortalaması
nı
n alı
nmasısuretiyle
referans fiyatlar üzerinden ilaç bedellerinin ödenmesine ve bu
hususlara ilişkin usul ve esaslarıtespit etmeye Maliye Bakanıyetkili
kı
lı
nmı
ştı
r.
4061 sayı
lı1995 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 13.6.1995 günlü,
E:1995/2, K:1995/12 sayı
lıAnayasa Mahkemesi Kararı
yla iptal edilen
kamu personeli ile bunları
n bakmakla yükümlü olduklarıkimselerin
tedavilerine ilişkin tedavi cihaz ve malzemelerinin birim fiyatları
,
kullanı
m süreleri ve kurumlarca yapı
lacak ödemeye ilişkin 14.
maddesi ile “aynı
” ya da “benzer nitelikte” olmayan ve teknik içerik ve
kapsam yönünden farklı
lı
k gösteren ve ilaç bedellerine katı
lı
m
payları
nı
n kamu personelinin maaşveya ücretlerinden kesilmesine
ilişkin düzenlemeleri içeren 16. maddenin (b) fı
krası
, Anayasa’nı
n
153. maddesine aykı
rıgörülmemiştir.
Fı
krada sayı
lan ilgililerin ayakta tedavileri sı
rası
nda ilaç
kullanı
mı
nda eşdeğer ilaç grupları
ndan, fiyatları
n aritmetik
ortalaması
nı
n alı
nmasısuretiyle referans fiyatlar üzerinden ilaç
bedellerinin ödenmesine ve bu hususlara ilişkin usul ve esaslarıtespit
etmeye Maliye Bakanı
nıyetkili kı
lan düzenleme, bütçeyi açı
klayı
cı
,
uygulanması
nıkolaylaş
tı
rı
cı
, “bütçe ile ilgili kural” niteliği taşı
maktadı
r.
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Bu nedenlerle Yasa’nı
n16. maddesinin (b) fı
krasıAnayasa’ya
aykı
rıdeğildir. İ
stemin reddi gerekir.
Aysel PEKİ
NER bu görüşe katı
lmamı
ş
tı
r.
4- Yasa’nı
n 20.
İ
ncelenmesi

Maddesinin

(b)

ve

(g)

Fı
kraları
nı
n

a- (b) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, bu kuralı
n 6.6.2002 günlü, 4760 sayı
lıÖzel
Tüketim Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin (2) numaralıfı
krası
nı
n
(b) bendini değiştirdiği gerekçesiyle, Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88. ve
161. maddelerine aykı
rıolduğu belirtilerek iptali istenilmiştir.
Maddenin (b) fı
krası
nda, 6.6.2002 günlü, 4760 sayı
lıÖzel
Tüketim Vergisi Kanunu’nun 17. maddesi gereğince, Milli Eğitim
Bakanlı
ğı
, Sağlı
k Bakanlı
ğı
, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
bütçelerine devren özel gelir ve devren özel ödenek kaydedilen
miktarlarıkı
smen veya tamamen iptal etme yetkisi Maliye Bakanı
na
verilmiş ve bu ödeneklerden yapı
lacak olan harcamaları
n tabi
olmadı
ğıyasa hükümleri sayı
lmı
ş
tı
r.
Yasa’nı
n 17. maddesinin (2) numaralıfı
krası
nı
n (b) bendinde,
bu Yasa’ya ekli (III) sayı
lılistede yer alan mallar üzerinden tahsil
edilecek olan özel tüketim vergisi hası
latı
nı
n %18’inin Maliye
Bakanlı
ğı Merkez
Saymanlı
ğı
’na
yatı
rı
lacağı ve
Merkez
Saymanlı
ğı
’nı
n da onbeşgün içinde bu tutarı
n %16’sı
nıdağı
lı
mı
Baş
bakan onayıile belirlenmek sureti ile Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü bütçelerinde açı
lacak özel tertiplere, %52’sinin Milli Eğitim
Bakanlı
ğıve %32’sinin de Sağlı
k Bakanlı
ğıbütçelerinde açı
lacak olan
özel tertiplere ödenek kaydedeceği ve bu paraları
n da yine aynısüre
içinde anı
lan kurumlar adı
na bir kamu bankası
nda açı
lacak olan
hesaplara transfer edileceği ve bu kaynaktan yapı
lacak olan
harcamaları
n 1050 sayı
lıMuhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayı
lı
Devlet İ
hale Kanunu ile 832 sayı
lıSayı
ş
tay Kanununun vize ve tescil
hükümleri ile 180 sayı
lıKanun Hükmündeki Kararname’nin 32.
maddesi hükümlerine tabi olmadı
ğıbelirtilmiştir.
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4760 sayı
lıYasa’nı
n 17. maddesinin (3) numaralıfı
krası
nda ise
bu Yasaya ekli (II) sayı
lılistede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen
özel tüketim vergisi hası
latı
nı
n %28’nin de 17. maddenin (2) numaralı
fı
krası
nı
n (b) bendinde sayı
lan kurumlara bu bentte sayı
lan esaslar
çerçevesinde yatı
rı
lacağıve bu kaynağı
n da anı
lan bent hükümlerine
göre harcamaları
nı
n yapı
lacağıöngörülmüş
tür.
20. maddenin (b) fı
krası
ndaki kural, 4760 sayı
lıYasa’nı
n
yukarı
da anı
lan ve özel tüketim vergisinden elde edilen hası
latı
n
dağı
lı
mı
nıdüzenleyen kuralları2003 mali yı
lıiçin değiştirici nitelik
taşı
maktadı
r. Bu tür düzenlemelerin bütçe yasasıdı
şı
ndaki ilgili
yasaları
nda yapı
lmasızorunludur.
Bu nedenlerle bütçe ile ilgili olmayan kural, Anayasa’nı
n 87.,
88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

b- (g) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, kuralı
n 6.8.1997 günlü, 4301 sayı
lıCeza
İ
nfaz Kurumlarıİ
le Tutukevleri İ
şyurtlarıKurumunun Kuruluş ve
İ
daresine İ
liş
kin Kanun’un 7. maddesini değiş
tirdiği gerekçesiyle,
Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88., ve 161. maddelerine aykı
rıolduğu
belirtilerek iptali istenilmiş
tir.
Maddenin (g) fı
krası
nı
n (1) numaralıbendinde, 4301 sayı
lıCeza
İ
nfaz Kurumlarıİ
le Tutukevleri İ
ş
yurtlarıKurumunun Kuruluş Ve
İ
daresine Dair Kanun’un 7. maddesinin (c) bendi uyarı
nca İ
şyurtları
na
verilmesi gereken gelir payları
ndan 2002 yı
lı
nda Hazine hesapları
nda
biriken ve İ
şyurtlarıKurumu hesabı
na aktarı
lmasıgereken tutarı
n
tümünü genel bütçenin (B) iş
aretli cetveline gelir kaydetmeye Maliye
Bakanı
’nı
n yetkili olduğu;
(2) numaralıbendinde, 2003 yı
lı
nda yargıve noter harçları
ndan
İ
şyurtlarıKurumu hesabı
na aktarı
lmasıgereken gelir payları
nı
n
yarı
sı
nı
, Adalet Bakanlı
ğı
nı
n geçen yı
llar borçları
nda, akaryakı
t ve
kovuşturma giderlerinde, yargı
lamaya iliş
kin posta giderlerinde,
hükümlü ve tutukluları
n yiyecek giderlerinde ve cezaevi revirlerindeki
tedavi giderlerinde, cezaevlerinin elektrik, su yakacak ve yolluk
giderlerinde kullanı
lmak üzere genel bütçenin (B) iş
aretli cetveline
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özel gelir ve Adalet Bakanlı
ğıbütçesinde açı
lacak özel tertiplere özel
ödenek kaydetmeye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan
kı
sı
mlarıertesi yı
l bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye
Maliye Bakanı
’nı
n yetkili olduğu;
Fı
kranı
n son paragraf ı
nda da, 4301 sayı
lıYasanı
n bu bende
aykı
rıhükümlerinin uygulanmayacağı
;
öngörülmüş
tür.
4301 sayı
lıYasanı
n 7. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n (c) bendinde,
492 sayı
lıHarçlar Kanunu’na bağlı(1), (2) ve (3) sayı
lıtarifelere göre
alı
nan yargıve noter harçları
nı
n %35’i İ
ş
yurtlarıKurumunun sermaye
kaynakları
nı
n arası
nda olduğuna işaret edilmektedir.
20. maddenin (g) fı
krası
ndaki kural ile 4301 sayı
lıYasa’nı
n 492
sayı
lıYasa’ya bağlıtarifelere göre alı
nan yargıve noter harçları
hası
latı
ndan İ
ş
yurtları Kurumu’na sermaye olarak aktarı
lması
öngörüldüğü halde, söz konusu kuralla bütçenin (B) cetveline gelir
kaydedilmesi yasayıdeğiştirici niteliktedir. Bu tür düzenlemelerin
bütçe yasasıdı
ş
ı
ndaki ilgili yasalarda yapı
lmasızorunludur.
Açı
klanan nedenlerle bütçe ile ilgili olmayan kural, Anayasa’nı
n
87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

