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SUNUŞ YAZISI / EDITORIAL 

 
İKT İDAR VE ÖZGÜRLÜK İKİLEM İNDEKİ  

ANAYASA MAHKEMES İ 
(CONSTITUTIONAL COURT BEFORE THE DILEMMA OF  

POWER AND FREDOOM) 

 
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (Anayasa-Der), bu başlık 

altında düzenlediği bir günlük çalıştayda, Anayasa Mahkemesi’nin 2010 
Anayasa değişikli ği sonrasında yeniden yapılanmasını izleyen dönemde 
vermiş olduğu başlıca kararlar masaya yatırıldı (Üç yıllık bilanço: 2011-
2013/ Anayasa-Der Çalıştayı/29 Ekim 2013). 

Anayasa Mahkemesi (AYM), bilindiği gibi, 25.04.1962’den 23.10. 
2012’ye kadar iki yoldan harekete geçirilmekte idi: iptal davası ve itiraz 
yolu. 23 Eylül 2012’den bu yana, “bireysel başvuru” yoluyla da harekete 
geçirilmektedir. Böylece AYM, henüz yürürlüğe giren yasalar üzerinde 
“soyut norm” ve görülmekte olan davada uygulanan yasa maddesi (leri) 
üzerinde “somut denetim” denetimin yanısıra, bireysel başvuru (anayasa 
şikâyeti) üzerine de denetim yapabilmektedir. 

Bireysel başvuru yolu, 1982 Anayasası’nın soyut ve somut norm 
denetimlerine ilişkin sınırlamalara dokunulmaksızın ve İHAS kapsamın-
daki haklarla sınırlı olarak tanındı. Bununla birlikte, bireysel başvuru, 
önemli bir açılım olarak görüldü ve AYM, bu çerçevede verdiği kararla-
rıyla gündeme geldi. 

Oysa Anayasa Mahkemesi’nin, siyasal iktidarın anayasal sınırlar 
içerisinde kalmasını sağlama ve insan haklarının güvencesi olma işlevi, 
her üç başvuru yolunun kullanılması sonucu yaptığı denetimin birlikte 
incelenmesiyle anlaşılabilir ancak. 

Bu amaçla, AYHD-5, Anayasa Mahkemesi’nin son üç yılda ver-
diği başlıca kararlara özgülendi. Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yapısı 
ile hak ve özgürlükler bakımından öne çıkan kararlar, tematik bir ter-
cihle, sunuş ve yorum yöntemi ile ele alındı. Bireysel başvuru üzerine 
verilen kararlar ise, esas ve usul ayrımı yapılarak, yine aynı yaklaşım 
tarzı ile irdelendi. 

AYM karar irdelemeleri, öncelikle, “iptal-itiraz-bireysel başvuru” 
üzerine verilen kararlar arasındaki iç tutarlılık sorunsalına ışık tutacak. 
Sonra, AYM’nin anayasal ve siyasal rejimin işleyişinde denetim ve 
denge işlevi üzerine ipuçları sağlayacak. Nihayet, AYM’nin “hak ve öz-
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gürlük” bekçiliğini ne ölçüde yerine getirebildiği tartışmasına malzeme-
ler sunacak. 

Ekim 2014’te çıkacak olan AYHD-6’da, bu kez AYM başta gel-
mek üzere, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi kararları, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ışı-
ğında masaya yatırılacak. Ama aynı zamanda, bölgemizde –Mısır ve 
Tunus’ta-yürürlüğe konan yeni Anayasaları, ilgili ülke uzmanlarının 
kaleminden okuyucuların bilgisine sunulacak. 26 Mayıs 2014. 

İyi okumalar dileğiyle. 
 

İbrahim Ö. Kaboğlu 
 
 
 
 



 
BÖLÜM 1 / SECTION 1 

 
 

AD VE SOYADA İLİŞKİN KARARLAR B İREYİN  
KİML İK HAKKI 

(JURISPRUDANCE ON FORENAME AND SURNAME  
RIGHT TO INDIVIDUAL IDENTITY) 

 
Sultan Tahmazoğlu-Üzeltürk ∗ 

 
ÖZET 
Kadının kendi soyadını kullanması ve bireyin etnik kökenine da-

yanan isimler alması karşısında Türk Anayasa Mahkemesi güçlü bir di-
renç göstermektedir. Anayasa şikayeti yolu ile kadının soyadına ilişkin 
sorun bir ölçüde aşılmıştır. Burada da kararın etkisi tartışması başlaya-
caktır. Aksi yönde İHAM kararlarına rağmen hem anayasa yargısı ala-
nında, hem de yasama organının sessizliği anlamında son üç yıllık bi-
lanço negatiftedir.  

 
Anahtar Kelimeler : Kadının soyadı, etnik temelli isim, 1982 

Anayasası madde 90/5.  
 
ABSTRACT 
Turkish Constitutional Court opposes a rigorous resistance 

against women would like to use her own surname and individuals want 
to use name based on their ethnic origin. The problem related to the 
woman's last name has been surpassed in a certain extent through 
constitutional complaint way. Now the discussion of the impact of the 
decisions would be another problem. Although the ECHR decision is 
contrary, in the field of constitutional jurisdiction as well as policy of 
inaction of the legislature, the consequences of the problem in this field 
are negative for last three years. 

 
Keywords: Maiden name, etnic-based name, 1982 Turkish Constitution 

Article 90/5. 
*** 

                                                      
∗ Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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Anayasa mahkemesinin ad ve soyada ilişkin kararlarını iki katego-
ride toplamak mümkündür. Bunlardan ilki kadının soyadına, ikincisi ise 
sadece soyadına ilişkin kararlardır. Bu iki alanda yer alan kararlar farklı 
gibi görülmekle beraber Anayasa Mahkemesinin “soy” kavramına bakı-
şını yansıtması bakımından paralel bir çizgiyi takip etmektedir. 

 
I- KADININ SOYADI 
Anayasa Mahkemesinin son üç yılda kadının soyadına ili şkin ka-

rarlarını değerlendirmek için, bu yönde önceki eğilimine de değinmek 
gerekir. 

 
a- ANAYASA MAHKEMES İ’NİN 1998/59 KARAR SAYILI 

KARARI 
Anayasa Mahkemesinin kadının soyadına ilişkin olarak ilk dikkat 

çeken kararı, kadının evlenmeden önceki soyadını aile soyadı olarak 
kullanmak istemesine olur vermeyen MK md. 153/1’1 in anayasaya ay-
kırı olduğu iddiasıyla Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden yapılan 
başvuru sonucunda gerçekleşmiştir. 

Başvuruda amacın erkeği dışlamak ve onu ikinci sıraya itmek ol-
mayıp, onunla yan yana olmak olduğu ve bunun bir iktidar hırsı olma-
dığı, sadece alnı açık, başı dik bir onur mücadelesi olduğu belirtilmekte-
dir. Bu ifadeler, kadının toplumun direncine karşı “amacım erkekten 
üstün olmak” ya da “iktidar hırsı içinde değilim”, “sadece eşit olmak 
istiyorum” mesajları ile kendisini anlatma kaygısı taşımaktadır. 

Kararda, Anayasa Mahkemesi MK. Md. 153/1’in anlamını şu net 
ifadelerle açıklamaktadır: Kadın evlenmekle kocasının adını alacak, 
koca soyadını değiştirdiğinde kadının soyadı da değişecek ve kadın tek 
başına soyadını değiştirme olanağına sahip olamayacak ve kadının soya-
dının değişmesi de Yargıtay kararlarına atıf yapılarak kendiliğinden ola-
caktır. 

Anayasa Mahkemesi, yukarıda ne anlama geldiğini belirttiği hü-
kümde, şu gerekçelerle Anayasaya aykırı bir durum görmemektedir: 

“ İtiraz konusu ‘Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır’ kuralı 
kimi sosyal gerçeklerin doğurduğu zorunluluklardan ve yasa koyu-
cunun yıllar boyu kökleşmiş bir geleneği kurumsallaştırmasından 
kaynaklanmaktadır. ‘Aile hukuku’ öğretisinde de kadının erkeğe göre 
farklı yaratıldı ğı, zorunluluklar ve toplumsal gerçekler karşısında 
                                                      
1 MK. 153: "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna 

veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde 
önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sa-
dece bir soyadı için yararlanabilir." 
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kadının korunması, aile bağlarının güçlendirilmesi, evlilik birli ğinde 
düzen ve uyum sağlanması, aile içinde iki başlılığın önlenmesi gerek-
tiği gibi hususlarda görüşler bulunmaktadır.  

Kullanılan aile isminin kuşaktan kuşağa doğumla geçmesiyle aile 
birli ği ve bütünlüğü devam etmiş olacaktır. Aile birliğinin sağlanması 
için yasa koyucu eşlerden birisine öncelik tanımıştır. Kamu yararı, 
kamu düzeni ve kimi zorunluluklar soyadının kocadan geçmesinin 
tercih nedeni olduğunu göstermektedir. Kaldı ki itiraz konusu kuralda 
aile isminin sadece erkeğin soyadına bağlanacağı öngörülmemekte, ka-
dının başvurusu durumunda kocanın soyadıyla birlikte kızlık soyadını da 
kullanma olanağı bulunmaktadır. 

Kadının evlenmekle kocasının soyadını almasının cinsiyet ayırı-
mına dayanan bir farklılaşma yarattığı savı da yerinde değildir. Anaya-
sa'nın 10. maddesinde öngörülen eşitlik, herkesin her yönden aynı ku-
rallara bağlı olacağı anlamına gelmez.” 

“Ki şilerin haklı bir nedene dayanarak değişik kurallara bağlı 
tutulmaları eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturmaz. Durum ve konumla-
rındaki özellikler kimi kişilerin ya da topluluklar için değişik kuralları ve 
uygulamaları gerekli kılabilir. Yasa koyucunun aile soyadı olarak koca-
nın soyadına öncelik vermesi belirtilen haklı nedenler karşısında eşitlik 
ilkesine aykırılık oluşturmamaktadır…” 

Anayasa mahkemesi kararda özetle kadının kocasının soyadını 
kullanma zorunluluğunun haklı bir nedene dayandığı için eşitlik ilkesini 
ihlal etmediğine ve bu haklı sebeplerin de “kamu yararı, kamu düzeni ve 
kimi zorunluluklar” olduğunu belirtmektedir. Anayasa Mahkemesinin bu 
kavramların muğlaklığı ve somut verilerle desteklenmemesi bir yana 
“kimi zorunluluklar” gibi bir gerekçenin ikna kabiliyetinin zayıflığı da 
ortadadır. 

Kararda üç karşı oy bulunmaktadır. Ortak karşı oyda özetle, eşit-
sizliğin haklı sebebinin olmadığı, sınırlamanın demokratik bir toplumda 
zorunlu olmadığı ve bu durumun kadının maddi ve manevi varlığının 
gelişmesini de engellediği belirtilmektedir2. 

                                                      
2 “Bu anlayış içinde bakıldığında, yalnız kadın yönünden zorlama getirdiği anlaşılan 

"Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır." biçimindeki itiraz konusu kural, evlilik 
birliği içinde hak ve yükümlülükler bakımından aynı hukuksal konumda bulunan ta-
raflardan kocayı kadın karşısında üstün duruma getirmektedir. Bu eşitsizliği kamu 
düzeni kamu yararı gibi soyut kavramlarla açıklamak da olanaklı değildir. Çünkü bu 
tür gerekçelerin, ancak kamu düzenini bozan ya da kamusal yararı zedeleyen somut 
olayların varlığı halinde geçerli olabileceği açıktır. Evlenen kadının soyadı üzerin-
deki kişilik hakkının kimi olasılıklara veya varsayımlara dayanılarak sınırlandırılma-
sının demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaştığı ileri sürülemez. Bu ne-
denle itiraz konusu kural Anayasa'nın 13. maddesi ile de uyum içinde değildir. 
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b- İHAM’IN TEKEL İ KARARI 3 
Ayşe Ünal Tekeli tarafından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne 

(İHAM) yapılan başvuruda “sadece evlenmeden önceki soyadını kul-
lanma” talebi söz konusudur. 1997 de Medeni Kanunda yapılan değişik-
lik, kadının sadece kendi soyadını kullanmasına izin vermemektedir. 

Mahkeme ilk olarak, “kimlik belirleme ve aile bağı aracı olarak in-
sanın isminin özel ve aile yaşamını etkilediğini” belirterek müdahalenin 
Sözleşmenin 8. Maddesinin kapsamında olduğunu saptamıştır. İkinci bir 
adım olarak ise, özel hayat hakkı ile beraber sözleşmenin 14. Maddesi-
nin de ihlal edilip edilmediği incelenmiştir. 

Bu inceleme çerçevesinde Mahkeme üç aşamalı bir değerlendirme 
yapmaktadır: Farklı muamelenin var olup olmadığı ve bu farklılığın nes-
nel ve makul bir nedeninin olup olmadığı; bu nedenin varlığının demok-
ratik toplumda zorunlu olup olmadığı; nihayet, kullanılan yöntem ile 
gerçekleştirilmesi istenilen amaç arasında makul bir orantının olup ol-
madığı incelenmiştir. 

Mahkemenin yaptığı ilk tespit kadın ve erkeğe evlilik içinde 
“farklı muamele” yapıldığıdır. Buna göre evli kadınlar evlendikten sonra 
yalnızca önceki soyadlarını yasal olarak kullanamazken, evli erkekler 
evlenmeden önceki soyadlarını kullanabilmektedirler. Bu durum cinsiyet 
temelinde bir farklı muameledir. 

İkinci adım bu muamelenin “haklı bir nedene” dayanıp dayanma-
dığının tayinidir. İHAM böyle bir haklı neden olmadığı sonucuna şu 
değerlendirmelerle ulaşmaktadır. Mahkeme’ye göre, Avrupa Konseyi'-
nin üye ülkeleri arasında Türkiye -çiftler başka bir düzenlemeyi tercih 
etse bile- kocanın soyadının aile soyadı olarak kabul edilmesini ve bu 
nedenle kadının, evlendiğinde otomatik olarak kendi soyadını kaybetme-
sini yasalarla öngören tek ülke konumundadır ve yapılan son kanun de-
ğişikli ği ile iki soyadının birlikte kullanılması da bu durumu değiştir-
memiştir. 

Mahkeme bu bağlamda bazı sorulara yanıt aramıştır: İlk soru, aile 
birliğinin erkeğin ismi ile yansıtılması geleneğinin söz konusu davada 
nihai bir etken sayılıp sayılamayacağıdır. Mahkeme; günümüzde kadın 
erkek eşitli ğinin geldiği nokta da dikkate alınarak aile birliğinin, erkeğin 
soyadının kabul edilmesiyle yansıtılabileceği gibi kadının soyadının ya 

                                                                                                                                 
Aile soyadının seçimini, evlilik birliğinin eşit haklara sahip bireyleri olan eşlerin öz-
gür iradesine bırakmayarak bu konuda kocaya mutlak bir üstünlük sağlayan kural, 
yalnız eşitlik ilkesine değil, kadının soyadı üzerindeki kişilik haklarını sınırlaması, bu 
yolla onun maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına bir müdahale 
niteliği taşıması nedeniyle Anayasa'nın 17. maddesine de aykırılık oluşturmaktadır.” 

3 Ünal Tekeli v. Turkey, Application no. 29865/96, 16 Kasım 2004. 
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da çift tarafından seçilen ortak bir soyadın kabul edilmesiyle de yansıtı-
labileceği sonucuna vararak soruyu olumsuz yanıtlamıştır. İkinci soru, 
aile birliğinin ortak bir aile ismiyle yansıtılmasının gerekli olup olmadığı 
ve evli çiftler arasında bir fikir ayrılığı halinde çiftlerden birinin soyadı-
nın diğerine empoze edilmesinin mümkün olup olmadığı meselesidir. 
Mahkeme Avrupa tecrübesini de kullanarak, evli çiftlerin ortak bir aile 
adı taşımamayı tercih ettiği durumlarda da aile birliğinin korunup güç-
lendirilebileceğini belirtmekte ve bu durumda KAMU YARARININ 
zarar gördüğü somut bir sorun görememektedir. Nihayet Mahkeme, so-
yadında tercihli sistemin kabulü halinde doğum, evlilik ve ölüm kayıtla-
rının tutulması konusunda bazı sorunlar yaşanacağını öngörmektedir. 
Ancak bireylerin seçtikleri isme göre, onur ve itibarla yaşamalarını sağ-
lamak için toplumdan bir miktar sıkıntı çekmesini beklemenin makul 
olacağı kanaatindedir. 

SONUÇ olarak Mahkeme aile birliğini ortak bir aile ismi aracılı-
ğıyla yansıtma amacının, cinsiyete dayalı farklı muamele için yeterli bir 
gerekçe oluşturmadığına ve 8. madde kapsamında ayrımcılık yasağının 
ihlal edildiğine OYBİRLİĞİYLE karar vermiştir. 

 
c- ANAYASA MAHKEMES İNİN 2011/494 KARAR SAYILI 

KARARI 
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin yukarıda belirtilen Tekeli ka-

rarından sonra sorun bir kez daha Anayasa Mahkemesi önüne taşınmış-
tır. Yukarıda verilen İHAM kararının(2004), Anayasanın 90. Maddesinin 
son fıkrasına eklenen cümlenin(2004) ve aradan geçen on altı yılın etki-
siyle Anayasa Mahkemesinin içtihadını değiştirmesi beklenmekteydi. 

Evli kadının sadece önceki soyadını kullanması isteminin tekrar-
landığı başvuru bu kez Fatih, Ankara ve Kadıköy’den Anayasa Mahke-
mesine ulaşmış ve başvurular birleştirilmi ştir. 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanunu’nun 187. maddesinin Anayasa’nın 2., 10., 12., 17., 41. ve 90. 
maddelerine aykırılığı iddiası ile iptali istenmiştir. Bu süreç içinde Ana-
yasanın 10. 41. ve 90. maddelerinde kadın erkek eşitli ğini sağlamak 
üzere yararlanılabilecek değişikliklerin yapıldığını da hatırlamak gerekir. 

Başvurularda itiraz konusu kural ile evlenen kadının kocasının so-
yadını almak zorunda bırakıldığı, kadının kendi soyadını tek başına kul-
lanmasına izin verilmediği, bu durumun eşler arasındaki eşitlik ilkesine, 
maddi ve manevi varlığının geliştirilmesi hakkına aykırı olduğu gerek-
çeleri ile hükmün iptali istenmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararda şu gerekçeleri kullanarak yasayı ana-
yasaya uygun bulmuştur: 
                                                      
4 Esas Sayısı: 2009/85, Karar Sayısı: 2011/49, Karar Günü: 10.3.2011, RG. 21. 10. 2011. 
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1- Kanun önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı 
tutulacağı anlamına gelmez. Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi 
kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Aynı hu-
kuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı  kurallara 
bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi çi ğnenmiş ol-
maz. Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eşitlik öngörülmektedir. 

Bu durumda Anayasa Mahkemesine göre, kadın ve erkek durum 
ve konumları farklı olduğu için, ayrı hukuksal durumları oluşturmakta ve 
bu yüzden farklı kurallara tabi olmaları eşitlik ilkesini ihlal etmemekte-
dir. Oysa yukarıda verilen Tekeli kararında İHAM farklı bir değerlen-
dirme yapmıştır. Cinsiyet temelinde farklı davranmanın haklı sebebinin 
olması gerektiğini ve somut durumda da bunun bulunmadığını tespit 
etmiştir. 

2- Anayasa Mahkemesinin kullandığı diğer dayanaklar ise, Ana-
yasa’nın 12. 17. ve 41. maddeleridir. 

Anayasa Mahkemesi anayasanın 12. maddesini tekrarlayarak te-
mel hak ve hürriyetlerin, ki şinin topluma, ailesine ve diğer kişilere 
karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva ettiğini vurgulamı ştır. Bu 
ifadeden hareketle anayasa koyucunun kişiyi temel hak ve hürriyetlerle 
donatırken, bu hak ve hürriyetlerin kişinin topluma, ailesine ve diğer 
kişilere karşı olan ödev ve sorumluluklarından ayrı düşünülemeyeceğini 
ifade etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin bu değerlendirmesini çözmek mümkün 
değildir. Zaten son derece sorunlu olan ödev ve sorumluluk bilinci ile 
kullanılan hak ve hürriyetler hatırlatılırken, bu sorumluluğun sadece 
kadın tarafından yüklenilmesi sonucuna hangi anayasal veri ile ulaşıldığı 
anlaşılamamaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin kadının soyadını tek başına kullanması 
yasağını anayasaya uygun bulduğu kararında dayandığı “ailenin korun-
ması” ve “bireyin maddi ve manevi varlığının geliştirilmesi hakkını” 
düzenleyen 41. ve 17 maddeler tam tersine yoruma uygun hükümler 
ihtiva etmektedir. Örneğin, ailenin eşler arasında eşitli ğe dayandığına 
ili şkin hükümden, kadının kendi soyadını tek başına taşıyamayacağı ve 
erkeğin taşıyabileceği sonucuna ne hukuken ne de mantıken ulaşmak 
mümkün değildir. Yine herkesin maddi ve manevi varlığını koruma hak-
kından kadın ve erkek arasında tercih yapılması sonucu çıkarılamaz. 
Ayrıca Mahkeme kararında vurgulanan “ailenin”  korunması, bireyi ya 
da kadını feda ederek mümkün olabilir mi? 

Kararın dayandığı gerekçeler, hukuk mantığı ile alay etme nokta-
sındadır. 

3-  Anayasa Mahkemesine göre; Türk hukukunda aile ismi ile eş 
anlamda kullanılan soyadının, kişinin kimliğini belirleme işlevi yanında, 
ailesini ve soyunu belirleme, kişiyi başka ailelerin bireylerinden ayırt 
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etme işlevleri de bulunmaktadır. Bu işlevleri nedeniyle yasa koyucu, 
nüfus kayıtlarının düzenli tutulması, resmi belgelerde karışıklığın ön-
lenmesi, soyun belirlenmesi, ailenin korunması gibi sebeplerle soyadı 
kullanımını yasal düzenlemelerle kural altına almaktadır. İtiraz konusu 
“kadın evlenmekle kocasının soyadını alır” kuralının da aile birliğinin 
korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi başta olmak üzere, nüfus 
kayıtlarının düzenli tutulması, resmi belgelerde karışıklığın önlenmesi ve 
soyun belirlenmesi gibi kamu yararı ve kamu düzeni gerekleri nedeniyle 
kabul edildiği anlaşılmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin soyadına yüklediği işlev sadece Türk hu-
kuku için değil, tüm sistemler için geçerlidir. Bu noktada hukuken tartı-
şılması gereken husus, kamu yararı ve kamu düzeninin söz konusu ay-
rımcı muameleyi haklı kılıp kılmadığı, bu müdahalenin demokratik top-
lumda zorunluluğu ve ölçülü olup olmadığıdır. 

İHAM Tekeli kararında kadının kendi soyadını korumasının sakın-
calarının olduğunu belirtmekle beraber, bireyin adı ve kimliği ile onurlu 
yaşamı karşısında toplumun sıkıntılarının göz ardı edilebileceğini be-
lirtmektedir. Tersinden okunursa İHAM kararında toplum yararı için 
bireyin adı ve kimliğine müdahale ölçülü olmayacaktır. 

Aile bağlarının kadının kendi soyadını taşıyarak da güçleneceğini 
Avrupa örnekleri ile de pekiştiren İHAM, bu şekilde aile bağlarının 
güçleneceğine ilişkin kanıt bulamamıştır. Türk Anayasa Mahkemesinin 
bu veriyi hangi kayıtlara dayandırdığını bilmek mümkün değildir. 

4- Anayasa Mahkemesi’nin şu saptaması ilginçtir: “Milletlerin 
ayırıcı vasıflarının, değer yargılarının, inanç ve düşünce kalıplarının 
aktarılması ve kuşaklararası bağın sürdürülmesini sağlayan aile, üstlen-
diği rol ve işlevleri ile geçmişten günümüze hemen her toplumun özel-
liklerini yansıtmaktadır. Bu bakımdan ailenin toplumdaki etkinliği ve 
algılanışı da toplumdan topluma değişmektedir. Toplumun temel ögesi 
olan aile, sevgi, saygı, hoşgörü ve benzeri insani ve ahlaki değerlerin, 
gelenek, görenek, dil, din ve diğer özelliklerin yaşandığı ve gelecek 
nesillere aktarıldığı kutsal bir kurumdur.” 

Anayasa Mahkemesi aileyi kutsarken aileyi oluşturan bireyleri 
unutmaktadır. Bireyin özgür olmadığı bir ailede hangi değerler sonraki 
nesillere aktarılacaktır? Gelenek ve görenekler bireyin hak ve hürriyetle-
rinin sınırlanmasının haklı nedeni olabilirler mi? Ayrıca “kutsal aile” 
bireyin hak ve hürriyetlerinin feda edildiği bir kurum olabilir mi? 

5- AYM, trajikomik biçimde İHAS’ın (İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi) 8. maddesine, eksik ve sonuç olarak yanlış biçimde atıf 
yapmaktadır: 

Anayasa Mahkemesi kararında şu paragrafa yer vermektedir. “Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi de soyadı kullanımı ile ilgili başvuruları, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinde yer alan “özel ha-
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yatın ve aile hayatının korunması” ilkesi kapsamında incelemiş ve ka-
rarlarında, nüfusun eksiksiz ve doğru olarak kaydedilmesi, aile adlarının 
istikrarına verilen önem, kişisel kimlik saptaması veya belli bir ismi ta-
şıyanların belli bir aile ile bağlantılarının kurulabilmesi gibi kamu yara-
rının gerekleri uyarınca, soyadı değiştirme imkânına yasal sınırlamalar 
getirilebileceği; ulusal yasakoyucunun bu sınırlamaları da kendi devle-
tiyle ilgili tarihi ve siyasal yapısına bağlı kalarak seçmesinde takdir hak-
kının bulunduğunu belirtmiştir.” 

İHAM kararında, 52. paragrafta üye devletlerin belli ölçüde takdir 
marjından söz edilmektedir. Ancak Mahkeme, 53. paragrafında ise şu 
net vurguyu yapmaktadır5: Sadece cinsiyet temelli farklı muamelenin 
sözleşmeye uygun olması için çok güçlü nedenlere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi kararında İHAM kararının kendine yakın 
olan kısmını kararına aldığını ve bir sonraki paragrafa ve sonuca bakma-
dan ya da bakarak özel bir kasıtla karar verildiği görülmektedir. En hafif 
ifade ile bu yaklaşım etik değildir. Eğer Yüksek Mahkeme İHAM kararı 
ile çelişen bir karar verecekse, hiç değilse tam da bu kararı kendisine 
destek olarak kullanmamalıdır. 

6- Anayasa Mahkemesine göre, itiraz konusu kural ile aile ismi 
olarak kullanılan soyadının kuşaktan kuşağa geçmesiyle, Türk toplumu-
nun temeli olan aile birliği ve bütünlüğünün devamı sağlanmış ol-
maktadır. Kamu yararı ve düzeninin gerektirdiği zorluklar nedeniyle 
eşlerden birine öncelik tanınması, bu çerçevede anayasaya uygun bu-
lunmuştur. Ayrıca kadının kendi soyadını kocasının soyadı önünde kul-
lanabilmesi ile “adil bir denge” nin de sağlandığı belirtilmektedir. 

Öncelikle aile birliği ve bütünlüğünün sağlanması ve bu çerçevede 
kamu yararının ve düzeninin sağlanması saptamalarına daha önce işaret 
edilmişti. İlave olarak, adil denge sağlandığı söylenen kuralda eşlerden 
biri sadece kendi soyadını kullanabilirken, diğerinin kullanamaması 
sözkonusudur. İki soyadının kadın tarafından birlikte kullanılması zo-
runluluğu bu sorunu çözmemekte ve Tekeli kararında ifade edildiği gibi 
kadının çıkarı doğrultusunda bir çözüm olmamaktadır. 

Burada kadının iki soyadını birden kullanmasının gerek kadın 
hakları gerekse bürokraside yarattığı sıkıntıları önlemek için İsviçre’nin 
dahi bu uygulamadan vazgeçtiği eklenmelidir6. 
                                                      
5 “53. However, very weighty reasons have to be put forward before a difference of treatment 

based on the ground of sex alone can be regarded as compatible with the Convention.” 
6 Eski uygulamaya göre yapılan, kadınların bekârlık soyadları ile birlikte eşlerinin 

soyadını da beraber taşıması uygulaması da yeni yasa ile son bulmuş oluyor. Kadın 
nikâh sırasında ya eşinin soyadını alacak ya da kendi soyadında devam edecek. 
Kendi bekârlık soyadında karar kılan çiftlerin çocukları ise ana-babanın belirlediği 
(çiftlerden birinin) soyadının taşıyacaklar. Nikâhsız beraberlikten doğan çocuklar 
doğrudan annenin soyadını alacak. Ancak, çiftlerin ortak talebi ile çocuk babanın so-
yadını da kullanabilecek. Eski evliler de bu uygulamadan yararlanabilecekler. RA-
DİKAL, 8 Ocak 2013 
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7- Anayasa Mahkemesi kuralı Anayasanın 2,10, 12, 17 ve 41. 
Maddelerine aykırı görmemiş, 90. Madde ile ise İLGİSİNİ GÖRME-
MİŞTİR. Anayasa mahkemesinin m. 90/son da yapılan değişikli ği ha-
yata geçirmesi hak ve hürriyetlerin garanti edilmesi bakımından son de-
rece önemlidir. Temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hu-
kuktaki yeri konusunda öğretide tam bir uzlaşmanın sağlandığı söylene-
mese de Anayasa Mahkemesinin bu konuda yolu açması çok önemlidir. 
Özellikle anayasa şikâyeti süreci bu yolu daha da zorlamaktadır. Ana-
yasa Mahkemesi uluslararası sözleşmeleri, İHAM kararını açıkça gör-
mezden gelmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin uygulamasında temel haklara ilişkin 
uluslararası sözleşmeler pek kullanılmamakta ve Anayasanın 90. Mad-
desine gereken anlam verilmemektedir. Yukarıdaki “ilgisiz” saptaması 
da bunun örneklerinden biridir. Soyadı konusundaki bireysel başvuru 
kararının gerekçesinde ise o ilgi açıkça kurulmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin 2011/49 karar sayılı kararında tek olumlu 
yanı şudur: İlk soyadı kararında 11 yargıç arasında sadece üç karşı oy 
bulunmaktaydı. 2. Soyadı kararında ise, 17 yargıç arasında 8 karşı oy 
bulunmaktadır. Muhalif oy oranı %27 den %47’ye çıkmıştır. 

 
d- KARAR SAYISI 2012/327 BOŞANDIĞI KOCASININ SO-

YADINI KULLANMAKTAN VAZGEÇME HAKKI 
Boşandıktan sonra kocasının soyadını kullanmak için kadına veri-

len iznin kaldırılması talebinin sadece kocaya tanınmasının anayasaya 
aykırı olduğundan hareketle, Muğla 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkeme-
sinden Anayasa mahkemesine itiraz başvurusu yapılmıştır. 

Boşandığı eşine ait olan soyadının kaldırılarak, kızlık soyadının 
kullanılmasına izin verilmesi istemiyle açılan davada, MK. m.173/son 
daki8 hüküm çerçevesinde “boşandığı kocasının soyadını kullanmaya 
izin”  kararının kaldırılmasını mahkemeden isteme hakkının sadece ko-

                                                      
7 Esas Sayısı: 2011/51, Karar Sayısı: 2012/32, Karar Günü: 1.3.2012, R.G. Tarih-Sayı: 

21.07.2012-28360 
8 08/12/2001 tarihinde 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4721 sayılı Türk Me-

deni Kanununun 173. maddesi hükmü şöyledir: 
“Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, ev-
lenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâ-
kimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. 
Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun 
kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını 
taşımasına izin verir. 
Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.  
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caya tanındığı, koşulların değişmesi halinde kadınların, boşandıkları 
eşlerinin anılan fıkra uyarınca dava açmalarını beklemekten başka çare-
lerinin kalmadığı, bu durumda da dava açma hakkının koca ile sınırlan-
dırılmasının kanun önünde eşitlik ve hak arama hürriyeti ilkeleriyle çe-
liştiği belirtilmiştir. 

 
ANAYASA MAHKEMES İNİN GEREKÇESİ 
Anayasa Mahkemesi esas olarak kararında soyadı kararlarında 

kullandığı çerçeveyi tekrarlamıştır: 
1- “Anayasa’nın amaçladığı eşitlik, mutlak ve eylemli eşitlik değil 

hukuksal eşitliktir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar 
ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi ihlal 
edilmiş olmaz.” 

2- “Anayasa’nın hak arama hürriyetini düzenleyen 36. maddesinin 
birinci fıkrasında “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak su-
retiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve sa-
vunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” denilerek yargı mercilerine 
davacı ve davalı olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da 
iddia, savunma ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. Kişi-
nin uğradığı bir haksızlığa veya zarara karşı kendisini savunabilmesinin 
ya da maruz kaldığı haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını 
ileri sürüp kanıtlayabilmesinin, zararını giderebilmesinin en etkili ve 
güvenceli yolu, yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir. 
Kişilere yargı mercileri önünde dava hakkı tanınması hak arama özgür-
lüğünün bir gereğidir.” 

3- “Soyadı, belli bir ailenin bireylerini diğer ailenin bireylerinden 
ayırmaya yarayan ve kuşaktan kuşağa geçen addır. Bir kimsenin kimli-
ğinin belirlenmesinde en önemli unsur olan soyadı, vazgeçilmez, devre-
dilmez, feragat edilmez ve kişiye sıkı surette bağlı bir kişilik hakkıdır. 
Soyadı üzerindeki hak, mutlak haklardan olması nedeniyle herkese karşı 
ileri sürülebilmekte ve yasayla özel olarak korunmaktadır.” 

4- “4721 sayılı Kanun’a göre kadın, doğumla aldığı soyadını evle-
nince terk etmek ve kocasının soyadını almak zorundadır. Boşanma ha-
linde ise kadının kişisel durumunu koruyacağı ve evlenmeden önceki 
soyadını alacağı öngörülmüştür. Kadın boşandığı kocasının soyadını 
kullanmaya devam etmek istediğinde ise, bunu boşanma davası ile bir-
likte veya boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde 
mahkemeden talep etmesi gerekmektedir. Yasa koyucu boşanan kadı-
nın menfaatini korumaya yönelik olarak böyle bir düzenleme yap-
mış ve koşulların bulunması halinde boşanan kadının, kocasının 
soyadını kullanmak için izin davası açabileceğini öngörmüştür. Bu-
nunla birlikte maddede kocasının soyadını kullanmaya izin alan 
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kadının bu iznin kaldırılmasını talep edebileceğine dair bir düzen-
leme mevcut değildir. ” 

SONUÇ OLARAK kararda, İtiraz konusu kuralda boşanan kadına 
soyadı kullanımına dair verilen iznin kaldırılmasını sadece kocanın talep 
edebileceği belirtilmişse de anılan düzenlemenin amacının boşanan ka-
dının dava hakkını engellemek değil koşulların değişmesi halinde bu 
durumdan doğrudan etkilenecek olan kocaya imkan tanınması için öngö-
rülmüş olduğunu belirten Mahkeme hükmün amacına gönderme yap-
mıştır. 

Ayrıca hükümde kadınların dava açmalarını engelleyici bir kısıt-
lama bulunmaması ve bu davayı da sadece kocanın açabileceğine dair 
emredici bir hüküm bulunmaması karşısında kocasının soyadını kullan-
maya izin alan kadının, koşulların değişmesi, menfaatinin kalmaması 
veya haklı nedenlerin varlığı halinde verilen bu iznin kaldırılmasını Türk 
Medenî Kanunu’nun 173. maddesi uyarınca isteyebileceği sonucuna 
varmakta ve bu yönde Yargıtay kararlarına gönderme yapmaktadır. 

Anayasa Mahkeme sonuç olarak bir tür YORUMLU RED kararı 
ile hükmü anayasaya uygun bulmuştur. Karar oybirliği ile alınmıştır. 

Ancak Anayasa Mahkemesi kararının kadının soyadı sorununu 
çözdüğü söylenemez. İlk iki soyadı kararından biraz ileriye gidilmiştir, 
ama kadın erkek eşitli ğinin soyadı konusunda sağlandığını söylemek 
mümkün değildir. Hükmün kurgusu dahi eşitsizliğe vurgu yaparken, son 
derece kaygı uyandırıcı uygulamalar bulunurken kadının kocasının so-
yadını kullanmak istememesi halinde dava açma olanağının yeknesak 
biçimde uygulanması yönünde şüphelerin oluşması da doğaldır. Anayasa 
Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Kadının da boşandığı kocasının soya-
dını değiştirmek için izin davası açma yetkisinin olduğu açıktır. Ancak 
daha doğru bir çözüm yasal düzenleme ile durumun netleştirilmesi ol-
malıdır. 

 
e- ANAYASA MAHKEMES İNİN K.2011/165 KARAR SA-

YILI KARARI 9 
Velayeti anneye bırakılan küçüğün, küçük düşürücü ve alaya ma-

ruz bırakıcı isim ve soyadının değiştirilmesi talebi ile Siirt Asliye Hukuk 
Mahkemesine dava açılmıştır. Davada uygulanana 21.6.1934 günlü, 
2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının “Evlili-
ğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile 
babasının seçtiği veya seçeceği adı alır.”  biçimindeki kuralın, Ana-
yasa’nın 10., 13. ve 41. maddelerine aykırılığı sebebiyle iptali talep 
edilmektedir. 
                                                      
9 E.2010/119, K.2011/165, Karar Günü: 8.12.2011, R.G. 14.02.2012-28204 
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2525 sayılı Soyadı Kanununda başka ilginç hükümlere de rastla-
mak mümkündür. Sözkonusu kanununda aile birliğinin reisi hala “Koca” 
olarak işaret edilmektedir. Ayrıca aynı yasanın 4. Maddesine göre (son 
fıkra) eğer anne yeniden evlenmişse çocuğun adını belirleme hakkı an-
neye değil, baba cihetinden en yakın erkeğe ve bunların en yaşlısına 
yoksa vasiye ait olacaktır10. Çocuk üzerinde annenin hakkı bu koşullarda 
erkeğin ailesinden ve vasiden önce değildir. Bu düzenlemenin de Ana-
yasa Mahkemesi önüne gitmesi halinde iptali beklenir. 