5- Yasa’nı
n 26. Maddesinin (c), (d) ve (g) Fı
kraları
nı
n
İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, iptali istenen kurallarla Maliye Bakanı
na
verilen yetkinin, bütçe içi ödenek aktarma yetkisi olmadı
ğı
; eklenecek
ödeneğin miktarı
nı
n da dı
şkredi gerçekleşmelerine bağlıolarak her
an değiş
ebilecek katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi karşı
lı
ğı
olmasınedeniyle belirsizlik taşı
dı
ğı
, getirilen düzenlemelerle vergi
yasaları
nda da değiş
iklik yapı
ldı
ğı gerekçesiyle kuralları
n
Anayasa’nı
n 2., 6., 11., 73., 87., 88., 161. ve 163. maddelerine aykı
rı
olduğu belirtilerek iptalleri istenilmiştir.
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a- (c) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Maddenin (c) fı
krası
nda, dı
ş proje kredisi ve hibe
kullanı
mları
ndan kaynaklanan katma değer vergisi ile özel tüketim
vergilerinin karş
ı
lanması
nda, dı
şkredi ve hibe gerçekleş
tiği halde,
katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi karşı
lı
ğıiç kaynağı
n
bulunamaması durumunda Yatı
rı
m Programı ile iliş
kilendirmek
suretiyle ilgili kuruluş
ları
n bütçelerinin mevcut ya da yeni açı
lacak
tertiplerine söz konusu KDV miktarıkadar ödenek eklemeye Maliye
Bakanıyetkili kı
lı
nmı
ştı
r.
12.8.2003 günlü, 25197 sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanan
31.7.2003 günlü, 4969 sayı
lıYasanı
n 10. maddesinin (b) fı
krası
nda
yapı
lan düzenleme ile 28.12.2002 günlü, 4749 sayı
lı Kamu
Finansmanıve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkı
nda Kanun’un
14. maddesinin beş
inci fı
krası
na bir tümce eklenmiş
tir. İ
ptali istenen
(c) fı
krasıbu düzenleme ile değiştirilmişbulunmaktadı
r.
Bu nedenle konusu kalmayan istem hakkı
nda karar verilmesine
yer olmadı
ğı
na karar verilmesi gerekir.
b- (d) ve (g) Fı
kraları
nı
nİ
ncelenmesi
Maddenin (d) fı
krası
nda, dı
ş devlet borçları
yla ilgili kredi
anlaş
maları
nda öngörülen bütün ödeme ve iş
lemlerin her türlü vergi,
resim ve harçtan müstesna olduğu belirtilmiş;
26. maddenin (g) fı
krası
nda ise, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayı
lı
Kanunun 12. maddesinin üçüncü fı
krasıile tanı
mlanan, konsolide
bütçe ödemelerini zamanı
nda yapabilmek, nakit akı
mlarıarası
ndaki
dönemsel farklı
lı
kları
n ödemeler üzerindeki olumsuz etkilerini
önlemek amacı
yla, kı
sa dönemli nakit ihtiyacı
nıkarşı
lamak için para
piyasaları
nda yapı
lan nakit iş
lemleri ile Hazine hesapları
nda oluşacak
nakit fazlalı
kları
nıdeğerlendirmek amacı
yla Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasıaracı
lı
ğı
yla nemalandı
rı
lması
nıteminen yapı
lan
işlemlerin yanı sı
ra, Merkez Bankası
nca çı
karı
lacak likidite
senetlerinin, (veya bu mahiyette düzenlenecek kağı
tları
n) faiz ve
anapara ödemeleri ve bunlarla ilgili işlemlerin 31.12.1960 tarihli ve
193 sayı
lıKanun ile 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayı
lıKanun hükümleri
saklıkalmak kaydı
yla her türlü vergi, resim, harç ve fon kesintisinden
istisna olduğu öngörülmüş
tür.
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(d) ve (g) fı
kraları
ndaki düzenlemeler, 28.12.2002 günlü, 4749
sayı
lı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkı
nda Kanun’un kapsamı
ndadı
r. Vergi, resim, harç ve fon
istisnaları
na iliş
kin bu kuralları
n, belirtilen yasanı
n kimi maddelerinde
aynen tekrarlanmı
şolsalar dahi, kendi yasaları
nda düzenlenmeleri
gerektiğinden bütçe ile ilgileri görülmemiş
tir.
Bu nedenle kurallar, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralları
n ayrı
ca Anayasa’nı
n 2., 6., 11. ve 73. maddeleri
yönünden incelenmelerine gerek görülmemiştir.
6- Yasa’nı
n 27. Maddesinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, 233 sayı
lıKamu İ
ktisadî Teşebbüsleri
Hakkı
nda Kanun Hükmündeki Kararname’nin 36. maddesinin
dördüncü fı
krası
nda yı
l sonu kârları
ndan maddede belirtilen mahsup
ve indirimler yapı
ldı
ktan sonra kalan kı
smı
n Hazineye devredileceği,
Bütçe Kanununun 27. maddesinde Kamu İ
ktisadî Teş
ebbüslerinin yı
l
sonu kârları
nı
n 233 sayı
lıKanun Hükmündeki Kararname’de belirtilen
kesintilere tâbi tutulmadan bütçeye gelir kaydedileceği, böylece bütçe
kanunu ile 233 sayı
lıKanun Hükmündeki Kararname’de öngörülen
kesintiler kaldı
rı
larak kamu iktisadi teşebbüslerinin yı
l sonu kârları
nı
n
tamamı
nı
n Hazineye devredilmesi zorunluluğu getirilerek, diğer
kanunlarla yapı
lması gereken değiş
ikliklerin bütçe kanunuyla
yapı
ldı
ğı
, öte yandan aynıkuralı
n 1991 ve 1995 Mali Yı
lıBütçe
Kanunları
nda yer aldı
ğı
, ancak Anayasa Mahkemesi’nce iptal
edilmesine karşı
n aynı konuda yeniden düzenleme yapı
ldı
ğı
gerekçesiyle kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88., 127., 153. ve 161.
maddelerine aykı
rıolduğu belirtilerek iptali istenilmiş
tir.
Maddenin (a) f ı
krası
nı
n (1) numaralıbendinde, 233 sayı
lıKamu
İ
ktisadi Teş
ebbüsleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi
kuruluşlarla Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kârları
ndan 2002 yı
lı
nda
Hazineye isabet eden tutarları
, 233 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararname’de belirtilen kı
sı
tlamalara tabi olmaksı
zı
n Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n teklifi üzerine bütçeye gelir
kaydetmeye, (2) numaralıbendinde de, kamu iktisadi teş
ebbüsleri ile
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin karları
ndan 2002 yı
lı
nda Hazineye
isabet eden tutarları
, kuruluş
ları
n ödenmemiş sermayelerine veya
tahakkuk etmişgörev zararlarıalacakları
na mahsup edilmek üzere
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Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n teklifi üzerine bütçeye
gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, (b) fı
krası
nda da (a) fı
krası
kapsamı
ndaki kuruluş
ları
n 2001 ve daha önceki yı
llara ait kâr
payları
ndan Hazineye isabet eden tutarlarıHazine Müsteşarlı
ğı
nı
n
bağlıolduğu Bakanı
n talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile
ilişkilendirmeksizin kuruluşları
n görev zararı alacakları veya
ödenmemişsermayelerine mahsup etmeye iliş
kin iş
lemleri yapmaya,
Maliye Bakanı
nı
n yetkili olduğu öngörülmüştür.
3690 sayı
lı1991 Malî Yı
lıBütçe Kanunu ile 4061 sayı
lı1995
Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nda aynı kuralları
n bulunduğu, ancak
Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği ileri sürülmüşise de, dava
konusu kural, söz konusu bütçe yı
lları
na ilişkin düzenlemelerle aynı
ya da benzer nitelikte olmaması
, teknik, içerik ve kapsam yönünden
farklı
lı
k göstermesi nedeniyle, Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
görülmemiş
tir.
Kamu iktisadi teş
ebbüslerinin sermayeleri 233 sayı
lıKanun
Hükmündeki Kararname’nin 4. maddesinin (4) numaralıfı
krası
uyarı
nca ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin bağlıolduğu Bakanlı
ğı
n
talebi üzerine “Ekonomik İ
ş
ler Yüksek Koordinasyon Kurulu”
tarafı
ndan belirlenmektedir. Kamu iktisadi teşebbüslerinin artı
rı
lan
sermayelerinin karş
ı
lanma biçimi aynıKararname’nin 36. maddesinin
(1) ve (2) numaralıfı
kraları
nda gösterilmiştir. (1) numaralıfı
krada,
teşekküllerin ve müesseselerin yı
llı
k karları
nı
n %20’sini nominal
sermayelerinin tamamı
na ulaş
ı
ncaya kadar birinci tertip yedek akçe
olarak ayı
racakları
; (2) numaralı fı
krada da teş
ekkül ve
müesseselerin yı
llı
k karları
nı
n olağan yedek akçe ile vergi ve diğer
yasal yükümlülükler ayrı
ldı
ktan sonra kalan kı
smı
nı
n %20’sini de
nominal sermayenin tamamı
na ulaş
ı
ncaya dek ikinci tertip olağan
yedek akçe olarak ayı
racaklarıöngörülmüş
tür. Bu yöntem artı
rı
lan
kamu iktisadi teş
ebbüsleri sermayelerinin olağan karş
ı
lanma
yöntemidir.
Öte yandan, 540 sayı
lıDevlet Planlama TeşkilatıKuruluşve
Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin Yüksek
Planlama Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 5. maddesinin (c) fı
krası
gereğince, kalkı
nma planıve yı
llı
k programlar çerçevesinde kamu
iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her türlü karar alma yetkisine sahip olan
Yüksek Planlama Kurulu kamu ekonomisine iliş
kin 1050 sayı
lı
Muhasebei Umumiye Kanunu gibi temel yasalarıgözetmek koşuluyla
teşebbüs sermayelerinin ödenmesine karar verebilecektir.
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İ
ptali istenilen (2) numaralıbent ile ilgili diğer bir nokta da kamu
iktisadi teşebbüslerinin görev zararı alacakları
dı
r. Bu görev
zararları
nı
n hangi koş
ullarda oluş
acağıve nası
l geri ödeneceği 233
sayı
lıKanun Hükmündeki Kararname’nin 35. maddesinin (3) numaralı
fı
krası
nı
n (a) bendinde düzenlenmiştir. Anı
lan bentte; “zarar ile
birlikte, mahrum kalı
nan kar ait olduğu veya ait olduğu yı
lıizleyen
yı
lı
n genel bütçesine konulacak ödenekle karşı
lanı
r.” kuralı
na yer
verilmiş
tir.
Kural, 233 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin 35 ve 36.
maddelerini 2003 mali yı
lıiçin değiştirici nitelik taş
ı
maktadı
r. Bu tür
düzenlemelerin bütçe yasasıdı
ş
ı
ndaki olağan yasalarla yapı
lması
zorunludur. Açı
klanan nedenlerle ilgili yasalarla yapı
lmasıgereken bu
düzenlemenin, Bütçe Yasasıile yapı
lmı
şolması
, Anayasa’nı
n 87.,
88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r. Kuralı
n iptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 11. ve 127. maddeleri yönünden
incelenmesine gerek görülmemiştir.
7- Yasa’nı
n 28. Maddesinin (g) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, bütçenin gelir ve giderleri ile
ilgilendirilmeksizin yapı
lacak iş
lemler için bütçeye hüküm konulması
Anayasaya açı
k bir aykı
rı
lı
k olduğu, bütçenin yı
llı
k olarak yapı
lacağı
ve bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hüküm
konulamayacağıgerekçesiyle kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88.,
ve 161. maddelerine aykı
rıolduğu belirtilerek iptali istenilmiş
tir.
Maddenin (g) fı
krası
nda, 2.1.1961 tarihli ve 196 sayı
lı
, 3.1.2002
tarihli ve 4733 sayı
lıkanunlara istinaden çı
karı
lan Bakanlar Kurulu
kararlarıuyarı
nca 31.12.2002 tarihi itibarı
yla Tütün, Tütün Mamülleri,
Tuz ve Alkol İ
şletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünün destekleme
işleriyle ilgili olarak doğmuştüm alacakları
na (öncelikle TEKEL Genel
Müdürlüğünün tahmini yı
l sonu görev zararıalacak miktarıüzerinden
avans mahiyetinde tespit edilecek miktara) karşı
lı
k aynıtutarda olmak
üzere, 31.12.2002 tarihi itibarı
yla vadesi geldiği halde ödenmemişve
Maliye Bakanlı
ğı
na bağlıvergi dairelerince takip ve tahsil edilen her
türlü vergi, fon ve pay borçları(özel tüketim vergisi hariç) ile bu
borçlara ilişkin gecikme zammıve faizlerine mahsup edilmek suretiyle
terkin edilebileceği; bu fı
kra uyarı
nca mahsup konusu olacak vergi,
fon ve paylara ilişkin gecikme zammıve faizlerinin 31.12.2002 tarihi
itibarı
yla dondurulacağı
;
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TEKEL Genel Müdürlüğünün yukarı
daki mahsup işleminden
bakiye Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lıKanun
kapsamı
na giren borçları
na karşı
lı
k olarak, mülkiyeti TEKEL Genel
Müdürlüğüne ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan gayri
menkullerden, Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit edilecek kamu
kuruluşları
nca ihtiyaç duyulanlar 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lı
Kanunun 6 ncımaddesine göre oluş
turulacak komisyon tarafı
ndan
takdir edilecek rayiç değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun
görüşü alı
narak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile
ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlı
ğı
nca devralı
nabileceği, devralı
nan
gayri menkullerin tapu işlemlerine esas olan ve yukarı
da belirtilen
şekilde tespit edilen değeri miktarı
ndaki Devlete ait olan 21.7.1953
tarihli ve 6183 sayı
lıKanun kapsamı
na giren borçlarıterkin edileceği;
TEKEL Genel Müdürlüğünün birinci fı
krada bahsedilen görev
zararı
nı
n, Yüksek Denetleme Kurulu tarafı
ndan tespit edilen kesin
miktarıile birinci fı
kra uyarı
nca mahsup edilen miktarıarası
nda doğan
farklar ve gayri menkullerin devri suretiyle yapı
lan terkin iş
lemlerinden
sonra kuruluş
un bakiye borcunun kalmasıhalinde (özel tüketim
vergisi hariç), bu tutar da terkin edilebileceği;
TEKEL Genel Müdürlüğünün görev zararı
nı
n
Denetleme Kurulu tarafı
ndan tespitini müteakiben
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n teklifi üzerine bu
gerektirdiği bütün terkin ve diğer iş
lemleri yapmaya Maliye
yetkili olduğu;

Yüksek
Hazine
bendin
Bakanı

öngörülmüş
tür.
Bu kural ile TEKEL Genel Müdürlüğünün destekleme
işlemlerinden kaynaklanan görev zararıalacakları
nı
n Hazineye olan
her türlü vergi, fon ve pay borçları
na (özel tüketim vergisi hariç)
mahsup edilerek tasfiye edilmesi amaçlanmaktadı
r. Öte yandan da,
Maliye Bakanlı
ğı
na, TEKEL Genel Müdürlüğünden devralacağı
gayrimenkullerin bedellerinin bütçenin gelir ve gider hesaplarıile
ilişkilendirilmeksizin Devlet alacağı
na karş
ı
lı
k olarak mahsup
edilebilmesi olanağıgetirilmiş
tir.
İ
ptali istenen fı
kra ile Hazinenin TEKEL Genel Müdürlüğüne
olan görev zararıborçları
nı
n tasfiyesine iliş
kin 2003 yı
lıiçin 6183
sayı
lıYasa’da öngörülmeyen Devlet alacakları
nı
n tahsiline ilişkin yeni
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bir yöntem getirilmektedir. Bu tür düzenlemelerin bütçe yasası
dı
şı
ndaki yasalarla yapı
lmasızorunludur.
Bu nedenlerle, olağan yasa konusu olan bu kuralı
n, Bütçe
Yasasıile yapı
lmı
ş olmasıAnayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

8- Yasa’nı
n 31. Maddesinin (g), (h), (ı
), (j) ve (k) Fı
kraları
nı
n
İ
ncelenmesi
a- (g) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, fı
kra ile yapı
lan düzenlemenin, olağan yasa
konusu olmasınedeniyle bütçe yasasıile düzenlenemeyeceği,
yasayla düzenlenecek konularda Bakanlar Kurulu’na esas ve usul
belirleme yetkisi verdiği, Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin
Anayasadan kaynaklanmadı
ğı
, verilen yetkinin yasama yetkisinin
devri niteliğini taşı
dı
ğıgerekçesiyle kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 6., 7.,
11., 87., 88., 130., 131.ve 161. maddelerine aykı
rıolduğu belirtilerek
iptali istenilmiştir.
31. maddenin (g) fı
krası
nı
n ilk tümcesinde, 2.9.1983 tarihli ve
78 sayı
lıKanun Hükmündeki Kararname’nin eki cetvelde yer alan
okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim
planlamacı
sıkadroları
na 1.4.2003 tarihinden itibaren açı
ktan veya
naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafı
ndan yapı
lacak merkezi sı
navda başarı
lıolma koşulu getirilmiş
,
İ
kinci tümcesinde, lisansüstü eğitimini tamamlamı
ş olanlar için
merkezi sı
nava katı
lma koşulunun aranmayacağı
, Üçüncü
tümcesinde de, bu sı
navı
n yapı
lması
na ilişkin usul ve esasları
n,
sı
nava tabi tutulmayacakları
n, sı
navda başarı
lıolanları
n belirlenmesi
ile merkezi sı
navda baş
arı
lıolanlarla lisansüstü eğitim mezunları
nı
n
merkezi sı
nav sonrasıünvanlarısayı
lan kadrolara atama yapacak
olan yükseköğretim kurumlarıtarafı
ndan yapı
lacak sı
navlara iliş
kin
usul ve esasları
n Milli Eğitim Bakanlı
ğıve Yükseköğretim Kurulunun
görüşü ve Maliye Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
belirleneceği öngörülmüştür.
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Fı
kranı
n uygulanacağı2003 mali yı
lı
nda görev süreleri sona
erecek olan ve sayı
lan ünvanlarıtaşı
yan yüksek lisans eğitimini
tamamlamamı
ş olan personel için, 2547 sayı
lıYasanı
n yukarı
da
anı
lan maddelerinde öngörülmeyen merkezi sı
nava girme
zorunluluğunun getirilmesi, öğretim görevlilerinin iki yı
llı
k,
okutmanları
n kendileri için belirlenmişve uzman, çevirici ve eğitimöğretim planlamacı
ları
nı
n en çok iki yı
llı
k süre için atanmalarıve
bunları
n yeniden atanmaları
nda ilk atama usulü uygulanması
nı
öngören 2547 sayı
lıYükseköğretim Kanunu’nun 31., 32., ve 33.
maddelerini değiştirici nitelik taş
ı
maktadı
r. Bu tür düzenlemelerin
bütçe yasasıdı
ş
ı
ndaki yasalarla yapı
lmasızorunludur.
Bu nedenlerle olağan yasa konusu olan bu kuralı
n Bütçe
Yasasıile yapı
lmı
ş olması
, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 130. ve 131. maddeleri
yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.
b- (h) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, bu kuralı
n olağan yasa konusu olduğu ve
bütçe ile ilgili olmadı
ğıve yasama erkinin Anayasa’ya aykı
rıbir
biçimde kullanı
ldı
ğıgerekçesiyle Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88., ve
161. maddelerine aykı
rıolduğu belirtilerek iptali istenilmiştir.
31. maddenin (h) fı
krası
nda herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşundan emeklilik veya yaş
lı
lı
k aylı
ğı alanlar müşterek
kararname veya Bakanlar Kurulu kararı
yla atanacak olanlar hariç
olmak üzere (a) bendi kapsamı
nda yer alan Genel Bütçeye dahil
dairelere, katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, fonlara, kefalet
sandı
kları
na, sosyal güvenlik kurumları
na, genel bütçeden yardı
m
alan kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur ve iş
çi
kadroları
na 1.4.2003 tarihinden itibaren açı
ktan atanamayacakları
öngörülmüştür.
İ
ptali istenen (h) fı
krasıile yapı
lan düzenleme, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu’nun belli koşullarıtaşı
yan emeklilerin yeniden
memuriyete alı
nabilmelerine olanak veren 93. maddesini 2003 mali
yı
lıiçin değiştirici nitelik taş
ı
maktadı
r. Bu tür düzenlemelerin bütçe
yasasıdı
ş
ı
ndaki yasalarla yapı
lmasızorunludur.
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Bu nedenlerle olağan yasa konusu olan bu kuralı
n Bütçe
Yasasıile yapı
lmı
ş olması
, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