Anayasa Mahkemesi 2525 sayılı yasanın 4/2. maddesini OYBİR-
LİĞİ ile iptal ederken bu kez yukarıda belirtilen kararların aksine İHAM 
kararlarına doğru yollamalarda bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 
iptal gerekçeleri şu şekildedir: 

1- “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da çok geçerli 
nedenlerin varlığı dışında, yalnızca cinsiyete dayalı bir farklı muamele-
nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesinde düzenlenen 
ayrımcılık yasağını ihlal ettiği kabul edilmektedir.” 

2- “Kimi ki şilerin başka kurallara bağlı tutulmalarında haklı 
nedenler varsa, yasa önünde eşitlik ilkesine aykırılıktan söz edilemez. 
Bu nedenle, yaradılış ve işlevsel özelliklerin zorunlu kıldığı kimi ayı-
rımlar haklı bir nedene dayandığı ölçüde eşitli ği bozmadığı halde, sadece 
cinsiyete dayalı ayrımlar eşitlik ilkesine açık bir aykırılık oluştururlar.” 

3- “Eşler, evliliğin devamı boyunca ve boşanmada sahip oldukları 
hak ve yükümlülükler bakımından aynı hukuksal konumdadırlar. Erkeğe 
velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını seçme hakkının 
kadına tanınmaması, velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete 
göre ayırım yapılması sonucunu doğurur. Bu nedenle itiraz konusu ku-
ral, Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir.” 

Dikkat edilirse Anayasa Mahkemesi farklı muamelenin “haklı se-
bep” değerlendirmesinde cinsiyete dayalı ayrımcılığı bu kez kabul et-
memiştir. 

 
f- YARGITAY 2. HUKUK DA İRESİ TUTKU YURDAKUL 

KARARI 11 
Kadının sadece kendi soyadını kullanmasına dair yürüyüşü gel-git 

lerle ve çoğu kez de “git” lerle dolu bir macera olmuştur. Bu kez Yargı-
tay, kadının sadece kendi soyadını kullanmasına ilişkin olarak önüne 
                                                      
10 Kocanın vefatiyle karı evlenmiş veya koca evvelki fıkrada zikredilen sebeplerle 

vesayet altına alınmış ve evlilik de zeval bulmuş ise bu hak ve vazife çocuğun baba 
cihetinden olan kan hısımlarından en yakın erkeğe ve bunların en yaşlısına yok ise 
vasiye aittir. 

11 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E.2011/7737 E., K.2012/16695. 
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gelen davada Anayasa Mahkemesinin 2011/49 karar sayılı kararına gön-
derme yapılarak yasa değişmediği sürece İHAM kararının uygulanması-
nın mümkün olmadığını ifade etmiştir. 

Yargıtay’a göre, “Burada ihlale yol açan, ulusal mahkemelerin uy-
gulaması veya yasa hükmünü yorum tarzı değil, yasal düzenlemenin 
bizatihi kendisidir. Bu düzenleme değiştirilmedikçe mahkemeler yasaya 
uygun karar vermekle yükümlüdür. Bu bakımdan, yerel mahkemenin 
olayda uygulanma olanağı bulunmayan Anayasa’nın 90/son maddesin-
den hareketle ulaştığı sonuç, doğru olmadığı gibi, Anayasa Mahkemesi 
kararlarının bağlayıcılık etkisini de bertaraf edici niteliktedir. Böyle bir 
yaklaşım “yürürlükte olan yasa hükmüne aykırı kararlar verilmesi” so-
nucunu hâsıl eder. Bu ise Türk Medeni Kanunu’nun benimsediği aile 
birliğinin ve bütünlüğünün kocanın soyadı üzerinden devamına ilişkin 
genel prensibi ve kamu düzenini bozar. Öyleyse davanın reddine karar 
verilmelidir. Açıklanan hususlar gözetilmeksizin yasal olmayan gerek-
çelerle yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.” 

Yargıtay kararının buraya kadarki kısmı üzerinde yapılan değer-
lendirmede 2. Hukuk Dairesinin kararını Anayasa Mahkemesinin 
2011/49 karar sayılı kararına dayandırdığı görülür. Daire, Anayasa Mah-
kemesinin anayasaya uygun bulduğu yasal düzenleme değişmediği sü-
rece kanun hükmünü uygulama zorunluluğuna işaret etmektedir. 

Bu noktada yapılacak ilk şey yasama organının harekete geçerek 
Medeni Kanunun 187. Maddesini Sözleşmeye uygun olarak değiştirme-
sidir. Üstelik Türk hükümeti bu hususu İHAM önündeki savunmalarında 
sürekli dile getirmektedir. 

Yargıtay kararının arkasındaki ikinci sorun bizzat Anayasa Mah-
kemesinin verdiği karardır. Çünkü aslında 1982 Anayasasında kadının 
tek başına soyadını kullanmasına engel bir hüküm yoktur. Tersine Ana-
yasanın 10. Maddesinin 2004 değişikli ğinde yer alan kadınlar ve erkek-
lerin eşit haklara sahip olduğu ve devletin de bunu hayata geçirmekle 
yükümlü olduğuna ilişkin düzenleme tam da kadının kendi soyadını er-
kekle eşit biçimde kullanmasına yol açacak bir hükümdür. Bu durumda 
medeni kanundaki düzenleme ile İHAS arasında bir çatışmadan söz edi-
lebilir. Bunun çözümü de Anayasanın 90. Maddesi gereğince temel 
hakka ilişkin sözleşmenin yasaya üstünlüğünün hayata geçirilmesi ile 
mümkün olabilirdi. 

Anayasanın 90/son fıkrasında yer alan değişikli ğin önemli olmakla 
beraber birçok sorunu beraberinde getirdiği de açıktır. Belki biraz da bu 
sebeple sözkonusu düzenleme yargı kararlarında tam olarak hayata geç-
memiştir. Özellikle temel haklara ilişkin uluslararası sözleşme anayasa 
çatışmasına açık çözüm getiren açık bir hükme ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bu tür bir hükmün anayasa mahkemesi kararı ile sözleşmenin çatışması 
halinde de yol göstereceği açıktır. Bir başka tercih de anayasa yargısı 
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yolunda da davanın esasına bakıldığı durumlar ve İHAM tarafından ya-
sal düzenlemenin sözleşmeye aykırı bulunduğu durumlarda yargılama-
nın yenilenmesi olasılığı tartışılmalıdır. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairenin karardaki ilginç tesbitlerinden biri de 
anayasanın 90. Madde hükmünün temel haklara ilişkin uluslararası söz-
leşmelerle yasaların aynı konuda farklı hükümler içermesi gereğinden 
hareketle yapılan yorumdur. Daireye göre Türkiye’nin taraf olduğu te-
mel hak ve özgürlüklere ilişkin başta İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 
ile temel hak ve özgürlükleri düzenleyen diğer sözleşmelerde, evli kadı-
nın “evlenmeden önceki soyadını muhafaza edeceğine” ili şkin açık bir 
hüküm ve düzenleme bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile “aynı konuda 
farklı hüküm” söz konusu değildir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
“Tekeli-Türkiye” kararında kişinin soyadını, özel hayatın kapsamında 
kabul etmiş, Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesindeki düzenleme-
nin “evli kadına kocasının soyadını taşımayı dayattığını, bunun da soya-
dını seçme ve evlenmeden önceki soyadını muhafaza etme hakkını orta-
dan kaldırdığını” belirterek, yasal düzenlemenin Sözleşmenin 8. madde-
sinde düzenlenen “özel hayata” müdahale oluşturduğunu kabul ederek 
ihlal kararı vermiştir. 

Yargıtay 2. Dairesinin bu görüşüne katılmak mümkün değildir. İn-
san Hakları Avrupa Sözleşmesinin yaşayan bir metin olduğu ve sözleş-
menin yorumlanması yetkisinin İHAM’a ait olduğu kararda göz ardı 
edilmiştir. Ayrıca Anayasanın 90/son maddesinin 2004 değişikli ğinde 
yer alan “aynı konuda farklı hükümler içerme” ifadesinin çok dar olarak 
anlaşılması sonucuna da bu durum yol açacaktır. Anayasadaki bu ifade-
nin temel haklara ilişkin sözleşmelerin sadece pozitif metinleri değil, 
onun yanında İHAM gibi “yetkili denetim ve koruma organlarının12” 
kararlarını da içerir biçimde yorumlanması hakların güvencelenmesi 
bakımından son derece önemlidir. 

 
g- İHAM’IN LEVENTO ĞLU13, TUNCER GÜNEŞ KARARI 14 

ve TANBAY TÜTEN 15 KARARLARI  
Anayasa Mahkemesinin 2. soyadı kararından sonra bir dizi İHAM 

kararı ile karşı karşıya kalınmıştır. Her üç kararda da başvurucuların 

                                                      
12 M. Gülmez, İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin İç Hukukta Doğrudan Uygu-

lanması, (Anayasa, md. 90/son), Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2004, s. 80. 
13 Case of Leventoğlu Abdulkadiroğlu v. Turkey, Başvuru no: 7971/07, 28 Mayıs 2013, 

Final, 28/08/2013. 
14 Case of Tuncer Güneş v. Turkey, Başvuru No: 26268/08, 3 Eylül 2013, Final, 

03/12/2013. 
15 Case of Tanbay Tüten v. Turkey, Başvuru no:38249/09, 10 Aralık 2013. 
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iddiası, evlendikten sonra sadece kendi soyadlarını kullanmak biçimin-
dedir. Mahkeme bu yöndeki başvuruları kabul edilebilir bulmuştur. 

Hükümet kararlardaki savunmasında, Medeni Kanunun 187. mad-
desinin Sözleşme ile uyumunu sağlamak üzere yasama çalışmaları oldu-
ğundan bahsetmektedir. Kararlar Tekeli kararı ile karşılaştırıldığında son 
derece kısa ve neredeyse “tıpkısı” biçimdedir. 

Mahkemeye gönderilen dökümanların incelenmesi sonucu Mah-
keme, hükümetin cinsiyet temelli ayrımcı müdahaleyi haklı çıkaracak 
ikna edici deliller ileri sürmediği kanaatine vararak özel hayat temelinde 
ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir. Kararların tümünde 
sonuç olarak, 14. maddenin 8. madde ile bağlantılı olarak ihlal edildi-
ğine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

İHAM, bu kez çocuğun soyadına ilişkin olarak İtalya’ya karşı 
Fazzo16 kararında son derece önemli bir içtihat oluşturmuştur. Milano’da 
ikamet eden Alessandra Cusan- Luigi Fazzo çifti, 1999 yılında doğan 
kızları Maddalena’ya, annesinin kızlık soyadını vermek istemişler, fakat 
bu talepleri nüfus müdürlüğü tarafından reddedilmiştir. Yargı yoluna 
başvuran Fazzo çifti bu tür bir uygulamaya zorlamanın yasal 
temelleriolmadığını iddia etmişlerdir. Buna karşılık yargı makamları 
uygulamanın köklerinin toplumsal yapı ve İtalyan tarihine uygun oldu-
ğuna karar vermişlerdir. Kararda ayrıca İtalyan Anayasa Mahkemesinin 
kadının çocuğuna tek başına soyadını verememesine ilişkin düzenlemeyi 
ne ahlaki ve hukuki eşitli ğe ne de anayasa korunan eşit vatandaşlık kav-
ramına aykırı bulmadığına işaret edildiği belirtilmektedir. Mahkeme 
ayrıca Anayasa Mahkemesinin bu alanda düzenleme yapma yetkisinin 
parlamentoya ait olduğunu vurguladığını da belirtmektedir. 

İHAM ise kararında sözkonusu yasanın son derece sert ve kadın-
lara karşı ayrımcı olduğuna ve özel hayat temelinde ayrımcılık yasağının 
ihlal edildiğine karar vermiştir. Mahkeme kararını verirken düzenleme-
nin İtalyan anayasa Mahkemesi tarafından vurgulanan ataerkil niteliği ve 
eşitlik ilkesine aykırılığı saptamasını da kararına dayanak olarak kullan-
mıştır. İHAM ayrıca İçtüzüğün 46. Maddesini hatırlatarak bu alanda 
düzenleme yapma ve uygulamada değişiklik yapma yükümlülüğünü de 
de hatırlatmaktadır. 

Türk Anayasa Mahkemesi evlilik dışı doğan çocuğun tanıma olsa 
bile annenin soyadını alacağına ilişkin kuralı evlilik içi ve evlilik dışı 
doğan çocukların babanın soyadını taşımaları bakımından eşitsizlik ya-
rattığından hareketle anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir17. 

                                                      
16 Case of Cusan and Fazzo v. İtaly, Başvuru no: 77/07, 7 Ocak 2014. 
17 Esas Sayısı: 2005/114, Karar Sayısı: 2009/105, Karar Günü: 2.7.2009, R.G. Tarih-

Sayı:07.10.2009-27369. “tanıma işleminin varlığına veya babalık hükmü verilmiş 
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Aşağıda ifade edileceği gibi kadının soyadına ilişkin mücadelesi 
İHAM kararlarının etkisiyle Anayasa Mahkemesini de zorlamaya başla-
mıştır. Bu sebeple Bireysel başvuru yolu ile varılan sonuç sürpriz değil-
dir. Ama sorunun çözüldüğü anlamına da gelmemektedir. 

 
h- ANAYASA MAHKEMES İNİN BİREYSEL BAŞVURU 

KARARI 18 
Kadının sadece kendi soyadını kullanmasına ilişkin olarak verdiği 

hukuk mücadelesi sırf anayasa yargısı boyutu ile 16 yılı doldurmuştur. 
Anayasa Mahkemesinin önceki çizgisinde ısrar eden ikinci soyadı kara-
rının (K.2011/49) resmi gazetede yayım tarihi 21.10. 2011 dir. Bu tarih-
ten itibaren 10 yıl süre ile aynı kanunun anayasa mahkemesi önüne itiraz 
yolu ile getirilmesi mümkün değildir. Bireysel başvurunun Türk huku-
kunda 23 Eylül 2011 den itibaren fiilen işlemesi sebebiyle artık bu yol 
aşılmadan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine de gitmek mümkün de-
ğildir. 

Sorunun çözümünde biri siyasi diğeri yargısal iki yol kalmıştır: 
İlki MK. md. 187’yi değiştirmek. Diğeri ise bu kez anayasa mahkeme-
sine bireysel başvuru yolu ile gitmek. Zira artık bu yolu aşmadan Ana-
yasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunmadan artık İHAM’ne 
gitme olanağı da yoktur. 

Anayasa Mahkemesi anayasa şikayeti olarak önüne gelen başvu-
ruda MK mf. 187 çerçevesinde yapılan uygulama karşısında cinsel ola-
rak ayrımcılığa maruz tutularak özel hayatına ve aile hayatına saygı 
gösterilmediği ve anayasal haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunul-
muştur. 

Anayasa Mahkemesi kararını şu esaslara dayandırmıştır: 
1- Anayasanın 17. maddesinde yer alan kişinin dokunulmazlığı, bi-

reyin maddi ve manevi varlığının korunması hakkı çerçevesinde korunan 
isim hakkı İHAS nin 8. maddesi kapsamında korunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi İHAM kararlarından yararlanarak Sözleşme 
kapsamında “kişili ğin serbestçe geliştirilmesi” kavramına açıkça yer 
verilmemekle beraber, ismin kişinin kimliğinin ve aile bağlarının belir-
lenmesinde kullanılan bir araç olması nedeniyle, özel ve aile yaşamına 
saygı hakkı kapsamında değerlendirildiğine işaret etmekte ve korun-
maktadır. Anayasal açıdan ise madde 17 çerçevesinde; bireyin yaşamıyla 
özdeşleşen ve kişili ğinin ayrılmaz bir unsuru haline gelen, birey olarak 
                                                                                                                                 

olmasına rağmen çocuğun babasının soyadını alabilmesini engelleyen itiraz konusu 
“… evli değilse ananın…” ibaresi, Anayasanın 10., 11. ve 41. maddelerine aykırıdır, 
iptali gerekir.” 

18 I. BÖLÜM, Başvuru Numarası: 2013/2187, Karar Tarihi: 19/12/2013 
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kimliğin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri ve vazgeçilmez, 
devredilmez, kişiye sıkı surette bağlı bir kişilik hakkı olan soyadının da 
kişinin manevi varlığı kapsamında yer aldığını belirtmiştir. Bu durumda 
kararın ilk aşamasında isim hakkı hem anayasada (md. 17) hem de söz-
leşmede (md.8) korunan bir hak olarak bireysel başvurunun konusu 
kapsamındadır. 

2- İkinci aşamada Anayasa Mahkemesi isim hakkına bir müdahale 
olduğunu tespit etmektedir. 

3-Anayasa Mahkemesi hakka yapılan müdahalenin anayasal gü-
vence ölçütleri kullanılarak sınırlanıp sınırlanmadığını araştırmaktadır. 
Burada mahkeme yapılan müdahalenin “hukuki” olup olmadığını yani 
müdahaleye yetki veren bir yasal düzenlemenin olup olmadığını incele-
mektedir. 

Bu değerlendirmede Anayasa mahkemesi hangi yasal düzenleme-
nin olaya uygulandığı ve uygulanması gerektiği değerlendirmesini yap-
maktadır. Anayasa Mahkemesine göre uygulanan kural MK. md. 187 
dir. Uygulanması gereken kural ise, Anayasanın 90/son hükmü gereği 
temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerdir19. 

Mahkeme Anayasanın 90/son düzenlemesine göre, birbiriyle çatı-
şan temel hak ve özürlüklere ilişkin bir uluslararası andlaşma hükmü ile 
bir kanun hükmünü önlerindeki olaya uygulamak durumunda olan yargı 
dahil uygulayıcıların, kanunu göz ardı ederek uluslararası andlaşmayı 
uygulama yükümlülükleri bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi ilginç bir 
yorum ile Anayasanın 90/son hükmünü bir “zımni ilga” kuralı olarak 
kabul etmekte ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşme hükümle-
riyle çatışan kanun hükümlerinin uygulanma kabiliyetlerinin zımnen ilga 
edildikleri için ortadan kaldırıldığı sonucuna varmaktadır. 

4- Sonuç olarak somut olaya uygulanan kural olan MK md 
187’nin, bu kural Anayasa md. 90/son gereği uluslararası sözleşmeler 
karşısında zımnen ilga edildiği için, uygulanma kabiliyeti bulunmamak-
tadır. Zımnen ilga edilen bir yasa ile hürriyete müdahale edilmiştir. Hür-
riyetin sınırlanmasında kanunilik şartı yerine getirilmediği için müdahale 
anayasanın 17. maddesine aykırıdır. 
                                                      
19 Bunlar iHAS 8 çerçevesinde verilen kararlar, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal 

Haklar Sözleşmesi’nin 23. maddesinin 4. fıkrasında taraf devletlerin, eşlerin evlenir-
ken, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hak ve sorumluluklara sahip 
olmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alacakları; Kadınlara Karşı Her Türlü Ay-
rımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme’nin 16. maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (g) bendinde ise yine taraf devletlerin kadınlara karşı evlilik ve aile ilişki-
leri konusunda ayrımı önlemek için gerekli bütün önlemleri alacakları ve özellikle 
kadın erkek eşitli ğine dayanılarak aile adı, meslek ve iş seçimi dâhil her iki eş için 
geçerli, eşit kişisel haklar sağlayacaklarına ilişkin düzenlemelerdir. 
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Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru sonucu verdiği karar son 
derece önemlidir. Öncelikle temel haklara ilişkin uluslararası sözleşme-
ler ile yasaların çatışması halinde anayasa mahkemesinin yorumu öz-
gürlükçü bir tercihtir. Bu yönüyle desteklenmelidir. 

Şimdi tartışılacak husus ise Anayasa Mahkemesinin bireysel baş-
vuru kararlarının ve gerekçelerinin aynı tür davalara bakan mahkemeler 
üzerindeki etkisidir. 

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarının tarafları 
bağlayıcı sübjektif kararlar olduğu, herkesi bağlayıcı sonuçlar doğurma-
yacağı ifade edilebilir. Anayasa m. 153/son da yer alan Anayasa Mah-
kemesi kararlarının bağlayıcılığına ilişkin hükmün bireysel başvuru ka-
rarları için geçerli olmadığı da başvurunun niteliği gereği dayanaksız 
argümanlar değildir. 

Ancak, anayasa şikayetinin amacını ve anayasanın bağlayıcılığı ve 
üstünlüğünü esas alan yaklaşım gereği haklı olarak bu kararlar ile so-
mutlaşan ölçütlerin davaya bakmakta olan mahkemeler tarafından aynı 
ve benzer durumlar için dolaylı olarak bağlayıcılığına vurgu yapmakta 
ve bu yolla hak ihlallerinin en aza indirilmesi savunulmaktadır20. Bu 
yorum anayasa şikayetinin objektif etkisi ile de örtüşmektedir21.” 

Bir diğer yaklaşım ise, anayasa mahkemesinin yargı sistemi içeri-
sindeki yeri ve otoritesinden hareketle mahkemelerin bu kararlara uygun 
yorum yapma gereğine işaret etmektedir22. 

Anayasa şikayeti esas olarak sübjektif nitelikli bir yargı yoludur. 
Ancak bu durum kararların aynı durumlarda uygulanması, emsal teşkil 
etmesine engel değildir23. Devam eden davalar bakımından anayasa şika-

                                                      
20 İ.Ö. Kaboğlu, “Anayasa, Yargıçları da Bağlar” Birgün, http://birgun.net/yazi-

goster/ibrahim-o-kaboglu/19-12-2013/anayasa-yargiclari-da-baglar-1448.html, erişim 
tarihi 10.3.2014.Kaboğlu, bireysel başvuru kararlarının “doğrudan” ve “dolaylı” etki-
sinden bahsetmekte ve dolaylı etkinin aynı ve benzer konularda bulunan kişiler açı-
sından söz konusu olacağını ifade etmektedir. 

21 R. Mellinghof, “Federal Almanya Cumhuriyetinde Anayasa Şikayeti, Anayasa Yar-
gısı, 2009, C. 26., s.33. “Anayasa şikayetinin işlevi, bireysel temel hakların korunma-
sıyla sınırlı değildir. Anayasa şikayeti usulünün bir diğer işlevi de objektif Anayasa 
hukukunun korunmasına, yorumlanması ve geliştirilmesine hizmet etmektir. Dolayı-
sıyla, Anayasa şikayeti sadece sübjektif temel hakların korunmasına değil, aynı za-
manda objektif Anayasa hukukunun korunmasına da hizmet eden bir başvuru yoludur.” 

22 Rıza Türmen, Düşünenlerin Düşüncesi, Milliyet, 19.12.2013 http://gundem.milliyet. 
com.tr/balbay-karari-ve-tutuklu-vekiller/gundem/ydetay/1809485/default.htm, erişim 
tarihi, 9.1.2014. 

23 Tolga Şirin, Türkiye’de Anayasa Şikâyeti, (Bireysel Başvuru): İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi ve Almanya Uygulaması ile Mukayeseli Bir İnceleme, İstanbul: XII 
Levha, 2013, s. 662 vd.  
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yetinin amacı ve anayasa mahkemesinin niteliği dikkate alınarak 
sözkonusu somut karar verilmemiş gibi davranmak hukuka olan saygı ve 
güveni sarsacak, hakkın teslimini geciktirecektir. Gecikmiş adaletin 
adalete götürmeyeceği de açıktır. 

 
II- ETN İK TEMELL İ SOYADI KARARLARI 
a-ANAYASA MAHKEMES İNİN 2011/5124 KARAR SAYILI 

KARARI 
Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından anayasa Mahkemesi 

önüne götürülen başvuruda 21.6.1934 günlü, 2525 sayılı Soyadı Ka-
nunu’nun 3. maddesinde yer alan “…yabancı ırk ve millet isimleriyle…” 
ibaresinin, Anayasa’nın 10. maddesine aykırılığı savıyla iptali isten-
mektedir. 

Olayda Süryani kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 
Favlus Ay ad ve soyadını Paulus Bartuma olarak değiştirmek için dava 
açmıştır. Davacı Süryanice bir kelime olan -Bartuma- ‘yı soyadı olarak 
kullanmak istemektedir. Başvuru 21.6.1934 günlü, 2525 sayılı Soyadı 
Kanunu’nun aşağıda verilen 3. Maddesine dayanılarak reddedilmiştir: 

“Madde 3- Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet 
isimleriyle umumi edeplere uygun olmıyan veya iğrenç ve gülünç olan 
soyadları kullanılamaz.” 

Maddenin “yabancı ırk ve millet isimleriyle”  kısmının iptali için 
Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. 

Anayasa Mahkemesi hükmü 17 yargıçtan sekizinin karşı oyunun 
bulunduğu bir karar ile Anayasaya uygun bulmuştur. 

 
ANAYASA MAHKEMES İNİN GEREKÇELER İ ŞUNLARDIR: 
Anayasa Mahkemesi iki dayanak bakımından diğer soyadı kararla-

rında da kullandığı şablonu kullanmaya devam etmiştir. 
1-“Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı 

tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya 
da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı 
hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı 
tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.” 

2- “Bir kimsenin kimliğinin belirlenmesinde en önemli unsur olan 
soyadı, vazgeçilmez, devredilmez, feragat edilmez ve kişiye sıkı surette 
bağlı bir kişilik hakkıdır. Soyadı üzerindeki hak, mutlak haklardan ol-
ması nedeniyle herkese karşı ileri sürülebilmekte ve yasayla özel olarak 

                                                      
24 Esas Sayısı: 2009/47, Karar Sayısı: 2011/51, Karar Günü: 17.3.2011, R.G. Tarih-

Sayı: 12.07.2011-27992 
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korunmaktadır. Ayrıca soyadı kullanmak, yasakoyucu tarafından kişiye 
yüklenmiş bir yükümlülüktür. Nitekim 2525 sayılı Yasa’nın 1. madde-
sindeki “Her Türk öz adından başka soy adını da taşımağa mecburdur” 
kuralı ile bu yükümlülük açıkça belirtilmiştir. 

Soyadının, bir kimsenin kimliğini belirleme işlevi yanında ailesini 
ve soyunu belirleme, kişiyi başka ailelerin bireylerinden ayırt etme ya da 
kişinin hangi kökene, topluluğa veya ulusa ait olduğunu belirleme işlevi 
de bulunmaktadır. Bu işlevleri nedeniyle yasakoyucu, nüfus kayıtlarının 
düzenli tutulması, resmi belgelerde karışıklığın önlenmesi, soyun belir-
lenmesi, ailenin korunması, ulusal birliğin sağlanması, dil ve dil kimliği-
nin korunması gibi sebeplerle soyadı kullanımını yasal düzenlemelerle 
kural altına almaktadır. Kamu yararı ve kamu düzeni gerekleri uyarınca 
soyadı kullanımına yapılan bu müdahalede, Anayasaya uygun olmak 
koşuluyla yasakoyucunun takdir hakkının bulunduğu açıktır.” 

3- “Yasakoyucu kural ile birleştirici, bütünleştirici, çoğunluğun 
içinde azınlığın hak ve hürriyetlerinde ayrımcılık yapılmasını engelle-
yen, ulusal aidiyet ilkesi içinde anayasal birliktelik altında aynı toprak-
larda ve ortak atmosferde yaşayan vatandaşlar yönünden ulus kimliği ve 
dili altında toplanan bir dil kimliği anlayışı getirmiştir. 

Ulus bütünlüğünün algılanabilmesi ve aynı iklimde yaşayan in-
sanların tasa ve kıvanç ortaklığı, koruma, kollama, yardımlaşma duygu-
larının devamlılığı ve birbirlerine karşı yabancılaşmalarının önlenmesi 
nedeniyle yasakoyucunun bu alana müdahale yetkisi, kamu yararı ve 
kamu düzeni niteliğini içermekte ve takdir yetkisi içinde kalmaktadır”. 

Anayasa Mahkemesinin kullandığı üçüncü dayanak, farklı gibi gö-
rünmekle beraber ailenin birliği ve bütünlüğünden ulusun birliği ve bü-
tünlüğü kavramına geçiş yapıldığı ve bu kez kadının kocaya tabi olması 
yerine azınlığın çoğunluğa tabi olmasında KAMU DÜZENİ VE YA-
RARI bulunmuştur. Tabi bu alan da devletin takdir yetkisi içinde bıra-
kılmıştır. 

Mahkeme bu tezini, esasın incelenmesine başlarken Soyadı Ni-
zamnamesinin 1934 deki Meclis tutanaklarına giderek saptadığı “milli 
birlik ve bütünlük amacı” ile de desteklemiştir. Anayasa mahkemesinin 
bu yorumu kabul edildiği zaman bile maksadını aşan bir düzenleme ola-
rak bugünün koşullarını karşılamadığı belirtilerek eleştirilmi ştir25. 

                                                      
25 O.A. Paksüt’ün karşıoyu:”… Soyadı Kanunu’nun kabulü sırasında toplumsal bütün-

lüğü sağlama kaygısıyla ve o gün dahi amacını aşan şekilde yasalaştığı anlaşılan ku-
ralın mevzuatımızdan temizlenmesi için iptali gerektiği..”.  H. Kılıç ve E. Yıldırım’ın 
karşıoyları: “1934 yılında anlaşılabilir olan bu kural…” 
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Karşıoylarda iptali istenen kuralın birleştirici bütünleştirici ol-
maktan ziyade bütünlüğe zarar verdiği haklı olarak vurgulanmıştır26. 

4-Anayasa Mahkemesi daha önceki soyadı kararlarında yaptığı 
gibi İHAM kararları ile süslemiştir: 

“…nüfusun eksiksiz olarak kaydedilmesi, kişisel kimlik saptaması 
veya belli bir ismi taşıyanların belli bir aile ile bağlantılarının kurulabil-
mesi gibi kamu yararının gerekleri uyarınca soyadı değiştirme imkânına 
yasal sınırlamalar getirilebileceği; ulusal yasakoyucunun bu sınırlamaları 
da kendi devletiyle ilgili tarihi ve siyasal yapısına bağlı kalarak seçme-
sinde takdir hakkının bulunduğu...” 

Daha önceki soyadı kararlarında görüldüğü gibi Anayasa Mahke-
mesi, İHAM kararlarından yaptığı alıntıları kararların sadece bir kısmına 
giderek diğer değerlendirmeleri ve sonucu görmezden gelerek yapmak-
tadır. 

5-Karar yeni alınacak soyadını yabancı ırk ve millet ismi olarak 
almak isteyen herkese ayrım gözetmeksizin uygulandığı için kuralın, 
Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bir yönü de bulunmamaktadır diyerek 
bağlanmaktadır. 

Anayasa mahkemesinin bu yorumu her şeyden önce bir Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının etnik kökenine ait bir kelimeyi YABANCI 
olarak nitelendirmesi ile tartışmaya açıktır. 

6-Kararın karşı oylarında millet kavramının tanımına subjektif 
farklı biçimlerde yapıldığı görülmektedir. Bu ve objektif milliyetçilik 
kavramlarını vurgular şekilde farklı yaklaşıldığı görülmektedir: 

“Bir insan topluluğunu oluşturan bireylerin ortak kaderi paylaşan 
bir birlik olma konusundaki iradeleri millet olgusunun olmazsa olmaz 
koşuludur. Dil, din, etnik ve ırk farklılıkları millet olmaya engel değildir. 
“Yabancı ırk ve millet isimleriyle” ibaresindeki “yabancı” kelimesi Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında çoğunluğu oluşturanlardan farklı 
etnik ve/veya dini topluluklara mensup olanları ima edecek şekilde anla-
şılmamalıdır27.” 

Aynı yönde: “Türk Milleti kavramının Türk ırkı ile eş anlamlı ol-
madığıdır.28” 

                                                      
26 H. Kılıç ve E. Yıldırım’ın karşıoyları:”… bu kural, günümüzde bütünleştirici ve 

birleştirici olmak bir yana, vatandaşların bir kısmında, özellikle çoğunluğu oluştu-
ranlardan farklı etnik ve/veya dini kimliğe sahip olanlar arasında haklı olarak ayrım-
cılığa uğradıkları kanısını doğurmakta, bu da milli birlik ve beraberliğe aslında zarar 
vermektedir.” 

27 H. Kılıç ve E. Yıldırım’ın karşıoyları.  
28 O.A Paksüt’ün karşıoyu. 
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Diğer yönde bir başka karşı oyda millet kavramının içine objektif 
milliyetçili ğin kriterlerinin de yerleştirildi ği de görülmektedir29: 

“Millet ise çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında 
dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluş-
turduğu topluluk olarak tanımlanmaktadır.” 

7- Kararın ilginç yönlerinden biri de her ikisi de bireyin kimlik 
hakkına ilişkin olmakla beraber Anayasa Mahkemesinin kadının soya-
sına ilişkin 2. Kararı ile 2011/51 karar sayılı kararını veren yargıçların 
aynı olmasıdır. Daha da ilginç olan ilk kararda karara katılmayıp karşıoy 
yazan dört yargıç ikinci kararda karşıoy yazmayıp karara katılmışlar, 
etnik temelli soyadının kullanılmasının yasaklanmasını anayasaya aykırı 
bulmamışlardır30. Kadının sadece kendi soyadını kullanmasına ilişkin 
yasağı anayasaya uygun bulan dört yargıç da, bu kez yabancı soyadını 
anayasaya aykırı bulmaktadır31. Yargıçlardan sadece dördünün her iki 
kararda da karşıoyu bulunmaktadır32. Aynı hukuki temele sahip iki ka-
rarda yargıçların bu farklı tutumlarını anlamak kolay değildir. 

Anayasa Mahkemesi, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 
36. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin “ Aynı konuya ilişkin 
olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir.”  
biçimindeki birinci cümlesini anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir33. 
Kararın gerekçesi iki ayrı Anayasa Mahkemesi olduğu izlenimi yarat-
maktadır: 

“Bireyin yaşamıyla özdeşleşen ve kişili ğinin ayrılmaz bir parçası 
olan kimliği ve aile bağlarıyla ilgili bilgileri içeren nüfus kayıtlarında 
haklı nedenlerin varlığı halinde değişiklik ve düzeltme yapılmasını is-
teme hakkı, maddi ve manevi varlığını koruma, geliştirme hakkı kapsa-
mında olup, bunun dava yoluyla bir defadan fazla talep edilememesini 
öngören kural Anayasa’nın 17. maddesi ile bağdaşmamaktadır. 

Öte yandan, itiraz konusu kuralla kişilerin ad, soyadı, cinsiyet ve 
doğum kaydı gibi bilgilerinde herhangi bir nedenle meydana gelen deği-
şikliklerin resmi kimlik kayıtlarında yer almasını sağlamak amacıyla 
dava açmaları hak arama özgürlüğünün doğal bir sonucudur. Ancak dava 
hakkının bir kere ile sınırlandırılarak maddi gerçeğin resmi kayıtlara 
geçmesinin engellenmesi hak arama özgürlüğüne müdahale niteliğindedir.” 

 

                                                      
29 H. Dursun’un karşıoyu. 
30 Bu yargıçlar, Kaleli, Pektaş,Özgüldür ve Kömürcü’dür. 
31 Bu yargıçlar; Kılıç, Tercan, Dursun ve Akıncı’dır.  
32 Bu yargıçlar, Paksüt, Kantarcıoğlu, Oto, ve Yıldırım’dır 
33 E. 2011/34, K. 2012/48, Karar Günü: 30.3.2012, R.G. Tarih-Sayı: 06.10.2012-28433 
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b- YARGITAY’IN KÜRD İSTAN KARARI 34 
Bireyin isim hakkı konusunda ve özellikle etnik temelli isimler 

hakkında Yargıtay’ın önemli kararları bulunmaktadır35. Bu kararlardan 
belki de en önemlisi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Mizgin adının kulla-
nılması ile ilgili olarak verdiği içtihattır. Yargıtay’a göre: “Ad üzerindeki 
bu hak Anayasamızda güvence altına alınmış bulunan temel hak ve öz-
gürlükler kapsamında olup, her Türk yurttaşının milli kültür ve çağdaş 
hukuk düzeni içinde eşit olarak yararlandırılması ilkesine dayandırılmıştır". 

Yargıtay’ın bu yöndeki kararları bugün de devam etmektedir. Bir 
kız çocuğuna verilen ‘Kürdistan’ isminin, Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından “çocuğu ve toplumu rencide edeceği” gerekçesiyle ‘Helin’ 
olarak değiştirilmesine ilişkin olarak Yargıtay 18. Hukuk dairesine ula-
şan davada Yargıtay “isim verme hakkının anne ve babaya ait olduğu” 
belirterek yerel mahkemenin kararını bozmuş ve ‘Kürdistan’ adının kul-
lanılabileceğine karar vermiştir. 

Daireye göre; "Her kişinin bir adı olması zorunlu kılınmıştır. Bu 
zorunluluk kişinin yaşamıyla özdeşleşen ve kişili ğinin ayrılmaz bir öğe-
sini oluşturan adını özgürce seçmesi ve onurla taşıması için kendisine 
tanınmış bir temel kişilik hakkıdır. Bu hak Anayasa’da güvence altına 
alınmış, temel hak ve özgürlüklerden olup, her Türk yurttaşı eşit olarak 
yararlanır. İlgili yasalarda çocuğun adını koyma hakkı anne ve babaya 
aittir. Ayrıca adın yabancı kökenli olması da onun değiştirilmesini ge-
rektirmez. Gerçek kişilerin ön adlarının düzenlendiği yasal mevzuat kap-
samında söz konusu ismin tescilini ve kullanılmasını engelleyen bir hü-
küm bulunmamaktadır. Ayrıca bu hakkın kullanılmasını ortadan kaldıra-
cak şekilde mahkemece mevcut ismin silinerek yerine re’sen Helin ismi-
nin verilmesi hukuken mümkün değildir. Hüküm tesisi isabetsiz, temyiz 
itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kararın bozulmasına oy bir-
liği karar verilmiştir." 