c- (ı
) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, bu kuralı
n olağan yasa konusu olmasıve
bütçe ile ilgili olmamasınedeniyle Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88., ve
161. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptali istenilmiş
tir.
31. maddenin (ı
) fı
krası
nda, Bakanlar Kurulu’nca 190 sayı
lı
Genel Kadro ve Usulü Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 9.
maddesi ve 78 sayı
lı Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanları
nı
n KadrolarıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin
Ek 1. maddesi uyarı
nca serbest kadroları
n dereceleri ile ünvanları
nı
n
değiş
tirilmesi suretiyle yapı
lacak olan değiş
ikliklerin 31.12.2003
gününde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.
İ
ptali istenen kural ile Bakanlar Kurulu’nca kadro değişikliklerine
ilişkin olarak 2003 yı
lı
nda alı
nmı
ş Bakanlar Kurulu Kararlarıiçin
yürürlük tarihi belirlenerek, 190 ve 78 sayı
lıKanun Hükmündeki
Kararnamelerin yukarı
da belirtilen kuralları
nı
n yürürlüğü bütçe yı
lı
nı
n
sonuna kadar durdurulmuştur. Bu tür düzenlemelerin bütçe yasası
dı
şı
ndaki yasalarla yapı
lmasızorunludur.
Bu nedenlerle olağan yasa konusu olan kuralı
n Bütçe Yasasıile
yapı
lmı
ş olması
, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

d- (j) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, kuralı
n bütçe yasası
yla ilgisi olmaması
nedeniyle Anayasa’nı
n 2., 6., 8., 11., 87., 88., 128. ve 161.
maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptali istenilmiştir.
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31. maddenin (j) fı
krası
nda, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli
bir biçimde yürütülebilmesi amacı
yla, konsolide bütçeye dahil daire ve
idarelerin teşkilat yapı
larıve hizmet amacı
na uygun olarak personel
dağı
lı
mı
nı
n sağlanması
na yönelik önlemler almaya, ihtiyaç fazlası
personelin, ilgili kuruluş
ları
n da görüşü alı
narak 31. maddenin (a)
fı
krasıkapsamı
nda yer alan genel bütçeye dahil dairelere, katma
bütçeli idarelere, döner sermayelere, fonlara, kefalet sandı
kları
na,
sosyal güvenlik kurumları
na, genel bütçeden yardı
m alan kuruluşlara
nakledilmelerine iliş
kin usul ve esaslarıbelirlemeye Devlet Personel
Baş
kanlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakan ile Maliye Bakanıyetkili kı
lı
nmı
ş
tı
r.
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun 74. ve 76. maddeleri,
devlet memurları
nı
n kurumlar içinde nakillerine ve yer
değiş
tirmelerine iliş
kin özel düzenlemeler içermektedir. 31. maddenin
(j) fı
krasıile, 657 sayı
lıYasa kapsamı
ndaki kurumlarla sı
nı
rlıolmayan
ve 31. maddenin (a) fı
krası
nda sayı
lan genel bütçeye dahil
dairelerde, katma bütçeli idarelerde, döner sermayelerde, fonlarda,
kefalet sandı
kları
nda, sosyal güvenlik kurumları
nda, genel bütçeden
yardı
m alan kuruluş
larda istihdam edilmişolan tüm personelin, bu
kuruluşlar arası
nda nakillerine iliş
kin genel nitelikli usul ve esasları
tespit etme yetkisi vererek, fı
kra kapsamı
ndaki kurum ve kuruluşlarda
görevli personelin naklen atanması
na iliş
kin usul ve esasları2003 yı
lı
için değiş
tirilmiş
tir.
Bu tür düzenlemenin Bütçe Yasasıile ilgisi olmadı
ğı
ndan
Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Bu nedenle kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 6., 8., 11. ve 128.
maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiş
tir.
e- (k) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, kuralı
n 190 sayı
lıGenel Kadro ve Usulü
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesini değiştirdiği,
olağan yasa ile yapı
lmasıgereken bu düzenlemenin bütçe ile ilgili
olmadı
ğı gerekçesiyle Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88. ve 161.
maddelerine aykı
rıolduğu belirtilerek iptali istenilmiş
tir.
31. maddenin (k) fı
krası
nda, Maliye Bakanlı
ğı
nca döner
sermayelerin, fonları
n, kefalet sandı
kları
nı
n, sosyal güvenlik
kurumları
nı
n ve bütçelerin yatı
rı
m ve/veya transfer tertiplerinden
yardı
m alan kuruluşları
n serbest memur kadroları
na verilecek açı
ktan
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atama izinlerinin toplam sayı
sı
nı
n 2002 yı
lı
nda emeklilik, ölüm ve
istifalar sonucu ayrı
lan personel sayı
sı
nı
n %80’ini aş
amayacağı
, norm
kadro çalı
şmasısonuçlandı
rı
larak uygulamaya geçirilen kurumlarla,
yasa, uluslararasıanlaşma veya 2003 yı
lıprogramıile kurulmasıveya
geniş
letilmesi öngörülen birimler ve temini zorunlu hizmetlerin
gerektirdiği personel ihtiyacı
nı ilk tümcedeki sı
nı
rlamaya tabi
tutmaksı
zı
n değerlendirmeye Maliye Bakanı
’nı
n yetkili olduğu
öngörülmüştür.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası“Bütçe kanununa
bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz” hükmünü
içermektedir. “Bütçe ile ilgili hükümler” sözcüklerini malî nitelikte
kurallar anlamı
nda değil, olağan yasa konusu olabilecek bir kuralı
içermemek koş
ulu ile bütçenin uygulanması
nıkolaylaş
tı
rı
cı ve
açı
klayı
cınitelikte hükümler olarak anlamak gerekir. Serbest memur
kadroları
na verilecek açı
ktan atama izinlerinin sı
nı
rlanması
na yönelik
olan ve kadroları
n serbest bı
rakı
lması sürecine iliş
kin bir
düzenlemeye yer vermeyen 31. maddenin (k) fı
krasıile getirilen
kuralı
n, 190 sayı
lıKanun Hükmündeki kararname’nin 7. maddesini
değiş
tirici nitelik taşı
mamakla birlikte bütçeyle ilgili olmaması
nedeniyle olağan yasalarla düzenlenmesi gerekirken Bütçe Yasasıile
düzenlenmesi Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluşturur.
Bu nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

9- Yasa’nı
n 35. Maddesinin (b) Fı
krası
nı
n (1) Numaralı
Bendinin, (e) ve (f) Fı
kraları
nı
nİ
ncelenmesi
a- (b) Fı
krası
nı
n (1) NumaralıBendinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, kuralı
n bütçe ile ilgili olmadı
ğı
, 1996 Mali Yı
lı
Bütçe Kanunu’nda yer alan aynınitelikteki düzenlemenin Anayasa
Mahkemesi’nce iptal edildiği gerekçesiyle Anayasa’nı
n 2., 11., 87.,
88., 153. ve 161. maddelerine aykı
rıolduğu belirtilerek iptali
istenilmiş
tir.
35. Maddenin (b) fı
krası
nı
n (1) numaralıbendinde, irtifak hakkı
verilen özel iskelelerden alı
nan nispi kira bedellerinin yarı
sı
nı
n
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Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yarı
sı
nı
n da özel gelir
kaydedileceği; özel gelir kaydedilen miktarı
n yarı
sı
nı
n denizcilik ve
liman hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteş
arlı
ğıbütçesine,
diğer yarı
sı
nı
n da milli emlak hizmetlerinin geliş
tirilmesi amacı
yla
Maliye Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek kaydedileceği, Ulaş
tı
rma
Bakanlı
ğıDemiryolları
, Limanlar ve Hava Meydanlarıİ
nş
aatıGenel
Müdürlüğü tarafı
ndan yapı
lan birtakı
m hizmetlerden elde edilecek
gelirin yarı
sı
nı
n anı
lan Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecek altyapı
tesis onarı
mlarıile ulaştı
rma hizmetlerini geliş
tirmek üzere Ulaş
tı
rma
Bakanlı
ğıbütçesine, diğer yarı
sı
nı
n da milli emlak hizmetlerinin
geliştirilmesi amacı
yla Maliye Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek
kaydedileceği, özel ödenek kaydedilen tutarlardan önceki yı
lda
kullanı
lmayan kı
smı
nı
n ertesi yı
l bütçesine devredilebileceği,
telekomünikasyon hizmeti veren firmalardan lisans ve ruhsat ücretleri
üzerinden tahsil edilerek ulaş
tı
rma hizmetlerinde kullanı
lmak üzere
Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek kaydedilen tutarlardan bir
önceki yı
l kullanı
lmayan kı
smı
nı
n ertesi yı
l bütçesine devredilebileceği
öngörülmüştür.
4139 sayı
lı1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 7.10.1996 günlü
E:1996/23, K:1996/36 sayı
lıkararı
yla iptal edilen 15. maddesi ile
“aynı
” ya da “benzer nitelikte” olmayan, teknik içerik ve kapsam
yönünden faklı
lı
k gösteren iptali istenen 35. maddenin (b) fı
krası
nı
n
(1) numaralıbendi Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rıgörülmemiş
tir.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası“Bütçe kanununa
bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz” hükmünü
içermektedir. “Bütçe ile ilgili hükümler” ifadesini malî nitelikte kurallar
anlamı
nda değil, olağan yasa konusu olabilecek bir kuralıiçermemek
koş
ulu ile bütçenin uygulanması
nıkolaylaş
tı
rı
cıve açı
klayı
cınitelikte
hükümler olarak anlamak gerekir. Dava konusu düzenlemenin bu tür
kurallardan olmamasınedeniyle, bütçe yasasıdı
ş
ı
ndaki yasalarla
yapı
lmasızorunludur.
Bu nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