Ad konusunda bir diğer sorun ismin yazılışında kullanılan alfabeye 
ili şkin olarak ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesinin üç yıllık karar 
bilançosunu ortaya koymayı hedefleyen bu çalışmanın sınırlarını aşan 
bir tartışma olduğundan sadece hatırlatılmakla yetinilecektir36. 
                                                      
34 HÜRRİYET, 13.7.2013. 
35 Kararlar için bkz. S.Üzeltürk, 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine 

Göre Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, Beta, İstanbul, 2004, s. 134 vd.  
36 Kemal Taşkın ve Diğerleri kararı, (Başvuru no: 30206/04, 37038/04, 43681/04, 

45376/04, 12881/05, 28697/05, 32797/05 et 45609/05) İHAM Başvurucuların isimle-
rini Türk alfabesinde olmayan harflerle yazma taleplerinin reddini yetkililerin takdir 
marjını aşmadıklarından bahisle sözleşmenin 8. Maddesine aykırı görmemiştir. Bu 
konudaki tartışmalar için bkz. S. Tahmazoğlu Üzeltürk, “Uyum Yasaları ve İHAS 14 
Bağlamında Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, Danıştay’da 24-25 Ekim 2003 ta-
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c- GÜZEL ERDAGÖZ - TÜRK İYE DAVASI 37 
Başvurucu 1930 doğumludur ve Kars’ta ikamet eden bir çiftçidir. 

Adı nüfusa “Güzel” olarak kaydedilmiştir. Yazılışı “Gözel” olan adının 
yasal kayıtlarda “Güzel” olarak yer alması nedeniyle tarım destek kredi-
sini alamamıştır. Adının “Gözel “olarak değiştirilmesi talebi bilirkişinin 
Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Türkçe sözlükte “güzel” sözcüğünün 
yer aldığını, bu kullanımın imlasının doğru olduğunu, “gözel” kelimesi-
nin ise Türkçe sözlüklerde yer almayan fakat yöresel bir kullanım oldu-
ğunu belirtmiş ve Mahkeme de başvurucunun talebini reddetmiştir. Yar-
gıtay da kararı onamıştır. 

İHAM kararında ulusal mahkemelerin başvuranın talebini red-
detme gerekçelerinin esasen bu ismin Türkçe sözlükte bulunmaması 
olduğunu, işaret etmektedir ve ayrıca mahkemenin karar gerekçesinin 
açık bir mevzuat uygulamasına dayanmadığını belirtmektedir. Mahke-
meye göre Nüfus Kanununun ilgili maddesinin Türkçe sözlükte yer al-
mayan adların kaydedilmesine ilişkin genel bir yasak olarak yorumla-
mak güç olması yanında Türk adlarının çok çeşitli dilsel kökenleri ol-
duğu gerçeği ile ve sözleşmenin 8. Maddesi ile de bağdaşmayacaktır. 

Mahkemeye göre hem sınırlama açık bir mevzuata dayanmamak-
tadır. Red talebinin yeterli ve uygun bir gerekçesi yoktur ve bu tür bir 
sınırlama demokratik toplumda gerekli değildir. 

Erdagöz davası Anayasa Mahkemesinin 2011/51 karar sayılı kara-
rının karşısına konulacak bir karar olarak değerlendirilebilir. Bundan 
sonraki süreçte bireysel başvurularda da gündeme geleceği söylenebilir. 

SONUÇ OLARAK;  bireyin ismi, kimliği konusunda bazı istis-
nalar olmakla beraber ulusal yargı makamları iyi sınavlar verememişler-
dir. Kadının sadece kendi soyadını kullanması talebi gibi son derece 
basit bir durum karşısında bile büyük bir dirençle karşılaşılabilmekte, 
uluslararası hukuk göz ardı edilebilmektedir. Üstelik bu yol son derece 
zorlayarak, İHAM kararları eksik yorumlanarak yapılmıştır. 

Kadının soyadının bireysel başvuru yolu ile tanınması büyük öl-
çüde artık sona gelinmesinden ve özellikle de uluslararası mekanizmala-
rın zorlamasından kaynaklanmaktadır. Yazık ki Türk uygulamasında 
içeriden gelen değil dışarıdan gelen seslere karşı duyarlılık görece daha 
fazladır. 

                                                                                                                                 
rihleri arasında düzenlenen “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İdari Yargı” Sem-
pozyumunda sunulan Tebliğ. 

37 Güzel Erdagöz / Türkiye, 21 Ekim 2008, Başvuru no: 37483/02, Kararın Türkçe 
çevirisi için bkz. http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/37483-02.pdf, erişim tarihi 
1.2. 2014. 
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Ancak soyadı konusunda sorun henüz bitmemiştir. Karşılaştırmalı 
hukukta da benzer gelişmeler işaret edilebilir. Türk medeni hukuku açı-
sından son derece önemli bir kaynak olan İsviçre’de 1 Ocak 2013’ten 
itibaren geçerli olan düzenlemeye göre eşlerden her biri evlendikten 
sonra kendi soyadını taşıyabilecek, isterlerse tek bir soyadı kullanabile-
cekler ve tercihlerini nikahta beyan edeceklerdir. Bu durumda çocuğun 
soyadını da eşler birlikte belirleyebileceklerdir. Eşler evli değilse çocuk 
annenin soyadını taşıyacak, ancak anlaşma halinde babanın soyadını da 
alabilecektir. Türkiye’de yakın zamanda benzer yasal düzenlemeler 
yapmak durumunda kalacaktır. Kalmalıdır. Sorunun temelinde şüphesiz 
yasama organının bu alanda sessiz kalması da yatmaktadır. 

Kadının soyadı konusundaki direnç, etnik temelli isim davalarında 
da farklı değildir. Bu konuda Yargıtay kararları çok daha ileri noktalarda 
iken, Anayasa Mahkemesinin yorumu kadının soyadının arkasındaki 
tabiyet anlayışından farklı değildir. 

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin kadının soyadı ve etnik temelli 
isimler dışında isim hakkına bakışı oldukça liberal görünmekte ve 
özünde İHAM çizgisini aratmamaktadır. Bu durum bazen iki ayrı Ana-
yasa Mahkemesi var izlenimi yaratmaktadır. 

İHAM, Daróczy kararında38 başvurucunun elli yıl once evlendik-
ten sonar aldığı ve bu süre içinde kullandığı soyadının değiştirilmesi 
karşısında düzenlemenin kadının çıkarlarını kollamadığına ve katılığına 
hükmetmiştir. Mahkemeye göre isim, bireyin öz-kimliği ve kendini ta-
nımlamasında kilit kavramlardandır. Bu alanda haklı bir sebep olmaksı-
zın sınırlama getirmek, veya ismi ilgili sebepler olmadan değiştirmek 
Sözleşmenin 8. Maddesinin amacı olan bireyin kişisel gelişimi ve kendi 
geleceğini tayin hakkının korunmasına aykırıdır. Soyadı meselesine 
yaklaşımın tabiyet esas alınmaksızın bu merkezde biçimlenemsi zorun-
luluğu bulunmaktadır. 

SORU: Çocuğun soyadına ilişkin olarak anne babanın öncelikle 
uzlaşması aranır. Eğer bu konuda anne ve baba uzlaşamıyorsa farklı ter-
cihler düşünülebilir: 

                                                      
38 Case of Daróczy v. Hungary, Başvuru no: 44378/05, 1 Şubat 2008, Final 01/10/2008. 

Bayan Tibor Ipolyné Daróczy Macar vatandaşı ve 1933 Budapeşte doğumludur. 1950 
de bay Tibor Ipoly Daróczy ile evlenmiştir. Doğum sertifikasına gore Bay Tibor 
Ipoly Daróczy iki soyadı taşıma hakkına sahiptir. Başvurucunun eşi nikah belgesini 
Tibor Daróczy olarak imzalamıştır. Başvurucu da Tibor ason ek (ne) ekleyerek eşinin 
adını almış ve Tiborné Daróczy olarak kaydetmiştir. Yani başvurucunun evlilik son-
rası soyadı budur. Daha sonra kadının eşinin soyadının bütününü alması gerektiği ve 
Tibor Ipolyné Daróczy olarak kaydedilmesi ve aksi durumun yasalara aykırı olduğu 
ortaya çıkmıştır. 
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1- Ataerkil bir anlayışla otomatik olarak çocuğun babanın soya-
dını alması. Bu tercih tüm tartışmaları yeni baştan yapmaya yol açacaktır. 

2- Annenin soyadının çocuğa verilmesi bir öncekinden daha adil 
bir sonuçtur anne ve çocuğun inkar edilemez bağlantısı düşünüldüğünde. 

3- İdari veya yargısal bir otoritenin çocuk adına karar vermesi. 
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ÖZET 
Bu çalışma Anayasa Mahkemesi’nin 2011 ve 2013 yılları arasında 

soyadına ilişkin verdiği kararların eleştirel bir bakış açısıyla yorumlan-
masını amaçlamaktadır. 12 Eylül 2010 referandumu ile yenilenen Ana-
yasa Mahkemesi, ailenin ve ulusun birliği ve bütünlüğü karşısında birey-
sel hakların ikinci planda kaldığı geleneksel içtihadını devam ettirmiştir. 
Uluslararası insan hakları hukukundan net bir kopuş anlamına gelen bu 
tutum benimsenirken takdir payı ve eşitlik ilkesi gibi kavram ve ilkeler 
başkalaştırılmış ve kararlar arasında gözle görülür bir tutarsızlık yaratıl-
mıştır. Bu nedenle, Mahkeme’nin soyadına ilişkin içtihadı “kaygı verici 
olarak” nitelendirilebilir. Bir bireysel başvuru sonucu verilen 19 Aralık 
2013 tarihli karar kayda değer bir değişime işaret etse de, Mahkeme’nin 
genel yaklaşımı birçok açıdan eleştiriye açıktır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Soyadı, Evli Kadının Soyadı, Yabancı Kö-

kenli Soyadı, Eşitlik İlkesi, Ayrımcılık, Özel Hayat, Takdir Payı, İnsan 
Hakları Avrupa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Anayasaya Uygunluk 
Denetimi, Bireysel Başvuru. 

 
ABSTRACT 
This study aims to provide a critical approach to the judgements of 

the Constitutional Court on the surname cases rendered between 2011-
2013. Altough the Constitutional Court has renewed with the 2010 
referendum, it still follows its traditional case law in which the unity and 
integrity of the Nation and the family overrides the individual rights. By 
adopting such an attitude, which represents a clear break from the 
international human rights law, the Hihg Court has deformed the 
notions such as the margin of appreciation and the principle of equality 

                                                      
∗ Dr., İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
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and created a noticeable discrepancy between its decisions. Therefore, 
the Court’s case law regarding the surname can be described as 
“alarming”. Altough a recent decision, which was rendered on Decembre 
19 on an individual application, marks a considerable change, the Court’s 
general approach is open to criticism in many respects. 

 
Keywords: Surname, Surname of Married Women, Foreign 

Surname, Principle of Equality, Discrimination, Private Life, Margin of 
Appreciation, European Court of Human Rights, Constitutional Court, 
Constitutional Review, Individual Application. 

*** 
 
GİRİŞ 
2011-2013 arası üç yıllık zaman diliminin ad ve soyada ilişkin tar-

tışma ve yargı kararları bakımından oldukça zengin bir dönem olduğu 
söylenebilir1. Anayasa Mahkemesi (AYM) bu süre içerisinde beş tanesi 
somut norm denetimi ve bir tanesi bireysel başvuru kapsamında olmak 
üzere toplam altı karara imza atmıştır. Ne var ki, gerek Mahkeme’nin 
değerlendirmesine sunulan hukuki mesele gerekse Mahkeme’nin ulaştığı 
sonuç bakımından söz konusu kararların tümü eşit düzeyde yorum ge-
rektirmemektedir. Bu nedenle, 2012 yılında verilen, biri nüfus kayıtla-
rında değişiklik yapılmasına2, diğeri ise boşanmış kadının eski eşinin 
soyadını kullanmaktan vazgeçmesine3 ili şkin iki karar üzerinde etraflıca 
durulmayacaktır. Ulusun ve ailenin birliğinin gündeme gelmediği bu 
kararlarda, AYM soyadını kişiye sıkı sıkıya bağlı mutlak bir medeni hak 
olarak ele almış ve her ne kadar insan hakları bağlamında bir değerlen-
dirme yapmamış olsa da, bireysel hakların korunması bakımından eleşti-
rilemeyecek sonuçlara ulaşmıştır. 

Geriye kalan dört karardan 08.12.2011 tarihli olanında, AYM So-
yadı Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan “evliliğin feshi veya boşanma 
hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya 
seçeceği adı alır” kuralını Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerine aykırı 
bularak iptal etmiştir. Oybirliğiyle alınan bu karar, eşitlik ilkesinin doğru 
yorumlanması ve uluslararası hukuka yapılan göndermelerin yerinde 
olması nedeniyle çalışmada yapılacak karşılaştırmalarda “örnek karar” 
olarak ele alınacaktır4. 
                                                      
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk , “ Ad ve Soyada İlişkin Karar-

lar. Bireyin Kimlik Hakkı”, AYHD, 2014-5 (bu sayıda). 
2 AYM, E. 2011/34, K. 2012/48, 30.03.2012.  
3 AYM, E. 2011/51, K. 2012/32, 01.03.2012. 
4 AYM, E. 2011/7737, K. 2011/65, 08.12.2011.  
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2011 yılında yakın aralıklarla verilen diğer iki karar ise bu çalış-
mada dile getirilecek eleştirilerin esas dayanağını oluşturmaktadır. 
AYM, 10.03.2011 tarihli kararında, evli kadınların yalnızca kendi so-
yadlarını kullanmalarına olanak tanımayan Türk Medeni Kanunu’nun 
187. maddesinin Anayasa’nın 2., 10., 12., 17. ve 41. maddelerine aykırı-
lık teşkil etmediğine hükmetmiştir5. Mahkeme, 17.03.2011 tarihli kara-
rında ise Soyadı Kanunu’nun 3. maddesinde öngörülen, yabancı ırk ve 
millet isimlerinin soyadı olarak kullanılamayacağı kuralını Anayasa’nın 
10. maddesine aykırı bulmamıştır6. Karar gerekçelerinde öne çıkan temel 
argüman, soyadının ailenin ve ulusun birlik ve bütünlüğünü koruduğu 
yönündedir. Buna göre, yabancı kökenli soyadı kullanmanın yasaklan-
masıyla milli birlik ve bütünlük pekişecek, aile için ortak bir soyadının 
belirlenmesiyle aile birliğinin devamı sağlanacaktır. Ailenin erkek eşin 
soyadı ile temsil edilmesi ise “kamu yararı, kamu düzeni ve kimi zorun-
luluklar” nedeniyle eşitlik ilkesini ihlal etmeyecektir. Belirtmek gerekir 
ki her iki kararda da 17 yargıçtan 8’i karşı oy kullanmıştır. 

Nihayet 19.12.2013 tarihinde bir bireysel başvuruyu karara bağla-
yan AYM, Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesindeki düzenlemenin 
Anayasa’nın 17. maddesini ihlal ettiğine oybirliğiyle kanaat getirmiştir7. 
Evli kadına kendi soyadını tek başına kullanma imkanı tanıyan bu karar 
önemli bir kazanım olarak kayda geçse de, Mahkeme içtihadına yönelti-
len eleştirilere yenilerinin eklenmesine neden olmuştur. 

AYM’nin soyadına ilişkin kararları değerlendirilirken beş temel 
soruya cevap aramak yerinde olacaktır. Bu sorular sırasıyla eşitlik ilke-
sinin yorumlanması (I), uluslararası insan hakları hukukunun işlevi (II), 
yasa koyucuya tanınan takdir marjı (III), Mahkeme kararlarındaki tutar-
sızlıklar (IV) ve 19.12.2013 tarihli kararın anlamı (V) üzerinde yoğunla-
şacaktır. 

 
I– EŞİTL İK İLKESİ YENİDEN YAZILAB İLİR Mİ? 
Kanun önünde eşitlik ilkesinin algılanışı ve uygulanışı AYM’nin 

en tartışmalı kararlarının merkezinde bulunmaktadır. Hatırlatmak gerekir 
ki, kadın-erkek eşitli ğini ihlal eden çok sayıda düzenleme 2001 yılında 
kabul edilen yeni Türk Medeni Kanunu’nda yer almamıştır. Öte yandan, 
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin bir parçası olan 2001 Anayasa refor-
muyla 41. maddeye “aile (...) eşler arasında eşitli ğe dayanır” ibaresi ek-

                                                      
5 AYM, E. 2009/85, K. 2011/49, 10.03.2011. Bkz. Seda İrem Çakırca, “Evli Kadının 

Soyadına İlişkin Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, İÜHFM, C. LXX, S. 2, 
2012, s. 147 vd. 

6 AYM, E. 2009/47, K. 2011/51, 17.03.2011.  
7 AYM, n° 2013/2187, 19.12.2013. 
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lenmiştir. 2004 Anayasa değişikli ği ise 10. maddeye yeni bir paragraf 
ekleyerek bu gelişim çizgisini sürdürmüştür. Buna göre “kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir” ve “Devlet, bu eşitli ğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür”. Ve nihayet 2010 yılı Anayasa değişikli ği bu 
paragrafa yeni bir cümle ekleyerek pozitif ayrımcılığın eşitlik ilkesine 
aykırı olarak yorumlanamayacağını belirtmiştir. Yasa teklifinin genel 
gerekçesine bakıldığında, 2010 değişikliklerinin temel amaçları arasında 
kadın-erkek eşitli ğinin sağlanması da yer almaktadır. Söz konusu eşitli-
ğin hayata geçirilmesi konusunda yargı organlarını teşvik etmek için 
daha fazla ne yapılabilirdi? AYM’nin eşitlik kavramını ele alış biçimi bu 
reformların pek de dikkate alınmadığını göstermektedir. 

Mahkeme’ye göre, “eşitlik ilkesinin amacı, hukuksal durumları 
aynı olanların kanunlarca aynı işleme bağlı tutulmalarını” sağlamaktır. 
Bununla birlikte, “kanun önünde eşitlik herkesin her yönden aynı kural-
lara bağlı tutulacağı anlamına gelmez”. Başka bir ifadeyle, “durum ve 
konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik 
kuralları gerekli kılabilir”. Sonuç olarak, aynı hukuksal durumların aynı, 
ayrı hukuksal durumların farklı kurallara bağlı tutulması eşitlik ilkesine 
aykırılık teşkil etmeyecektir. Evli kadının soyadına ve yabancı ırk ve 
millet isimleri içeren soyadına ilişkin kararlarda da benimsenen bu eşit-
lik anlayışı sayesinde AYM, evlilik birliği içerisinde erkeğin ve kadının 
hukuksal durumlarının farklı olduğunu ve de yabancı kökenli bir soyadı 
kullanmak isteyenler ile Türkçe bir soyadı seçenler arasında hukuksal 
konumları bakımından bir farklılık bulunduğunu kabul etmiştir. Oysa, 
birtakım yapay kategorilerin oluşturulması suretiyle ayrımcı muamelele-
rin meşrulaştırılması, tam da kanun önünde eşitlik ilkesinin yasakladığı 
davranış modeline tekabül etmektedir. Erkeğin kadından farklı, daha 
doğrusu üstün, bir hukuksal konumda olduğunun savunulması, cinsiyete 
dayalı her türlü ayrımcılığı peşinen haklılaştıracak bir tutumdur. Aynı 
şekilde, yabancı soyadı kullanmak isteyen kimseleri ayrı bir statüde de-
ğerlendirmek, etnik temelli ayrımcı uygulamaları hukuka uygun hale 
getirecektir. Mahkeme’nin söz konusu ayrımları yaparken herhangi bir 
dayanak göstermemesi ise oluşturulan hukuksal kategorilerin tamamen 
kurgusal nitelikte olduğuna işaret etmektedir. Özetle, AYM’nin şekil-
lendirdiği eşitlik kavramı, yapısı gereği, eşitlik ilkesinin ihlal edilmesini 
kolaylaştırmakta hatta desteklemektedir. 

Kanun önünde eşitlik ilkesine ilişkin eleştirmeye diğer bir başka 
yaklaşım bu ilkenin uygulanma alanının belirlenmesinde ortaya çık-
maktadır. Yabancı kökenli soyadı kararında AYM, eşitlik ilkesinin ne-
den ihlal edilmediğini şu şekilde açıklamaktadır: Anayasa’ya aykırılığı 
öne sürülen kural “yeni alınacak soyadını yabancı ırk ve millet ismi ola-
rak almak isteyen herkese ayrım gözetilmeksizin uygulanmaktadır. Bu 
nedenle kuralın, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bir yönü de bulun-
mamaktadır”. Oysa somut vakada, belirli bir grup içerisindeki kimseler 
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arasında ayrımcılık yapıldığı yönünde bir iddia öne sürülmemiş, bizzat 
söz konusu grubun ayrımcılığa maruz kaldığı savunulmuştur. Şayet, So-
yadı Kanunu’nun iki etnik köken ya da iki yabancı dil arasında bir eşit-
sizlik yarattığı iddia edilseydi, AYM’nin saptaması haklı görülebilirdi. 
Ancak dile getirilen itiraz yabancı kökenli soyadlarının kullanılmasını 
yasaklayan genel bir kuralı hedef almaktadır. Bu nedenle AYM’nin tezi 
yerinde olmadığı gibi gerçek eşitsizliğin üstünü örtmeyi amaçlamaktadır. 
Aynı akıl yürütme Mahkeme’nin incelediği bir diğer başvuruya uygu-
landığında kaçınılmaz olarak şu sonuca ulaşılacaktır: Kadının evlen-
mekle kocasının soyadını alacağı kuralı, evlenen bütün kadınlara ayrım 
gözetilmeksizin uygulandığından Anayasa’da tanımlanan eşitlik ilkesine 
aykırı olarak değerlendirilemeyecektir! AYM uluslararası insan hakları 
hukukunda da açık bir şekilde tanımlanmış eşitlik ilkesini nasıl bu şe-
kilde yorumlayabilir? 

 
II– ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU NE İŞE 

YARAR? 
AYM’nin evli kadının soyadına ilişkin iki kararının arasında yak-

laşık on üç yıllık bir zaman farkı bulunmaktadır8. Bu süre zarfında mey-
dana gelen kayda değer tek değişimin azınlıkta kalan yargıçların sayısı 
oluşu, kadın-erkek eşitli ğinin sağlanması açısından hayal kırıklığı yara-
tacak niteliktedir9. Oysa aradan geçen zaman içerisinde, Anayasa’da 
önemli değişiklikler yapılması ve yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürür-
lüğe girmesi bir yana, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) bir 
kararı AYM içtihadının ne denli tartışmalı olduğunu gözler önüne ser-
miştir. İHAM, 16 Kasım 2004 tarihli Ünal Tekeli kararında, Türk Me-
deni Kanunu’nun 187. maddesinin cinsiyete dayalı bir ayrımcılık yarat-
tığına ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin (İHAS) 14. maddesini, 8. 
madde ile bağlantılı olarak, ihlal ettiğine oybirliği ile karar vermiştir10. 
İHAM özetle, evlilik birliğinin kadının soyadı ile de temsil edilebilece-
ğine, bu birliğin korunması için ortak bir aile adının elzem olmadığına 
ve evli kadının evli erkeğe göre farklı bir muameleye tabi tutulması ko-
nusunda Türkiye’nin nesnel ve haklı gerekçeler sunamadığına dikkat 
çekmiştir. İHAM, 2013 yılında verdiği üç ayrı kararda, detaylı bir ince-

                                                      
8 1998 yılında verilen ilk karar (AYM, E. 1997/61, K. 1998/59, 29.09.1998) için bkz. 

Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk , a.g.m. 
9 1998 kararında 11 yargıçtan 3’ü karşı oy kullanmışken, 2011 yılında 17 yargıçtan 8’i 

karara muhalif kalmıştır. 
10 Ünal Tekeli/Türkiye, 29865/96, 16.11.2004. Bkz. Gülay Arslan Öncü, Özel Yaşa-

mın Korunması Hakkı, Beta, İstanbul, 2011, s. 234. 
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lemeye girişmeksizin, 2004 yılından sonra herhangi bir ilerleme sağlan-
madığını tespit ederek Türkiye’yi aynı konuda tekrar mahkum etmiştir11. 

AYM, evli kadının soyadına ilişkin kararında Ünal Tekeli içtiha-
dına ne ölçüde yer vermiştir? İtirazın gerekçesi ve karşı oy yazıları 
okunmadığı takdirde bu soruya “hiç” cevabını vermek yanlış olmaya-
caktır. Gerçekten de AYM, 10.03.2011 tarihli kararında, açık veya örtülü 
bir şekilde Ünal Tekeli kararına atıf yapmamakta, kendi kararını İHAM 
içtihadı açısından haklılaştırma çabası içerisine girmemektedir. Bununla 
birlikte, AYM’nin İHAM kararlarını tamamen görmezden geldiği de 
söylenemez. Nitekim evli kadının soyadı ve yabancı kökenli soyadı ka-
rarlarında, AYM Avrupa Mahkemesi içtihadına bir paragraf ayırmıştır: 
İHAM, soyadı kullanımı ile ilgili başvuruları Sözleşme’nin 8. maddesi 
kapsamında incelemiş ve kararlarında, kamu yararının gerekleri uyarınca 
soyadı değiştirme imkânına sınırlamalar getirilebileceğini ve yasa koyu-
cunun bu konuda takdir hakkının bulunduğunu ifade etmiştir. Hemen 
eklemek gerekir ki, söz konusu olan gerçek anlamda bir atıf değildir, zira 
AYM herhangi bir karar adı, başvuru numarası veya karar tarihi belirt-
memiştir! Doğrudan Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesindeki dü-
zenleme nedeniyle Türkiye’yi mahkûm eden kesinleşmiş bir İHAM ka-
rarı mevcutken, AYM anonim bir karara atıf yapmayı tercih etmiştir12. 

En azından “endişe verici” olarak nitelendirilebilecek bu tutumun, 
uluslararası hukukun iç hukuka etkileri üzerinde önemli sonuçlar doğu-
racağı açıktır. Bu hususu düzenleyen Anayasa madde 90/5’e göre, usu-
lüne göre yürürlük kazanmış temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslara-
rası anlaşmaların yasalar karşısında uygulanma üstünlüğü bulunmakta-
dır. Bu kural uyarınca, ulusal mahkemelerin, uyguladıkları yasa hüküm-
lerinin İHAS’a uygunluğunun denetimini yapmaları ve bir uyuşmazlık 
durumunda söz konusu hükümleri uygulamaktan imtina etmeleri gerek-
mektedir. Bu yükümlülük, uygulanacak yasa hükümlerinin AYM tara-
fından Anayasa’ya uygun bulunması durumunda dahi geçerliliğini ko-
rumaktadır. Bu türden bir durumla Fransız hukukunda karşılaşılmış ve 
yerel mahkemeler Anayasa Konseyi’nin onayladığı bir yasayı İHAS’a 
aykırı bularak bertaraf etmişlerdir13. Günümüzde tamamen sıradanlaşmış 
bu teknik Türkiye’de ne ölçüde benimsenmiştir? 

                                                      
11 Leventoğlu Abdulkadiroğlu/Türkiye, 7971/07, 28.05.2013; Tuncer Güneş/Türkiye, 

26268/08, 03.09.2013; Tanbay Tüten/Türkiye, 38249/09, 10.12.2013. 
12 Seda İrem Çakırca, “Evli Kadının Soyadına İlişkin Güncel Gelişmelerin 

Değerlendirilmesi”, s. 156. 
13 Olivier Dutheillet de Lamothe, “Contrôle de constitutionnalité et contrôle de 

conventionnalité”, in Juger l’administration, administrer la justice, Mélanges en 
l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz, Paris, 2007, s. 318. 
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Hiç kuşku yok ki, uluslararası hukukun yasalar karşısında üstün-
lüğü kuralına saygı göstermek, en başta, ülkenin en yüksek yargı organı 
olan Anayasa Mahkemesi’ne düşmektedir. Her ne kadar yasaların 
İHAS’a uygunluğunun denetimini yapmak görev ve yetki alanına gir-
mese de, AYM’nin İHAS’a uygun bir yorum yöntemi geliştirerek diğer 
yargı organlarını Anayasa madde 90/5’i dikkate almaya teşvik etmesi 
mümkündür. Ancak, evli kadının soyadına ilişkin kararda, AYM hiçbir 
açıklama yapmadan Anayasa’nın 90. maddesinin başvuruyla bir ilgisi 
olmadığına hükmetmiştir. İHAM içtihadının bu şekilde göz ardı edilmesi 
kısa sürede yargı kararlarında karşılık bulmuştur. Ünal Tekeli kararına 
dayanarak yalnızca kendi soyadını kullanmak isteyen evli bir kadının 
başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Anayasa madde 
90/5’in somut vakada uygulanamayacağını savunmuştur14. Oybirliğiyle 
alınan karara göre, AYM tarafından Anayasa’ya uygun bulunmuş yü-
rürlükteki bir kanun hükmüne aykırı davranmak mümkün değildir. Öte 
yandan, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde evli kadının 
evlenmeden önceki soyadını muhafaza edeceğine dair açık bir düzen-
leme bulunmadığını kaydeden Yargıtay, Anayasa madde 90/5’in uygu-
lanabilmesi için gerekli olan “aynı konuda farklı hüküm” koşulunun 
gerçekleşmediğini öne sürmüştür. Yargıtay, sonuç olarak, Türk Medeni 
Kanunu’nun 187. maddesinin uygulanmaması durumunda AYM kararla-
rının bağlayıcılık etkisinin bertaraf edileceğine ve “aile birliğinin ve bü-
tünlüğünün kocanın soyadı üzerinden devamına ilişkin genel prensibin” 
ihlal edileceğine karar vermiştir. Yargıtay kararı, Anayasa madde 90/5’i 
son derece dar yorumlayarak adeta bu maddenin içini boşaltmıştır. 
İHAM içtihadını dikkate almadan salt İHAS metnine gönderme yapıl-
ması, bu sözleşmenin iç hukuktaki yasa-üstü konumunu işlevsiz kılmış-
tır. Yargıtay’ın bu yönde bir karar verirken doğrudan AYM’nin 
10.03.2011 tarihli kararına dayanması ise uluslararası insan hakları hu-
kukunun AYM tarafından ihmal edilişinin diğer yargı organlarını da 
cesaretlendirdiğini göstermektedir. 

Başlangıçta sorulan soruya dönülecek olursa, adı geçen kararlarda 
uluslararası hukukun bireyin aleyhine kullanıldığı söylenebilir. Nitekim 
İHAS’a yapılan göndermeler insan haklarına saygılı bir sonuca ulaş-
maktan ziyade, çoğunlukla, temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırla-
maları haklılaştırmaya hizmet etmiştir. Temel haklar konusunda ulusla-
rarası hukukun daha güçlü bir koruma sağladığı durumlarda ise yargı 
organlarının bireyin lehine olan kararları göz ardı ettiği açıkça görül-
mektedir. Ulusal takdir payı doktrininin AYM tarafından kullanılış bi-
çimi bu tespitleri destekler niteliktedir. 

                                                      
14 Yargıtay, 2. Hukuk Dairesi, E. 2011/7737, K. 2012/16695, 18.06.2012. 
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III– TAKD İR MARJI DOKTR İNİ AYRIMCI UYGULAMA-
LARI ME ŞRULAŞTIRILAB İLİR Mİ? 

AYM’nin en tartışmalı iki kararının ortak noktalarından biri takdir 
payı veya marjı doktrininin seferber edilmiş olmasıdır. Gerekçeleri ol-
dukça kısa olan her iki kararda da, AYM üç farklı yerde, yasa koyucu-
nun soyadı kullanımını düzenleme konusunda takdir yetkisi olduğunu 
ifade etmiştir. Bu yargı başlı başına hatalı olmamakla birlikte, AYM’nin 
soyadı kullanımı özelinde bu doktrine başvurmuş olması iki önemli 
eleştiriyi beraberinde getirmiştir: Bunlardan ilki söz konusu doktrinin iç 
hukukta uygulanabilirliğine, ikincisi ise yasa koyucuya tanınan takdir 
payının kapsamına ilişkindir. 

Bu konuda yanıt aranması gereken ilk soru, İHAM’ın uyguladığı 
yargılama tekniğinin temel unsurlarından biri olan takdir payı doktrini-
nin ulusal hukuk düzeninde de aynı şekilde kullanılıp kullanılamayaca-
ğıdır15. Zira AYM, yasa koyucuya serbest bir hareket alanı bırakırken 
doğrudan İHAM içtihadını referans göstermektedir. İHAS etrafında şe-
killenen koruma sisteminin ikincil özelliğinden kaynağını alan takdir 
marjı doktrini, Sözleşme’ye taraf Devletlere, yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesinde bir miktar serbesti tanınmasını ifade etmektedir16. Nite-
kim İHAM’ın da sıklıkla vurgu yaptığı gibi, Devlet makamları, ülkenin 
esaslı güçleriyle kurdukları doğrudan ve sürekli temas sayesinde, 
İHAS’ta yer alan güvencelerin ulusal düzeyde hayata geçirilmesi konu-
sunda uluslararası bir yargı organına nazaran daha elverişli bir konum-
dadırlar17. Öte yandan, takdir marjı doktrininin Avrupa Konseyi’nde 
hukuksal çoğulculuğun korunmasına ve bu yolla Konsey hukukunun her 
ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal gerçekliklerine adapte edilmesine 
olanak tanıdığı söylenebilir18. Bu açıdan bakıldığında, takdir marjı kav-
ramı, Devletlerin iç hukukuna aşırı bir müdahalede bulunmaktan kaçınan 
İHAM için bir nevi kendi kendini sınırlama mekanizması olarak da gö-
rülebilir. 

Bu kısa açıklama ışığında, İHAM içtihadında vücut bulan takdir 
payı doktrininin bu şekliyle iç hukukta uygulanamayacağını söylemek 
hiç de zor değildir19. Her şeyden önce, Sözleşme’ye taraf Devletlere bir 

                                                      
15 Bu konuda bkz. Tolga Şirin , “Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahke-

mesi Açısından Anlamı”, AYHD, 2013-4, s. 386 vd. 
16 Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 9e éd., PUF, 

Paris, 2008, s. 222. 
17 Handyside/Birleşik Krallık, 5493/72, 07.12.1976, § 48. 
18 Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’homme, 4e éd., 

Dalloz, Paris, 2008, s. 52.  
19 Bkz. Tolga Şirin , a.g.m., s. 389 vd. 
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hareket marjı tanınmasını meşru kılan nedenlerin ulusal bir hukuk düze-
ninde geçerli olmayacağı aşikârdır. Bu düzenin bir parçası olan 
AYM’nin, ulusal özerklik veya hukuksal çoğulculuk benzeri tezleri ileri 
sürerek kendi yetkisini sınırlaması söz konusu olamayacaktır. Altı çizil-
mesi gereken bir başka nokta, İHAM’ın takdir payı bıraktığı ulusal ma-
kamlardan birinin de AYM olduğudur. İHAM içtihadında her ne kadar 
yasa koyucunun takdir marjı ön plana çıksa da, yürürlükteki hukuk ku-
rallarını uygulayan veya yorumlayan yargı organlarına da aynı ölçüde bir 
serbesti tanınmıştır20. Bu nedenle, AYM’nin söz konusu doktrini öne 
sürerek yasaların Anayasa’ya uygunluğu denetimini zayıflatması doğru 
bir yaklaşım olarak görülemez. Başka bir deyişle, kendisinin de ortak 
olduğu takdir marjının tümünü yasa koyucuya aktarmak ve bunun sonu-
cunda kendi yetkilerini sınırlamak takdir marjı doktrininin anlamı ve 
amacıyla bağdaşmamaktadır. AYM’nin bu tutumu sürdürmesi, anaya-
sallık denetiminin etkisinin azalmasına ve yasa koyucunun Anayasa’yla 
bağlı olması kuralının aşınmasına neden olacaktır. 

Bununla birlikte yasama organının takdir marjının olmadığı da sa-
vunulamaz. Sahip olduğu demokratik meşruiyet nedeniyle, toplumsal 
ihtiyaçların ve ülke önceliklerinin belirlenmesi, kaynakların kullanımı ve 
başvurulacak yöntem ve araçlar konularında yasamanın geniş bir hareket 
alanı olduğu kabul edilmelidir. Fakat Anayasa’ya ve insan haklarına 
saygı, bu takdir payının doğal sınırını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, 
AYM yasa koyucuya takdir marjı tanırken, İHAM’ın yaptığı gibi, bu 
marj üzerinde bir uygunluk ve ölçülülük denetimi de yapmalıdır. Bu 
denetimin esnekliği ise söz konusu takdir marjının kapsamına göre be-
lirlenecektir. 

AYM’nin takdir marjı doktrinini kullanırken göz ardı ettiği ikinci 
husus tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Nitekim Mahkeme, ka-
rarlarının hiçbir yerinde yasama organına tanınan takdir payının kapsa-
mına ilişkin bir açıklama yapmamıştır. Oysa Ünal Tekeli kararı okundu-
ğunda, evli kadının evlilik öncesi soyadını muhafaza etmesi konusunda 
kamu makamlarının takdir payının bulunmadığı anlaşılmaktadır21. Av-
rupa Konseyi’ne üye Devletlerde, aile soyadının belirlenmesinin eşler 
arasında eşitlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştiğini belirten İHAM, bu 
Devletler arasında yalnızca Türkiye’de kadının evlenmeyle otomatik 
olarak kendi soyadını kaybettiğini hatırlatmıştır22. Avrupa Konseyi 
bünyesinde oluşan bu konsensüs karşısında, Türkiye’nin takdir marjı 
içerisinde hareket ettiğini savunmak, en azından İHAS hukuku bağla-
mında, mümkün değildir. 
                                                      
20 Handyside/Birleşik Krallık, 5493/72, 07.12.1976, § 48. 
21 Ünal Tekel/Türkiye, 29865/96, 16.11.2004. 
22 Ünal Tekel/Türkiye, 29865/96, 16.11.2004, § 61. 
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Sonuç olarak, uluslararası insan hakları hukukuna yapılan gön-
dermelerde olduğu gibi, AYM’nin takdir payı doktrinine başvurması 
temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamaları haklılaştırmayı amaç-
lamaktadır. 