b- (e) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
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İ
ptali istenilen kural, 12.8.2003 günlü, 25197 sayı
lıResmi
Gazetede yayı
mlanan 31.7.2003 günlü 4969 sayı
lıBazıKanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lması
na Dair
Kanun’un 8. maddesi ile 13.12.1983 günlü, 181 sayı
lıSağlı
k
Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname’ye eklenen Ek Madde 1 ile değiş
tirilmiş olduğundan,
konusu kalmayan istem hakkı
nda karar verilmesine yer olmadı
ğı
na
karar verilmesi gerekir.
c- (f) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, kuralı
n bütçe ile ilgili olmadı
ğıgerekçesiyle
Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88. ve 161. maddelerine aykı
rıolduğu
belirtilerek, iptali istenilmiştir.
Maddenin (f) fı
krası
nda, 5.6.1986 günlü, 3308 sayı
lıMesleki
Eğitim Kanunu’nun 32. maddesinde yer alan ödeneklerin, personel
giderleri hariç olmak üzere, milli eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi,
kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması
, merkez ve taş
ra
teşkilatı
nı
n acil ihtiyaçları
nı
n karşı
lanması
, eğitim araş
tı
rma ve
geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacı
yla da kullanı
labilmesi
öngörülmüştür.
Çı
rak, kalfa ve ustaları
n eğitimi ile okullarda ve işletmelerde
yapı
lacak mesleki eğitime iliş
kin esaslarıdüzenleme amacı
na yönelik
olarak çı
karı
lan 5.6.1986 günlü, 3308 sayı
lı Mesleki Eğitim
Kanunu’nun 32. maddesinde Bakanlı
k bünyesindeki döner sermaye
işletmelerinin karları
nı
n, Bakanlı
ğa bağlıkurumlarda eğitim öğretimde
üretilen malları
n satı
şı
ndan elde edilen gelirler ile bağı
ş
, yardı
m ve
diğer her türlü gelirin Milli Eğitim Bakanlı
ğıMerkez Saymanlı
k
Müdürlüğü hesabı
na yatı
rı
lacağıve bu tutarları
n, çı
raklı
k, mesleki ve
teknik eğitimi geliştirme ve yaygı
nlaştı
rma faaliyetlerinde kullanı
lmak
üzere Milli Eğitim Bakanlı
ğı bütçesine özel gelir ve ödenek
kaydedileceği öngörülmüş
tür. Maddede bu amaçla harcama
yapı
labilecek alanlar sekiz başlı
k altı
nda sayı
lmı
ştı
r. İ
ptali istenen
kural ile bu kaynağı
n kullanı
m alanı
, tüm milli eğitim hizmetlerini
kapsayacak biçimde genişletilmiş
tir. Söz konusu düzenleme bu
niteliği ile 3308 sayı
lıYasanı
n 32. maddesini 2003 yı
lıiçin değiştirici
nitelik taş
ı
maktadı
r.
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Bu nedenlerle kuralı
n olağan yasa yerine Bütçe Yasasıile
düzenlenmesi Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

10- Yasa’nı
n 38. Maddesinin (b), (c) ve (d) Fı
kraları
nı
n
İ
ncelenmesi
a- (b) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, bu kuralı
n bütçe ile ilgili olmadı
ğı
gerekçesiyle, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 8., 11., 87., 88. ve 161.
maddelerine aykı
rıolduğu belirtilerek iptali istenilmiş
tir.
Maddenin (b) fı
krası
nda, Hazineye ait taş
ı
nmaz malları
n,
2.7.1964 tarihli ve 492 sayı
lıHarçlar Kanunu’nun 63. maddesine göre
hesaplanacak değer üzerinden, toplu konut üretmek amacı
yla, Arsa
Ofisi Genel Müdürlüğüne veya Toplu Konut İ
daresi Başkanlı
ğı
na
peşin bedelle veya taksitle devretmeye Maliye Bakanı
nı
n yetkili
olduğu, buna ilişkin usul ve esasları
n Maliye Bakanlı
ğı
nca
belirleneceği öngörülmüştür.
13.12.1983 günlü, 178 sayı
lıMaliye Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilat ve
Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin
(g) fı
krası
nda yer alan, “Devlete ait mallarıyönetmek, kamu mallarıile
kamu kurum ve kuruluş
ları
nı
n taşı
nmaz mallarıkonusundaki yönetim
esasları
nıbelirlemek ve bunlara ilişkin diğer iş
lemleri yapmak” Maliye
Bakanlı
ğı
nı
n görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r. İ
ptali istenen fı
krada, toplu
konut üretmek amacı
yla Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne veya Toplu
Konut İ
daresi Baş
kanlı
ğı
na taş
ı
nmaz devretmeye ve buna iliş
kin usul
ve esasları
n Maliye Bakanlı
ğı
nca belirlenmesine ilişkin düzenlemenin
yer alması
, Maliye Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat ve Görevleri Hakkı
nda
Kanun Hükmündeki Kararname ile verilen yetkinin genişletilmesi
anlamı
nıtaşı
maktadı
r.
Konut alanlarıiçin arazi ve arsa sağlamak üzere 29.4.1969
günlü, 1164 sayı
lıArsa Ofisi Kanunu’nun 2. maddesinde Arsa Ofisi
Genel Müdürlüğü’nün görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
, 7. maddesinde de
Hazineye
ait
taşı
nmazları bedel
karşı
lı
ğı
nda
devralması
düzenlenmiştir. Ofis’in Hazine taşı
nmazları
nıdevralması
nı
n bir yolu
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da bedelsiz devirdir. Bu konu Yasanı
n Ek 4. maddesinde
düzenlenmiştir. Getirilen hüküm ile Konut Yüksek Kurulu’nca
belirlenen arsa ve konut üretim alanları
nda bulunan 1164 sayı
lı
Yasa’nı
n Ek 4. maddesi gereğince bedelsiz olarak Ofis’e
devredilmesi gereken mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsalar
bakı
mı
ndan 2003 yı
lıiçin bedel ödeme yükümlülüğü getirilmektedir.
İ
ptali istenen kural, 178 sayı
lı Kanun Hükmündeki
Kararname’nin 2. maddesinin (g) fı
krasıile 1164 sayı
lıYasa’nı
n
Hazineye ait arazi ve arsaları
n bedelsiz olarak Ofis’e devredilmesini
öngören Ek 4. maddesini 2003 yı
lıiçin değiş
tirici nitelik taş
ı
maktadı
r.
Bu tür düzenlemelerin bütçe yasasıdı
ş
ı
ndaki genel yasalarla
yapı
lmasızorunludur.
Bu nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 8. ve 11. maddeleri yönünden
incelenmesine gerek görülmemiştir.
b- (c) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, kuralı
n bütçe ile ilgili olmadı
ğıgerekçesiyle,
Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 8., 11., 87., 88. ve 161. maddelerine aykı
rı
olduğu belirtilerek, iptali istenilmiştir.
Maddenin (c) fı
krası
nda, Devletin hüküm ve tasarrufu altı
ndaki
sahipsiz yerler ile kadastro/tapulama çalı
şmalarısı
rası
nda tespit
harici bı
rakı
lmı
ş olan yerler Maliye Bakanlı
ğımerkez veya taş
ra
teşkilâtı
nı
n talebi üzerine, özel kanunları
ndaki istisnalar saklıkalmak
koş
uluyla, tescile iliş
kin harita, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İ
ş
letme Müdürlüğünce yapı
larak, imar mevzuatı
nda
yer alan kı
sı
tlamalara tâbi olmaksı
zı
n Hazine adı
na tescil edileceği,
harita yapı
mı
na ilişkin giderlerin ise Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası
nca belirlenen asgari fiyatlara göre Maliye Bakanlı
ğı
bütçesinden karşı
lanacağıbelirtilmiştir.
178 sayı
lıMaliye Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat ve Görevleri Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. maddesinde, Devletin hüküm
ve tasarrufu altı
ndaki taşı
nmaz malları
n yönetimine iliş
kin hizmetlerin
yürütülmesi ve bu taşı
nmazları
n Hazineye mâledilmesi iş
lemlerini
yürütmek ile taş
ı
nmaz malları
n tescilini sağlamanı
n Milli Emlak Genel
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Müdürlüğünün görevi olduğu; 26.9.1984 günlü, 3045 sayı
lıTapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkı
nda Kanun’un
2. maddesinin (a) fı
krası
nda da, taş
ı
nmaz mallarla ilgili akitlerle her
türlü tescil iş
lerinin yapı
lması
nı
n Genel Müdürlüğün görevi olduğu;
21.6.1987 günlü, 3402 sayı
lıKadastro Kanunu’nun 37. maddesinde,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde döner sermaye
işletmesi kurulacağı
, 47. maddesinin (g) fı
krası
nda, döner sermaye
işletmesinin faaliyet alanları
, gelir kaynakları
, mali işlemleri ile
harcama usul ve esasları
na ilişkin yönetmelik çı
karı
lacağı
öngörülmüştür.
Yukarı
da anı
lan kanun hükmünde kararname ile yasa kuralları
kapsamı
nda bulunan ve olağan yasalarla düzenlenmesi gereken
konuları
n bütçe yasası
nda yer almasıAnayasa’ya aykı
rı
lı
k oluşturur.
Bu nedenlerle kural, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 8. ve 11. maddeleri yönünden
incelenmesine gerek görülmemiştir.
c- (d) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
İ
ptali istenen kural, 19.7.2003 günlü, 25173 sayı
lıResmî
Gazete’de yayı
mlanan 3.7.2003 günlü 4916 sayı
lıÇeşitli Kanunlarda
ve Maliye Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararnamede Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun’un 6.
maddesinin son fı
krasıile değiş
tirilmişolduğundan konusu kalmayan
istem hakkı
nda karar verilmesine yer olmadı
ğı
na karar verilmesi
gerekir.
11- Yasa’nı
n 43. Maddesinin Üçüncü Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, bu düzenlemenin bütçe ile ilgili olmadı
ğı
,
1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nda yer alan aynınitelikteki kuralı
n daha
önce Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği gerekçesiyle kuralı
n,
Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88., 153. ve 161. maddelerine aykı
rıolduğu
belirtilerek iptali istenilmiş
tir.
Maddenin üçüncü fı
krası
nda, 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu’nun 78. maddesi uyarı
nca 1.4.2003 tarihinden itibaren yurt
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dı
şı
na gönderilecek devlet memurlar ıile aynıamaçla 2004 yı
lı
nda
yurt dı
ş
ı
na gönderilecek devlet memurlarıhakkı
nda kontenjanı
n
kurumlara tevziinin, Maliye Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüş
ü ve Devlet
Personel Baş
kanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıile
yapı
lacağıöngörülmüştür.
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun 78. maddesi uyarı
nca
1.4.2003 tarihinden itibaren yurt dı
şı
na gönderilecek devlet memurları
ile aynı amaçla 2004 yı
lı
nda yurt dı
ş
ı
na gönderilecek devlet
memurları hakkı
nda kontenjanı
n kurumlara tevziinin, Maliye
Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüş
ü ve Devlet Personel Baş
kanlı
ğı
nı
n teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararıile yapı
lacağı
nıöngören kural, bütçe
uygulaması
nı kontrol
etmeye
yönelik,
bütçeyi
açı
klayı
cı
,
uygulanması
nıkolaylaş
tı
rı
cı
, “bütçe ile ilgili kural” niteliği taşı
maktadı
r.
Bu nedenlerle maddenin üçüncü f ı
krasıAnayasa’ya aykı
rı
değildir. İ
stemin reddi gerekir.
İ
ptali istenilen kuralla aynıya da benzer nitelikte geçmişyı
llar
bütçe kanunları
yla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nce verilmiş
herhangi bir iptal kararı
nı
n bulunmaması nedeniyle konunun
Anayasa’nı
n 153. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
12- Yasa’nı
n 45. Maddesinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, bu düzenlemenin bütçe ile ilgili olmadı
ğı
gerekçesiyle, Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88. ve 161. maddelerine aykı
rı
olduğu belirtilerek iptali istenilmiştir.
45. maddede, özelleş
tirme kapsamı
na alı
nan kuruluş
lar dahil
8.6.1984 tarihli ve 233 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluş
ları
,
bunları
n müesseseleri, bağlıortaklı
kları
, iştirakleri ile büyükşehir
belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzel kiş
ilerin
veya bunlara bağlımüstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşları
n, Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayı
lı
Kanun kapsamı
na giren borçları
na karş
ı
lı
k olarak, mülkiyeti bu
idarelere ait olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan
gayrimenkullerinden Maliye Bakanlı
ğı
nca ihtiyaç duyulanları
n,
4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lı Kanunun 6. maddesine göre
oluş
turulacak komisyon tarafı
ndan takdir edilecek değeri üzerinden,
borçlu kurumun da uygun görüşü alı
narak, bütçenin gelir ve gider