 
IV– MAHKEME KARARLARINDAK İ ÇELİŞKİLER NASIL 

YORUMLANMALIDIR?  
AYM’nin soyadına ilişkin içtihadında eleştiriye açık bir başka 

nokta, kararlar arasında açık ve ciddi çelişkiler bulunmasıdır. Bunların 
üç örnek etrafında gün ışığına çıkarılması mümkündür: Uluslararası hu-
kuka atfedilen değer, evli kadının hukuki statüsü ve ayrımcı uygulama-
lara dayanak oluşturan yasal düzenlemelerin yorumlanması. 

Yukarıda da değinildiği üzere, AYM’nin uluslararası insan hakları 
hukukuna yaklaşımı belirsizdir. Örneğin, çocuğun soyadının belirlenme-
sine ilişkin kararda23 çok sayıda uluslararası belgeye doğru ve yerinde 
göndermeler yapan Mahkeme, diğer kararlarında aynı tutumu sergile-
memiş, başta İHAS olmak üzere iç hukukun bir parçası olan ve doğru-
dan uygulanma koşullarını haiz birçok sözleşmeyi göz ardı etmiştir. 
AYM tarafından incelenen başvuruların hepsinin eşitlik ilkesinin ihlali 
iddiasını içerdiği düşünüldüğünde, bu kararsız tutumun mazur görülebi-
lir bir yanı bulunmamaktadır. Buna ek olarak, AYM’nin İHAM kararla-
rından alıntı yaptığı bölümlerin, başvuruda dile getirilen hukuki mesele-
lerle doğrudan ilintili olmadığını ve İHAM’ın birçok kararında tekrarla-
dığı genel saptamalardan ibaret olduğunu hatırlatmak yerinde olacaktır. 
Bu açıdan bakıldığında, AYM’nin öngörülebilirliği oldukça zayıf bir 
içtihat oluşturduğu söylenebilir. 

Aynı tespiti, evli kadının hukuki konumu veya evlilik içerisinde 
eşlerin eşitli ği konusunda da dile getirmek mümkündür. Çocuğun soya-
dına ilişkin kararda AYM’nin kadın-erkek eşitli ği üzerine yaptığı de-
ğerlendirmeler son derece tutarlıdır. Mahkeme’ye göre, “eşitlik ilkesi, 
aynı konumda bulunan kadın ve erkeğin yasalar önünde eşit haklara sa-
hip olmasını gerektirir” ve “kişinin cinsiyeti nedeniyle karşı cinse göre 
ayrıcalıklı duruma getirilmesi bu ilkeye aykırı düşer”. Dahası, yine 
Mahkeme’ye göre, “eşler, evliliğin devamı boyunca ve boşanmada sahip 
oldukları hak ve yükümlülükler bakımından aynı hukuksal konumdadır-
lar”. Hiç kuşku yok ki, AYM aynı ilkeleri evli kadının soyadını konu 
alan başvuruya uygulamış olsaydı, kaçınılmaz olarak aynı sonuca, yani 
eşitlik ilkesinin ihlaline, ulaşacaktı. Ne var ki, evli kadının kocasının 
soyadını taşıma zorunluluğu söz konusu olduğunda, AYM kadının ve 
erkeğin aynı hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu belirtmekten ka-

                                                      
23 AYM, E. 2011/7737, K. 2011/65, 08.12.2011. 
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çınmakta ve evli kadının hukuki konumunun evli erkeğinkinden farklı 
olduğunu savunabilmektedir. Özetle, AYM içtihadında eşler bazı du-
rumlarda aynı, bazı durumlarda farklı hukuki konumlara sahip olabil-
mektedir. 

AYM kararlarında öne çıkan bir başka tutarsızlık, aynı yasanın iki 
ayrı başvuruda iki farklı şekilde yorumlanmasıdır. Bir kez daha çocuğun 
soyadının belirlenmesine ilişkin karara bakıldığında, Mahkeme’nin So-
yadı Kanunu’nun 1934 yılında kabul edilmesine ve adı geçen kanunun 
ilk kez soyadının alınması konusunda düzenlemeler içermesine değin-
diği görülmektedir. Mahkeme öte yandan, Soyadı Kanunu’nun “koca 
evlilik birli ğinin reisidir” ilkesine uygun düzenlemeler içerdiği, ancak bu 
ilkenin Türk Medeni Kanunu’ndan çıkarıldığını hatırlatmaktadır. Eşitlik 
ilkesinin hayata geçirilmesi amacıyla yapılan değişikliklere ve uluslara-
rası hukuktaki genel eğilime de gönderme yapan AYM, dinamik ve ge-
liştirici bir yorumla Soyadı Kanunu’ndaki ayrımcı kuralı eşitlik ilkesine 
aykırı bulmuştur. Yine Soyadı Kanunu’ndan kaynaklanan bir ayrımcılık 
iddiasının gündeme geldiği yabancı kökenli soyadı kararında24 ise 
AYM’nin yaklaşımı oldukça farklı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşlarının Türkçe’den başka bir dilde soyadı almalarını yasaklayan 
hükmün ilk defa soyadının alınmasını düzenleyen bir yasa maddesi ol-
duğu Mahkeme tarafından dikkate alınmamıştır. Öte yandan, “milli bir-
lik ve bütünlük” gerekçesi günümüzde hala söz konusu yasağı haklı kı-
labilir mi sorusu AYM tarafından gündeme getirilmemiştir. Oysa ulus 
devlet ideali etrafında şekillenen genç bir cumhuriyetin 1934 yılındaki 
milli birlik ve bütünlük kaygısının 2011 yılında aynı şekilde algılanama-
yacağını savunmak pek de zor değildir. Birçok Avrupa Devletindeki 
uygulamaların tanıklık ettiği gibi, yabancı bir soyadı kullanmanın ulusal 
birliğe zarar vereceği tezi bugünün gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. 
AYM statik bir yorum yapmayı tercih ederek yürürlükteki bir yasağı 
yaklaşık 80 yıl öncesinin kaygılarıyla meşrulaştırmıştır. Bu amaçla, 1934 
yılında çıkarılan Soyadı Nizamnamesi’ne değinmiş, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ihtisas komisyonları ve Genel Kurul tutanaklarını incele-
mekten dahi imtina etmemiştir. 

AYM içtihadının barındırdığı bu çelişkiler yukarıda dillendirilen 
diğer eleştirilerle bir araya getirildiğinde şu sonuç çıkmaktadır: Mah-
keme herhangi bir konuda karar verirken, önceden belirlenmiş ve tutarlı 
bir şekilde oluşturulmuş ilkeler ışığında hareket etmemektedir. Aksine, 
önüne gelen anayasaya aykırılık iddiası konusunda kesin bir hükme va-
rıp, uygulanacak ilkeleri bu doğrultuda yeniden tanımlamakta veya şe-
killendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, AYM’nin kendisini farklı bir 
sonuca götürecek referanslardan ve argümanlardan kaçınması anlaşılır 
                                                      
24 AYM, E. 2009/47, K. 2011/51, 17.03.2011. 
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görünmektedir. Aynı şekilde, İHAM içtihadının esasının göz ardı edil-
mesi, takdir marjı doktrininin seferber edilmesi, kanun önünde eşitlik 
ilkesinin eğilip bükülmesi ve istikrarsız bir biçimde uygulanması şaşır-
tıcı değildir. Sonuç olarak, AYM, temel hak ve özgürlükleri ihmal etme 
pahasına, birincil hedefi Devletin ve toplumun geleneksel reflekslerinin 
devamını sağlamak olan, ahenksiz ve kırılgan bir içtihat ortaya koy-
maktadır. Bu durum sürdürülebilir mi? 

 
V– 19 ARALIK 2013 KARARI: B İR KOPUŞUN BAŞLAN-

GICI MI?  
AYM içtihadının kadın-erkek eşitli ği için mücadele edenleri derin 

bir karamsarlığa hapsettiği bir dönemde, bir bireysel başvuru neticesinde 
alınan 19.12.2013 tarihli karar Mahkeme’ye yöneltilen eleştirilerin göz-
den geçirilmesini zorunlu kılmıştır. AYM bu kararında, evli kadının yal-
nızca kendi soyadını kullanmasına izin vermeyen düzenlemenin, Ana-
yasa’nın 17. maddesinde öngörülen kişinin “maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme” hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. Oybirliği ile 
alınan bu kararın, ilk bakışta, önemli bir değişime ve ilerlemeye işaret 
ettiğini söylemek mümkündür. Zira Mahkeme, tereddüde yer vermeye-
cek şekilde, Anayasa madde 90/5 uyarınca Türk Medeni Kanunu’nun 
187. maddesinin İHAM içtihadı karşısında uygulanma imkânı bulama-
yacağını belirtmiştir. Mahkeme ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası belgelere yerinde göndermeler 
yaparak ulaştığı bu sonucu desteklemiştir. Ne var ki, karar bir bütün ola-
rak ele alındığında iki temel noktada ciddi eksiklikler göze çarpmaktadır. 

Bunlardan ilki, başvurunun eşitlik ilkesi açısından incelenmemiş 
olmasıdır. Gerçekten de AYM, kararının birçok yerinde kadın-erkek 
eşitli ğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmasına rağmen sonuç olarak 
sadece Anayasa’nın 17. maddesinin ihlal edildiğine kanaat getirmiştir. 
Belirtmek gerekir ki, söz konusu madde soyadını ilgilendiren diğer baş-
vurularda da öne sürülmüş, ancak AYM esas olarak ayrımcılık iddiala-
rına yanıt vermiştir25. Mahkeme 19.12.2013 kararında ise herhangi bir 
açıklama yapmadan “belirtilen ihlal iddiasının mahiyeti gereği” yalnızca 
Anayasa’nın 17. maddesi açısından bir değerlendirme yapılmasının uy-
gun olacağını kaydetmiştir26. AYM böylece, kendi oluşturduğu içtihada 
bir kez daha ters düşme pahasına başvurunun özünü oluşturan kadın-

                                                      
25 Özellikle yabancı kökenli soyadına ilişkin kararda durum böyledir. Bkz. Sibel 
İnceoğlu, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa”, Ece Göztepe, Aykut Çe-
lebi (ed.), Demokratik Anayasa. Görüşler ve Öneriler, Metis, İstanbul, 2012, s. 334. 

26 Par. 21. 
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erkek eşitli ği meselesini savuşturmuştur. Bu nedenle, yeni kararın eşitlik 
konusunda gerçek bir ilerleme kaydettiğini söylemek mümkün değildir27. 

İkinci olarak, AYM’nin ihlal kararı verirken öne sürdüğü gerekçe 
son derece tartışmalıdır. Mahkeme önceki kararlarından farklı olarak, 
kendi soyadını muhafaza etmenin kişi açısından bir temel hak olduğunun 
altını özellikle çizmiştir. Bu tespitin ardından Mahkeme’nin sırasıyla 
somut olaydaki müdahalenin yasal dayanağı, haklı sebebi ve demokratik 
bir toplumda gerekliliği üzerinde durması beklenirdi. Oysa AYM, İHAM 
içtihadını ve temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını düzenleyen Ana-
yasa madde 13’ü hatırlatmakla beraber, bütün enerjisini evli kadının 
kendi soyadını taşıyamamasının yasal dayanağını sorgulamaya adamış-
tır. Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin söz konusu sınırlama için 
tartışmasız bir yasal temel oluşturmasına rağmen, AYM kişinin manevi 
varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkına yapılan müdahalenin hu-
kuki bir temelden yoksun olduğuna karar vermiştir28! Bu sonuca ulaş-
mak için Mahkeme pek de ikna edici olmayan bir yol izlemiştir: Ana-
yasa madde 90 gereği, temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası söz-
leşmeler ile yasalar aynı konuda farklı hüküm içerirlerse, sözleşme hü-
kümleri esas alınır; Türk Medeni Kanunu madde 187, İHAM içtihadı ile 
çatıştığından uygulanma olanağına sahip değildir; mahkemeler uygu-
lanma imkânı bulunmayan bir hükme dayanarak karar tesis edemezler; o 
halde, evli kadının yalnızca kendi soyadını kullanamaması kuralı yasal 
dayanaktan yoksundur29! Evli kadının manevi varlığına yapılan müda-
halenin meşru bir amaç güdüp gütmediği ve demokratik bir toplumda 
gerekli bir müdahale olup olmadığı soruları böylece yanıtsız bırakıl-
mıştır. 

Sonuç olarak AYM, başvurunun özünü ihmal edip salt biçimsel bir 
denetim uygulamıştır. İHAM içtihadının dikkate alınması Anayasa 
madde 90’ın işlemesini sağlamış ancak insan haklarının maddi korun-
ması bakımından herhangi bir katkı sunmamıştır. Bu nedenle, 19 Aralık 
2013 kararını bir kopuş noktası olarak değerlendirmek doğru olmaya-
caktır30. Söz konusu karar, aksine, temel hak ve özgürlüklerin dar 
yorumlandığı geleneksel çizginin bir devamı şeklinde ele alınmalıdır. 

 
                                                      
27 Bkz. Seda İrem Çakırca, “Evli Kadının Bitmek Bilmeyen Soyadı ‘Zaferi’!”, Güncel 

Hukuk, 2014/2-122, s. 60-61. 
28 Aynı yönde bkz. D. Çiğdem Sever, “Kadının Soyadı. Bir Yap-Boz Hikâyesiyle 

Eşitlik Sağlandı mı?”, Güncel Hukuk, 2014/2-122, s. 62-63.  
29 AYM, n° 2013/2187, 19.12.2013, par. 38 vd.  
30 Bununla birlikte, 10.03.2011 kararında Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesini 

Anayasa’nın 17. maddesine aykırı bulmayan iki yargıcın 19.12.2013 kararında ihlal 
yönünde oy kullandığını belirtmek gerekir.  
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SONUÇ YERİNE 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun açılmasının te-

mel amacı İHAM tarafından verilen mahkûmiyet kararlarının önlenme-
siydi. 19 Aralık 2013 tarihli bireysel başvuru kararı, insan haklarına 
saygı anlayışında köklü bir değişiklik gerçekleşmeden de bu hedefe 
şeklen ulaşmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Ancak, AYM’nin bu 
kararda uyguladığı yargılama tekniğinin yalnızca kesinleşmiş bir İHAM 
kararı olması durumunda, dolayısıyla sınırlı sayıda vakada, işlevsel ola-
bileceğinin altı çizilmelidir. Örneğin, AYM aynı yaklaşımla hareket etti-
ğinde, yabancı kökenli soyadı yasağını bir ihlal nedeni olarak değerlen-
diremeyecektir. Aynı şekilde, kadın-erkek eşitli ğinin soyadı kullanımın-
dan başka bir görünümü gündeme geldiğinde AYM’nin yargılama tek-
niği eşitlik ilkesine uygun bir sonuca ulaşamayabilecektir. İHAM içtiha-
dının salt biçimsel olarak dikkate alınmasının uzun vadede Türkiye 
aleyhine yeni ihlal kararlarının çıkmasına yol açacağı ortadadır. 

AYM’nin soyadına ilişkin içtihadı, yüksek mahkemenin henüz 
gerçek anlamda bir “ulusal insan hakları mahkemesi” olmadığını gös-
termiştir. Ulus ve aile kavramları yüceltilirken, birey sürekli olarak ih-
mal edilmiş, soyadının kişinin kimliğinin ana unsurlarından biri olduğu 
yeterli düzeyde ifade edilmemiştir. Anayasa şikayeti yolunun yürürlüğe 
girmesiyle, haksız müdahalelere ve ayrımcı uygulamalara neden olan bu 
yaklaşımda kayda değer bir değişim gözlenmemiştir. Soyadı kararları, 
statükoyu koruma kaygısıyla insan haklarının etkili bir biçimde hayata 
geçirilemeyeceği gerçeğini tekrar gün yüzüne çıkarmıştır. Mevcut duru-
mun tersine çevrilmesi için, AYM’nin misyonunu yeni baştan tanımla-
ması ve temel hak ve özgürlüklerin daha iyi bir şekilde korunmasını bi-
reysel başvurunun tek ve nihai hedefi olarak görmesi kaçınılmazdır. 
Türkiye aleyhine verilen mahkumiyet sayısının azalması ise bu değişi-
min doğal bir sonucu olacaktır. Bu yolda ilerlemek için, AYM’nin insan 
hakları alanında uzmanlaşmış yabancı ve uluslararası mahkemelerin 
yargılama ve yorum tekniklerinden faydalanması yerinde olacaktır. Buna 
ek olarak AYM, kanunların anayasaya uygunluğu denetiminde ve birey-
sel başvuruların incelenmesinde başvurulan ilkelerin ve geliştirilen ar-
gümanların uyumlu olmasını sağlamalıdır. Tutarlı ve öngörülebilir bir 
içtihadın oluşması ancak bu şekilde mümkün olabilir. 

Avrupa Konseyi’nin ilk üyelerinden ve Avrupa Birliği’ne aday 
olan Türkiye’nin Avrupa insan hakları hukukundaki gelişimin uzağında 
kalması mümkün değildir. Bu konuda ilk görev, Avrupa standartlarının 
iç hukuka aktarılmasını sağlayacak olan yasama organına düşmektedir. 
Soyadı üzerine odaklanan bu çalışma, kanun önünde eşitlik ilkesinin 
somut bir şekilde yaşama geçirilmesi için birtakım yasal düzenlemelerin 
zorunlu olduğunu açığa çıkarmıştır. Soyadı Kanunu’nun ve Türk Medeni 
Kanunu’nun 187. maddesinin değiştirilmesi bu yönde atılabilecek ilk 
adımdır. Yasamanın hareket geçmemesi durumunda ise Türkiye’nin bir 
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parçası olduğu uluslararası insan hakları hukukunun gereklerine yerine 
getirmek mahkemelerin anayasal görevidir. Bireysel başvuru mekaniz-
ması, bu alanda öncü olması ve diğer yargı organlarını cesaretlendirmesi 
için gerekli her türlü imkânı AYM’ye sunmaktadır. 
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4+4+4 YASASI HAKKINDA ANAYASA MAHKEMES İ KARARI: 

SUNUŞ 
(SUMMARY OF THE DECISION ON THE 4+4+4 STATUTE OF THE 

CONSTITUTIONAL COURT) 

 
Emrah Kırıt ∗ 

 
ÖZET 
Bu çalışmamız Anayasa Mahkemesi’nin 6287 sayılı Kanun’un 

bazı maddeleri hakkında açılan iptal davası konusunda 20.09.2012 günü 
verdiği kararın özetini kapsamaktadır. Mahkeme, hukuk devleti, eşitlik, 
din ve vicdan özgürlüğü, laik devlet, eğitim hakkı, eğitim hakkının dü-
zenlenmesi ve devletin yükümlülükleri konu başlıklarında Kanun’un 
bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu iddialarını ele almıştır. Ana-
yasa Mahkemesi Kanunun Anayasaya aykırılığı iddiasını reddetmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasası, Ana-

yasa, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı, eğitimin düzenlenmesi, 
eşitlik ilkesi, laik devlet, laiklik. 

 
ABSTRACT 
This study covers the Constitutional Court’s decision of 20.09.2012 in 

which the Court had examined the constitutionality of the spesific provisions 
of Statute No.6287, via an annulment action application case. The Court 
evaluated and addressed the claims of unconstitutionality of certain 
provisions of the Statute, arising from the priciples of the rule of law, 
equality, freedom of conscience and religion, right to education, regulation of 
education and the State’s obligations. The Constitutional Court rejected the 
claims of unconstitutionality about the Statute. 

 
Keywords: Constitutional Court, the 1982 Constitution, Constitution, 

freedom of conscience and religion, the right to education, regulations 
on education, principle of equality, secular state, secularity. 
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Giri ş 
Sunumumuzda kamuoyunda kısa adıyla “4+4+4 yasası” olarak bi-

linen 6287 sayılı Kanun1 hakkında Anayasa Mahkemesi’nde açılan 
aykırılık davası hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM/Mahkeme) 
vermiş olduğu kararı özetleyeceğiz. 

A. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolu hakkında 
Dava, Mahkeme’nin önüne Anayasa’nın 150. maddesine2 istina-

den 121 milletvekili tarafından açılan iptal davası ile getirilmiştir. 
B. Davanın konusu/talep 
Açılan davada, 30.3.2012 günlü 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 1., 
2., 3., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 16., 24. ve 25. maddelerinin Anayasaya 
aykırı olduğu iddiası ileri sürülmüş, bu nedenle kanun hükümlerinin ip-
talleri ve ayrıca yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenil-
miştir.3 

Başvuru talebini incelediğimizde, 6287 sayılı kanunun iptali iste-
nen maddeleri ile bu hükümlerin değiştirilen kanunlardaki konumlarını 
şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

İptalleri ve Yürürlülüklerinin Durdurulması İstenilen Düzen-
lemeler4 

a) Madde 1, 2, 3: 5.1.1961 günlü, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu’nun 3., 7. maddeleri ile 9.maddesinin 1. fıkrası son cümlesinde 
yapılan değişiklik hakkındadır. 

b) Madde 7, 8, 9: 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu’nun 22. maddesi ile 24. maddesinin son cümlesi, 25. Maddesi-
nin mülga birinci fıkrası hakkındadır. 

                                                      
1 E. 2012/65, K. 2012/128, K.T. 20.09.2012, R.G. T: 18/04/2013 S. 28622. 
2 1982 Anayasası Madde 150.- “Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin 
şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde 
doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve 
anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısı-
nın en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin 
bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan 
parti kullanır.”   

3 Başvuruda iptal ve yürürlüğün durdurulması talebine gerekçe olarak ilgili hükümlerin 
1982 Anayasası’nın Başlangıç bölümü ile 2., 5., 7., 11., 14., 17., 24., 27., 41., 42., 
65., 87., 90., 130., 131., 153., 161., 163., 166. ve 174. maddelerine aykırılık iddia-
sında bulunulmaktadır. 

4 Metinde koyu renkle yazılan maddelerin karşılıklarında italik karakterle yazılan 
düzenlemeler, aleyhine iptal davası açılan kanunun değişiklik getirdiği hükümler 
göstermektedir. Koyu renkli madde numaraları ise 6287 sayılı kanundaki madde nu-
maralarıdır. 
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c) Madde 12: 5.6.1986 günlü, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Ka-
nunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde onundan 
fazla” ibaresinin madde metninden çıkarılmasına ilişkindir.. 

d) Madde 13: 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı Kanun’un geçici 1. 
maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer 
alan “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim” ibaresinin “ilköğretim ve ortaöğ-
retim” şeklinde değiştirilmesi ve maddede yer alan “sekiz yıllık kesinti-
siz” ibarelerinin madde metninden çıkartılması hükmüne ilişkindir. 

e) Madde 14: 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nunu’nun 45. Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) bentleri ile (f) bendinin 
birinci cümlesinde yer alan “… ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında 
tamamlayan öğrencilerin …” ibaresinin değiştirilmesine ilişkindir. 

f) Madde 16: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen geçici 
61. Maddesi değiştirilmektedir. 

g) Madde 24: 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
eklenen geçici 13. madde hakkındadır. 

h) Madde 25: 10.12.2003 günlü, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu’na eklenen Geçici 20. madde hakkındadır. 

C. Başvuru gerekçesindeki bazı tespit ve iddialar hakkında 
Bilindiğimiz üzere, 8 yıllık kesintisiz ilköğretim hakkındaki ka-

nunlaştırma, kamuoyunda “28 Şubat süreci” olarak da bilinen, 1997 yı-
lında alınan Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye niteliğindeki kararlarının 
ardından kabul edilen 4306 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye da-
yanmaktadır.5 Başvuruda, 6287 sayılı kanunla, Türkiye’de uygulanan 8 
yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretimin yürürlükten kaldırılmış durumda 
olduğu ifade edilerek, kesintisiz öğretim hakkındaki kanuni düzenleme-
nin; köklü bir süreç ve “Cumhuriyet projesi” olduğu ifade edilmektedir. 

Esasen başvurudaki bu saptamalar, 8 yıllık kesintisiz eğitimin bir 
çeşit “ara rejim dönemi” eleştirilerini çerçevesinde kullanılan “28 Şubat 
Sürecinin bir parçası olarak uygulandığına” ilişkin gerekçenin gerçeği 
yansıtmadığını ifade ediyor. Bu bağlamda, iptal davası başvuru gerekçe-
sinde 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesinin bilimsel ve demokratik bir 
süreç sonunda gerçekleştirildi ği konusunda çeşitli veriler ve kararlara 
atıfta bulunulmuştur.6 

                                                      
5 4306 Sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve 

Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 24/3/1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanundan Değişiklik yapılması ve Bazı 
Kağıt ve İşlemlerden Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun”, K.T. 16/8/1997, R.G. 
T: 18/8/1997 S. 23084.  

6 05/01/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanununun 3. madde-
sinde, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 22., 24. ve 
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Hukuk devleti ilkesi açısından yapılan tespitler: 6278 sayılı 
Kanunda yer alan 60 aylık çocukların ilköğretime başlatılması esasının 
uygulamada mümkün olmayacağının anlaşıldığı ve bu nedenlerle Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın idari düzenlemelerle sorunu çözmeye çalıştığı, 
Bakanlığın bu uygulamasının hukuki güvenliğin temelinde yatan belirli-
lik ve öngörülebilirlik unsurlarını taşımadığını gösterdiği ifade edil-
mektedir. Anayasanın 2. maddesinde belirtilen hukuk devletinin vatan-
daşlarına hukuk güvenliği sağlamasını gerekli kıldığını, hukuk güvenli-
ğinin, kurallarda belirlilik ve öngörülebilirlik gerektirdiğini, hukuk dev-
letinde yargı denetiminin sağlanabilmesi için ise yönetimin görev ve 
yetkilerinin sınırının yasalarda açıkça gösterilmesinin zorunluluk olduğu 
AYM’nin eski kararlarına atıfta bulunarak vurgulanmıştır.7 

Kamu yararına uygunluk bakımından: Kanuni düzenlemenin, 
çocukları okul öncesi eğitime devam etmeleri gereken bir dönemde ken-
dileri için henüz uygun olmayan ilköğretim okullarına almanın bilimsel 
esaslara da aykırı olduğu ifade edilmektedir. Durumun akademik ku-
rumlardan alınan raporlarda da açık olarak belirlendiği halde kanunda 
yer aldığı ve bunun da kamu yararına ve bilimsel esaslara aykırı bir dü-
zenleme olduğu iddia edilmiştir. 

Çocukların korunması görevi bakımından: Fiziksel, bedensel, 
sosyal ve duyusal özellikleri açısından ilköğretime hazır olmayıp okul 
öncesi eğitime gitmeleri gereken 60-72 aylık çocuklar için okul öncesi 
eğitimi zorunlu tutmak yerine, bu çocukların birden somut işlem çağına 
atlatılarak ilköğretime başlatılmaları çocukların istismarı sonucunu do-
ğuracağı ileri sürülmüştür. Bu durumun “çocukların korunması” göre-
vine ilişkin olarak Anayasanın 41. maddesine aykırı olduğu ifade edil-
mektedir. 

Eğitim hakkına ve eşitlik ilkesine aykırılık bakımından Yapılan 
düzenlemenin çağdaş bilim ve eğitim esaslarına uygun olmamasının 
nedeniyle ise Anayasanın 42. maddesindeki “eğitim hakkı” düzenleme-

                                                                                                                                 
25. Maddelerinde; 8 yıllık kesintisiz eğitim konusunda düzenlemeler bulunduğu ör-
neklenmektedir. Benzer biçimde, 23-26 Haziran 1981 tarihlerinde toplanan X. Milli 
Eğitim Şurası’nda, 18-22 Haziran 1988 tarihleri arasında toplanan XII. Millî Eğitim 
Şurası’nda, 13-17 Mayıs 1996 tarihleri arasında toplanan XV. Millî Eğitim Şu-
rası’nda hedef olarak koyulduğu belirtilmektedir. 8 yıllık kesintisiz eğitim hedefinin 
1993, 1995 yıllarına ait bütçelerle açılan ve ilköğretim kurumlarına dönüştürülen 
okullar dikkate alındığında görülebileceği gibi örnekler verilerek, söz konusu uygu-
lamanın 28 Şubat sürecinden çok daha eskilere giden çalışmaların ürünü olduğu vur-
gulanmaktadır.  

7 AYM, E.1985/1, K.1986/4 sayılı Kararı; “Yasa koyucuya verilen düzenleme yetkisi, 
hiçbir şekilde kamu yararını ortadan kaldıracak veya engelleyecek... biçimde kulla-
nılamaz”. 
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sine; somut işlem çağındaki 72-84 aylık çocuklarla aynı sınıflarda aynı 
eğitim programına tabi tutulmaları bakımından ise Anayasanın 10. mad-
desindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia edilmektedir. 

Ki şinin dokunulmazlığı ve maddi manevi varlığının korunması 
önündeki engellerin kaldırılması ilkesi bakımından: Anayasanın 17. 
Maddesinde belirtilen; herkesin, yaşama, maddî ve manevî varlığını ko-
ruma ve geliştirme hakkı ve 5. maddesindeki devletin kişinin temel hak 
ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmaya-
cak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırma, 
insanın maddî ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazır-
lama yükümlülüğünün eşitlik ilkesi gözetilerek hiçbir ayırım yapmadan 
herkes için geçerli olacak biçimde yerine getirmesi gerektiği ancak iptali 
istenen düzenlemelerin bu konuda engelleri ortadan kaldırmaktan öte 
eğitim çağındaki çocukların nesnel durumlarını dikkate almadan, kendi-
lerini geliştirmeye engel olacak biçimde saptanan kanun hükümlerini 
içerdiği savunulmuştur. 

Devletin sosyal ve ekonomik ödevleri bakımından: Kanunla ge-
tirilen düzenleme ile ilköğretim yaşının altıya düşeceği, okullarda önce-
den öngörülmeyen bir yığılmanın olacağı, kanuni düzenlemenin gerçek-
leştirilmesi için kaynaklar zorlansa bile bu düzenlemenin maliyetinin 
ekonomik istikrarı bozucu olacağı ileri sürülmektedir. Kaliteli ve çağdaş 
bir eğitimi hedeflemesi gereken reform niteliğindeki bir kanunun gerek-
lerinin yerine getirilmesi için sistem, program ve öğretmen yanında bina, 
derslik ve ders araç ve gereçleri gibi fiziki şartların karşılanması için 
yalnız malî kaynak sağlanması yeterli olmadığı ifade edilmektedir. Dü-
zenlemenin oturması ve eksikliklerinin giderilmesi için uzun bir zaman 
gerektiği ifade edilmiştir. Gerekli alt yapı çalışmalarının yapılmadan 
getirilen düzenlemenin bu nedenlerle Anayasanın 65. maddesine göre 
ihlal oluşturduğu ileri sürülmektedir.8 

Planlı kalkınma ilkesini ihlal konusu: Anayasanın 166. madde-
sinin üçüncü fıkrasında, Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye 
Büyük Millet meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilme-
sine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve 
esasların kanunla düzenleneceği öngörüldüğü ve getirilen Kanuni dü-
zenlemenin “kamu harcama ve gelirlerine yük”9 içerdiği halde TBMM 

                                                      
8 Anayasa madde 65.- (Değişik: 3/10/2001-4709/22 md.) Devlet, sosyal ve ekonomik 

alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun önce-
likleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. 

9 Talep dilekçesinde, Kanunun getirdiği düzenlemenin “İlköğretim çağını, 6-14 yaş 
grubu çocuklardan, 5-13 yaş grubu çocuklara dönüştüren ve ilköğretime başlamayı 6 
yaşın tamamlanmasından [6 yaşın bitirildiği yılın eylül ayı sonu (72-84 ay arası)], 5 
yaşın tamamlanmasına [5 yaşın bitirildiği yılın Eylül ayı sonu (60-72 ay arası)] çeken 
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Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hiç görüşülmediği ifade edilmektedir. 
İptal talebinde bulunanlar, Anayasa’nın 166. maddesinin bir gereği ola-
rak çıkarılan 3067 sayılı Kanun hükümlerine göre de konunun Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi gerekirken bu aşamanın atlanması-
nın Anayasa ihlali olduğunu savunmuşlardır.10 

Laiklik ilkesi ile eğitim ve öğretimin bu esaslara göre düzen-
lenmesi gereği bakımından: Talep gerekçesinde, Kanunda yer alan 
“Kur’an-ı Kerim” ve “Hz. Peygamberimizin Hayatı” derslerinin, ortao-
kul ve liselerde isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulması biçimindeki 
düzenlenmelerin de Anayasanın eşitlik ilkesini, laik devlet ilkesini ve 
eğitim hakkını ve devletin görevlerini ihlal ettiği vurgulanmaktadır. 
Başvuruda Anayasa Mahkemesinin E.1989/1, K.1989/12 sayı ve 
07.03.1989 tarihli kararında vurgulanan ilkelerle Kanunun örtüşmediği 
ifade edilmiştir. Alıntılanan karar şu şekildedir; “Eğitim ve öğretimde, 
dinsel inanca devlet gücünün özel bir katkı vermesi düşünülemez. Lâik-
lik bir bütündür. Özellikle eğitim ve öğretim alanında lâikliğe bağlılık ve 
saygı, ulusun geleceği açısından da üzerinde önemle durulacak bir konu-
dur. Siyasal alanda dinsel çabalar, dinsel geleneklere uygunluğu aranan 
düzenlemeler, eylem ve işlemler ne kadar geçersizce, öğretim ve eğitim 
alanında da din buyruklarıyla ilişki kurulamaz. Demokrasinin güvence-
sini ve Cumhuriyetin özgün niteliğini oluşturan bu ilkenin büyük bir 
duyarlık ve özenle korunması Anayasa gereğidir.” 

Dava dilekçesinde, Anayasanın 24. maddesinin herkesin, vicdan, 
dinî inanç ve kanaat özgürlüğünü koruduğunu, ikinci fıkrasında da “bu 
özgürlüğün doğal bir sonucu olarak özgürlüklerin kötüye kullanılmasını 

                                                                                                                                 
ve (5+3) şeklinde işleyen ve kesintisiz 8 yıl süren ilköğretimi, 4 yıl ilkokul ve 4 yıl 
ortaokul şeklinde iki kademeli hale getirerek; ilkokulu bitirme ve ortaokula başlama 
yaşını 11-12’den 9-10 yaşa çeken düzenlemeler, 2007-2013 dönemini kapsayan Do-
kuzuncu Kalkınma Planı’nda yer almadığı gibi Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nıyla getirilen 8 yıllık kesintisiz temel eğitimi de ortadan kaldırmaktadır ve bu haliyle 
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında değişiklik öngörmenin yanında 6287 sayılı 
Kanunun dayanağını oluşturan Kanun Teklifi kamu harcama ve gelirlerinde artışı 
öngörmektedir”, denilmektedir. 

10 30/10/1984 tarih ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve 
Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanunun 3. madde 1. fıkrasında; TBMM’nin 
Komisyonlarının havale edilen kanun tasarı ve teklifleri ve bu tasarı ve teklifler üze-
rinde verilen önergelerin, kalkınma planına uygunluğunu da inceleyecekleri, denetim 
sonunda uygun olmayanların reddedileceğini düzenliyor. 2. fıkrada ise, TBMM Baş-
kanlığının kalkınma planıyla ilgili görülen tasarı ve teklifleri Plan ve Bütçe Komis-
yonuna havale edeceği belirtiliyor. 3. fıkrada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 
bu iki fıkrada bahsedilen tasarı ve teklifler dışında kalan, kamu harcama veya gelirle-
rinde artış veya azalış gerektiren kanun tasarı veya tekliflerini veyahut sadece belli 
maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı veya tekliflerini de inceleyeceğini düzenlemektedir. 
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yasaklayan 14. madde hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla ibadetin 
dinî ayin ve törenlerin serbest olduğu” vurgulanmıştır. 24. madde 3. 
fıkra, “kimsenin, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve 
kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı; dinî inanç ve kanaatlerinden 
dolayı kınanamayacağı ve suçlanamayacağı” ilkesine yer vermektedir, 
kuralına gönderme yapılarak, devletin insanlara belirli bir dini anlayışı 
yükleyemeyeceği gibi, belirli bir dini diğerlerine tercih edemeyeceği 
savunulmuştur. Ayrıca ortaokullarda bu kapsamda uygulanacak müfre-
datın belirsiz olduğu, bu nedenle söz konusu düzenlemelerin Anayasanın 
2., 10., 14., 24., 41. ve 42. maddelerine aykırılık taşıdığı savunulmuştur. 