432

hesapları ile ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlı
ğı
nca satı
n
alı
nabileceği ve bu idarelerin satı
n alı
nan gayri menkullerinin tapu
işlemlerine esas olan ve yukarı
da belirtilen ş
ekilde tespit edilen
değerine eş
it tutarda Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183
sayı
lı Yasa kapsamı
na giren borçları
nı
n terkin edilmesi
öngörülmüştür.
Maliye Bakanlı
ğı
’nı
n maddede sayı
lan kurum ve kuruluşlardan
satı
n aldı
ğıgayrimenkullerin bedellerinin bütçenin gelir ve gider
hesaplarıile ilişkilendirilmeksizin Devlet alacağı
na karşı
lı
k olarak
mahsup edilebilmesi olanağı
nıgetiren kural ile Devlet alacakları
nı
n
tahsiline iliş
kin olarak 2003 yı
lıiçin 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n
Tahsili Usulü Hakkı
nda Kanun’da öngörülmeyen bir yöntem
getirilmiştir.
Bu düzenlemenin bütçeye iliş
kin olmamasınedeniyle olağan
yasalarla yapı
lması gerekirken bütçe kanunuyla yapı
lması
Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

13- Yasa’nı
n 49. Maddesinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde kuralı
n, 4734 sayı
lıKamu İ
hale Kanunu’nun
21. maddesini değiş
tirdiğinden, bütçe ile ilgisinin olmadı
ğı
gerekçesiyle Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88. ve 161. maddelerine aykı
rı
olduğu belirtilerek iptali istenilmiştir.
49. maddede, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli
idarelerin tarafı olduğu milletlerarasıtahkim yoluyla çözülmesi
öngörülen uyuş
mazlı
klarla ilgili davalarda, bu daireleri temsil ve
savunmak üzere Türk ve yabancıuyruklu avukatlardan ya da
avukatlı
k ortaklı
kları
ndan 2003 yı
lı
nda gerçekleş
tirilecek avukatlı
k
hizmeti alı
mları
nda, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayı
lıKanunun 21.
maddesinin (b) bendi hükmüne göre ş
artname düzenlenmeksizin ve
teminat
aranmaksı
zı
n
pazarlı
k
usulüne
baş
vurulabileceği
öngörülmüştür.
4734 sayı
lıYasa’nı
n 21. maddesinin (b) bendine göre ihalesi
yapı
lacak işlerde yalnı
zca ilan yapı
lmasızorunluluğu bulunmamakta,
buna ilave olarak anı
lan Yasanı
n 12. maddesinde idari ve teknik
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şartname düzenlenmesi, 33. maddesinde ihaleye katı
lacak olan
isteklilerden geçici teminat, 43. maddesinde de ihaleyi kazanan
istekliden kesin teminat alı
nmasızorunluluklarıbulunmaktadı
r.
İ
ptali istenen kuralla, 4734 sayı
lı Yasa’da öngörülen
zorunluluklar 2003 yı
lıiçin kaldı
rı
ldı
ğı
ndan bütçe ile ilgili olmayan bu
düzenleme, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r.
İ
ptali gerekir.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmesine gerek görülmemiştir.

11.

maddeleri

yönünden

14- Yasa’nı
n 50. Maddesinin İ
ncelenmesi
İ
ptali istenilen kural, 12.8.2003 günlü, 25197 sayı
lıResmi
Gazetede yayı
mlanan 31.7.2003 günlü 4969 sayı
lıBazıKanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lması
na Dair
Kanun’un Geçici 1. maddesi ile değiş
tirilmişolduğundan, konusu
kalmayan istem hakkı
nda karar verilmesine yer olmadı
ğı
na karar
verilmesi gerekir.
15- Yasa’nı
n 51. Maddesinin (a) Fı
krası
nı
n (5) Numaralı
Bendi ile (13) NumaralıBendinde Yer Alan “… 10 uncu
maddesine ve…” İ
baresinin ve (b), (f), (i), (n), (p), (t), (u), (v), (y)
Fı
kraları
nı
nİ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, bu düzenlemelerin bütçeyle ilgisinin
olmadı
ğı
, olağan kanunlarla yapı
lması gerektiği gerekçesiyle
kuralları
n, Anayasa’nı
n 2., 11., 87., 88. ve 161. maddelerine aykı
rı
olduğu belirtilerek iptalleri istenilmiştir.
a- Maddenin (a) Fı
krası
nı
n (5) NumaralıBendi ile (13)
NumaralıBendinde Yer Alan “… 10 uncu maddesine ve…”
İ
baresinin ve (b), (t), (u) Fı
kraları
nı
nİ
ncelenmesi
2003 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun “Kı
smen veya tamamen
uygulanmayacak hükümler” baş
lı
ğı
nı taşı
yan 51. maddesinde
yürürlükte olan yasaları
n 2003 yı
lı
nda uygulanmayacak hükümleri
sayı
lmı
ş
tı
r. Bu niteliğiyle 51. madde, uygulamama veya farklı
uygulama biçimi öngörme yoluyla, madde baş
lı
ğıaltı
nda sayı
lmı
ş
olan yasa kuralları
nı
n tümünü 2003 yı
lıiçin değiş
tirici bir nitelik
taşı
maktadı
r. Maddede yer alan bu düzenlemeler bütçeyle ilgili
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olmamasınedeniyle olağan yasa konusu olup, bunlara bütçe
yasası
nda yer verilmesi, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptalleri gerekir.
Kuralları
n, Anayasa’nı
n 2. ve
incelenmelerine gerek görülmemiş
tir.

11.

maddeleri

yönünden

b) Maddenin (f), (i), (n), (p), (v) ve (y) Fı
kraları
nı
n
İ
ncelenmesi
51. maddenin;
- Kamu görevlerinin harcı
rahlarıile ilgili düzenlemeleri içeren (f)
fı
krası
, 31.7.2003 günlü, 4969 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin (a), (c),
(d) fı
kraları
, 2. ve 3. maddeleri ile;
- Özelleştirme Yüksek Kurulu ile ilgili düzenlemeleri içeren (i)
fı
krası
, 1.8.2003 günlü, 4971 sayı
lıYasanı
n 1. maddesi ve 2.
maddesinin ikinci paragrafıile;
- 1479 ve 2926 sayı
lıyasalarda yer alan sigorta primleri ile bu
primlerin tahsil edilme yöntemlerine ilişkin düzenlemeleri içeren (n)
fı
krası
nı
n birinci ve ikinci paragrafları
, 24.7.2003 günlü, 4956 sayı
lı
Yasanı
n 27. maddesi ve 56. maddesinin (d) fı
krasıile;
üçüncü paragrafıise, 4956 sayı
lıYasanı
n 56. maddesinin (c)
fı
krasıile;
- Üniversitelerin bünyesinde bulunan döner sermaye
işletmelerinin gelirlerinin öğretim elemanları
na dağı
tı
lması
nı
düzenleyen (p) fı
krası
, 31.7.2003 günlü, 4969 sayı
lıYasa’nı
n 12.
maddesi ile;
- Belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe vergi
gelirlerinden pay verilmesine iliş
kin düzenlemeleri içeren (v) fı
krası
,
31.7.2003 günlü, 4969 sayı
lıYasanı
n 6. maddesi ile;
- Büyük şehir belediyelerine bu belediyelerin bulunduklarıil
merkezlerinden yapı
lan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı
üzerinden pay verilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren (y) fı
krası
,
31.7.2003 günlü, 4969 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesi ve Geçici 3.
maddesinin ikinci fı
krasıile;
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değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu fı
kralar hakkı
nda karar
verilmesine yer olmadı
ğı
na karar verilmesi gerekir.
C- Yürürlüğün Durdurulmasıİ
stemine İ
lişkin İ
nceleme
29.3.2003 günlü, 4833 sayı
lıMali Yı
lıBütçe Kanunu’nun ;
a- Yürürlük tarihi 31.12.2003 gününde sona erdiğinden,
31.maddesinin (g) ve (ı
) fı
kraları
nı
n yürürlüklerinin durdurulması
istemi hakkı
nda KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
b- 1- 35. maddesinin (e) fı
krası
,
2- 50. maddesi,
3- 51. maddesinin, (f),(n),(p),(v) ve (y) fı
kraları
,
hakkı
nda Esas: 2003/41, Karar: 2004/4 sayı
lıkararla karar
verilmesine yer olmadı
ğı
na karar verildiğinden, KONUSU
KALMAYAN YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİHAKKINDA
KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
22.1.2004 gününde oybirliği ile karar verilmiştir.
VI- SONUÇ
29.3.2003 günlü, 4833 sayı
lı“2003 Malî Yı
lıBütçe Kanunu”nun:
A- 10. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- 13. maddesinin (c) fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na
ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- 16. maddesinin;
1- (a) fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- (b) fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE, Aysel PEKİ
NER’in karşı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
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D- 20. maddesinin (b) ve (g) fı
kraları
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
E- 26. maddesinin;
1- (c) fı
krası
, 31.7.2003 günlü, 4969 sayı
lıYasa’nı
n 10.
maddesinin (b) fı
krasıile 28.3.2002 günlü, 4749 sayı
lıYasa’nı
n 14.
maddesinin beşinci fı
krası
na eklenen tümce ile değiştirildiğinden, bu
fı
kraya ilişkin KONUSU KALMAYAN İ
STEM HAKKINDA KARAR
VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- (d) ve (g) fı
kraları
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
F- 27. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
H- 28. maddesinin (g) fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
I- 31. maddesinin (g), (h), (ı
), (j) ve (k) fı
kraları
nı
n Anayasa’ya
aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
J- 35. maddesinin;
1- (a) fı
krası
nı
n, (b) fı
krası
nı
n (1) numaralıbendinin ve (f)
fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- (e) fı
krası
, 4969 sayı
lıYasa’nı
n 8. maddesi ile 181 sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 1 ile
değiş
tirildiğinden, bu fı
kraya ilişkin KONUSU KALMAYAN İ
STEM
HAKKINDA
KARAR
VERİ
LMESİ
NE
YER
OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
K- 38. maddesinin;
1- (b) ve (c) fı
kraları
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- (d) fı
krası
, 3.7.2003 günlü, 4916 sayı
lı Yasa’nı
n 6.
maddesiyle değiştirildiğinden, bu fı
kraya ilişkin KONUSU KALMAYAN
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İ
STEM HAKKINDA KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
L- 43. maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
M- 45. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
N- 49. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
O- 50. maddesi, 4969 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 1. maddesiyle
değiş
tirildiğinden, bu maddeye ilişkin KONUSU KALMAYAN İ
STEM
HAKKINDA
KARAR
VERİ
LMESİ
NE
YER
OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
P- 51. maddesinin;
1- (a) fı
krası
nı
n,
a- (5) numaralıbendinin,
b- (13) numaralıbendinde yer alan “... 10 uncu maddesine ve
...” ibaresinin,
2- (b), (o), (t) ve (u) fı
kraları
nı
n,
Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
3- a- (f) fı
krası
, 4969 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin (a), (c), (d)
fı
kralarıile 2. ve 3. maddeleri,
b- (i) fı
krası
, 1.8.2003 günlü, 4971 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesi ve
2. maddesinin ikinci paragrafı
,
c- (n) fı
krası
, 24.7.2003 günlü, 4956 sayı
lıYasa’nı
n 27. ve 56.
maddeleri,
d- (p) fı
krası
, 4969 sayı
lıYasa’nı
n 12. maddesi,
e- (v) fı
krası
, 4969 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesi,
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f- (y) fı
krası
, 4969 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesi ve Geçici 3.
maddesinin ikinci fı
krası
,
ile değiştirildiğinden, bu fı
kralara ilişkin KONUSU KALMAYAN
İ
STEM HAKKINDA KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
22.1.2004 gününde karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Mehmet ERTEN

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Fazı
l SAĞLAM
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KARŞI OY
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2003/41
: 2004/4

2003 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 16. maddesinin (b) fı
krası
nda;
14.7.1965 tarihli ve 657 sayı
lıKanun’un 209 uncu, 4.1.1961 tarihli ve
211 sayı
lıKanun’un 66 ncıve 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayı
lıKanun’un
geçici 139 uncu maddelerinde belirtilen ilaç katı
lı
m payları
karş
ı
lı
ğı
nda ilgililerin maaş veya aylı
kları
ndan kesinti yaptı
rmaya
(yatan hastalar hariç), ayakta tedavilerde ilaç kullanı
mı
nda eşdeğer
ilaç grupları
ndan, fiyatları
n aritmetik ortalaması
nı
n alı
nmasısuretiyle
referans fiyatlar üzerinden ilaç bedellerinin ödenmesine ve bu
hususlara ilişkin usul ve esaslarıtesbit etmeye Maliye Bakanı
’nı
n
yetkili kı
lı
ndı
ğı
na ilişkin kural düzenlenmiştir.
Oysa ki 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nda, devlet
memurları
nı
n veya bakmakta yükümlü oldukları kimselerin
hastalanmalarıdurumunda tedavilerinin kurumları
nca sağlanacağıve
bu tedaviler için yönetmelikteki esasları
n uygulanacağıöngörülmüş
,
5434 sayı
lıT.C. Emekli Sandı
ğıKanunu’nda da emekli memurlarla,
bunları
n bakmakla yükümlü olduğu kiş
ilerin tedavi giderlerinin nası
l
ödenileceğini gösteren kurallar yer almı
ş
tı
r.
Belirtilen kurallar arası
nda bu konuda Maliye Bakanı
’na tanı
nan
herhangi bir yetki bulunmamaktadı
r. Bütçe Kanunu’ndaki iptali
istenilen bu kuralla anı
lan yasaları
n ilgili maddeleri değiştirilmektedir.
Diğer yandan iptali istenilen kural bütçe ile de ilgili değildir.
Anayasa’nı
n 87. maddesinde “Kanun koymak, değiş
tirmek ve
kaldı
rmak” iş
i ile “bütçe ve kesin hesap tasarı
ları
nıgörüşüp kabul
etmek” iş
i; ayrınitelikte iş
levler sayı
lmı
şayrıayrınitelendirilerek
belirtilmiştir. Kanun koymak usul ve yetkileri Anayasa’mı
zı
n 88. ve 89.
maddelerinde Bütçe’ye ilişkin kurallar ise 161., 162., 163. ve 164.
maddelerinde düzenlenmiştir.
Bu nedenle, bütçe yasaları
nıöteki yasalardan ayrıtutan
Anayasa ilkesi karşı
sı
nda, bir yasa kuralı
nı
n ancak aynınitelikte bir
başka yasa kuralıile değiştirilebilmesi ya da kaldı
rı
labilmesi gerekir.
Bütçe yasaları
nda baş
ka yasalarla düzenlenmesi gereken alanlara
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ilişkin kuralları
n yer almasıAnayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerini
işlemez duruma getireceği açı
ktı
r.
Dava konusu kural, tümüyle yasalarda ve yönetmeliklerde yer
alması gereken bir alanıdüzenlemekte, ilgili yasalarıböylece
değiş
tirmektedir. Bu nitelikte bir düzenleme bütçenin uygulanması
na
ilişkin bir hüküm sayı
lamaz.
Bütçe yasalarıile uygulamaya ilişkin bir kural niteliğinde olduğu
düşünülerek yürürlükteki bir yasa kuralıdeğiş
tirilemez, kaldı
rı
lamaz,
yeni bir hüküm getirilemez.
Belirttiğim nedenlerle dava konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 87., 88.
ve 89. maddeleriyle 161. maddesine aykı
rı
lı
ğıaçı
ktı
r. Kuralı
n iptali
gerektiği oyu ile karara karşı
yı
m.

Üye
Aysel PEKİ
NER

441

ANAYASA MAHKEMESİKARARLAR DERGİ
Sİ
’Nİ
N
40. SAYISININ 1. Cİ
LDİ
NDE YER ALAN KARARLAR

Karar
Sayı
sı

Esas
Sayı
sı

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

1997/58

1996/56

13.01.2005

25699

1

2000/17

2000/16

09.11.2004

25638

71

2002/90

2002/44

27.01.2004

25359

87

2003/42

2003/28

16.03.2004

25404

92

2003/65

2000/5

08.05.2004

25456

104

2003/76

2003/48

11.09.2004

25580

111

2003/77

2003/62

13.05.2004

25461

136

2003/87

2003/31

24.02.2004

25383

152

2003/88

2003/67

28.02.2004

25387

192

2003/93

2003/90

22.01.2004

25354

220

2003/96

2000/80

15.01.2004

25347

226

2003/100

2002/32

11.08.2004

25550

235

2003/103

2002/43

17.03.2004

25405

263

2004/1

2003/111

24.01.2004

25356

299

2004/3

2002/166

02.07.2004

25510

305

2004/4

2003/41

08.12.2004

25664

318
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ALFABETİ
K ARAMA CETVELİ
İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası
-A-

2004/3

22.5.1930 günlü, 1632 sayı
lı“Askeri Ceza
Kanunu”nun 4551 sayı
lıYasa ile değiştirilen
67. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (A) bendinin,
Anayasa’nı
n 10., 13., 23. ve 138.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

305

-B1997/58

1.8.1996 günlü ve 4160 sayı
lı“26.5.1927
Tarih ve 1050 Sayı
lı
, 14.7.1965 Tarih ve 657
Sayı
lı
, 16.8.1961 Tarih ve 351 Sayı
lı
,
29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayı
lı
, 4.11.1981
Tarih ve 2547 Sayı
lı
, 23.5.1928 Tarih ve 1322
Sayı
lı
, 9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayı
lıve
11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayı
lıKanunları
n
BazıHükümlerinde Değiş
iklik Yapı
lmasıve
BazıHükümlerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na
Dair Kanun”un, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 11., 21.,
42., 49., 57., 73., 127., 130., 153. ve 161.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

1

2002/90

22.7.1981 günlü, 2495 sayı
lıBazıKurum ve
Kuruluşları
n Korunmasıve Güvenliklerinin
Sağlanması Hakkı
nda
Kanun’un
16.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (h) bendinin,
Anayasa’nı
n 10., 67., 68. ve 70. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

87

443

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası

2004/4

29.3.2003 günlü, 4833 sayı
lı2003 Mali Yı
lı
Bütçe Kanunu’nun :
1- 13. maddesinin (c) fı
krası
nı
n,
2- 20. maddesinin (b) ve (g) fı
kraları
nı
n,
3- 27. maddesinin,
4- 31. maddesinin (g), (h), (ı
), (j), ve (k)
fı
kraları
nı
n,
5- 35. maddesinin (a), (e), (f) fı
kraları
nı
n ve (b)
fı
krası
nı
n (1) numaralı bendinin birinci
paragrafı
nı
n,
6- 38. maddesinin (b), (c) ve (d) fı
kraları
nı
n,
7- 43. maddesinin son fı
krası
nı
n,
8- 45. maddesinin,
9- 49. maddesinin,
10- 50. maddesinin,
11- 51. maddesinin (a) fı
krası
nı
n beşinci bendi
ile (b), (f), (i), (n), (o), (p), (t), (u), (v) ve (y)
fı
kraları
nı
n,
iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması
,
12- 10. maddesinin,
13- 16. maddesinin (a) ve (b) fı
kraları
nı
n,
14- 26. maddesinin (c), (d) ve (g) fı
kraları
nı
n,
15- 28. maddesinin (g) fı
krası
nı
n,
16- 51 maddesinin (a) fı
krası
nı
n onüçüncü
bendinin,
Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 8., 11., 13., 60., 73.,
87., 88., 127., 128., 130., 131., 153., 161. ve
163. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptali
istenilmektedir.