İptal davası başvurusunda yer verilen akademik görüşler: 
Başvuruda, öğrenim yaşı ve bu çerçevede 6287 sayılı Kanunla getirilen 
düzenleme konusunda bu konuda önemli akademik çalışmalar yürüten 
Fakültelerinin raporlarına da yer vermiştir. Eğitim hakkı konusunda ya-
pılacak düzenlemelerde “bilimsel esaslar” dikkate alınmasının anayasal 
bir zorunluluk olduğu dikkate alınırsa, söz konusu raporlarda belirtilen 
önemli saptamaları kısaca buraya aktarmamız yararlı olmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte Ku-
rulu’nun Görü şü Hakkında: 

“Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu 
tarafından yapılan açıklamada özetle; “Önerilen 4+4+4 modeli eğitim 
hakkına erişimi engellemektedir. (…) Kanun teklifi, 8 yıllık temel eğitimi 
fiilen 4 yıla indirerek kız çocuklarının, yoksul çocukların, köy çocukları-
nın ve engelli çocukların üst öğrenime devam etme olanaklarını ortadan 
kaldırmaktadır. Tasarı, çocuk işçiliğini, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
ayrımcılığı, sınıfsal ayrışmayı, köy-kent kutuplaşmasını teşvik etmekte, 
çocukların toplumsallaşarak bütünsel ve çok yönlü gelişiminin önünü 
kapamaktadır. (…) Zorunlu ilköğretime başlama yaşının 1 yıl erkene 
alınması ve bunun sonucu olarak okulöncesi eğitimin zorunlu eğitim 
dışına çıkarılması çocuğun gelişim ve eğitimine ilişkin bilimsel verilere 
uygun değildir. Bu yaş çocuklarının çoğu öz bakım gereksinimlerini bile 
kendileri karşılayabilecek, temel eğitime hazır olmalarını sağlayan fizik-
sel ve zihinsel gelişimi gösterecek düzeyde olmayabilir. Daha önce de-
nenmiş ve sakıncaları nedeniyle vazgeçilmiş olan bu yaklaşımın yeniden 
gündeme getirilmesi uygun değildir. Okul öncesi eğitime verilen önem ve 
sağlanan gelişmeler göz ardı edilmeyerek okul öncesi eğitim (60-72 ay) 
zorunlu temel eğitim kapsamında ele alınmalı, ancak 72 ayını tamamla-
mış çocuklar ilköğretime başlamalıdır. Mesleki yöneltmenin erkene 
alınması sakıncalıdır. Çocukların yetenek, ilgi, özellik ve değerlerini 
tanıyarak yaşam hedefleri ve beklentilerinin belirgin ve tutarlı hale gel-
mesi ancak ergenlik döneminin sonunda gerçekleşebilmektedir. Bu ne-
denle erken tercih sakıncalıdır. (…) Önerilen sistem mevcut öğretmen 
yetiştirme koşullarına uygun değildir. Mevcut öğretmen yetiştirme sis-
temi içinde okul öncesi dönem, 1-5. sınıflar, 6-8. sınıflar, 9-12. sınıfların 
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öğretmenleri farklı bölümlerde ve farklı pedagojik ilkelerle yetiştiril-
mektedir. (…) Her yaş grubunun özellikleri farklı pedagojik ilkeleri ge-
rektirmektedir. İlk dört sınıfın öğretmeninin hem okul öncesi hem sınıf 
öğretmeni olarak görev yapması sakıncalıdır.”” 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Görü şü Hakkında: 
“Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görüşünde özetle; “… 

Okulöncesi eğitimin tüm çağ nüfusuna zorunlu olarak iletilmemesi, 
okullaşma süreçlerine hazırlık açısından alt sosyo-ekonomik düzeyden 
gelen çocuklar aleyhine, onarılması güç eşitsizlikler oluşturacaktır. Yeni 
taslakta 1 inci sınıf yaşı bir yıl öne alınmaktadır. Böylece, 60-72 ay ço-
cukları, okulöncesi eğitime değil, 1 inci sınıfa alınacaktır. Bu uygulama 
pedagojik açıdan sakıncalıdır. Bu yaş çocukları, daha somut işlemler 
dönemine geçmediği için 1 inci sınıf becerileri arasında bulunan okuma-
yazma, basit sayısal değerlendirme ve işlemleri yapabilecek bilişsel dü-
zeyde değildir. Müfredatı değiştirmek ise 1 inci sınıfta etkinlikle verebi-
leceğimiz bu becerileri bir yıl erteleme durumunu yaratacak ve ilköğre-
timin 1 inci sınıfına ait olmayan becerileri bu sınıfa taşıyacaktır. O za-
man, içerik açısından model 1+3+4+4 haline gelecektir. Böyle bir sis-
tem oluşumu, bilimsel açıdan sakıncalı olduğu gibi aynı zamanda hiçbir 
ülkede bulunmayan anlaşılmaz bir bölünmeyi oluşturacaktır. Önerilen 
4+4+4 modelinin ilk kademesi olan 4 yıllık eğitim kavramı hiçbir bilim-
sel temele dayanmamaktadır. Bilimsel araştırmalara göre çağ nüfusu 
bilişsel gelişim açısından ayrıştırıldığında, 7-11 yaş somut işlemler, 12 
yaş üstü ise soyut işlemler dönemi olarak belirlenmiştir. Dördüncü sı-
nıftaki bir çocuğun, somut işlemler döneminin tam ortasındayken ilköğ-
retimin ikinci kademesine geçmesi, bilimsel veriler ve bulgulara ters 
düşmektedir. İlköğretim eğer iki aşamaya bölünecekse, bunun bilimsel 
veriler ışığında yapılması ve ülkemizin daha önceki deneyimlerinin üze-
rine inşa edilmesi kuvvetle önerilmektedir…”” 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Görü şü Hak-
kında: 

“Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Görü-
şünde özetle; “… ilköğretime başlama yaşı bir yıl öne (beş yaş = 60 ay) 
alınmakta ve okul öncesi eğitime vurgu yapılmamaktadır. (…) Yurtiçi ve 
yurtdışında yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları, okul öncesi eğitim 
almış çocukların, bu eğitimi almamış akranlarına kıyasla hem ilköğre-
time daha iyi uyum sağladıklarını hem de üst öğrenim basamaklarında 
daha başarılı olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla, genel olarak 
Dünyadaki birçok ülkede en az 72 aylık çocukların ilköğretime başlatıl-
maları ve ilköğretim öncesinde okul öncesi eğitim uygulamaları bir te-
sadüf değildir. Kaldı ki; 1983-1985 eğitim-öğretim yıllarında beş yaş 
çocuklarının ilköğretime alınmalarının denendiği ve bu uygulamanın 
başarısızlıkla sonuçlandığı da bilinmektedir. (…) Ayrıca, bu uygulama, 
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birinci sınıfta 60 ve 72 aylık çocukların aynı sınıfta eğitilmelerini de 
gerektirecektir. Oysa 60 ve 72 aylık çocuklar zihinsel, bedensel, sosyal-
duygusal ve kişilik özellikleri bakımından birbirinden oldukça farklıdır 
ve çocuğun, bütün yönleriyle hızla gelişmekte olduğu çocukluk yılla-
rında, çocuklar arasındaki üç ay gibi bir süre bile çok önemli bir farklı-
lık olarak görülmektedir. (…) temel eğitim, iyi bir yurttaş yetiştirme, 
bireylere yurttaşlık kültürü kazandırma sürecidir. Bu nedenle, temel eği-
tim kesintili olamaz, tüm bireyler için ortak olmalı ve örgün eğitim ku-
rumlarında gerçekleştirilmelidir. Önerilen kesintili 4+4+4 eğitim süre-
cinde, ilköğretimin ikinci kademesinde okul türlerinin çeşitlenmesi bi-
rinci kademeden sonra bir seçme ve yerleştirme sınavının da yapılacağı 
anlamına gelmektedir. Böylece çocuklarımız sınav kaygısını daha erken 
yaşlarda yaşayacaklar ve bu sınava hazırlanmak için dershanelerle 
daha erken tanışacaklardır (…) küçük yaştakilerin üst sınıflardaki öğ-
rencilerin olumsuz davranışlarına maruz kalmalarını önlemek amacıyla, 
tüm bireyler için ortak, zorunlu ve kesintisiz eğitim sistemi içinde, ilköğ-
retim 1.- 5. Sınıflar ile 6.-8. Sınıflar eğitimlerini farklı mekanlarda sür-
dürebilir. …”” 

ODTÜ Eğitim Fakültesi’nin Görü şü Hakkında: 
“ODTÜ Eğitim Fakültesi Görüşünde kısaca; “5 yaş grubu için 

okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınmalıdır. Okul öncesi 
eğitim, ülkemizdeki sosyoekonomik eşitsizlik ve farklılıkların azaltılması, 
özellikle düşük sosyoekonomik çevrelerden gelen çocukların okulda 
daha fazla kalmasının sağlanması ve okuldaki başarısının arttırılması, 
yükseköğretime devam etmesi ve iş yaşamlarında daha etkili ve verimli 
olmaları için gereklidir. Beyin araştırmaları, okul öncesi eğitimin ço-
cukların beyin kapasitelerini geliştirdiğini, çocukların duygusal, zihin-
sel, motor ve dil gelişimlerine önemli katkı sağladığını, çocukların ilköğ-
retime daha kolay uyum sağlayarak ileriki eğitim aşamalarında daha 
başarılı olmalarına yardımcı olduğunu göstermektedir. (…) İlköğretime 
başlama yaşı 6 yaş (72 ay) olmalıdır. (…) Çocukta hafızayı öğrenme 
amacıyla etkili kullanma, mantıklı düşünme, yorum, bir işi başından 
sonuna gerçekleştirebilme yetileri altı yıldan sonra gerçekleşir. Altı yaş 
öncesi çocuğun beynindeki bilişsel yapılar okul temelli akademik öğ-
renme için henüz gelişmiş değildir. Altı yaş öncesi dönemde dikkat sü-
resi kısa olduğu için okullardaki 40 dakikalık derslerde bu çocukların 
oturmaları ve dikkatlerini derse vermeleri mümkün değildir. Bu nedenle 
çocukların dikkat dağınıklığı, disiplinsizlik, dinleme bozukluğu gibi eti-
ketlendirmelere maruz kalmaları ve bu durumun sonraki eğitim yaşan-
tılarını derinden etkilemesi olasıdır. İlköğretime başlama yaşının belir-
lenmesi konusunda çocuğun zihinsel gelişimi yanında fiziksel, sosyal ve 
psikolojik gelişimini de dikkate almak gerekir. (…) 6 yaş öncesi çocukla-
rın okumayı öğrenmeleri, bu çocukların ilköğretime başlamak için ye-
terli zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olgunluğa ulaştığı anlamına 
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gelmez. Literatür erken yaşta ilköğretime başlayan çocukların ilk yıl-
larda olmasa bile 4. ve 5. sınıftan itibaren akademik gelişme açısında 
sorunlar yaşadığını ortaya koymaktadır. Dünyadaki ülkelerin büyük 
çoğunluğunda çocuklar ilköğretime 6 yaşında başlamaktadır. İskandi-
nav ülkelerinde çocuklar 7 yaşında (84 ay) ilköğretime başlarlar ve eği-
timde aldıkları başarılı sonuçlar ortadadır. (…) Sonuç olarak, ülkemizde 
ilköğretime başlama yaşı 6 (72 ay) olarak yıllardır uygulanmaktadır ve 
bununla ilgili bir sorun yaşandığı konusunda bilimsel veriler yoktur. Bu 
nedenle okula başlama yaşının 6 olarak devam etmesi önerilmektedir. 
İlköğretimin ilk kademesi en az 5 yıl olarak düzenlenmelidir. Kanun tek-
lifinde 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim 4 yıllık iki kademeye ayrılmakta-
dır. İlk kademenin neden 4 yıl olduğuna ilişkin teklifte bir gerekçe yer 
almamaktadır. Bu sürenin 4 yılla sınırlandırılmasının bilimsel bir temeli 
olmadığı gibi, gelişmiş ülkelerde de görülen yaygın bir uygulama değil-
dir. Birçok ülkede ilköğretimin kademelendirilmesinde 5+3, 6+2, 6+3 
modelleri kullanılmaktadır. Bu tür bir kademelendirme gelişimle ilgili 
bilimsel ilkelere de aykırıdır. Gelişimle ilgili bilimsel veriler çocukların 
somut işlem dönemini 6-11 yaş olarak ortaya koymaktadır. 12 yaştan 
itibaren çocuklar soyut işlem dönemine geçtikleri için öğrendikleri kav-
ramların ve becerilerin düzeyinde bir farklılık olması doğaldır. 4+4 mo-
delinin ilk kademesi çocukların somut işlem döneminin ortasına denk 
gelmektedir. Bu modele bir de zorunlu eğitime başlama yaşının 5’e 
alınması teklifi eklendiği zaman çocukların gelişimsel olarak bir dönemi 
tamamlayamadan ilk kademeden mezun olmaları (9 ya da 10 yaşında) ve 
daha soyut ve üst düzey eğitim vermeyi amaçlayan ikinci kademeye git-
meleri anlamına gelecektir…”” 

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Görü şü Hakkında: 
“Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görüşünde; “… İlgili kanun 

teklifi; “Temel eğitimi, -dünyadaki örneklerin aksine- 4+4+4 şeklinde, 
program ve okul türleri açısından farklı öğretim programlarına dayalı 
olarak yapılandırmaktadır. İlgileri ve yetenekleri henüz ayrışmamış, 
somut işlemler dönemini tamamlamamış, mesleklere yönelik tutum ve 
ilgileri gelişmemiş olan öğrencileri dördüncü sınıfın sonunda yönlen-
dirmektedir…”” 

D. İlk İnceleme Sonucu 
Anayasa Mahkemesi 15 Haziran 2012 günü 16 üyenin katılımıyla 

ve oybirliği ile dosyada eksiklik görmediği için esas incelemesine geç-
miş, yürürlüğün durdurulması talebinin ise esas inceleme aşamasında ele 
alınması kararlaştırılmıştır. 
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E. İlgili Maddeler ve Mahkemenin Kararı 
6287 SAYILI KANUNUN 1, 2, 3 VE 8. MADDELERİ: 
6287 sayılı Kanun ile değiştirilen, 5.1.1961 günlü, 222 sayılı İl-

köğretim ve Eğitim Kanunu’nun dava konusu kuralları da içeren 3., 7. ve 
9. maddeleri ile 1739 sayılı kanunun 24. maddesi şöyledir:11 

MADDE 1.- 
(MADDE 3-) “Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki ço-

cukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdi ği yılın Eylül ayı so-
nunda başlar , 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı so-
nunda biter. 

MADDE 2.- 
(MADDE 7-) “İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı ger-

çekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört 
yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Millî Eğitim ve Öğretim 
Kurumudur.” 

MADDE 3. – 
(MADDE 9-) “İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak 

bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre 
ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.” 

MADDE 8. – 
MADDE 24 – “İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak 

bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre 
ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.” 

MADDE 1 ve MADDE 8 HAKKINDAK İ AYKIRILIK İS-
TEM İ KONUSUNDAK İ KARAR  

İptal davasındaki talepte, ilköğretimin 4+4 şeklinde iki kademeli 
olmasını, ilköğretime başlama yaşının düşürülmesini, mesleki yönlen-
dirmenin temel eğitimin ikinci devresinde başlamasını öngören düzen-
lemenin bilimsel esaslara uygun olmadığı belirtilerek kuralların, Ana-
yasa’nın 2., 5., 10., 17., 27., 41. ve 42. maddelerine aykırı olduğu öne 
sürülmüştür. 

İptali istenen kural, ortaokulların, ilkokullar veya liselerle birlikte 
aynı binada kurulabilmesine olanak tanınmaktadır. Kanun’un gerekçe-
sinde konuyla ilgili olarak, istisnai durumların oluşabileceği de göz 
önünde bulundurularak fiziki, coğrafi ve ekonomik gerekçelerle ilköğ-
retim birinci kademe ve ilköğretim ikinci kademenin birlikte de kurula-
bilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. 

                                                      
11 Büyük ve kalın harflerle yazılı maddeler 6287 sayılı Kanunun madde numaralarıdır. 

Parantez içine alınmış olan madde numaraları ise 6287 sayılı Kanunla değişiklik geti-
rilen kanunlardaki orijinal madde numaralarıdır. 
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Anayasa Mahkemesi, bu hükmün iptaline ilişkin talebi ilgisi bu-
lunduğu gerekçesiyle Anayasa’nın 65. Maddesi hükmüyle birlikte ele 
almıştır. Mahkeme: 

Anayasa’da “sosyal ve ekonomik hak” olarak düzenlenen eğitim 
hakkı kapsamında devlete yüklenen pozitif yükümlülükler yerine getiri-
lirken, devletin mali kaynaklarının yeterliliğinin gözeteceği açıktır. 
Kamu kaynaklarının yetersizliğinin veya fiziki ve coğrafi yapının özelli-
ğinin gerektirdiği durumlarda ortaokulların ilkokullar veya liselerle 
birlikte kurulabilmesine olanak tanınması, devletin mali kaynakla-
rının yeterlili ğinin gözetilmesinin bir sonucudur. 

hükmüne varmış ve Anayasanın 65. Maddesi yönünden aykırılık 
bulunmadığına karar vermiştir. Mahkeme Anayasanın 2, 5, 10, 17, 27, 4 
ve 42. Maddeleri bakımından düzenlemeyle bir bağlantı olmadığına ka-
rar vermiştir. 

MADDE 2 HAKKINDAK İ AYKIRILIK İSTEMİ KONU-
SUNDAKİ KARAR 

İptal davasındaki talepte, ilköğretimin dört yıl zorunlu ilkokul, dört 
yıl zorunlu ortaokul şeklinde kademelendirilmesinin pedagojik ilkelere 
aykırı düştüğü, ilköğretime başlama yaşının da 5 yaşa düşürüldüğü gö-
zetildiğinde 9–10 yaşlarında, henüz somut işlemler döneminin ortasında 
bulunan çocukların, soyut eğitim yapılan ortaokula başlamalarının çağ-
daş ve bilimsel eğitim ilkesiyle bağdaşmadığı, ayrıca, ortaokullardaki 
müfredatın belirsiz olduğu belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2., 10., 14., 
24., 41. ve 42. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Eğitim ve Öğrenim Hakkı Yönünden (A.Y. md.42) 
AYM, bu madde konusunda kanunun genel gerekçesine değinmiş-

tir. Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretimin dört yıl ilkokul ve dört yıl ortao-
kul biçiminde ayrıştırılmasında daha önce işlevsiz hale gelen köy ilko-
kullarının yeniden açılması amacı ile yapıldığının belirtildiğini ifade 
etmiş. Yasama organının özellikle kız çocuklarını başka yerlere gönder-
mekten çekinen aileler bulunduğu gerekçesini ifade etmiştir. Mahkeme 
A.Y.’nın 42. Maddesini yorumlarken; eğitimin “süresi ve kesintili ya 
da kesintisiz yapılmasına ilişkin seçim, kanun koyucunun takdirine 
bırakılmı ştır”, “e ğitim hizmetlerinin değişkenliği dikkate alındı-
ğında, ortaokul müfredatının belirlenmesi idari ve teknik bir mesele 
olup kanunla belirlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır” görüşü 
ile bu maddeye AYKIRILIK BULUNMADIĞINA karar vermiştir. 

AYM, Anayasanın 2, 10, 14 ve 41. maddeleri yönünden ise 
herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmaksızın “ilgisi görülmemiş-
tir” diyerek iptal talebini reddetmi ştir. 
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6287 SAYILI KANUNUN 7. VE 9. MADDELER İ: 
6287 sayılı Kanunun 7 ve 9. maddeleriyle ile değiştirilen 

14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun dava ko-
nusu kuralları da içeren 22. ve 25. maddeleri şöyledir:12 

MADDE 7- 
(MADDE 22-) “Mecburi ilköğretim çağı 6–13 yaş grubundaki 

çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdi ği yılın Eylül ayı 
sonunda başlar , 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı 
sonunda biter.” 

MADDE 9- 
(MADDE 25-) İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu 

ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı p rogramlar arasında 
tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından  
oluşur. Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destek-
leyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçim-
lik dersler oluşturulur. Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. 
Peygamberimizin hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. 
Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli dersler ile imam-hatip ortaokul-
ları ve diğer ortaokullar için oluşturulacak program seçenekleri Bakan-
lıkça belirlenir. 

Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak, 
merkezi durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara 
bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı il-
köğretim bölge okulları kurulur.” 

MADDE 7 HAKKINDAK İ AYKIRILIK İSTEMİ KONU-
SUNDAKİ TALEP VE KARAR 

Eğitim ve Öğrenim Hakkı (A.Y. md.42) Yönünden 
AYM, Milli E ğitim Temel Kanunu’nun 22. Maddesinde yapılan 

değişikli ğin Anayasanın 42. Maddesine aykırılık taşımadığına hük-
metmiştir.  Anayasaya göre içerik ve yöntem bilimsel ise zorunlu eğiti-
min başlangıcı konusunda TAKDİRİN KANUN KOYUCUYA A İT 
OLDUĞUNU kararlaştırmıştır. Mahkeme yorumunu şu şekilde biçim-
lendirmiştir: 

Kanun koyucu, Anayasa’nın verdiği bu yetkiye dayanarak, 6–14 
olan ilköğretim çağı yaş aralığının bitiş yaşını, dava konusu kurallarla 
14’ten 13’e indirmiştir. Düzenlemede ilköğretim çağının başlangıç yaşı 
ile ilgili olarak herhangi bir yenilik söz konusu değildir. 

                                                      
12 Büyük ve kalın harflerle yazılı maddeler 6287 sayılı Kanunun madde numaralarıdır. 

Parantez içine alınmış olan madde numaraları ise 6287 sayılı Kanunla değişiklik geti-
rilen kanunlardaki orijinal madde numaralarıdır. 
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Eğitim, doğumla başlayan bir süreç olup bireyin yaşına ve fiziksel, 
bilişsel, psiko-sosyal ve ahlaki gelişim düzeyine göre içeriği ve yöntemi 
değişebilmektedir. Eğitimin çağdaş ve bilimsel olması, çocuğa verilecek 
eğitimin içeriği ve yönteminin, çocuğun yaşı ve gelişim düzeyiyle 
uyumlu olmasını gerektirmekte olup, içerik ve yönteminin çağdaş ve 
bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi koşuluyla Anayasa’nın 
42. Maddesinde öngörülen zorunlu eğitimin hangi yaşta başlatılaca-
ğının takdiri kanun koyucuya aittir . 

Cumhuriyetin Nitelikleri, Yasama Yetkisinin Devri Y asağı ve 
TBMM’nin Görev ve Yetkileri Yönlerinden (A.Y. md.2,  md.7 ve 
md.87) 

AYM, Milli E ğitim Temel Kanunu’nun 22. Maddesinde yapılan 
değişikli ğin Anayasanın 2, 7 ve 87. maddelerine aykırılık taşımadı-
ğına hükmetmiştir. Mahkeme kararını şu esaslar üzerine kurmuştur: 

…Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik ilkesi” dir. 
Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yö-
nünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şe-
kilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması ayrıca kamu otori-
telerinin keyfi uygulamalarına kar şı koruyucu önlem içermesi gere-
kir … 

… Farklı koşul ve durumlara göre sık sık değişik önlemler alma, 
bunları kaldırma ve süratli biçimde hareket etme zorunluluğunun bulun-
duğu alanlarda, yasama organının temel kuralları saptadıktan sonra, 
uzmanlık ve idare tekniğine ilişkin hususları yürütmeye bırakması, 
yasama yetkisinin devri olarak yorumlanamayacağı gibi yürütme 
organının yasama organı tarafından çerçevesi çizilmiş alanda ve değişen 
koşullara uyum sağlayabilecek esnekliğe sahip kriterlere uygun olarak, 
genel nitelikte hukuksal tasarruflarda bulunması, hukuk devletinin belir-
lilik ilkesine aykırılık oluşturmaz… 

…Dava konusu kurallarda, ilköğretim çağının, 6–13 yaşlarını kap-
sadığı ve bu çağın, çocuğun 5 yaşını doldurduğu Eylül ayının sonundan 
başlayacağı, 13 yaşını doldurup 14 yaşına girdiği yılın, öğretim yılının 
sonunda dolacağı açıkça düzenlenmek suretiyle çocuğun hangi yaşlarda 
zorunlu ilköğretime tabi tutulacağı belirlenmiştir… 

…Zorunlu ilköğretim çağının yaş aralığı kanunla belirlendikten 
sonra, 5 yaşını doldurarak ilköğretim çağına giren bir çocuğun, 6. yaşın 
kaçıncı ayında fiilen ilköğretime başlatılacağının Milli Eğitim Bakanlı-
ğınca saptanması, belirlilik ilkesine aykırılık oluşturmadığı gibi, yasama 
yetkisinin devri anlamına da gelmez. 

Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 7. ve 87. maddelerine 
aykırı değildir… 
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Planlama Yükümü Yönünden (A.Y. md.166) 
AYM, Milli E ğitim Temel Kanunu’nun 22. Maddesinde yapılan 

değişikli ğin Anayasanın 166. Maddesine aykırılık taşımadığına 
hükmetmiştir. Mahkeme, anılan yasanın TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonundan geçirilmeden yasalaşmasının şekle ilişkin bir aykırılık iddiası 
olduğundan yola çıkarak, şekil itirazı için başvuru süresinin 10 günle 
sınırlanmış olduğundan hareketle madde 166 yönünden bir aykırılık bu-
lunmadığına karar vermiştir. Esas bakımından da dokuzuncu beş yıllık 
planda ilköğretime başlama yaşı konusunda bir öneriye yer verilmediği 
ifade edilmiştir. 

Diğer Anayasa Maddeleri Yönünden Aykırılık 
AYM, Milli E ğitim Temel Kanunu’nun 22. Maddesinde yapılan 

değişikli ğin Anayasanın 5, 10, 17, 24, 41 ve 90. Maddeleri yönünden 
ise herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmaksızın “ilgisi görülme-
miştir” diyerek iptal talebini reddetmi ştir. 

MADDE 9 HAKKINDAK İ AYKIRILIK İSTEMİ KONU-
SUNDAKİ TALEP VE KARAR 

A) 1789 sayılı Kanun’un 25. maddesi mülga 1. fıkrası 3. cümle-
sindeki ibareler yönünden: 

İptal davasındaki talepte, “Kur’an-ı Kerim”  ve “Hz. Peygambe-
rimizin Hayatı”  derslerinin, ortaokul ve liselerde isteğe bağlı seçmeli 
ders olarak okutulmasını öngören kuralın, İslam dini ile devlet ara-
sında aidiyet ilişkisi kurdu ğu, devletin tüm dinler karşısında eşit 
mesafede durmasını engelleyeceği, bu dersleri seçmeyecek öğrenci-
leri dolaylı da olsa inançlarını açıklamaya zorlayacağı ayrıca, ikili 
bir eğitime yol açacağı, dolayısıyla kuralla, Anayasa’da korunan 
laiklik ve eşitlik ilkeleri ile din ve vicdan özgürlü ğünün ihlal edildiği 
belirtilerek  kuralın, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 10., 14., 17., 24., 
27., 41., 42., 65., 90., 153., 163., 166. ve 174. maddelerine aykırı olduğu 
ileri sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’da laiklik ilkesinin  devletin dini 
inançlar karşısındaki konumunu belirleyen “siyasal bir ilke olarak” 
düzenlendiğini söylemiş, “…diğer bir ifadeyle, laiklik, bireyin ya da 
toplumun değil, devletin bir niteli ğidir ” biçiminde karar vermiştir. 

Mahkeme bu konuda şu görüşleri savunmuştur: 
…Laikliğin tarihsel gelişimi incelendiğinde, din olgusuna yönelik 

yaklaşım farklılıklarına bağlı olarak, kavramın iki farklı yorumu ve uy-
gulamasının bulunduğu görülmektedir. Bunlardan, katı laiklik anlayı-
şına göre din, bireyin sadece vicdanında yer bulan, bunun dışına 
çıkarak toplumsal ve kamusal alana kesinlikle yansımaması gereken 
bir olgudur.  
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…Laikli ğin daha esnek ya da özgürlükçü yorumu ise dinin bi-
reysel boyutunun yanında aynı zamanda toplumsal bir olgu olduğu 
tespitinden yola çıkmaktadır. Bu laiklik anlayışı, dini sadece bireyin 
iç dünyasına hapsetmemekte, onu bireysel ve kollektif kimli ğin 
önemli bir unsuru olarak görmekte, toplumsal görünürlü ğüne im-
kân tanımaktadır… 

… Farklı dini inançlara sahip olanlar ya da herhangi bir inanca sa-
hip olmayanlar laik devletin koruması altındadır. Nitekim Anayasa’nın 
2. maddesinin gerekçesinde yapılan tanıma göre, “Hiçbir zaman din-
sizlik anlamına gelmeyen lâiklik, her ferdin istediği inanca, mezhebe 
sahip olabilmesi, ibadetini yapabilmesi ve dinî inançlarından dolayı 
diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tâbi kılınmaması anlamına 
gelir.”  Devlet, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşebileceği ortamı 
hazırlamak için gerekli önlemleri almak zorundadır… 

…Laik devlet, dinler karşısında tarafsız olmakla birlikte, toplu-
mun dini ihtiyaçlarının kar şılanması konusunda kayıtsız değildir.  
Laiklik ilkesi, do ğup geliştiği Batı’da, dinin toplumsal ve kamusal 
alandan tamamen dışlanması sonucunu doğurmamış, dini ihtiyaçla-
rın kar şılanmasına yönelik devlet politikalarını beraberinde getir-
miştir. Devlet okullarında ve özel okullarda öğrencilere din eğitim 
ve öğretiminin verilmesi bu politikaların ba şında gelmektedir… 

Anayasa Mahkemesi, Tehvid-i Tedrisat Kanunu ile başlayan sü-
reçte din eğitimi veren okulların devlet tarafından kurulmasının öngörül-
düğünü ayrıca 5530 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 3. 
Maddesi uyarınca bu alanda özel öğretim kurumlarının açılmasının ya-
saklandığını ifade etmiştir. Bu nedenle, hem kurumların açılması hem de 
din eğitimi ve öğretimine ilişkin derslerin belirlenmesi konusunda dev-
letin tekel konumunda olduğu belirtilmiştir. “Bireylerin devlet kurumları 
dışında din eğitim ve öğretimi alabilecekleri kurumsal alternatiflerinin 
bulunmadığı gerçeği” karşısında Anayasa Mahkemesine göre devletin 
bu alanda “pozitif yükümlülükleri” bulunmaktadır.  “Buna göre, 
dava konusu kural, devletin din eğitimi konusunda üstlendiği pozitif 
yükümlülü ğün bir gereğidir ”, denilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi, kanunda yer alan “Hz. Peygamberimizin 
Hayatı” isimli ders ve “Kur’an-ı Kerim” ifadesinin yer almasının ise 
laiklik ilkesine aykırılıktan değil, bu dine inananlara saygı göstermek 
amacı taşıdığını şu şekilde ifade etmektedir: 

…Öte yandan, kanun koyucunun “Hz. Peygamberimizin Hayatı” 
ismini tercih etmesi zorunlu olarak İslam dini ile devlet arasında bir 
aidiyet ili şkisinin kurulması sonucunu doğurmaz. Her şeyden önce, 
kuralla getirilen isteğe bağlı seçmeli bir derstir. Dersin muhatabı da bu 
dersi seçecek olan öğrencilerdir. Dolayısıyla, dersin isminin o dersi 
seçecekler dikkate alınarak belirlendiği anlaşılmaktadır. İkincisi, 
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diğer isteğe bağlı seçmeli ders olan “Kur’an”  dersinin yanına yü-
celtme ifadesi olan “Kerim”  sıfatının eklenmesine benzer şekilde 
“Hz. Peygamberimizin Hayatı” isminin kullanılmasının, aidiyetlik 
kurmaktan ziyade, o dinin mensuplarının kutsallarına saygıyı ifade 
etmektedir… 

Ayrıca Mahkeme, baştan beri laiklik ilkesinin Devlet ve İslam dini 
arasındaki “kurumsal bağlantıyı” mutlak şekilde dışlamadığını savun-
maktadır. Bu konuda; 

…Türkiye’de baştan beri laiklik ilkesinin anayasal düzeyde ve uy-
gulamada Devlet ile İslam dini arasındaki kurumsal ilişkiyi mutlak 
surette dışladığı da söylenemez. Anayasa, resmî bir dine yer verme-
mekle birlikte, çoğunluk dininin mensuplarının inanç, ibadet ve eğitim 
gibi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik resmî mekanizmalar öngörmüştür. 
Anayasa’nın 136. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığını “laiklik ilkesi 
doğrultusunda” özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmek 
üzere, genel idare içinde yer alan bir anayasal kurum olarak tanımlamış-
tır. 1965 tarihli 633 sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca, bu anayasal 
kurumun amacı, “ İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile 
ilgili i şleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet 
yerlerini yönetmek” olarak belirlenmiştir … 

Mahkeme ayrıca Tehvid-i Tedrisat Kanunu’nun Anayasaya aykırı 
olarak anlaşılamayacağı hükmüne dikkat çekerek bu konuda Devlete 
görev verildiğini saptamaktadır: 

…Bu Kanun’un 4. maddesine göre, “Maarif Vekaleti yüksek 
diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir İlahiyat 
Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazi-
fesiyle mükellef memurların yetişmesi için de aynı mektepler küşat 
edecektir.”  Buradaki “imamet”  ve “hitabet”  gibi kavramların İslam 
dinine ait kavramlar olduğu, dolayısıyla Milli E ğitim Bakanlığına 
tevdi edilen görevin, bu dinin mensuplarının dini hizmetlerini yerine 
getirecek kişileri yeti ştirecek eğitim kurumlarının açılması görevi 
olduğu açıktır… 

Mahkeme Anayasanın 24. Maddesine de dayanarak; “Anayasa, 
dini hizmetleri toplumsal bir ihtiyaç olarak görmekte ve devlete bu ihti-
yaçların karşılanması yönünde yükümlülükler yüklemektedir” ifadesinde 
bulunmuş ve dava konusu kuralın Anayasanın 2 ve 24. maddesine aykırı 
olmadığı kararına varmıştır. 

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin Anayasanın 10. maddesindeki 
“kanun önünde eşitlik” ilkesine de aykırı olmadığını, çünkü bu ilkenin 
“aynı durumda olanlara aynı, farklı konumda olanlara da farklı 
kuralların uygulanmasını gerektirmekte” olduğunu kararlaştırmıştır. 
Mahkeme, kanunda yer alan bu düzenlemenin gerektirdiği uygulamanın 
bir benzerinin diğer peygamberler ve dini inanışlar için de uygulanması 
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konusunda bir yasaklama olmadığını; bu çerçevede “Bakanlığa, ortaokul 
ve liselerde okutulacak diğer seçimlik dersleri belirleme yetkisi” verildi-
ğini “ toplumsal bir ihtiyacın doğması halinde, Bakanlıkça diğer 
dinlerin ilahi kitapları ile peygamberlerinin hayat ının seçmeli ders 
olarak okutulmasının önünde herhangi bir yasal engel” bulunma-
dığı ifade edilmiştir. 

Mahkeme, Lozan Antlaşmasının çeşitli hükümlerine de atıfta 
bulunarak , gayri-müslimlerin okul açmaları, dini ayin düzenlemelerinin 
korunduğunu, ayrımcılık yapılmadığını ve toplumu oluşturan bireylerin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında aykırı bir durum olmadığını hüküm altına 
almıştır. 

Mahkeme İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarını “çoğunluk 
dinleri mensuplarına bazı öncelikler tanınabileceği” biçiminde okurken 
şu yorumu yapmaktadır: 

“Nitekim hemen her ülkenin din eğitim ve öğretimi, hâkim dine 
belli bir ağırlık vermekte, diğer dinler kar şısında çoğunluk dininin 
mensuplarına bazı öncelikler tanımaktadır. AİHM de objektif ve ge-
rekli olduğu takdirde bu farklı muamelenin Sözleşme’ye aykırılık teşkil 
etmeyeceğini belirtmiştir.” 

AYM bu kapsamda İHAM’ın Lautsi/İtalya13 ve Hasan ve Eylem 
Zengin/Türkiye14 davalarına şu şekilde atıfta bulunmaktadır: 

…AİHM’in Büyük Dairesi de, Lautsi/İTALYA  (2011) davasında, 
Hıristiyanlığın sembollerinden olan çarmıha gerilmiş İsa figürünün sı-
nıflarda asılı olmasının çoğunluk dini olan Hıristiyanlığın okul orta-
mında baskın bir görünürlüğe sahip olması anlamına geldiğini kabul 
etmiştir. Ancak, Mahkeme’ye göre, bu durum tek başına çoğulculuk 
ilkelerinden uzaklaşma ve ideoloji aşılama (indoctrination) anlamına 
gelmemekte, dolayısıyla din eğitimini güvenceye alan Sözleşme’nin 1 
No’lu Protokolünün 2. maddesine aykırılık teşkil etmemektedir… 

…AİHM, Hasan ve Eylem Zengin/TÜRKİYE (2007) kararında 
da, devletin laik niteliğine karşın İslam’ın Türkiye’de çoğunluk dini ol-
duğu gerçeği karşısında, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi” müfreda-
tında diğer dinlere kıyasla İslam dinine daha fazla yer ve öncelik veril-
mesinin, tek başına çoğulculuk ve objektiflik ilkelerinden sapma anla-
mına gelmeyeceğini belirtmiştir… 

Anayasa Mahkemesi bu temel gerekçelerle dava konusu kuralın 
Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 10., 24. ve 174. maddelerine aykırı ol-
madığını iki üyenin muhalefeti ile kararlaştırmıştır. Mahkeme, Anayasa-
nın 14., 17., 27., 41., 42., 65., 90., 153., 163. ve 166. Maddeleriyle dava 
                                                      
13 Lautsi/İtalya, Başvuru No: 30814/06, K.T: 18/03/2011, par. 71. 
14 Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye, Başvuru No: 1448/04, K.T:09/10/2007, par.63. 
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konusu kural arasında bir ilişki olmadığı kanaatiyle incelemede bulun-
mamıştır. 