318

2003/77

27.6.1984 günlü, 3030 sayı
lı“Büyük Şehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkı
nda Kanun”un 18. maddesinin
4736 sayı
lıYasa ile değiştirilen son fı
krası
nı
n
Anayasa’nı
n 10. ve 127. maddelerine aykı
rı
lı
ğı

136

444

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası
savı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulması
istemidir.
-D-

2003/103

28.3.2000 günlü, 4552 sayı
lı “Dernekler
Kanununda Değişiklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun”un 1. ve 2. maddelerinin, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ıile 2., 5., 6., 12., 13., 17., 19., 25.,
26., 33. ve 138. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.

263

1997/58

1.8.1996 günlü ve 4160 sayı
lı“26.5.1927
Tarih ve 1050 Sayı
lı
, 14.7.1965 Tarih ve 657
Sayı
lı
, 16.8.1961 Tarih ve 351 Sayı
lı
,
29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayı
lı
, 4.11.1981
Tarih ve 2547 Sayı
lı
, 23.5.1928 Tarih ve 1322
Sayı
lı
, 9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayı
lıve
11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayı
lıKanunları
n
BazıHükümlerinde Değiş
iklik Yapı
lmasıve
BazıHükümlerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na
Dair Kanun”un, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 11., 21.,
42., 49., 57., 73., 127., 130., 153. ve 161.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

1

-E2003/76

3.4.2003 günlü ve 4837 sayı
lı“Ekonomik
İ
stikrarıSağlamak İ
çin Ek Vergiler Alı
nması
Hakkı
nda Kanun”un 1. ve 2. maddelerinin,
Anayasa’nı
n 2., 10., 11. ve 73. maddelerine
aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.

111

445

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası

2003/87

3.4.2003 günlü, 4839 sayı
lı “Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununda
Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un;
1) 1. maddesiyle 5434 sayı
lı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğıKanunu’nun 14.
maddesinin (a) fı
krası
nda yapı
lan değiş
ikliğin,
2) 2. maddesiyle değiş
tirilen 5434 sayı
lı
Kanunun 40. maddesinin birinci fı
krasıile (a)
ve (d) bentlerinin,
3) 6. maddesiyle 5434 sayı
lıKanun’un Geçici
139. maddesine eklenen fı
kraları
n,
4) 7. maddesiyle 5434 sayı
lıKanun’a eklenen
Geçici 213. maddenin,
5) 8. maddesiyle 5434 sayı
lıKanun’a eklenen
Geçici 214. maddenin,
6) 9. maddesinin,
Anayasa’nı
n 2., 5., 7., 10., 13., 48., 49., 60.,
128. ve 140. maddelerine aykı
rı
lı
ğı ileri
sürülerek
iptallerine
ve
yürürlüklerinin
durdurulması
na karar verilmesi istemidir.

152

2003/88

8.7.2003 günlü, 4919 sayı
lı “Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununda
Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un;
1) 1. maddesiyle değiştirilen, 8.6.1949 günlü,
5434 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandı
ğıKanununun 40. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n,
2) 2. maddesiyle, 5434 sayı
lıKanuna eklenen
Geçici 215. maddenin birinci fı
krası
nı
n,
Anayasa’nı
n 2., 5., 10., 11., 13., 48., 49. ve
60. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptallerine ve
yürürlüklerinin durdurulması
na karar verilmesi
istemidir.

192

446

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası
- İ-

2004/1

8.6.1942 günlü, 4250 sayı
lı “İ
spirto ve
İ
spirtolu İ
çkiler İ
nhisarıKanunu”nun 4619
sayı
lıYasa ile değiştirilen 28. maddesi ile 40.
maddesinin, Anayasa’nı
n 2., 5., 10., 11. ve 48.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

299

- K2003/65

7.1.1932 günlü, 1918 sayı
lı“Kaçakçı
lı
ğı
n
Men ve Takibine Dair Kanun”un 27.
maddesinin 3217 sayı
lıYasa ile eklenen
dördüncü fı
krası
nda yer alan “Bu fı
kradaki
miktarı
, Baş
bakanlı
k Hazine ve Dı
ş Ticaret
Müsteşarlı
ğıtarafı
ndan yayı
nlanan ‘Toptan
Eş
ya Fiyatları Yı
llı
k İ
ndeksi’ndeki artı
şlar
oranı
nda artı
rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu kararlar Resmi Gazete’de yayı
mlanı
r”
tümcelerinin,
Anayasa’nı
n
7.
ve
38.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

104

2000/17

21.1.2000
günlü,
4501
sayı
lı Kamu
Hizmetleri ile İ
lgili İ
mtiyaz Şartlaşma ve
Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlı
klarda
Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde
UyulmasıGereken İ
lkelere Dair Kanun’un 2.
maddesinin (c) bendi ile 7. ve Geçici 1.
maddelerinin, Anayasa’nı
n 2., 10., 48., 125. ve
167. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptalleri ve
yürürlüklerinin durdurulmasıistemidir

71

1997/58

1.8.1996 günlü ve 4160 sayı
lı“26.5.1927
Tarih ve 1050 Sayı
lı
, 14.7.1965 Tarih ve 657
Sayı
lı
, 16.8.1961 Tarih ve 351 Sayı
lı
,

1

447

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası
29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayı
lı
, 4.11.1981
Tarih ve 2547 Sayı
lı
, 23.5.1928 Tarih ve 1322
Sayı
lı
, 9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayı
lıve
11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayı
lıKanunları
n
BazıHükümlerinde Değiş
iklik Yapı
lmasıve
BazıHükümlerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na
Dair Kanun”un, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 11., 21.,
42., 49., 57., 73., 127., 130., 153. ve 161.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

2003/93

13.10.1983 günlü, 2918 sayı
lıKarayolları
Trafik Kanunu’nun 3672 sayı
lı Yasa ile
değiştirilen 116. maddesinin, üçüncü fı
krası
nı
n
“...cezanı
n tebliği tarihinden itibaren yedi gün
içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilirler”
bölümü ile dördüncü ve beş
inci fı
kraları
nı
n,
Anayasa’nı
n 2., 10. ve 125. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

220

-M1997/58

448

1.8.1996 günlü ve 4160 sayı
lı“26.5.1927
Tarih ve 1050 Sayı
lı
, 14.7.1965 Tarih ve 657
Sayı
lı
, 16.8.1961 Tarih ve 351 Sayı
lı
,
29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayı
lı
, 4.11.1981
Tarih ve 2547 Sayı
lı
, 23.5.1928 Tarih ve 1322
Sayı
lı
, 9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayı
lıve
11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayı
lıKanunları
n
BazıHükümlerinde Değiş
iklik Yapı
lmasıve
BazıHükümlerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na
Dair Kanun”un, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 11., 21.,
42., 49., 57., 73., 127., 130., 153. ve 161.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

1

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası
-O -

2003/42

10.7.1987 günlü, 285 sayı
lıOlağanüstü Hal
Bölge Valiliği İ
hdası Hakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararname’nin 425 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen
7. maddesinin, Anayasa’nı
n 2., 5., 6., 7., 13.,
15., 121. ve 125. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.

92

-T 2003/100

3.1.2002 günlü, 4733 sayı
lı“Tütün, Tütün
Mamulleri, Tuz ve Alkol İ
şletmeleri Genel
Müdürlüğünün Yeniden Yapı
landı
rı
lmasıile
Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İ
ç
ve Dı
ş Alı
m ve Satı
mı
na, 4046 Sayı
lı
Kanunda ve 233 Sayı
lıKanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapı
lması
na Dair
Kanun”un 2. maddesinin, 3. maddesinin (l)
bendinin, 4. maddesinin beş
inci ve yedinci
fı
kraları
nı
n, 6. maddesinin, 9. maddesinin (A)
bendinin (1) ve (2) numaralıalt bentlerinin,
Geçici 1. maddesinin (B) bendinin birinci
paragrafı
nı
n birinci tümcesinin ve ikinci
tümcesinde yer alan “2000 ve 2001 yı
lı
ürünü...” ibaresi ile aynıbendin ikinci ve son
paragrafı
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 5., 8., 10., 13.,
45., 48., 128., 166. ve 167. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptalleri ve 6. maddesinin
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir

235

-Y1997/58

1.8.1996 günlü ve 4160 sayı
lı“26.5.1927
Tarih ve 1050 Sayı
lı
, 14.7.1965 Tarih ve 657
Sayı
lı
, 16.8.1961 Tarih ve 351 Sayı
lı
,

1

449

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün Durdurulması
na
İ
lişkin Kanunlar ve KHK’ler
Karar
Sayı
sı

Sayfa
Numarası
29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayı
lı
, 4.11.1981
Tarih ve 2547 Sayı
lı
, 23.5.1928 Tarih ve 1322
Sayı
lı
, 9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayı
lıve
11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayı
lıKanunları
n
BazıHükümlerinde Değiş
iklik Yapı
lmasıve
BazıHükümlerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
na
Dair Kanun”un, Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 11., 21.,
42., 49., 57., 73., 127., 130., 153. ve 161.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

2003/96

450

4.11.1981 günlü, 2547 sayı
lıYükseköğretim
Kanunu’nun 13. maddesinin 3826 sayı
lıYasa
ile değiştirilen (a) fı
krası
nı
n birinci bendinde
yer alan “... bunlardan Yükseköğretim
Kurulunun seçeceği üç kiş
i...” ibaresinin,
Anayasa’nı
n 13., 104., 130. ve 131.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

226