B) 1789 sayılı Kanun’un 25. maddesi mülga 1. fıkrasındaki di-
ğer ibareler yönünden: 

İptal davasındaki talepte, imam hatip ortaokullarının açılması ve 
mesleki seçmeli derslerin konulduğu ilköğretimin ikinci kademesinin 9–
10 yaşlarında başlatılmasının çocukların öğrenmelerini değil, koşullandı-
rılmalarını sağlamayı amaçladığı ve bu durumun çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına aykırılık oluşturduğu ifade edilmiştir. Dilekçede, bu durumun 
Devletin her türlü istismara karşı çocukları koruyucu önlemleri alma 
göreviyle de bağdaşmadığı, temel eğitim sisteminin değiştirilmesini ön-
gören kuralın, 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma 
Planı’nda yer alan hedeflerle uyumlu olmadığı, öte yandan kuralın, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeden yasalaşmasının Anayasa’nın 
166. maddesine aykırılık oluşturduğu, ayrıca Anayasa Mahkemesinin 
16.9.1998 günlü, E.1997/62, K.1998/52 sayılı kararında yer alan gerek-
çelerin gözetilmediği belirtilerek kuralın, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 
10., 14., 17., 24., 27., 41., 42., 65., 90., 153., 163., 166. ve 174. maddele-
rine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi, imam hatip ortaokullarının açılması ve 
mesleki seçmeli derslerin konulduğu ilköğretimin ikinci kademesinin 9–
10 yaşlarında başlatılmasının Kanunun 22. Maddesindeki düzenlemenin 
imam hatip okulları için paralel hükümleri içerdiğini ifade ederek, söz 
konusu düzenlemeyi Anayasaya uygun bulurken kullandığı argümanları 
tekrar etmiştir. Anayasa Mahkemesi, dava konusu kuralda, “…ortaokul-
ların farklı programlar arasında tercihe imkân verecek şekilde oluştur-
masıyla kastedilen hususun, ortaokullarda mesleki ve teknik eğitim 
verilmesi olmayıp, öğrencilere ilgi, yetenek ve becerilerine göre seçimlik 
ders imkânlarının sunulmasından ibaret bulunduğu ve amacın, yönlen-
dirme sürecini daha erken yaşlarda başlatmak olduğu anlaşılmaktadır” 
kanaatini kabul etmektedir. Mahkeme öğrencilerin erken yaşlarda yönel-
tilmesinin mevcut kanuni düzenlemelerde de bulunduğunu ve “çağdaş ve 
bilimsel eğitimin temel hedeflerinden biri[nin], öğrencinin, ilgi, yetenek 
ve becerilerine uygun meslek seçimini yapmasını sağlamak” olduğunu 
ifade etmektedir. 

Anayasa Mahkemesi, “yasama organı[nın], yasama yetkisinin ge-
nelliği ilkesi uyarınca, Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla, toplumsal 
ihtiyaçların giderilmesine ilişkin mevcut çözüm yolları arasından birini 
tercih ederek kanunlaştırmakta takdir yetkisine sahip” olduğu ilkesini 
tekrar etmiştir. Bu çerçevede, daha önce “Anayasa Mahkemesinin 4306 
sayılı Kanunla getirilen sekiz yıllık kesintisiz ilköğretimin Anayasa’ya 
uygun olduğuna karar vermiş olması, yasama organının ilköğretimin 
kesintisiz olmasından vazgeçerek kademelendirilmiş bir ilköğretim sis-
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temini kurmasına engel teşkil etmez” diyerek, kanunda yapılan değişik-
liğin Anayasa’nın 2., 10., 24., 41., 42., 153., 166. ve 174. maddelerine 
aykırı olmadığına hükmetmiştir. Anayasanın 17, 27, 65, 90 ve 163. 
Maddelerine ilişkin olarak konuyla bir ilişki kurmamıştır. 

6287 SAYILI KANUNUN 12. VE 13. MADDELER İ: 
6287 sayılı Kanun’un dava konusu kuralları içeren 12. ve 13. 

maddeleri şöyledir:15 
MADDE 12- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Ka-

nununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde onundan 
fazla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 13- 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 
inci maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer 
alan “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim” ibaresi “ilköğretim ve ortaöğre-
tim” şeklinde değiştirilmi ş ve maddede yer alan “sekiz yıllık kesintisiz” 
ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 12’N İN ANAYASAYA AYKIRILI ĞI HAKKIN-
DAK İ TALEP VE KARAR 

İptal davası talebinde, 3308 sayılı Kanun’un 18. maddesinde ya-
pılmak istenen değişiklikte işletmelerde çalıştırılabilecek çırak oranı 
konusunda yüzde on tavan sınırlamasının kaldırılmasının, çocukların asıl 
işgücüne dönüşmesine yol açacağı, bu durumun, Çocuk Hakları Sözleş-
mesi ile Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Be-
lirleyen 59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi’ne aykırı olduğu be-
lirtilerek kuralın, Anayasa’nın 5., 10., 17., 42., 65. ve 90. maddelerine 
aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

3308 sayılı kanunda, on ve daha fazla personel çalıştıran işletme-
lere, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan 
da fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğren-
cilerine beceri eğitimi yaptırmaları zorunluluğu getirilmiştir. Kanuni 
düzenleme buradaki üst limit olan %10 limitini kaldırmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi bu konudaki uluslararası sözleşmelere atıfta 
bulunduktan sonra Anayasanın 41 ve 42. Maddelerinin bu sözleşmelerle 
paralellik arz ettiğini ifade etmektedir. Mahkeme %10 sınırının kaldırıl-
masının, beceri eğitimi verilen ortamların arttırılması amacına yönelik 
olduğunu, bu çalışmaların eğitimin bir parçası olduğunu ve devletin 42. 
Madde uyarınca zaten çocuk emeğinin sömürüsünü önleme görevini 
sürdüreceğini ifade etmiş; 4 üyenin muhalefetiyle sözkonusu kuralın 
Anayasaya aykırı olmadığını hüküm altına almıştır. Mahkeme, Anaya-
                                                      
15 Büyük ve kalın harflerle yazılı maddeler 6287 sayılı Kanunun madde numaralarıdır. 

Parantez içine alınmış olan madde numaraları ise 6287 sayılı Kanunla değişiklik geti-
rilen kanunlardaki orijinal madde numaralarıdır. 
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sanın diğer maddelerine aykırılık iddialarına hususunda bir ilgi olmadığı 
kanaatindedir. 

MADDE 13’ÜN ANAYASAYA AYKIRILI ĞI HAKKINDAK İ 
TALEP VE KARAR 

İptal davası talebinde, ilköğretimin kademelendirilmesini öngören 
222 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 1739 sayılı Kanun’un 25. maddesinin 
birinci fıkrasına ilişkin Anayasa’ya aykırılık iddiaları bu kural yönünden 
de tekrarlanmış ve kuralın, Anayasa’nın 2., 5., 10., 14., 17., 24., 27., 42., 
65. ve 163. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi düzenlemenin Anayasanın 42. Maddesine 
herhangi bir aykırılık taşımadığını hüküm altına almakla yetinmiş, ge-
rekçe olarak ise dava konusu kuralın eğitime katkı payı giderlerinin sa-
dece ilköğretim okulları için değil ve fakat ortaöğretim giderleri için de 
harcanabilmesi için getirildiğini; bu durumun kesintisiz öğrenimin ilk ve 
orta dereceli okullarda 4’er yıl olarak uygulanabilmesinin tamamlayıcısı 
niteliğinde olduğunu belirtmiştir. Mahkeme ayrıca gerekçelendirme ge-
reği duymaksızın yukarıda kanunun 7. Maddesinin Anayasaya aykırı 
olmadığı hakkındaki gerekçesinin bu konuda da geçerli olduğunu ifade 
etmekle yetinmiştir. 

Anayasa’nın 42. Maddesine herhangi bir aykırılık bulunmadığına 
hükmeden Mahkeme, diğer maddeler aykırılık konusunda herhangi bir 
ilgi bulunmadığını karar altına almıştır. 

6287 SAYILI KANUNUN 14. MADDESİ: 
6287 sayılı Kanunun 14. maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sa-

yılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmi ştir.16 

Yükseköğretime giriş ve yerleştirme: 
MADDE 45- Yükseköğretime giriş ve yerleştirme aşağıdaki şe-

kilde yapılır: 
a. Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri imkân 

ve fırsat eşitli ğini sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre yapılır. 

b. Yükseköğretim kurumlarına esasları Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından belirlenen merkezî sınavlarla girilir. Yerleştirme puanlarının 
hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınır. Ortaöğ-
retim bitirme başarı notları en küçüğü ikiyüzelli, en büyüğü beşyüz ol-
mak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür. Ortaöğretim başarı 

                                                      
16 Büyük ve kalın harflerle yazılı maddeler 6287 sayılı Kanunun madde numaralarıdır. 

Parantez içine alınmış olan madde numaraları ise 6287 sayılı Kanunla değişiklik geti-
rilen kanunlardaki orijinal madde numaralarıdır. 
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puanının yüzde onikisi yerleştirme puanı hesaplanırken merkezî sınav-
dan alınan puana eklenir. 

c. Ortaöğretim kurumlarını birincilik ile bitiren adaylar için mev-
cut kontenjanların yanı sıra Yükseköğretim Kurulu kararı ile ayrı kon-
tenjanlar belirlenebilir. 

d. Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğ-
renciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde 
veya bunlara en yakın olan meslekî ve teknik önlisans yükseköğretim 
programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilir. Bu öğrencilerin yerleşti-
rilmesine ilişkin usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığının görüşü üzerine 
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

e. Önlisans mezunları için, ilişkili lisans programlarında belirlen-
miş kontenjanın yüzde onunu geçmeyecek şekilde Yükseköğretim Ku-
rulu kararı ile her yıl dikey geçiş kontenjanı ayrılabilir. 

f. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dı-
şında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usûl ve 
esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Uluslararası 
andlaşmalar gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında burslu 
olarak öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlem-
leri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. 

g. Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek usûl ve esaslara göre, 
belli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğ-
renciler ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca tespit 
edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ilgili 
dallarda eğitim yapmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarına yerleştiri-
lebilir. 

MADDE 14’ÜN ANAYASAYA AYKIRILI ĞI HAKKINDAK İ 
TALEP VE KARAR 

A) Değiştirilen YÖK Kanunu 45. Maddesinin a ve b bentleri 
yönünden yapılan inceleme 

2547 sayılı Kanun’un 45. maddesinin önceki şeklinde yükseköğ-
retime giriş için yapılacak sınava eklenecek ortaöğretim başarı puanının 
hesaplama yönteminin YÖK tarafından belirlenmesi söz konusu iken 
dava konusu kuralla ortaöğretim başarı puanının ne şekilde hesaplana-
cağı doğrudan Kanunla düzenlenmek suretiyle YÖK’ün bu yetkisi kaldı-
rılmıştır. 

İptal davası talebinde, merkezî sınav notunu etkileyecek ortaöğre-
tim başarı puanını hesaplama yöntemini belirleme yetkisinin YÖK’e 
bırakılması anayasal bir zorunluluk olduğu halde bu hususun doğrudan 
kanunla düzenlendiği belirtilerek kuralların, Anayasa’nın 131. madde-
sine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Yükseköğretim Üst Kurulu şlarının Statüsü Çerçevesinde De-
ğerlendirme (A.Y. md.131) 

Mahkeme anılan düzenlemenin Anayasa’nın 131. Maddesine aykı-
rılık taşımadığını şu şekilde gerekçelendirmiştir: 
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…Anayasa’nın 131. maddesinin birinci fıkrasında, YÖK’ün gö-
revleri; yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, 
yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim 
ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların ka-
nunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilme-
sini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kulla-
nılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama 
yapmak şeklinde sayılmıştır. 

Anayasa’da yükseköğretim kurumlarına giri şte uygulanacak 
merkezî sınav notunu etkileyecek ortaöğretim başarı notunun he-
saplama yöntemini belirleme yetkisinin YÖK’e ait olduğu yolunda 
doğrudan bir hüküm bulunmadı ğı gibi dolaylı olarak da bunu zo-
runlu kılan herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Kanun koyu-
cunun, yasama yetkisinin genelliği ilkesi gereğince, yükseköğretim ku-
rumlarına girişte uygulanacak merkezî sınav notunu etkileyecek ortaöğ-
retim başarı puanını hesaplama yöntemini doğrudan kanunla belirleme-
sinde Anayasa’ya aykırı bir yön bulunmamaktadır. 

Cumhuriyetin Nitelikleri Çerçevesinde Değerlendirme (A.Y. 
md.2) 

İptal davası talebinde, 6287 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle, ön-
ceki sistemde uygulanan ortaöğretim başarı puanının hesaplanmasında, 
mezun olunan okulun ağırlık puanı hesaba dâhil edilirken, yeni sis-
temde bu uygulamadan vazgeçilmesinin, Seviye Belirleme Sınavında 
(SBS) başarı göstererek Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerini 
kazanarak yükseköğretime giri şte ek puan almaya hak kazanan öğ-
rencilerin kazanılmış haklarının ihlali sonucunu doğurduğu, zor 
koşullara bağlı, müfredatı da ağır olan bu lise öğrencileriyle daha 
esnek kurallara bağlı okulların öğrencilerinin eşitlenmesinin, dev-
lete ve eğitim sistemine güveni zedelendiği ve bu yolla hukuki gü-
venlik ilkesinin ihlal edildi ği belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2. mad-
desine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi bu konuda kazanılmış hak oluşmadığı ve hu-
kuka güven ilkesinin ise zedelenmediğini; geleceğe dönük beklenen 
hakların kazanılmış haklar oluşturmadığını ayrıca daha önceki düzenle-
melerin bazı öğrenciler için adil olmayan sonuçlara yol açtığı için mev-
cut düzenlemenin hakkaniyete uygun olduğunu ifade etmiştir. Mahkeme 
lise son sınıfta bulunan öğrencilerin bu değişiklikten korunmasını da 
hakkaniyete uygun, yeterli bir tedbir olarak görmektedir. 

Mahkemenin bu konudaki görüşünün esası şu şekildedir; 
“Bir statüye bağlı olarak ileriye dönük beklenen haklar, kaza-

nılmış hak niteliği taşımadığından, 6287 sayılı Kanun’un yürürlüğe 
girmesinden önce ortaöğretimde okuyan kişilerin, yükseköğretime giriş 
sınavında dikkate alınması gereken ortaöğretim başarı puanının he-
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saplama yöntemi yönünden kazanılmış haklarından söz edilebilmesi 
olanaklı değildir .” 

… 
“Hukuk güvenliği ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olma-

sını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, 
devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici 
yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. 

Kanunların uzun süreli uygulanmasına güvenerek hayatını yönlen-
diren, hukuki iş ve işlemlere girişen bireyin, bu kanunların uygulanacağı 
yolunda oluşan beklentisinin mümkün olduğunca korunması gerekmek-
tedir. Ancak, hukuki güvenlik ilkesi, her türlü beklentinin korun ma-
sını zorunlu kılmaz. Bir beklentinin hukuken koruma görebilmesi 
için, meşru (haklı) beklenti seviyesine ulaşması gerekmektedir. 
Beklentinin meşru olup olmadığı tespit edilirken başvurulacak ölçüt, 
“hakkaniyet” tir.  Hakkaniyet, Medeni Kanun’da düzenlenmiş olup, hâ-
kime takdir hakkı tanınan durumlarda, hâkimin bu takdir hakkını somut 
olayın özelliklerine uygun olarak ve adalet ilkelerini gözeterek kullan-
ması anlamına gelmektedir. Her ne kadar hakkaniyet kavramı daha 
çok medeni hukuk alanında işlense de aynı zamanda hukukun genel 
bir ilkesi olduğundan, anayasa yargısında da dikkate alınmalıdır. 
Kanun koyucu da tıpkı mahkemeler gibi takdir yetkisi kullanırken 
hakkaniyeti gözetmekle yükümlüdür. Nitekim Anayasa Mahkemesi 
birçok kararında hukuk devleti ilkesini tanımlarken “hakkaniyet ölçütü-
nün gözetilmesini” hukuk devletinin unsuru olarak saymaktadır. 

Bu itibarla dava konusu kuralın yürürlüğe girdiği tarihte lisede 
okuyanların, önceki sistemin uygulanacağı yolundaki beklentilerini ko-
rumamış olmasının hakkaniyet ölçütüyle bağdaşıp bağdaşmadığının tes-
piti gerekir. 

6287 sayılı Kanun’un gerekçesinde, katsayı uygulamasının alan 
dışı tercih yapmayı engellemesi, ortaöğretim öğrencilerinin istik-
ballerine ili şkin bir konuda tercihte bulunamamaları veya önceki 
yıllardaki tercihlerini de ğiştirememeleri, kişisel başarının yerini 
katsayı farklılaştırmaları ile türetilmi ş ve kurgulanmış bir başarının 
alması, hak edilen ve kazanılan puanların yok sayılarak sistemin 
çalışkan ve başarılı öğrencilerin aleyhine işlemesi gibi olumsuz so-
nuçlar doğurduğu, farklı katsayı uygulamasının kaldırılmasının kişisel 
başarının öne çıktığı bilgi ve gayrete dayalı gerçek rekabete ve eşitli ğe 
uygun bir ortam hazırlayacağı, diğer taraftan, mesleki eğitimin destek-
lenmesi ve geliştirilmesinin günlük siyasi bir tercih olmayıp açık bir 
devlet politikası olduğu, oysa farklı katsayı uygulamasının mesleki 
ortaöğretimdeki öğrenci profili üzerinde olumsuz sonuçlar doğur-
duğu ve başarılı öğrencilerin bu liselere yönelmesini engellediği, bu 
okullardan mezun öğrencilerin lisans programlarına yerleşme 
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oranlarını azalttığı, dolayısıyla mesleki eğitimin desteklenmesi, geliş-
tirilmesi ve özendirilmesi için de katsayı farklılaştırılmasının kaldı-
rılması gerektiği belirtilmiştir. 

Kanun koyucu tarafından, meslek liselerine yönelimi azalttığı ve 
adaletsiz sonuçlar doğurduğu değerlendirilen katsayı uygulamasına son 
verilmesi amacıyla dava konusu kuralın ihdas edildiği anlaşılmaktadır. 
Kuralın, adil olmadığı düşünülen önceki yükseköğretime giri ş sınav 
sisteminin değiştirilmesi amacıyla ihdas edildiği gözetildiğinde, 6287 
sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 11.4.2012 tarihinde lisede okuyan 
öğrencilerin, önceki sistemin uygulanacağı yolundaki beklentilerinin 
korunmamasının hakkaniyete aykırı düşmediği ve bu beklentinin 
meşru beklenti seviyesine ulaşmadığı sonucuna varılmıştır.  

Bununla birlikte, kanun koyucu takdir yetkisini kullanarak , 
12.7.2012 günlü, 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle 
aynı tarihte yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle, 2547 
sayılı Kanun’a geçici 63. madde ekleyerek 2012 yılı için eski puanlama 
sisteminin uygulanmasını öngörmüş ve bu suretle Kanun’un yürürlüğe 
girdiği tarihte lise son sınıfta okuyanların beklentilerini korumuştur. ” 

Anayasa Mahkemesi bu kapsamda, Anayasanın 2. maddesine aykı-
rılık bulunmadığı; öte yandan, anılan maddenin Anayasanın 10, 11 ve 
130. maddeleriyle ilgili olmadığına hükmetmiştir. 

B) Değiştirilen YÖK Kanunu 45. maddesinin c bendi ile f ben-
dinde yer alan “…ile ortaöğretimin tamamını yurt dı şında tamam-
layan öğrencilerin…” ibaresi yönünden inceleme 

İptal davasında talepte, ortaöğretim kurumlarını birincilikle biti-
ren adaylar için ek kontenjan belirlenmesinin ve ortaöğretimin ta-
mamını yurtdışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretime gi-
ri şte genel, kapsayıcı ve herkes için uygulanan genel kuraldan ayrık 
tutulmalarının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı, hiçbir ölçü getirilme-
den, ilkeye yer verilmeden, çerçeve çizilmeden okul birincileri için ek 
kontenjan belirleme ve yerleştirme yetkisi ile ortaöğretimlerinin 
tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim ku-
rumlarına kabul usul ve esaslarını belirleme yetkisinin YÖK’e bıra-
kılmasının, yasama yetkisinin devri niteliğinde olduğu belirtilerek 
kuralların, Anayasa’nın 7., 10. ve 87. maddelerine aykırı olduğu ileri 
sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi bu hükümlerde nisbi eşitlik ilkesinin uygula-
nacağını ve anayasadaki eşitlik ilkesinin bu düzenlemede zedelenmedi-
ğini ifade etmiş; bu madde kapsamında YÖK’ün belirleyeceği usül ve 
esasların teknik bir çalışma niteliğinde olması nedeniyle yasama yetkisi-
nin devri sonucu doğurmayacağını saptamıştır. Mahkeme dava konusu 
kuralların Anayasa’nın 7., 10. ve 87. maddelerine aykırı olmadığını hü-
küm altına almıştır. 
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Mahkeme bu konuyu şu şekilde ele almıştır: 
“..Kanun koyucunun, başarıyı özendirmek ve desteklemek ama-

cıyla başarılı öğrencilere yönelik belirli avantajlar sağlaması, söz 
konusu avantajlardan yararlanma ölçütünün objektif esaslara göre 
belirlenmiş olması şartıyla eşitlik ilkesine aykırılık olu şturmaz. Dava 
konusu (c) bendinde de, ek kontenjandan yararlanmada objektif bir ölçüt 
olarak okul birinciliği esas alındığından eşitlik ilkesine aykırılık söz ko-
nusu değildir. Ayrıca, her ülkenin eğitim sistemi birbirinden farklı 
olduğundan, yabancı ülkelerdeki ortaöğretim kurumlarından me-
zun olan öğrencilerin Türkiye’deki ortaö ğretim kurumundan mezun 
olan öğrencilerle aynı durumda olduklarını söylemek olanaksızdır. 
Bu nedenle, YÖK’e, okul birincileri için ek kontenjan belirleme ve orta-
öğretimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için yükse-
köğretime girişlerinde farklı usul ve esaslar belirleme yetkisi verilmiş 
olması, eşitlik ilkesini zedelememektedir…” 

“…Öte yandan, Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarının sayısı ile 
yükseköğretim kurumlarının imkânları ve kontenjanları dikkate alınarak 
okul birincilerine ne kadar ek kontenjan ayrılacağının hesaplanması ve 
ortaöğretimin tamamını yurtdışında tamamlayanların yükseköğretime 
giri ş ve yerleşme işlemlerinin detaylarına ili şkin usul ve esasların 
belirlenmesi, teknik ve uzmanlık gerektiren bir mesele olup kanun 
koyucunun bu konudaki yetkiyi idari makamlara bırak mış olması, 
yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırılık oluşturmaz…” 

C) Değiştirilen YÖK Kanunu 45. maddesinin d ve e bentleri 
yönünden yapılan inceleme 

İptal davası talebinde, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin öğ-
rencilerine önlisans programlarına sınavsız geçiş hakkı, önlisans prog-
ramlarından mezun olan öğrencilere de lisans programlarına dikey geçiş 
hakkı tanınarak meslek liseliler için, genel liselerde bulunmayan ayrıca-
lıklı bir durumun yaratıldığı belirtilerek kuralların, Anayasa’nın 10. 
maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Maddenin (d) bendiyle, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumların-
dan mezun olan öğrencilerin, istedikleri takdirde bitirdikleri programın 
devamı niteliğinde veya bunlara en yakın olan mesleki ve teknik 
önlisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilmeleri olanağı getiril-
miş; (e) bendiyle ise önlisans mezunları için, ilişkili lisans programla-
rında belirlenmiş kontenjanın yüzde onunu geçmeyecek şekilde YÖK 
kararı ile her yıl dikey geçiş kontenjanı ayrılması ve bu yolla önlisans 
mezunlarının belli bir bölümünün meslekleriyle ilgili lisans programla-
rına yerleştirilmeleri mümkün kılınmıştır. 

Mahkeme bu düzenlemenin Anayasanın 10. maddesine aykırı ol-
madığını, kanun koyucunun amacının mesleki ve teknik eğitimi özen-
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dirmek olduğunu; diğer eğitim kurumlarıyla eşit statüde olmadıkları için 
bir ayrımcılıktan bahsedilemeyeceğine hükmetmiştir. 

6287 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ 
6287 sayılı Kanunun 16.maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen 

ve dava konusu olan Geçici Madde 61 şöyledir:17 
MADDE 16- 
(GEÇİCİ MADDE 61-) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itiba-

riyle bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarında 
öğrenim görmekte olan öğrenciler bakımından, bu kurumların mezunla-
rının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen aynı meslek dalında 
yer alan yükseköğretim programlarına yerleşmelerinde merkezî sınav-
lardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanı 
hesaplanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mev-
zuat hükümleri uygulanır.” 

MADDE 16’NIN ANAYASAYA AYKIRILI ĞI HAKKIN-
DAK İ TALEP VE KARAR 

İptal davası talebinde, 6287 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle 2547 
sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 61 ile, halen meslek ve teknik 
liselerde okuyan öğrencilerin, kendi alanlarında bir yükseköğretim ku-
rumunu tercih etmeleri halinde eski kanun hükmü uygulanmaya devam 
edilerek kazanılmış hakları korunduğu halde zorlu bir sınavdan geçerek 
anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin halen 1., 2. ve 3. sınıflarında 
öğrenim gören öğrencilerin haklarının korunmamasının “hukuk devleti” 
ve “eşitlik”  ilkeleriyle çelişeceği belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2. ve 
10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi bu hükümde de eşitlik ilkesine aykırılık bu-
lunmadığını saptamış, Anayasanın 2. Maddesine aykırılığa ilişkin iddi-
ayı ise ilgisiz bulmuştur. 

Mahkeme şu şekilde hüküm vermiştir: 
…Meslek liselilere yükseköğretime geçişte ek puan verilmesi 

ile katsayı uygulaması birbirinden tamamen farklı uygulamalardır. 
Ek puan uygulaması, yalnızca mesleki ve teknik eğitim veren lise 
öğrencilerine, kendi alanlarıyla ilgili mesleki yükseköğretim prog-
ramlarına yerleşmelerini teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla 
tanınan bir hak olup alanlarıyla ilgili mesleki ve teknik yükseköğre-
tim programlarını tercih etmeleri haliyle sınırlıdı r. Üniversiteye giriş 
sınavına eklenecek ortaöğretim başarı puanını hesaplama yöntemi ve 
YÖK kararlarıyla geliştirilen katsayı uygulaması ise tüm öğrencileri 
                                                      
17 Büyük ve kalın harflerle yazılı maddeler 6287 sayılı Kanunun madde numaralarıdır. 

Parantez içine alınmış olan madde numaraları ise 6287 sayılı Kanunla değişiklik geti-
rilen kanunlardaki orijinal madde numaralarıdır. 
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ilgilendirmektedir . 6287 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte 
meslek liselerinde okuyan öğrencilerin ek puan hakkını korumaya 
yönelik geçiş hükmü öngörüldüğü halde YÖK tarafından önceki 
mevzuata göre belirlenen ortaöğretim başarı puanını hesaplama 
yöntemi ile katsayı sisteminin lise 1., 2. ve 3. sınıflarda okuyan öğ-
renciler yönünden uygulanması yolunda herhangi bir geçiş hükmü 
öngörülmemesi, her iki durumun birbirinden farklı o lması nede-
niyle eşitlik ilkesine aykırı görülemez… 

6287 SAYILI KANUNUN 24. MADDESİ: 
6287 sayılı Kanunun 24. maddesi ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sa-

yılı Kamu İhale Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Eklenen 
geçici madde hakkındaki düzenleme şu şekildedir: 

MADDE 24.- 
(GEÇİÇİ MADDE 13-) Yurtiçi üretimin ve katma değerin artırıl-

ması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi 
bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik 
araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna ge-
çiş hedefleriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim 
ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolo-
jisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkânının sağlan-
ması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin 
edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğren-
cilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaç-
larıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(FATİH) Projesi kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar ya-
pılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden 
yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tâbi değildir.  Bu 
madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Ba-
kanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Millî E ğitim 
Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafın-
dan müştereken hazırlanacak yönetmelikle, rekabete açık olacak 
şekilde düzenlenir. 

MADDE 24’ÜN ANAYASAYA AYKIRILI ĞI HAKKINDAK İ 
TALEP VE KARAR 

İptal talebinde, FATİH Projesi kapsamında yapılacak mal ve hiz-
met alımlarının 4734 sayılı Kanun’un kapsamı dışına çıkarılmasıyla 
anılan Kanun’da öngörülen idareye şikâyet, Kamu İhale Kurumuna 
itirazen şikâyet ve Kamu İhale Kurumu incelemesi ile Kamu İhale 
Kurumu kararları üzerinden ihalelerin yargısal denetiminin orta-
dan kaldırılmasının amaçlandığı, ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının bilişim tekno-
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lojisine ilişkin mal ve hizmet alımları, 4734 sayılı Kanun kapsamından 
çıkarıldığı halde başka bilişim projeleri uygulayan diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait projelerin kapsam dışına çıkarılmamasının 
eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2. ve 
10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 2. Maddesi kapsamında, hukuk 
devleti ilkesi ve kanunların kamu yararına çıkarılmasından hareket ede-
rek, 10 maddesi bakımından ise eşitlik ilkesi çerçevesinde aykırılığı ele 
almıştır. Mahkeme kapsamdaki ihalelerin Kamu İhale Kanunu kapsamı 
dışında tutulmasında geçerli bir kamu yararı bulunduğunu ve kapsam 
dışı tutulmanın diğer idari ve yargısal denetim yollarını kapatmadığını 
ifade etmiştir. Bu çerçevede Mahkeme kanunun kamu yararı çerçeve-
sinde çıkarılmasına ilişkin olarak şu şekilde yorum yapmıştır: 

…Kanunun amaç ögesi bakımından Anayasa’ya uygun sayılabil-
mesi için kanunun çıkarılmasında kamu yararı dışında bir amacın göze-
tilmemiş olması gerekir. İlgili yasama belgelerinin incelenmesinden ka-
nunun kamu yararı dışında bir amaçla çıkarılmış olduğu açıkça anlaşıla-
biliyorsa amaç unsuru bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu söylenebi-
lir. Kanun koyucunun kamu yararı amacıyla hareket edip etmediği ancak 
ilgili yasama belgeleri incelenerek ve kuralın objektif anlamına bakılarak 
tespit edilebilir… 

… Devlet harcamalarında 4734 sayılı Kanun’un uygulanmasını zo-
runlu kılan bir Anayasa kuralı bulunmadığından, kanun koyucunun bazı 
mal ve hizmetler yönünden farklı usuller benimsemesinde anayasal açı-
dan bir engel yoktur. Ancak, bir mal ve hizmet alımı ihalesinin 4734 
sayılı Kanun’da öngörülen saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, 
gizlilik ve kamuoyu denetimi esas alınarak belirlenen usullerin dışına 
çıkarılırken, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olan kamu yararı amacı 
gözetilmelidir… 

…Dava konusu kuralın gerekçesinde, eğitimde FATİH Projesi 
kapsamında okullara ve öğrencilere sağlanacak mal ve hizmet alımları 
ile yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, belirlenen sürede tamamlanabil-
mesi, proje hizmetlerinin kesintisiz olarak öğrencilere eş zamanlı 
sunulabilmesi, ülkemizde bulunmayan teknolojilerin transferinin sağ-
lanması ve proje konusu ürün ve hizmetlerin azami düzeyde katma 
değerle yurtiçi üretiminin temini amacıyla projenin Ka mu İhale 
Kanunu kapsamı dışında tutulduğu belirtilmi ştir . 

Kamu İhale Kanunu’nda düzenlenen şikâyet ve itirazen şikâyet 
prosedürü, bu Kanun kapsamına giren ihaleler yönünden uygulanması 
öngörülen özel idari başvuru yolu niteliğinde olup, bu prosedürün var-
lığı diğer ihaleler yönünden idari ve yargısal başvuru yollarının ka-
patıldığı anlamına gelmemektedir. Kamu İhale Kanunu kapsamında 
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olmayan ihalelerdeki hukuka aykırılıkların genel hükümler çerçeve-
sinde idari ve yargısal başvurulara konu edilmesi mümkündür… 

Mahkeme, eşitlik ilkesi gereği eşit i şlem görme hakkının öznesi-
nin kamu otoriteleri olmadığını hüküm altına almıştır. Bu konuda 
Mahkemenin yorumu şöyledir: 

..Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinin bir un-
suru olan eşit i şlem görme hakkının öznesi bireyler ve bireyler tara-
fından oluşturulan topluluklar olup, kamu otoriteleri bu hakkı n 
öznesi değildir.  Kamu otoritelerinin hak, yetki, görev ve sorumlulukla-
rının ne şekilde düzenleneceği kanun koyucunun takdirindedir. Devletin, 
kamu gücü kullanan otoritelere eşit muamele etme yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. Kanun koyucunun, bir yetkiyi belli bir kamu otori-
tesine tanıyıp diğerlerine tanımaması eşitlik ilkesine aykırılık oluştur-
maz… 

Anayasa Mahkemesi, iptali istenen kuralları Anayasanın 2. ve 10. 
maddelerine aykırı bulmamıştır. 

6287 SAYILI KANUNUN 25. MADDESİ: 
6287 sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Kanuna aşağıdaki geçici 

madde 20 eklenmiştir.18 
MADDE 25.- 
(GEÇİCİ MADDE 20-) Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 

İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlı-
ğına bağlı okullara internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlan-
ması için Millî E ğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığınca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar 
gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir. ” 

MADDE 25’ İN ANAYASAYA AYKIRILI ĞI HAKKINDAK İ 
TALEP VE KARAR  

İptal davası talebinde, bütçenin yıllık olması ilkesinden farklı bir 
süre ve usul benimsenebilmesi için harcamanın, kalkınma planları ile 
ilgili yatırımlara veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetlere ilişkin 
olması gerektiği oysa, internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağ-
lanması için yapılacak mal ve hizmet satın alma işlerinin, kalkınma 
planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler 
kapsamında olmadığı, Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan FATİH 
projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında birden fazla yıla 
yaygın yüklenmelere girişilmesine olanak tanındığı halde, diğer kamu 
                                                      
18 Büyük ve kalın harflerle yazılı maddeler 6287 sayılı Kanunun madde numaralarıdır. 

Parantez içine alınmış olan madde numaraları ise 6287 sayılı Kanunla değişiklik geti-
rilen kanunlardaki orijinal madde numaralarıdır. 
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kurum ve kuruluşlarınca yürütülen bilişim projeleri yönünden bu şekilde 
bir olanağın sağlanmamasının eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu, FA-
TİH Projesinin 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma 
Planı’nda yer almadığı ve söz konusu Plan hedefleriyle uyumlu olmadığı 
belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 10., 161. ve 166. maddelerine aykırı 
olduğu ileri sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi, iptal talebini Anayasanın 161. maddesi kap-
samında değerlendirmiştir. Mahkeme, Anayasanın bazı harcamalar yö-
nünden bütçenin yıllık olmasına kanunla istisna getirme yetkisini kanun 
koyucuya tanıdığını ancak sürenin ne kadar uzatılabileceğine ilişkin ola-
rak sessiz kaldığını ve bu durumun kanun koyucuya bu konuda takdir 
yetkisi tanındığı anlamına geldiğini ifade etmektedir. 

Mahkeme FATİH projesinin, okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğre-
tim düzeyindeki tüm okullarda bulunan 570.000 dersliğe dizüstü bilgisa-
yar, LCD panel etkileşimli tahta ve internet ağ altyapısı sağlamayı 
amaçlayan ve beş yılda tamamlanması planlanan bir proje olduğunu; bu 
projenin, Anayasa’nın 161. maddesinin üçüncü fıkrası anlamında bir 
yıldan fazla sürecek iş ve hizmet niteliğinde bulunduğunu saptamış. Bu 
çerçevede, Fatih projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımla-
rında birden fazla yıla yaygın yüklenmelere girişilmesine olanak tanıyan 
dava konusu kuralın, Anayasa’nın 161. maddesine aykırı olmadığına 
karar vermiştir. Mahkemenin 6 üyesi bu karara muhalefet etmişlerdir. 

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMLER İNİN İN-
CELENMESİ 

Mahkeme, iptal taleplerini esastan reddettiğinden yürürlüğün dur-
durulması taleplerini oy birliği ile reddetmiştir. 

AYM’N İN İPTAL TALEB İNE İLİŞKİN OLARAK VERD İĞİ 
KARAR 

Mahkeme sonuç olarak iptali istenen kanun hükümlerine ilişkin 
olarak aşağıdaki şekilde karar vermiştir. 

6287 sayılı Kanun’un: 
1- 1. maddesiyle değiştirilen 5.1.1961 günlü, 222 sayılı İlköğretim 

ve Eğitim Kanunu’nun 3. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve 
iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 

2- 2. maddesiyle değiştirilen 222 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİ-
ĞİYLE, 

3- 3. maddesiyle değiştirilen 222 sayılı Kanun’un 9. maddesinin 
birinci fıkrasının son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal 
isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 
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4- 7. maddesiyle değiştirilen 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanunu’nun 22. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadı-
ğına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 

5- 8. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Kanun’un 24. maddesinin 
son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin RED-
DİNE, OYBİRLİĞİYLE, 

6- 9. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Kanun’un 25. maddesinin 
mülga birinci fıkrasının; 

a- “Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin 
hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur.” biçimindeki üçüncü 
cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
Fulya KANTARCIOĞLU ile Mehmet ERTEN’in karşıoyları ve OY-
ÇOKLUĞUYLA, 

b- Kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal iste-
minin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 

7- 12. maddesiyle 5.6.1986 günlü, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Ka-
nunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde onundan 
fazla” ibaresinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin hükmün Ana-
yasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Fulya 
KANTARCIOĞLU, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT 
ile Engin YILDIRIM’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 

8- 13. maddesiyle 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı Kanun’un geçici 1. 
maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan 
“sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim”  ibaresinin “ilkö ğretim ve ortaöğre-
tim”  şeklinde değiştirilmesi ve maddede yer alan “sekiz yıllık kesintisiz” 
ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin hükmün Anayasa’ya 
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 

9- 14. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanunu’nun 45. maddesinin, (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri 
ile (f) bendinin birinci cümlesinde yer alan “… ile ortaöğretimin tama-
mını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin …” ibaresinin Anayasa’ya 
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 

10- 16. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 
61’in Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OY-
BİRLİĞİYLE, 

11- 24. maddesiyle 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nunu’na eklenen Geçici Madde 13’ün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve 
iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 

12- 25. maddesiyle 10.12.2003 günlü, 5018 sayılı Kamu Malî Yö-
netimi ve Kontrol Kanunu’na eklenen Geçici Madde 20’nin Anayasa’ya 
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Serruh KALELİ, Fulya 
KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, 
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Zehra Ayla PERKTAŞ ile Recep KÖMÜRCÜ’nün karşıoyları ve OY-
ÇOKLUĞUYLA karar vermiştir. 

KISA DEĞERLENDİRME 
Bu çalışmamızda Anayasa Mahkemesi’nin kamuoyunda 4+4+4 

yasası olarak bilinen, 30.3.2012 günlü 6287 sayılı “ İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 1., 
2., 3., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 16., 24. ve 25. maddelerinin Anayasaya 
aykırı olduğu iddiası ile açılan iptal davası ve yürürlüğün durdurulması 
talebine ilişkin olarak verdiği kararın önemli noktalarının özetini yaptık. 
Benden sonra konuşacak meslektaşım, kararla ilgili olarak öne çıkan 
noktaların hukuki yorumunu yapacak. Ben de ana hatlarıyla özetlemeye 
çalıştığım bu karar hakkında bazı noktalara değinerek sunumumu ta-
mamlayacağım. 

Anayasa Mahkemesi’nin kararında dikkat çeken en önemli nokta-
lardan bir tanesi konu hakkında bugüne kadar belirli bir istikrar göster-
diğini ifade edebileceğimiz Mahkemenin daha önceki kararlar ve yo-
rumlarından önündeki dava bakımından dönülüp dönülmediğini, dö-
nüldü ise bunların daha kapsamlı ve ikna edici şekilde hukuken izahatine 
gitmemiş görünmesidir.19 Öte yandan tartışılan kararda Anayasa Mahke-
                                                      
19 Laik devlet ilkesi çerçevesindeki kararları bu yaklaşımına örnek gösterilebilir. Ana-

yasa Mahkemesi’nin 6287 sayılı Kanunun bu ilkeyi ilgilendiren kısımları bakımın-
dan, önceki kararlarından farklı bir tavır takındığı ve fakat bunun hukuksal gerekçe-
lerini açıklıkla ele almaktan da bir biçimde uzak durduğu ifade edilebilir. Örneğin, 
E.1986/11 numaralı kararında iptal kararında da belirttiği üzere Devletin belli din 
mensuplarına bir takım haklar ve avantajlar sağlamanın Anayasa'nın lâiklik ve eşitlik 
ilkesine aykırı olduğunu vurguladığı; “Gerçek vicdan hürriyetinden ancak lâik olan 
ülkelerde söz edilebilir. Dinlerden birini devlet olarak tercih fikri ayrı dinlere mensup 
vatandaşların kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı düşer. Lâik devlet din konusunda 
inancına bakmaksızın yurttaşlara eşit davranan, yan tutmayan devlettir… Lâik bir 
toplumda din ya da mezhep farklılığı kişiler arasında hiçbir ayırıma neden olamaz.” 
Laiklik tanımında ise “a) Dinin, devlet işlerinde egemen ve etkili olmaması esasını 
benimseme, b) Dinin, bireyin Manevi hayatına ilişkin olan dini inanç bölümünde, 
aralarında ayırım gözetilmeksizin sınırsız bir hürriyet tanımak suretiyle dini, Anayasa 
güvencesi altına alma, c) Dinin, bireyin Manevi hayatını aşarak toplumsal hayatı et-
kileyen eylem ve davranışlara ilişkin bölümlerinde, kamu düzenini, güvenini ve çı-
karlarını korumak amacıyla, sınırlamalar kabul etme ve dinin kötüye kullanılmasını 
ve sömürülmesini yasaklama, ç) Devlete, kamu düzeninin ve haklarının koruyucusu 
sıfatıyla dini hak ve hürriyetler üzerinde denetim yetkisi tanıma." yorumunda bulun-
duğu bilinmektedir., AYM, E.1986/11, K.1986/26, K.T: 4/11/1986, R.G. 
T.22/02/1987, S.19380. Anayasa Mahkemesi, bir diğer kararında “…dinsel inanç ya 
da dinsel kurallarla doğrudan ilişki ve bağlantı kurularak yapılan düzenleme, hem 
devrim yasalarını, hem de lâiklik ilkesini ilgilendirir.”, “Modern devlet, değişik din 
ve mezheplere inananlara, bunlara ilişkin kuruluşlara yapısı içinde yer vermekte, bi-
reyler arasında inançlarına göre ayrım gözetmemektedir. Herkes dinini seçmekte, 
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mesi’nin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin bu konudaki kararların-
daki temel değerlendirme eksenine20 objektif olarak yaklaşamadığını, bu 
kararlardaki ilkeleri görmek istediği biçimde büktüğü eleştirileri yapıla-
bilir. Laik devlet ilkesi, devletin bu ilke bağlamındaki yükümlülükleri, 
din-vicdan özgürlüğü ve bunların eğitim hakkına ilişkin düzenlemeler 
bakımından uygulanması konusunda ele alınması gereken önemli hu-
suslarla karşılaşmaktan özenle kaçınılmış görünmektedir. Daha önce 
uygulanan prensipleri değiştirip değiştirmediğini ya da değiştirdiyse 
neden değiştirdiğini hukuk tartışması çerçevesinde ele almak gerekirdi. 
Kararda geçen yorumlar ve varılan sonuçlar ele alındığında, uygulamada 
bu ilkelerden belirli ve önemli sapmalar gösterildiği; laik devlet, eğitim 
hakkı ve eğitim ve öğretimin düzenlenmesi konusundaki testler ile ilke-
leri yeniden düzenleme ve yorumlamaktan kaçınılmış görünmektedir. 
Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir değişimdeki tavrının esaslarını açık-
lamak yerine, herhangi bir değişim olmamışçasına, tartışılan hususların 
Anayasal ilkelere, AYM ve İHAM kararlarına uygun olduğunu ifade 
etmekle yetinilmiş görünmektedir. Oysa bu uygunluktan ziyade, doğal 
olmayan bir zorlama biçiminde görülmektedir. 

İkinci husus, Anayasa Mahkemesi’nin dava konusunda akademik 
yetkinliği açık olan pek çok Üniversitenin bilimsel verilerini ve görüşleri 
yerine yasama organının siyasal gerekçesini tercih etmesidir. Gerek eği-
timin düzenlenmesi, gerekse laik devlet ilkesinin temelleri bakımından 
olsun, kararın pek çok noktasında gördüğümüz üzere; akademik veriler, 
bugüne kadar yargı organı ve doktrinin meseleyi ele alırken başvurduğu 
ilkeler ve yorum temel alınmak yerine, tercih edilen siyasal gerekçenin 
haklılığı da hukuki ve akademik bakımlardan kanıtlanma gereği duyul-
mamıştır. Nitekim, Kanunun uygulama aşamasına geçilmesiyle iptal 
davası başvurusunda ifade edilen eleştirilerin çeşitli şekillerde ortaya 
                                                                                                                                 

inançlarını açıklamakta, tanınmış olan din ve vicdan özgürlüğü sınırları içerisinde 
serbesttir. Lâik bir toplumda bireyin istediği dine ve inanca sahip olması, 
yasakoyucunun her türlü etki ve el atmasının dışındadır. Devletin dinlerden birini 
tercih fikri, ayrı dinlere bağlı yurttaşların yasa önünde eşitli ğine de aykırı düşer. Lâik 
ülkelerde gerçek vicdan özgürlüğünden söz edilebilmesi de, lâikliğin vicdan özgür-
lüğü yönünden de yararını açıklamaktadır.”, AYM, E.1989/1, K.1989/12, K.T: 
7/3/1989, R.G. T.05/07/1989, S.20216. Daha yakın tarihlerdeki kararlarında da Ana-
yasa Mahkemesi devlet okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin okutulması 
konusunda bu dersin “dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler vermek” ilkesi çer-
çevesinde düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. 
Ancak Mahkeme mevcut kararıyla sayılan bu eski kararlarındaki yaklaşım farklarını 
hukuken daha doyurucu biçimde ele alabilirdi. 

20 Leyla Şahin/Türkiye, Başvuru No: 44774/98, K.T: 10.11.2005; Dahlab/İsviçre, Baş-
vuru No: 42393/98, K.T.: 15.01.2001; Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye, Başvuru No: 
1448/04, K.T:09/10/2007; Lautsi/İtalya, Başvuru No: 30814/06, K.T: 18/03/2011. 
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çıktığı görülmüştür. Söz konusu Kanunun uygulamaya geçilmesiyle kar-
şılaşılan problemler konusunda yapılan akademik çalışmalarda21 da, iptal 
davası dilekçesinde belirtilen bilimsel raporlarda işaret edilenlerle para-
lel sonuçlar ortaya çıktığı görülmektedir.22 Buna göre, “fiziksel durum 
ve alt yapı eksikliği, öğretmen sayısının yetersizliği, öğrencilerin uyum 
problemi” gibi başlıklarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çerçevede, 
örneğin öğretmen sayısının yetersizliği, sınıfların yetersizliği gibi baş-
lıklar her ne kadar eğitim sistemimizin kemikleşmiş sorunları olsalar da; 
öğretimin bölünmesi ile okul ve öğretmen ihtiyacı Kanunun uygulamaya 
geçilmesi ile daha da artmış ve ayrıca Kanunun planlama ve gerekli alt 
yapı çalışmaları yapılmadan kabul edilmesi nedeniyle önemli sorunlar 
oluşmuştur.23 

Nihayet, Anayasa Mahkemesi iptal davası talebinde aykırılığı öne 
sürülen bazı maddelerin Anayasaya aykırılığı iddiası üzerinde durma 

                                                      
21 “10 yaşına gelmiş bir çocuğu mesleki alanda tercih yapmaya zorlamanın hiçbir 

bilimsel dayanağı yoktur. İlgi, yeteneklerin ve becerilerin yeni şekillenmeye başla-
dığı, soyut ve somut algılamaların oturma aşamasında olduğu bu yaş grubu çocukları 
“mesleğe yöneltme” zorlaması içine itmek, çocuklarımıza yapılacak en büyük kötü-
lük olacaktır.”, Cemile Bahtiyar KARADENİZ, “Ö ğretmenlerin 4+4+4 Zorunlu 
Eğitim Sistemine İlişkin Görüşleri” , Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt 10, S.40, 
(2012), s.50, http://www.egitimbilimtoplum.com.tr.  

22 Bu konuda MEMİŞOĞLU – İSMETOĞLU’nun gerçekleştirdikleri saha araştırma-
sında görüşülen okul yöneticilerinin, Kanunun uygulaması ile karşılaştıkları sorunlar 
değerlendirilmiştir. Bknz., Salih Paşa MEMİŞOĞLU – Mehmet İSMETOĞLU, “Zo-
runlu Eğitimde 4+4+4 Uygulanmasına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri” , Eği-
tim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, C.2, Sayı 2, Makale No:02, Mayıs 2013, s.20, 
http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/02._salih_pasa_memisoglu_mehmet_i
smetoglu.pdf 

23 Eğitim Reformu Girişimi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının çalışmaları için 
bknz. http://erg.sabanciuniv.edu/node/1288. Benzer şekilde, Cemile Bahtiyar KARA-
DENİZ tarafından yayınlanan aynı konulu makale ve saha çalışmasında da 4+4+4 
zorunlu eğitim kanunu konusunda iptal davasındaki akademik eleştirilerin bir bütün 
olarak paylaşıldığı görülmektedir. Bknz., KARADENİZ, agm.ss.34-53. 6287 sayılı 
Kanunun eğitimcilerin gözüyle değerlendirilmesiyle ilgili olarak; Mustafa ALTIN-
TAŞ, “(8/2=4+4+4) Sistemin Sosyo-Ekonomik Yönü), Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 
Cilt 10, S.39, (2012), ss.9-24.; Rıfat OKÇABOL, “Gericileşmenin ve Piyasalaşma-
nın Şifreleri 635, 651, 652, 653, 666, 4+4+4 ve…”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 
Cilt 10, S.40, 28-41, (2012), ss.28-41; Kemal İNAL, “AKP’nin Reform Mantığı ve 
4+4+4’ün Pedagojik Eleştirel Analizi” , Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt 10, S.40, 
(2012), ss.42-77; Seçkin ÖZSOY, “E ğitimi Politik Düşün(eme)mek Üzerine Bir Ör-
nek Olay İncelemesi, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt 40, S.39, (2012), ss.93-123; 
Hasan Hüseyin AKSOY, “Emek Piyasalarının Yeniden Yapılanması Sürecinde 
4+4+4 Formülü”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt 10, S.40, (2012), ss.25-33, 
http://www.egitimbilimtoplum.com.tr  
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gereğini hiç duymamıştır. Az önce sunumumuzda yer aldığı üzere 
AYM’nin “Mahkememiz bu hükmün Anayasaya aykırılığı konusunda 
herhangi bir bağlantı belirlememiştir” diyerek tartışmayı kapattığı bir 
vakıadır. Örneğin; 6287 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle Değiştirilen 222 
Sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 7. maddesiyle değiştirilen 1739 Sayılı 
Kanun’un 22. maddesinin incelenmesinde ileri sürülen aykırılık iddiasını 
“[K]uralların, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 5., 10., 17., 24., 41. ve 90. 
maddeleriyle ilgisi görülmemiştir” diyerek yanıtlamıştır. Anayasa Mah-
kemesi’nin benzeri yaklaşımını diğer kararlarında da görülmüşse de, 
talepte belirtilen ciddi hukuki dayanakları hiç yanıtlama gereğini duyul-
madan bu şekilde hükme varılması aslında kısmen gerekçesiz olarak 
karar vermektir. Oysa, talepteki gerekçeyle bağlı olunmasa dahi iddia 
edilen aykırılığın neden geçerli bir iddia olarak görülmediğini hukuken 
bir parça daha sağlam yanıtlar vererek açıklamasını beklenirdi. 
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SEÇMELİ DİN DERSLERİ MESELESİ VE  
ANAYASA MAHKEMES İ 

(THE ISSUE OF ELECTIVE RELIGIOUS COURSES  
AND THE CONSTITUTIONAL COURT) 

 
O. Serkan Gülfidan∗ 

 
ÖZET 
30 Mart 2012 tarihli bir kanun değişikli ği ile iki seçmeli dersin 

ortaokul ve liselerin müfredatına eklenmeleri kanuni bir zaruret olarak 
düzenlendi: “Kur’an-ı Kerim” ve “Hz. Peygamberimizin hayatı”. Ana-
yasa Mahkemesi, 18 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 20 
Eylül 2012 tarihli kararıyla bu kanuni düzenlemeyi Anayasa’ya uygun 
buldu. 

Anılan kararında, Anayasa Mahkemesi, “Hz. Peygamberimiz” ifa-
desinin anlamını belirledi; Mahkeme, “peygamberimiz”in İslam dininin 
peygamberi olduğunu vazetti. Ayrıca, Mahkeme, Türkiye’de İslam’ın 
çoğunluk dini olması dayanak noktasıyla, mevzubahis dersler lehine 
yaratılan kanuni zorunluluğun/teminatın diğer dinlere mensup olanlar 
bakımından bir eşitsizliğe yol açmadığını belirtti. 

Laiklik ilkesi ve ayrımcılık yasağı karşısında söz konusu karar 
eleştiriye açıktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, laiklik, din ve vicdan 

özgürlüğü, ayrımcılık, eşitlik 
 
ABSTRACT 
On 30 March 2012, by a legal amendment, two elective courses 

have been added to the curriculums of junior high schools and high 
schools as a legal obligation: “The Holy Koran” and “the life of our 
Holy Prophet”. In a judgment of 20 September 2012, published in the 
Official Gazette of 18 April 2013, the Constitutional Court held that this 
legal provision was compatible with the Constitution. 

In its judgment, the Constitutional Court explained the meaning of 
the words “our Holy Prophet”; according to the Court “our Prophet” 

                                                      
∗ Ar. Gör., Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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was the Prophet of the religion of Islam. Moreover, the Court noted that 
the legal obligation/guaranty granted for those courses did not 
constitute an inequality for the members of other religions, having 
regard to the fact that Islam is the majority religion practiced in Turkey. 

Considering the principle of secularism and the prohibition of 
discrimination, the judgment in question is open to criticism. 

 
Keywords: Constitutional Court, secularism, freedom of religion 

and conscience, discrimination, equality 
*** 

 
Bana ayrılan süre içerisinde, Anayasa Mahkemesi’nin (bundan 

böyle “AYM” veya “Mahkeme”) kamuoyunda “4+4+4 Kanunu” olarak 
adlandırılan Kanun hakkındaki, E. 2012/65, K. 2012/128 sayı ve 
20.09.2012 tarihli kararını (R.G. tarih-sayı: 18.04.2013-28622) ve Sayın 
Emrah Kırıt’ın bu kararı konu alan tebliğini yorumlamaya gayret edeceğim. 

Vakitten tasarruf ederek doğrudan konuya temas etmek gerekirse; 
bu kararda benim anladıklarım ve anlamadıklarım var. Anlamadıklarım 
muhtelif ve maalesef benim idrak etme hususundaki yetersizliğim ile 
irtibatlı değiller. Anladıklarım ise topluca bir tek noktaya işaret ediyor 
ve iktidar-özgürlük ikileminde AYM’nin kendini nerede konumladığını 
gösteriyorlar. 

Genel olarak Kanun’un gerekçelerini tekrarlamakla yetinen ve 
hatta Kanun’a gerekçe yazmaya soyunan, son dönemlerde pek revaçta 
olan “yargısal aktivizm” savları1 karşısında AYM’nin pasifleşmenin 
doruğuna çıkma eğilimleri gösterdiği, hüküm kurmaktan ziyade bir ter-

                                                      
1  Burada bahis konusu edilen, AYM’nin tartışmalı her kararını kategorik olarak “yargı-

sal aktivizm” ekseninde açıklamaya çalışan görüşlerdir. Yoksa AYM’nin bazı karar-
larının yargısal aktivizmin tezahürü olduklarını ileri sürmek elbette mümkündür. 
AYM’nin yargısal aktivizm ile ilişkilendirilen kararlarından örnekler için bkz. Yusuf 
Şevki Hakyemez, Hukuk ve Siyaset Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Yargısal 
Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Ankara: Yetkin, 2009, s. 23-189. Bu husus-
taki tartışmalara bir örnek olarak bkz. Yusuf Şevki Hakyemez, “Anayasal Demokrasi 
İçinde Türk Anayasa Mahkemesinin Konumu”, Muhammed Erdal (Ed.), Küreselle-
şen Dünyada Anayasal Demokrasi içinde, Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi, 
2013, ss. 11-77 ve krş. Ozan Ergül, ““Anayasal Demokrasi İçinde Türk Anayasa 
Mahkemesinin Konumu” Başlıklı Tebliğin Yorumu”, Muhammed Erdal (Ed.), Küre-
selleşen Dünyada Anayasal Demokrasi içinde, Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi, 
2013, ss. 116-131; Korkut Kanadoğlu, ““Anayasal Demokrasi İçinde Türk Anayasa 
Mahkemesinin Konumu” Başlıklı Tebliğin Yorumu”, Muhammed Erdal (Ed.), Küre-
selleşen Dünyada Anayasal Demokrasi içinde, Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi, 
2013, ss. 132-145.  
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cihi yansıtan2 bu karar, pek çok düzenlemeyi konu aldığından pek çok 
açıdan incelenmeye müsaittir. Ne var ki, benim açımdan asıl ilginç olan 
ve yorumuma konu edeceğim, AYM’nin seçmeli din dersleri meselesin-
deki yaklaşımıdır3. Zira bu kısmın incelenmesiyle, karar hakkında az 
önce ifade etmiş bulunduğum genel kanımı kolayca ve açıkça gerekçe-
lendirmem mümkün olacaktır. 

 
I. DAVA KONUSU DÜZENLEME, DAVANIN TEMEL İ VE 

AYM’N İN YAKLA ŞIMI 
Bilindiği gibi, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu’nun 25. maddesinin ilk fıkrası, 30.03.2012 tarih ve 6287 sayılı 
Kanun’un 9. maddesi mucibince değişmekle aşağıdaki ilgili hali almıştır: 

“…Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin 
hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutula-
cak diğer seçmeli dersler… Bakanlıkça belirlenir.” 

Önemine binaen altını çizelim ki, kanun metninde, “'Hz. Peygam-
berimizin hayatı dersi'… okutulur” şeklinde bir ifade tercih edilmemiş, 
“Hz. Peygamberimizin hayatı…. ders olarak okutulur” ibaresine yer ve-
rilmiştir. Bu husus, meselenin aslında ne derece sarih olduğunun anla-
şılması için mühimdir. Kanun, “Hz. Peygamberimizin hayatı” isimli bir 
dersin okutulmasını değil, “Hz. Peygamberimizin hayatı”nın ders olarak 
okutulmasını öngörmüştür. Yasama organının iradesini açıklamasının bir 
vasıtası olan kanun, genel ve uyulması zorunlu kurallar ihdas eden bir 
düzenleyici işlem olup, ilgili devletin yasama erkinin muhatabı olan her-
kes için bağlayıcı bulunduğuna göre, mevzubahis kanun, açık bir bi-
çimde Yasama Organı’nın bir peygamberi olduğunu ifade etmekte ve 
yasama erkinin muhatabı olan herkesin de bir ve aynı peygambere sahip 
olduğunu belirtmektedir. 

Dava konusu düzenleme, bundan başka, yalnızca iki seçmeli din 
dersinin müfredatta bulunmak bakımından kanuni teminattan/zaruretten 
faydalanmalarını, diğer bütün seçmeli derslerin ise müfredatta bulun-

                                                      
2 Yargı ve anayasa yargısı özelinde “hüküm vermek-seçim yapmak” kavramları hak-

kında bkz. Ece Göztepe, “Muhakeme Etmek Ya Da Karar Vermek: Anayasa Mah-
kemesi’nin “367 Kararı” İçin Kavramsal Bir Çerçeve Denemesi”, Serap Yazıcı, Ke-
mal Gözler ve Ece Göztepe (Ed.), Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Arma ğan Cilt II 
içinde, Ankara: Yetkin Yayınları, 2008, ss. 339-360.  

3 İşbu yorum, genel itibarıyla “O. Serkan Gülfidan, “Anayasa Mahkemesi’nin E. 
2012/65, K. 2012/128 Sayı ve 20.09.2012 Tarihli Kararı Üzerine Kısa Bir 
Not/Anayasa Mahkemesi’nin Peygamberi ve Ayrımcılık Hususunda Yeni Bir Adım”, 
Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Yıl: 2013, ss. 183-203” künyeli çalış-
maya dayanmaktadır. 
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mak, örgütlenmek bakımlarından Bakanlık ihtiyarına bırakılmalarını 
düzenlemektedir. 

Bu durumda, anılan kanuni düzenlemeden neşet eden anayasal so-
runlar laiklik, eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı meseleleri etrafında şekil-
lenecek ve temelde kaçınılmaz olarak din ve vicdan hürriyetine dayana-
caktır. Söz konusu davanın nirengi noktası din ve vicdan hürriyetidir. 
Tabii olarak, AYM’nin dava konusu düzenlemeyi din ve vicdan hürriyeti 
açısından incelemesi ve kararını bu temel üzerine kurması lazım gel-
mektedir4. 

Oysa, AYM, kararında, din ve vicdan hürriyeti meselesiyle hiç il-
gilenmemekte, din ve vicdan hürriyetine bir müdahale olup olmadığını, 
din ve vicdan hürriyetine müdahale varsa bunun anayasal sınırlar dâhi-
linde kalıp kalmadığını incelememektedir. Şu halde Mahkeme, din ve 
vicdan hürriyetine bir müdahale olmadığını “a priori” kabul etmiş olma-
lıdır; ne var ki, bu husustaki gerekçelendirmesini de bizlere bahşetme-
mektedir. 

AYM’nin bu tavrı anlaşılır değildir. 
AYM, din ve vicdan hürriyeti ile o denli ilgilenmemektedir ki, 

sistematik yoruma dayandığını iddia ettiği incelemesini 1982 Anaya-
sası’nın 13. ve 24. maddeleri üzerinden yapmamaktadır. AYM, karar 
gerekçesinde Anayasa’nın 13. ve 24. maddelerine ancak genel belirle-
meler olarak (arada derede) değinmiş ve bu kısımlarda da meselenin din 
ve vicdan hürriyeti boyutunu ele almamıştır5. 

AYM, din ve vicdan hürriyeti ile o denli ilgilenmemektedir ki, po-
zitif yükümlülüklerin din ve vicdan hürriyetinden değil, laiklikten doğ-
duğu kanaatindedir6. Anılan bu mülahaza, “çoğunlukçuluk” ile birlikte, 
kararın iki temel dayanağından birini oluşturmaktadır. 

                                                      
4  Bu yönde ayrıca bkz. Kerem Altıparmak, “Anayasa Mahkemesi ve 4+4+4: Özgürlük 

Hanesinde Elde Var 0”, 24.04.2013, http://www.bianet.org/bianet/bianet/146095-
anayasa-mahkemesi-ve-4-4-4-ozgurluk-hanesinde-elde-var-0 (11.01.2014). 

5 Hatta AYM, gerekçede, laiklik kavramının tanımlanmasında sistematik yorum 
yönteminin kullanılmasının gerektiğini belirttiği kısımda Anayasa’nın 24. maddesine 
bir belirleme olarak bile değinmemiştir; “Laiklik, 1937 yılından itibaren anayasala-
rımızda yer alan temel ilkelerden biridir. Bu kavramı tanımlarken ve unsurlarını or-
taya koyarken, sistematik yorum yöntemi kullanmak suretiyle Anayasa’nın konuya 
ili şkin tüm hükümlerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek gerektiği açıktır. 
Laiklik kavramı, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 13., 14., 68., 81., 103., 136. ve 174. 
maddelerinde yer almaktadır.”. 

6 Karar gerekçesinde, AYM devletin pozitif yükümlülüklerini ısrarla laiklik kavramına 
bağlamaktadır; “Bu anlamda laiklik, devlete negatif ve pozitif yükümlülükler yükle-
mektedir.”, “Laikliğin devlete yüklediği pozitif yükümlülüğün kaynağı Anayasa’nın 5. 
ve 24. maddeleridir.”, “Bireylerin devlet kurumları dışında din eğitim ve öğretimi 
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II. DAVANIN TEMEL İ İLE İLGİLENMEYEN AYM’N İN 
LA İKL İK İLKESİ BAKIMINDAN VARDI ĞI NET İCELER 

A. AYM’ye Göre “Hz. Peygamberimiz” İslam Dininin Pey-
gamberidir 

Milli E ğitim Bakanlığı gibi7, AYM de, “Hz. Peygamberimiz” 
ifadesinin anlamını tespit ederken zorlanmamıştır. AYM’ye göre “Dava 
konusu kuralla, toplumun çoğunluğunun mensubu olduğu İslam dininin 
… Peygamberinin hayatıyla ilgili bilgileri içeren ders…in isteğe bağlı 
seçmeli ders olarak okutulması” öngörülmüştür. Böylelikle, AYM “Hz. 
Peygamberimiz”in İslam dininin peygamberi olduğunu belirtmiş ol-
maktadır. 

Bu noktada yanıta muhtaç olan sual şudur; AYM “Hz. Peygambe-
rimiz” ifadesinin anlamını nasıl tespit edebilmiştir? AYM bir yargı or-
ganı olarak hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yorum yöntemlerini kul-
lanarak “Hz. Peygamberimiz”in İslam dininin peygamberi olduğunu 
vazetmektedir? 

Belirtmek gerekir ki, AYM’nin bahsi geçen ibarenin anlamını be-
lirleyebilmesi, öncelikle meseleyi hak ve özgürlüklerden bağımsız olarak 
değerlendirmesi ile mümkün olmuştur. Konu din ve vicdan hürriyeti 
açısından incelenmediğinden, Anayasa’nın 24. ve 13. maddelerinin gör-
meleri lazım gelen fonksiyon es geçilebilmiş, böylelikle Anayasa’nın 13. 
maddesinin aradığı kanunilik şartını incelemeye, söz konusu düzenleme-
nin kanun vasfı taşımak için gerekli olan açıklığa sahip olup olmadığını 
sorgulamaya da gerek olmamıştır8. 
                                                                                                                                 

alabilecekleri kurumsal alternatiflerinin bulunmadığı gerçeği, laikliğin devlete yük-
lediği pozitif yükümlülüğü daha anlaşılır ve önemli hale getirmektedir.”. 

7 Milli E ğitim Bakanlığı, “Hz. Peygamberimiz” ifadesinden İslam dininin peygambe-
rini anlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 
kararıyla kabul olunan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca 12 yıllık kademeli eğitim sis-
temi hakkında açıklamalar getirmek maksadıyla yayımlanan “12 Yıl Zorunlu Eğitim 
Sorular - Cevaplar” isimli kılavuzun sonunda da ekli bulunan “İlkokullar ve Ortao-
kullar Haftalık Ders Çizelgesi”’nde ilgili ders, “Hz. Muhammed’in Hayatı” olarak 
anılmaktadır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 
69 sayı ve 25.06.2012 tarihli kararı ve eki için bkz. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ 
ilkogretim-kurumlari-ilkokul-ve-ortaokul-haftalik-ders-cizelgesi-ve-kurul-
karari/icerik/76 (11.01.2014); ayrıca bkz. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Yıl Zo-
runlu Eğitim Sorular - Cevaplar, Ankara, 2012, s. 39, http://www.meb.gov.tr/ du-
yurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf (11.01.2014). T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 22 sayı ve 28.05.2013 tarihli ka-
rarı ile anılan ders çizelgesinde bir değişikli ğe gidilmiş ise de, mevzubahis değişiklik 
konu edindiğimiz dersin isimlendirilmesi ile ilgili değildir. 

8  İfade etmek lazım gelir ki, laiklik ilkesi karşısında kamu otoritelerince herkesin bir 
ve aynı peygamberi benimsediği/benimsemek zorunda olduğu kabulüyle işlem ve ey-
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AYM, “Hz. Peygamberimiz” ifadesinin anlamını nasıl belirleye-
bildiğine dair bir açıklamada da bulunmamaktadır. Bu kısımda, 
AYM’nin belirlemeleri sadece yukarıda alıntılanandan ibarettir. Bu du-
rumda, AYM’nin dava konusu kurala anlamını vermek için kullandığı 
yegâne bağlantı noktası, toplumun çoğunluğunun İslam dinine mensup 
olduğuna değgin bir kabuldür. AYM’ye göre, “Hz. Peygamberimiz” 
İslam dininin peygamberidir, zira toplumun çoğunluğu İslam dinine 
mensuptur. 

Şu halde, AYM’nin davanın temeli olan din ve vicdan hürriyeti ile 
bağlantılı bir inceleme yapmaması anlaşılabilir değilse de, incelemesini 
bu biçimde yapmasının sonuçları hemen anlaşılabilmektedir. Bu şekilde 
AYM totaliter bir mülahazayı izleme ve çoğunlukçu bir anlayışa göre 
hareket etme imkânını bulmuştur. Belirtilmiş olduğu gibi, “çoğunlukçu-
luk”, tetkik edilen kararın temel dayanaklarından biridir. 

 
B. AYM’ye Göre Dava Konusu Düzenleme Laiklik İlkesine 

Aykırı Değildir, Hatta Devletin Pozitif Yükümlülüklerinin Bir  Ge-
reğidir 

AYM, dava konusu düzenlemenin laiklik ilkesine aykırı olmadı-
ğına hükmetmiştir. AYM’ye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile İs-
lam dini arasında ezelden beri kurumsal bir ilişki vardır. Bu kurumsal 
irtibat laiklik ilkesine aykırı olmadığına göre, dava konusu düzenleme de 
laiklik ilkesine aykırılık oluşturmaz. 

Hatta AYM, laikliğin devlete pozitif yükümlülükler getirdiğini be-
lirtmekte ve dava konusu düzenlemeyi bu çerçevede değerlendirmekte-
dir. Bu yaklaşıma göre, laiklik ilkesine aykırı olmamanın da ötesinde, 
dava konusu kural laiklik ilkesi bakımından zaruridir. Dava konusu ku-
ralla öngörülen seçmeli din derslerini vermek, devlet için bir yükümlü-
lüktür. 

Bu noktada, AYM’nin meseleyi temel hak ve özgürlükler platfor-
mundan ayrılarak değerlendirmesinin sonuçları bir defa daha anlaşılabi-
lir bir hal almaktadır. Pozitif yükümlülükler, AYM’nin bu saptırmasıyla 
din ve vicdan hürriyetinden (hak ve özgürlükler alanından) kopartılıp bir 
devlet nizamına, laikliğe bağlanınca pozitif yükümlülüğün anlamı da 
tümüyle tersine çevrilmeye müsait hale gelmektedir. Pozitif yükümlülü-

                                                                                                                                 
lemlerde bulunulması imkansız olduğundan, laik bir devlet nizamında “Hz. Peygam-
berimiz” ibaresini içerir bir düzenlemenin açık ve anlaşılabilir olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Şu halde, dava konusu kural din ve vicdan hürriyeti temelinde tet-
kik edilse ve özgürlüğe bir müdahale olduğuna karar verilseydi, müdahalenin 1982 
Anayasası’nın 13. maddesi anlamında “kanun ile öngörülme” şartını sağlayamadığı 
tespit olunmalıydı. 
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ğün, din ve vicdan hürriyeti bakımından “çoğulcu yapının muhafazası ve 
dine değgin tüm konum sahiplerinin haklardan ve özgürlüklerden eşitçe 
yararlanmasının sağlanması” olan anlamı, tam da bu mülahaza sayesinde 
“çoğunluğa din hizmeti sunulması”na tahvil olunmaktadır9. 

Belirtmek gerekir ki, AYM’nin bu yaklaşımı, zorunlu bir din eği-
timi dersini dahi gerekçelendirmeye ve laiklik ile uyumlu göstermeye 
müsaittir. 

 
III. DAVANIN TEMEL İ İLE İLGİLENMEYEN AYM’Y İ 

DAVA KONUSU KURALIN E ŞİTL İK İLKESİNE AYKIRI OL-
MADI ĞI SONUCUNA ULAŞTIRAN GEREKÇELER 

AYM’ye göre, yalnızca iki seçmeli din dersinin kanuni teminatla 
müfredatta bulunmalarının zorunlu olması, buna mukabil diğer tüm 
seçmeli derslerin müfredata eklenmelerinin ve örgütlenmelerinin Ba-
kanlık ihtiyarına bırakılması eşitlik ilkesine uygundur. 

AYM karar gerekçesinin bu bölümünde maddi hukuki eşitlikten 
bahsetmekte, İslam dininin çoğunluk dini olduğunu vurgulamakta, Lo-
zan Antlaşması’ndan söz etmekte ve Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin (bundan böyle “AİHM”) iki kararından alıntı yapmaktadır. 

 
A. Maddi Hukuki E şitlik ve Çoğunluk Gerekçesi 
Mahkeme “İslam dininin kutsal kitabı ve peygamberi” ile alakalı 

derslerin Bakanlık takdirine bırakılmaksızın kanuni güvenceye kavuştu-
rulmuş olmaları karşısında, “diğer dinler” ile ilgili derslerin verilmesinin 
Bakanlık’ın takdirine bırakılmış bulunulmasını eşitlik ilkesine aykırı 
bulmazken, incelemesine eşitlik ilkesini maddi hukuki eşitlik 10 olarak 
ele almakla başlamıştır; 

“Anayasa’da korunan eşitlik ilkesi, aynı durumda olanlara aynı, 
farklı konumda olanlara da farklı kuralların uygulanmasını gerektir-
mektedir.” 

                                                      
9  Dava konusu kuralın bu şekilde pozitif yükümlülükler ile ilişkilendirilmesine dair bir 

eleştiri için ayrıca bkz. Altıparmak, “Anayasa Mahkemesi ve 4+4+4: Özgürlük Ha-
nesinde Elde Var 0”, a.g.m. Pozitif yükümlülüğün bu şekilde tanımlanmasının din ve 
vicdan hürriyeti bakımından sorunlu olduğuna dair ayrıca bkz. Norveç Helsinki Ko-
mitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi, Ocak-Haziran 2013 Türkiye’de İnanç Özgürlüğü 
Hakkını İzleme Raporu, İstanbul, Eylül 2013, s. 28, http://inancozgurlugugirisimi.org/ 
wp-content/uploads/2013/09/Ocak-Haziran-2013-İnanç-Özgürlüğü-İzleme-Raporu-
.pdf (11.01.2014).  

10 Şekli hukuki eşitlik-maddi hukuki eşitlik hususunda bkz. Ergun Özbudun, Türk 
Anayasa Hukuku, 13. Baskı, Ankara: Yetkin, 2012, s. 152-155; Merih Öden, Türk 
Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Ankara: Yetkin, 2003, s. 162-200. 



Seçmeli Din Dersleri Meselesi ve Anayasa Mahkemesi 

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 3 / Sayı:5 / Yıl:2014 

98

Bundan hemen sonra, AYM, esasında eşitlik ilkesine uygunluğunu 
tetkik etmesi gereken bir durumu, eşitlik ilkesinin ihlal edilmemiş oldu-
ğunu ifade etmek için bir gerekçe olarak kullanmakta ve bu esnada bir 
çoğunluk vurgusu yapmaktadır; 

“Dava konusu kuralla, toplumun çoğunluğunun mensubu olduğu 
İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim ve Peygamberinin haya-
tıyla ilgili bilgileri içeren derslerin isteğe bağlı seçmeli ders olarak 
okutulmasının doğrudan kanunla öngörülmüş olması, diğer ilahi kitap-
lar ve peygamberlerin hayatının seçmeli ders olarak okutulamayacağı 
anlamına gelmemektedir. 1739 sayılı Kanun’un 25. maddesinin dava 
konusu kuralı da içeren birinci fıkrasının son cümlesiyle, Bakanlığa, 
ortaokul ve liselerde okutulacak diğer seçimlik dersleri belirleme yetkisi 
verilmektedir. Bu yönde toplumsal bir ihtiyacın doğması halinde, Ba-
kanlıkça diğer dinlerin ilahi kitapları ile peygamberlerinin hayatının 
seçmeli ders olarak okutulmasının önünde herhangi bir yasal engel bu-
lunmamaktadır.” 

Görüldüğü gibi, diğer seçmeleri derslerin kanuni bir güvenceye 
sahip olmamalarına ve Bakanlık ihtiyarına bırakılmalarına karşın, 
“Kur’an-ı Kerim” ve “Hz. Peygamberimizin Hayatı” derslerinin kanuni 
teminata sahip kılınmalarının din temelli bir ayrımcılığa ve eşitsizliğe 
yol açıp açmadığını incelemesi lazım gelen AYM, tam da incelemesi 
gereken bu hususa dayanarak, diğer seçmeli derslerin verilmelerinin 
Bakanlık ihtiyarı ile mümkün olması dolayısıyla düzenlemenin eşitlik 
ilkesine aykırılık oluşturmadığı kanaatine varmıştır. 

AYM, maddi hukuki eşitlikten bahsettikten sonra hangi sebeplerle 
ve hangi yönlerden farklı durumların söz konusu olduğuna dair yukarıda 
alıntılanandan başka bir açıklamada da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 
Mahkeme’yi eşitlik ilkesinin ihlal olunmadığı sonucuna ulaştıran, İslam 
dininin çoğunluk dini olması olsa gerektir. AYM’nin bir defa daha kara-
rını “çoğunlukçuluk” temeli üzerine kurmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Böylelikle Mahkeme, haklardan ve özgürlüklerden yararlanmak 
bakımından, toplumun çoğunluğunu oluşturup oluşturmama noktası çer-
çevesinde ayrım yapılabileceğini vazetmiş olmaktadır. Ne var ki, ço-
ğulcu bir demokratik rejimde, “çoğunluk”, düzenlemenin amaçla ilgilili-
ğini, makullüğünü, anlaşılabilirli ğini gösterir nesnel bir gerekçe teşkil 
edemeyeceğinden, hak ve özgürlüklerden yararlanmak bakımından ya-
ratılacak eşitsizliğin bu gerekçe çerçevesinde haklılaştırılması olası de-
ğildir11. 

 

                                                      
11 Aynı yönde bkz. AYM’nin inceleme konusu yapılan kararına katılmayan yargıçlar-

dan Fulya Kantarcıoğlu’nun karşı oy yazısı. 
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B. Lozan Antlaşması Yollaması 
Belirtildiği gibi, karar gerekçesinin eşitlik ilkesi ile ilgili kısmında 

AYM Lozan Antlaşması’ndan da söz etmektedir. Mahkeme, Lozan 
Antlaşması’na göndermelerde bulunduktan sonra, dava konusu kuralla 
“diğer dinlerin mensuplarına ayrımcılık yapılmadığı” sonucuna varmış-
tır. Özellikle laikliği tanımlarken “herhangi bir inanca sahip olmayan-
lar” dan bahsetmiş bulunan Mahkeme’nin burada din olgusu karşısındaki 
diğer konumlanmalar açısından bir belirlemede bulunmaması ilginçtir. 

Dava konusu kuralla “diğer dinlerin mensuplarına ayrımcılık ya-
pılmadığı” neticesine varırken Lozan Antlaşması’nın hükümlerine de 
atıfta bulunmakla, açıkça belirtmiş değilse de, Mahkeme’nin değerlen-
dirmesi, azınlık okullarının mevcudiyeti ve bu okullarda ilgili azınlığın 
dini inançlarına dair derslerin zaten okutulmakta oluşu ile temelleniyor 
olsa gerektir. 

Evvela belirtmek lazım gelir ki, Lozan Antlaşması, uygulama iti-
barıyla, bütün dini azınlıkları kapsamamaktadır. Dolayısıyla Mah-
keme’nin muhtemel mülahazası daha ilk adımda geçerlili ğini yitirmek-
tedir. İlaveten, bu gerekçelendirme ile AYM dine değgin diğer konum-
lanmaları (mesela deizmi, ateizmi, agnostisizmi, vs.) tamamen dışlamış 
olmaktadır. 

Dahası, anılan keyfiyetten Mahkeme’nin vardığı sonuca ulaşabil-
mek için bütün eğitim kurumlarının eğitim kalitelerinin ve (mesela top-
lumsal algılanmaları mucibince) mezunlarına sundukları fırsatların birbi-
rine denk olması lazım gelir. Bu durumun pratik olarak imkan dahilinde 
olmaması karşısında, AYM’nin içtihadı, bireylerin eğitim görecekleri 
kurumlar üzerindeki tercihlerini din olgusu karşısındaki konumlanmaları 
ile kayıtlamaktadır. 

 
C. AİHM Kararlarından Alıntılar 
AYM, hükmünü gerekçelendirmek maksadıyla AİHM’nin iki ka-

rarına da atıfta bulunmaktadır12. Ne yazık ki AYM’nin bu yaklaşımı, 
                                                      
12 AYM kararının AİHM kararlarına atıf içeren kısmı şöyedir: “AİHM’in Büyük Dairesi 

de, Lautsi/İTALYA (2011) davasında, Hıristiyanlığın sembollerinden olan çarmıha 
gerilmiş İsa figürünün sınıflarda asılı olmasının çoğunluk dini olan Hıristiyanlığın 
okul ortamında baskın bir görünürlüğe sahip olması anlamına geldiğini kabul etmiş-
tir. Ancak, Mahkeme’ye göre, bu durum tek başına çoğulculuk ilkelerinden uzak-
laşma ve ideoloji aşılama (indoctrination) anlamına gelmemekte, dolayısıyla din 
eğitimini güvenceye alan Sözleşme’nin 1 No’lu Protokolünün 2. maddesine aykırılık 
teşkil etmemektedir (Başvuru No: 30814/06, K.T: 18.03.2011, par. 71). 

 AİHM, Hasan ve Eylem Zengin/TÜRKİYE (2007) kararında da, devletin laik niteli-
ğine karşın İslam’ın Türkiye’de çoğunluk dini olduğu gerçeği karşısında, “Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi Dersi” müfredatında diğer dinlere kıyasla İslam dinine daha 
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çoğunlukçuluk temelli ve dine dayalı ayrımcılığın AİHM kararlarına 
atıflarla saklanması çabasından başka bir şey değildir13. 

Bir defa, AİHM’nin aksine, AYM, vaka özelinde bir bağlam ince-
lemesinde bulunmamaktadır ve meseleyi hak temelinde değerlendirme-
mektedir. 

Üstelik AİHM’nin özgül durumlar için vermiş olduğu kararların 
ancak bazı bölümleri itibarıyla kullanılmalarının AYM’nin kararını te-
mellendirmeye yetmeyeceği açıktır. 

Dahası, AYM, meseleyi hak temelli incelemediği ve anayasallık 
denetimini bağlam değerlendirmesi üzerine kurmadığı gibi, yollamada 
bulunduğu AİHM kararlarını da bağlamları dışında kullanmaktadır. 
AYM, A İHM kararlarının sadece birer paragrafını alıntılamakla yetin-
miş, ilgili A İHM kararlarının alıntılanan paragraftan önce ve sonra gelen 
diğer paragraflarına hiç değinmemiştir. Hal böyle olunca, AİHM kararla-
rından alıntılar yapan AYM’nin AİHM’nin izlediği mülahaza ile tü-
müyle ters düşmesi ve AİHM’nin vardığı sonuçların tam zıddı sonuçlara 
ulaşması mümkün olabilmiştir. 

AİHM’ye göre, devlet, eğitim ve öğretimle ilgili olarak üzerine 
düşen görevlerini yerine getirirken bir dini benimsetme uğraşından uzak 
durmalı ve müfredattaki bilgilerin, öğrencilerin dinle ilgili olarak eleşti-
rel bir düşünce tarzı oluşturmalarını sağlayacak şekilde, nesnel, eleştirel 
ve çoğulcu bir biçimde aktarılmalarına dikkat etmelidir14. Dinsel 
çeşitlili ğin göz önünde bulundurulmasının önemine değinen15 AİHM’nin 
değerlendirmeleri mucibince, demokratik bir toplumda, düşünce, vicdan 
ve din özgürlüğü çerçevesinde öğrencilerin dini konular hakkında eleşti-
rel bir düşünce tarzı geliştirmeleri ise ancak eğitimde çoğulculuk ile 
sağlanabilir ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, dini boyutuyla sadece 
inananlar bakımından değil, fakat ateistler, agnostikler, septikler ve ilgi-
sizler için de önemlidir16. 

AYM kararındaki “çoğunluk” vurgusuna karşın AİHM’nin “ço-
ğulculuk” vurgusu hemen ayırt edilmektedir. Çoğunlukçuluk-çoğulculuk 
bağlantısı ile, iktidar-özgürlük ikileminde AYM’nin ve AİHM’nin ko-

                                                                                                                                 
fazla yer ve öncelik verilmesinin, tek başına çoğulculuk ve objektiflik ilkelerinden 
sapma anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir (par. 63)”. 

13 Gülfidan, “Anayasa Mahkemesi’nin E. 2012/65, K. 2012/128 Sayı ve 20.09.2012 
Tarihli Kararı Üzerine Kısa Bir Not/Anayasa Mahkemesi’nin Peygamberi ve Ayrım-
cılık Hususunda Yeni Bir Adım”, a.g.m., s. 198-201. 

14 AİHM’nin “ Hasan ve Eylem Zengin v. Türkiye” vakası kararı, hudoc, Başvuru No: 
1448/04, Karar Tarihi: 09.10.2007, para. 52.  

15 Ibid. para. 67. 
16 Ibid. para. 69. 
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numlanmaları farklıdır. Aşağıda kalem kalem sayılanlar, AİHM ile 
AYM arasındaki bu yaklaşım tarzı farklılığının ve AYM değerlendirme-
sinin hak ve özgürlükler üzerine bina olunmamasının tabii sonuçlarıdır: 

- AYM dava konusu kuralın devletin belli bir inanca üstünlük ta-
nıması veya belirli bir inancı benimsetmeye gayret etmesi anlamına ge-
lip gelmediğini incelememiştir. 

- AYM müfredatın bir bütün olarak öğrencilerin dinle ilgili 
eleştirel bir düşünce tarzı oluşturmalarını sağlayacak şekilde, nesnel, 
eleştirel ve çoğulcu bir yapıya sahip olup olmadığını değerlendirmemiştir. 

- AYM Yasama Organı’nın seçmeli derslerin isimlendirilmesine 
değgin tercihinin dersi seçecekler/seçmeyecekler üzerinde baskı oluş-
turma potansiyelini tartmamıştır. 

- AYM ilgili seçmeli din derslerinin öğrenciler tarafından alın-
maya başlanabileceği yaşı değerlendirmemiştir. 

- AYM ilgili seçmeli din derslerinin hâlihazırda zorunlu olan ve 
ağırlıklı olarak İslam dininin Sünni yorumuna yer veren bir “Din Kültürü 
Ve Ahlak Bilgisi” dersini17 ihtiva eden müfredata eklenmelerinin doğur-
ması muhtemel neticeleri tetkik etmemiştir. 

- AYM, içeriği belirsiz bir seçmeli ders havuzunda sadece iki 
seçmeli dersin müfredatta bulunmak bakımından kanuni bir teminat-
tan/zaruretten faydalanıyor oluşlarının bu derslerin “seçmeli” karakterle-
rine tesir edip etmeyeceği meselesinin üzerinde durmamıştır. 

- AYM kanuni teminat ile müfredatta bulunmaları zorunlu olan 
bu seçmeli derslerin seçilmelerinin/seçilmemelerinin veya bu derslerin 
seçilmelerine/seçilmemelerine dair usulün dersi seçenler/seçmeyenler 
bakımından dini konum ifşası biçiminde yorumlanmaya müsait olup 
olmadığını tartışmamıştır18. 

                                                      
17 AİHM’nin “ Hasan ve Eylem Zengin v. Türkiye” vakası kararından sonra, “Din Kül-

türü ve Ahlak Bilgisi” dersinin programında değişiklikler yapılmıştır. Ne var ki, 
bahsi geçen değişikliklerin önceki programın tamamen gözden geçirilmesiyle değil, 
çeşitli eklemelerin yapılması ve az sayıda ünitenin yerinin değiştirilmesiyle yapıldığı 
belirtilmekte ve ilgili ders, halen “din eğitimi” ve “dinler hakkında eğitim” unsurla-
rını birlikte barındırmakla eleştirilmekte; dersin “halen çocuğun düşünce, din ve 
inanç özgürlüğü ile ebeveynlerin çocuklarını kendi dinsel ve felsefi görüşleri doğ-
rultusunda yetiştirme haklarının gereklerini yerine getirememekte” olduğu ifade 
edilmektedir; bkz. Eğitim Reformu Girişimi, Eğitim İzleme Raporu 2011, Aralık 
2012, s. 111-112, http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/EIR2011. 
19.12.12.WEB_.pdf (11.01.2014); Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü 
Girişimi, Ocak-Haziran 2013 Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme 
Raporu, a.g.r., s. 42.   

18 AİHM’nin “Grzelak v. Polonya” vakası kararına göre (“Grzelak v. Polonya”, hudoc, 
Başvuru No: 7710/02, Karar Tarihi: 15.06.2010); dini inanç, vatandaş olan bireyi 
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- AYM, dava konusu kuralı, ebeveynlerin kendi dini/felsefi 
inançları/konumlanmaları doğrultusunda eğitim ve öğretim isteme hak-
ları yönünden irdelememiştir. 

- AYM, laiklik tanımındaki dolaylaması hariç tutulursa, kara-
rında din mefhumu ile alakalı kimi konumlanmalara –mesela, deizme, 
ateizme, agnostisizme- hiç değinmemiştir. 

 
SONUÇ 
Bugün için, ortaokul ve liselerin müfredatında ikisi kanuni temi-

nattan faydalanan üç seçmeli din dersi mevcuttur; “Kur’an-ı Kerim”, 
“Hz. Muhammed’in Hayatı” ve “Temel Dini Bilgiler”. Bakanlık ihtiyarı 
ile müfredata eklenen “Temel Dini Bilgiler” dersi bakımından da 
11.01.2014 tarihine dek yalnızca “İslam” dinine yönelik programlar ha-
zırlanmıştır19. Dolayısıyla, 11.01.2014 tarihi itibarıyla, ortaokul ve 
                                                                                                                                 

devletle olan ilişkileri bakımından ayırmak için kullanılacak bir bilgi olamayacağın-
dan (para. 93), bu tür (seçim/muafiyet gibi) düzenlemelerde, öğrencilerin dini inanç-
larını ya da bir inançlarının olmadığını dolaylı bir şekilde dahi olsa açıklanmaya 
zorlanmama haklarına riayet edilmelidir (para. 92). Tercih olunan usulün belli çağrı-
şımlara yol açmaması ve ilgilileri diğerlerinden farklılaştırmaması gerekmekte olup, 
bu tespit nüfusun büyük çoğunluğunun belirli bir dine bağlılık gösterdiği ülkeler ba-
kımından özel bir önem taşır (para. 95). Burada belirtelim ki, AYM’nin tetkik edil-
mekte olan kararına katılmayan yargıçlardan Mehmet Erten, karşı oy yazısında, başlı 
başına Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatının seçmeli ders olarak oku-
tulmasını öngören kuralın sebep olacağı seçme veya seçmeme yönündeki tercihin 
dini inanç veya kanaatin açıklanması anlamına geleceğini ifade etmektedir. 

19 Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam, 1-2) Öğretim Programı, T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 145 sayı ve 03.09.2012 tarihli ka-
rarı ile; Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam, 1-2) Öğretim Programı ise 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 147 sayı ve 
03.09.2012 tarihli kararı ile kabul edilmiştir. Bakanlık, 03.09.2012 tarihinden 
11.01.2014 tarihine dek geçen 1 yıl 4 ayı aşkın sürede, diğer dini konumlanmalar ba-
kımından bir Temel Dini Bilgiler Dersi programı hazırlanmış değildir. Protestan Kili-
seler Derneği Hukuk ve İnanç Özgürlüğü İzleme Kurulu’nun “2012 Hak İhlalleri İz-
leme Raporu”nda Hıristiyan öğrencilere yönelik seçmeli ders çalışmalarının başladığı 
belirtilmektedir; bkz. Protestan Kiliseler Derneği Hukuk ve İnanç Özgürlüğü İzleme 
Kurulu, 2012 Hak İhlalleri İzleme Raporu, İzmir, Ocak 2013, s. 2, 6, 
http://www.mediafire.com/view/?fzjaavp2eeq1vjt (11.01.2014). Eğitim Reformu 
Girişimi, bu hususta şu belirlemelerde bulunmaktadır;“2012-2013 eğitim-öğretim yı-
lında Temel Dini Bilgiler dersi sadece İslam dinine yönelik bir içerik ile sunulmuştur. 
Hıristiyanlık’a ilişkin ders içeriğinin oluşturulmasına devam edilmektedir… Ancak, 
başka din veya inançlara ilişkin benzer bir çalışma henüz yapılmamaktadır.”, bkz. 
Eğitim Reformu Girişimi, Eğitim İzleme Raporu 2012, Eylül 2013, s. 106, 
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG-EIR2012-egitim-iz-
leme-raporu-2012-%2812.09.2013%29.pdf (11.01.2014). 
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liselerin müfredatı, İslam dininden başka dini konumlanmalar bakımın-
dan herhangi bir seçmeli ders öngörmüş değildir. Diğer bir ifadeyle, 
müfredat, dava konusu kuralla eklenen İslam inancı içerikli seçmeli 
derslere alternatif olacak, bunların muadili sayılabilecek herhangi bir 
seçmeli ders ihtiva etmemektedir. 

Bu, dava konusu kanuni düzenleme ile çoğulcu bir ortamın tesi-
sini/muhafaza edilmesini sağlayacak herhangi bir denge mekanizması 
kurulmamış olmasının ve dengelemeye yönelik bütün ihtiyarın Bakan-
lık’a bırakılmış bulunulmasının sonucudur. Özetle, müfredatın, dava 
konusu kuralla müfredata eklenmeleri zorunlu olan dersler bakımından 
alternatif oluşturacak dersleri içermesi kanuni bir mecburiyet değildir. 
Hak temelli bir inceleme yapmamış olan AYM’ye göre, anılan durum 
Anayasa’ya uygundur. 

Oysa AYM’nin göz ardı ettiği hususların gerçek hayatta karşılık 
bulmaları fazla gecikmemiştir. Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgür-
lüğü Girişimi’nin hazırladığı “Ocak-Haziran 2013 Türkiye’de İnanç Öz-
gürlüğü Hakkını İzleme Raporu”na da yansıyan bir olayda, Hıristiyan 
inancına bağlı bir aileye mensup olan ve Anayasa’nın ilk ve ortaöğretim 
kurumlarında okutulmasını zorunlu kıldığı “Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi” dersinden muaf tutulan20 bir lise 1. sınıf öğrencisi, okulunda İslam 
inancı içerikli üç seçmeli dersten başka seçmeli ders açılmadığından 
bunlardan birisini seçme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır21. 

Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin hazırla-
dığı “Ocak-Haziran 2013 Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme 
Raporu”nda, ayrıca, bazı okullarda, diğer seçmeli dersler için öğretmen 

                                                      
20 Gözler, “gayri Müslim öğrencilerin din kültürü ve ahlak dersinden muaf tutulması 

yönündeki uygulama”nın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtmektedir. Gözler’e göre, 
“Türkiye’de uygulamada gayri Müslim öğrencilerin bu dersten muaf tutulmaları, as-
lında bu dersin içeriğinin din kültürü (din alanında herkes için gerekli bilgiler) nite-
liğinde olmadığı, İslam dininin inanç ve ibadet esaslarının öğretilmesinden oluştu-
ğunun kanıtıdır. Yapılan Anayasaya aykırılıktan ortaya çıkan zararlı sonuç, bir 
başka Anayasaya aykırılık yapılarak giderilmeye çalışılmaktadır.”, bkz. Kemal 
Gözler, “1982 Anayasasına Göre Din Eğitim ve Öğretimi”, Prof. Dr. Tunçer 
Karamustafaoğlu’na Arma ğan, Ankara: Adalet Yayınevi, 2010, ss. 317-334, 
http://www.anayasa.gen.tr/din-egitimi.htm (11.01.2014). 

21 Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi, Ocak-Haziran 2013 Tür-
kiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu, a.g.r., s. 41. Anılan olay için 
ayrıca bkz. Protestan Kiliseler Derneği Hukuk ve İnanç Özgürlüğü İzleme Kurulu, 
2012 Hak İhlalleri İzleme Raporu, a.g.r., s. 6; Eğitim Reformu Girişimi, Eğitim 
İzleme Raporu 2012, a.g.r., s. 104; Altıparmak, “Anayasa Mahkemesi ve 4+4+4: 
Özgürlük Hanesinde Elde Var 0”, a.g.m.  
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bulunamadığından, öğrencilerin seçmeli din derslerini almak zorunda 
kaldıklarının rapor edilmiş olduğu da kaydedilmiştir22. 

Görüldüğü gibi, “Hz. Peygamberimiz”in İslam dininin peygamberi 
olduğunu hiç zorlanmadan belirleyebilmiş olan AYM, meseleye konu-
nun temeli olan din ve vicdan hürriyeti açısından, hak ve özgürlükler 
yönünden yaklaşamamış, çoğunluğa din hizmeti vermeyi devletin pozitif 
yükümlülükleri arasında kabul etmiş ve haliyle din derslerinin isimlendi-
rilmelerini, diğer seçmeli derslerden farklı olarak müfredatta bulunmak 
ve örgütlenmek bakımından kanuni bir güvenceden faydalanıyor oluşla-
rını, alternatifsizliklerini, içeriklerini ve müfredattaki ağırlıklarını23 
endoktrinasyondan kaçınma, nesnellik, çoğulculuk çerçevesinde incele-
memiştir. 

Hülasa, AYM, dava konusu düzenlemenin din olgusu karşısında 
İslam dininden başka konumlanmalara sahip olanlar bakımından alter-
natif oluşturacak derslere dair bir zorunluluk/teminat öngörmemesini 
dikkate almamış ve düzenlemede sadece iki seçmeli din dersi lehine ya-
ratılan kanuni güvence dolayısıyla seçim özgürlüğünün güvence altına 
alınamamış olmasını önemsememiştir. Diğer bir ifadeyle, dengelemenin 
kanun eliyle sağlanamaması, bilakis çoğulculuğun kanun eliyle bozul-
ması, bir ve aynı peygambere sahip olmamızı laiklik ilkesine uygun bu-
lan AYM için bir sorun teşkil etmemiştir. 

Süremi aştıysam özür diler, beni dinleme nezaketini göstermiş ol-
duğunuz için hepinize teşekkür ederim. 

                                                      
22 Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi, Ocak-Haziran 2013 Tür-

kiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu, a.g.r., s. 40.  
23 Bugün için, ortaokul ve liselerin müfredatında bir zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi 

dersi ve ikisi kanuni teminattan faydalanan üç seçmeli din dersi mevcuttur. Bu ders-
lerin öğretim programlarında neredeyse tümüyle İslam dinine ve çok büyük bir ağır-
lıkla da İslam dininin Sünni yorumuna yer verilmektedir (derslerin öğretim prog-
ramları için bkz. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 (11.01.2014)). 
Ortaokul ve liselerin müfredatında bahsi geçen derslere alternatif oluşturabilecek 
herhangi bir ders de mevcut değildir. Din derslerinin müfredatta sahip oldukları 
ağırlık bu çerçevede değerlendirilmelidir. Din derslerinin müfredattaki ağırlıklarını 
tespit edebilmek bakımından bir mukayese imkanı sunması amacıyla ortaya bir tablo 
koymak gerekirse, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 
22 sayı ve 28.05.2013 tarihli kararıyla ortaya çıkan mevcut durumda, ortaokul 
örneğinde (dört yıllık ortaokul periyodunda), dört yıllık haftalık ders saatleri toplamı 
dikkate alındığında, seçmeli dersler kendi alanlarına dağıtıldıklarında ve bütün 
seçmeli derslerin seçilebildikleri/seçildikleri bir senaryoda, bazı derslerin ders çi-
zelgesindeki ağırlıkları şöyledir: Türkçe dersleri 34 saat (Yaşayan Diller ve Lehçeler 
dersi tabii olarak ayrı bir kategori sayıldığında), Fen Bilimleri dersleri 30 saat, Ma-
tematik dersleri 28 saat, Din dersleri 28 saat (bahsi geçen içerik ve alternatifsizlik 
ile), Yabancı Dil dersleri 22 saat ve Sosyal Bilgiler dersleri 19 saat.  
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ÖZET 
Tütün tüketimine ilişkin sınırlamaların, yasama politikalarında 

yaygın biçimde tercih edilmesi küresel ölçekte karşılaşılan bir olguya 
dönüşmüştür. Bu tercihi somutlaştıran ve çoğunlukla reklam ve mekân 
yasakları olarak ortaya çıkan hukuksal düzenlemeler giderek artan bi-
çimde karşılaştırmalı yargısal içtihatlara konu olmaktadır. 2008 yılında 
Almanya’da Federal Anayasa Mahkemesi’nin tütün tüketimine ilişkin 
içtihadı Avrupa ölçeğinde tütün tüketiminin temel hak ve özgürlüklerle 
ili şkisini kuran öncü bir içtihat olarak belirmişti. Aradan geçen zamanda 
tütün kontrolü, Kosta Rika’dan Endonezya’ya, hatta ICSID tahkim 
usullerine uzanarak yargısal uyuşmazlıklara konu olmaya devam etti. 
Anayasa Mahkemesi’nin 2011 yılında tütün tüketiminin kahvehanelerde 
mutlak biçimde yasaklanmasını onaylayan içtihadı da karşılaştırmalı 
anayasa yargısında tütünün temel hak ve özgürlüklerle bağlantısını sor-
gulamak için önemli bir örnek sunmaktır. 2011 tütün yasağı içtihadına 
konu olan sınırlama, temel hak ve özgürlüklerin anayasal yorumuna iliş-
kin pek çok soruyu ilgilendirdiği için önem taşıyordu. Bu soruların belki 
de en önemlisi, tütün tüketenlerin ve tüketmeyenlerin anayasal hakları-
nın kişinin maddi ve manevi varlığı ile özel yaşamın korunması teme-
linde nasıl yorumlanacağıydı (Anayasa madde 17/1 ve 20/1). İçtihadın, 
çalışma özgürlüğünün sınırları bakımından da somutlaştırma yapması 
bekleniyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlanmasında, sınırlamanın sınırlarını etkin biçimde denetleyen ve 
hukuksal yöntembilimin esasları ile bağdaşan bir kanıtlama yapmadı. 

                                                      
∗ Prof. Dr., Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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Karar, tütün içenlerin anayasal haklarını somutlaştırmıyor ve bu grubu, 
topluma karşı salt ödevci bir yaklaşım içinde görüyor. Mahkeme, ça-
lışma özgürlüğü bakımından denetlenen normun sınırlama içermediğini 
de varsayıyor. Bu değerlendirmelerin çok kısa ve apodiktik biçimde ya-
pılmış olması nedeniyle kararın gerçek bir kanıtlama içerdiği söylene-
mez. Mahkeme, tütün yasağına yapılan itirazı dikkatli bir hukuksal çö-
zümleme ile bireysel özerkliğin somutlaşmasına ilişkin zayıf içtihadını 
geliştirme fırsatı olarak kullanabilirdi. Bu fırsat kaçmış gözüküyor. 

 
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de tütün kontrolü mevzuatı; küresel 

tütün kontrolü; tütün kullanımına ilişkin karşılaştırmalı anayasa yargısı; 
Anayasa Mahkemesi’nin tütün içtihadı; uluslararası içtihatlarda tütün; 
sınırlama nedeni içermeyen temel hak ve özgürlüklerin dengelenmesi ve 
sınırlanması; kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkı; bireysel özerklik; çalışma özgürlüğü ve özel girişim. 

 
ABSTRACT 
Restrictions on tobacco use as tool of preferences in legislative 

policies have become a phenomenon observed in global context. Legal 
regulations putting those preferences in concrete terms predominantly 
by prescribing bans on tobacco advertisements and promotions as well 
as place prohibitions are inclining to be subject matters of case-law in 
an increased manner. 2008 judgment of German Federal Constitutional 
Court on tobacco use was a leading case-law at European level 
establishing relevance of tobacco use for fundamental rights and 
freedoms. In the meantime, tobacco control perpetuated to become 
subject of judicial conflicts before different constitutional jurisdictions 
including Costa Rica and Indonesia as well as arbitration process 
before ICSID. 2011 judgment of Turkish Constitutional Court upholding 
the constitutionality of tobacco consumption ban in coffee houses is a 
representative case-law of relevance questioning the relationship of 
tobacco with fundamental rights and freedoms. Tobacco ban discussed 
in 2011 judgment was to be regarded as significant since it relates to 
various questions touching upon constitutional interpretation of 
fundamental rights and freedoms. Presumably the most striking one 
among others was how the constitutional rights of tobacco consumers 
and non-consumers could be interpreted on the basis of right to self-
development and protection of private life including private choices 
(articles 17.1 and 20.1 of the Constitution). It was also anticipated that 
2011 case-law elaborates the limits of freedom of occupation including 
right to entrepreneurship under article 48.1 of the Constitution in 
refined terms. Nevertheless, the Constitutional Court did not follow a 
sound argumentative approach reviewing the constitutional limits of 
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tobacco restriction and complying with the principles of legal 
methodology, namely methods of interpretation. It is remarkable that the 
judgment does not touch upon the question on constitutional rights of 
tobacco consumers. It considers this group of addressees only from 
perspective of their obligations to the society. The Court also assumes 
that the norm reviewed does not contain any restrictions from 
perspective of freedom occupation for coffee house owners or managers. 
Since the Court’s evaluations are made in form of very short 
observations and in an apodictic style, it is not possible to state that the 
judgment contains an argumentation in real sense. In the light of diligent 
legal analysis, the Court could have taken the claims against tobacco 
ban as an opportunity to improve its weak case-law on concretisation of 
private autonomy. It seems that this is definitely a missed opportunity. 

 
Keywords: Tobacco control legislation in Turkey; global tobacco 

control; comparative constitutional review on tobacco use; tobacco before 
Turkish Constitutional Court; tobacco in international adjudication; 
balancing and restricting the fundamental rights and freedoms without 
restriction grounds; right to self-development; personal autonomy; right 
to entrepreneurship. 

*** 
 
Giri ş 
Bireysel tütün tüketiminin sınırlamasına ilişkin farkı uygulamalar 

ulusal ya da yerel ölçekteki karar alıcılar (ulusal parlamentolar, yerel 
meclisler ve referandumlar) tarafından benimsendikçe tütün kullanımı-
nın temel hak ve özgürlük alanına etkisi yargısal içtihatlara daha sık bi-
çimde yansımaya başladı. Öncelikle reklam yasakları ya da tütün ürünle-
rinin üzerindeki basit sağlık mesajları ile ortaya çıkan sınırlama rejimi, 
giderek ölüm ya da ölümcül hastalık uyarıları; yoğun bakım hastalarının 
resimleri gibi tartışmalı fotoğraf içeriklerinin kullanılması ile pekişti. 
New York’ta sigara içme yaşının 21’e yükseltilmesi; Amerika Birleşik 
Devletlerinde bazı eyaletlerde ve büyük kentlerde tütün içermeyen, sa-
dece nikotin suyunda tatlandırılmış ve buharı normal bir sigara dumanı-
nın etkisine sahip olmayan e-sigaraların kapalı alanda içme yasağı kap-
samına alınması gibi uygulamalar tütün sınırlamalarının son dalgasını 
oluşturuyor1. Tütün kullanımının sınırlanması kapsamında, tütün ürün-
                                                      
1  Gay, Mara / Jackson, Joe / Esterl, Mike, “New York City Extends Smoking Ban to E-

Cigarettes, Mayor Bloomberg Expected to Sign into Law in Regulatory Blow”, Wall 
Street Journal, 19 December 2013, http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424 
052702303773704579268892537996818, Erişim tarihi: 20.12.2013; Avrupa Bir-
liği’nde (AB), e-sigaraların doldurulabilir kartuşlarındaki nikotin oranlarına ilişkin 
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lerinin kamusal mekânlarda ya da özel işletmelere ait kapalı alanlarda 
yasaklanması ise reklam yasaklarından sonra küresel ölçekte en yaygın 
düzenleme sınıfına karşılık geliyor. Bu sınıftaki düzenlemelerin kimisin-
de istisnalara yer verildiği kimisinde istisna içermeyen yasaklayıcı kural-
ların benimsendiği gözlemleniyor. Söz konusu istisnalar çeşitli biçim-
lerde ortaya çıkabiliyor. Örneğin; kumarhanelerinin kumar oynanan sa-
lonlarında tütün ürünlerinin kullanımına izin verilmesi, otellerin oda sa-
yısının belirli bir yüzdesinin sigara içenlere ayrılması, tütün kullananlara 
özgü özel işletmelerin açılması, bazı mekânlarda sigara içilebilen oda-
ların oluşturulması ya da kültürel veya alışkanlığa bağlı olarak tütünle 
birlikte tüketilen ürünleri satan küçük işletmelerde tütün kullanım izni. 

Bavyera eyaletinde tütünün kapalı mekânlarda kullanımının ya-
saklanması referandumda destek bulurken, İsviçre’de 2012 yılında ya-
pılan referandumda kapalı toplu alanlarda sigara içme bölümlerinin kal-
dırılmasını içeren tümel yasak rejimi reddedildi.2 İran’da tütün 
kullananların yüksek düzeyli kamusal görevlere atanmamasına ilişkin bir 
politikanın uygulamaya geçmesi, Yeni Zelanda’da hapishanelerde sigara 
yasağı ya da Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde ve Uruguay’da 
özel alanda sigara içme yasaklarına ilişkin düzenlemeler farklı siyasal 
sistemlerin –liberal, yarı-liberal veya otoriter- tütün kullanımının dü-
zenlenmesine ilişkin tutumlarındaki kesişmeye işaret ediyor3. 

Türkiye, tütünde kullanımı/tüketimi esas alan sınırlama rejiminin 
takipçisi devletler arasında yer alarak dünya genelindeki eğilimin dışında 
kalmadı. Ancak Türkiye’deki yasama politikası, uluslararası sağlık mev-
zuatı çerçevesinde tütün kullanımını düzenlerken bazı istisnalarla birlikte 
kurgulanmış bir yasak rejimini benimsedi. Aşağıdaki çözümlemeye konu 
olan Anayasa Mahkemesi kararı, tütün kullanımında hızla yaygınlaşan 
düzenlemelerin Anayasa’ya uygunluğu konusunda Türkiye’nin karşılaş-
tırmalı yargı pratiğine sunduğu bir katkı olarak değerlendirilebilir. Tür-
kiye’deki tütün kullanımına ilişkin normlar ve yargısal içtihat, gelenek-
sel olarak tütün üreten ve tüketen bir toplumda konunun ekonomik ve 

                                                                                                                                 
tartışmalar ve son düzenlemeler için bkz. Steinhauser, Gabriella, “EU Leans Toward 
Allowing Refillable E-Cigs, Critics Worry They Can Be Used to 'Vape' Stronger 
Drugs, Wall Street Journal”, 16 December 2013, http://online.wsj.com/news/articles/ 
SB10001424052702304173704579262411519792696, Erişim tarihi: 20.12.2013. 

2 “Swiss reject full ban on smoking in public spaces”, BBC News Europe, 23 September 2012, 
http://www.bbc.co.uk/news/world europe-19690450, Erişim tarihi: 15.10.2012.  

3 “Smoking curbs: the global Picture”, 3 February 2011, BBC News World, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-11845158, Erişim Tarihi: 15.10.2012; “New 
Zealand to ban smoking in prisons”, BBC News Asia-Pasific, 28 June 2010, 
http://www.bbc.co.uk/news/10432294, Erişim tarihi: 15.10.2012. 
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kültürel bağlamı açısından kuşkusuz ilgi çekici bir örnek sunmaktadır4. 
Söz konusu bağlam, Türkiye’nin reji düzeninden bugüne, tütünle köklü 
bir insani ve ekonomik ilişkiye sahip olması ile ilintili olduğu için de 
önemlidir. Tütünün öyküsüne sahip olan bu topraklarda, tütün-birey-
kamu sağlığı-piyasa ilişkisinin tüm boyutlarını sorgulamak bu karar çö-
zümlemesinin sınırlarını kuşkusuz aşar. Ancak sonuç bölümünde öykü-
nün yasama politikası ve anayasa yargısındaki tutumlarla yenilenen yü-
züne değinmeden geçemeyeceğiz.  

 
1. Anayasal İçtihada Konu Olan Uyuşmazlığın Normatif ve 

Olgusal Dayanakları 
Tütün yasaklarına ilişkin anayasal içtihat, Türkiye’de tütün ve tü-

tün ürünleri tüketimini düzenleyen kanun değişikli ğinin ardından yapılan 
idari işleme karşı açılan dava sonucu ortaya çıktı. Davanın arka planın-
daki normatif süreç şöyle özetlenebilir: Tütün ürünlerinin tüketiminde 
toplu bulunulan bazı mekânlar için “içim yasağı” getirmekle birlikte, 
içim için “mahsus alan” tahsisini de öngören 4207 sayılı Tütün Ürünle-
rinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun 2008 yı-
lında değiştirildi 5. 2008 yılındaki değişikli ğe değin, 4207 sayılı Ka-
nun’un kapsamına giren ve “mahsus alan” uygulamasından da yararla-
nan mekânlar sınırlı biçimde belirlenmişti. Bunlar, (1) sağlık, eğitim-
öğretim ve kültür hizmeti veren yerler, (2) kapalı spor salonları, (3) toplu 
taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salon-
ları, (4) kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlarda beş veya beşten 
                                                      
4 Türkiye’de tütün üreticisinin ezilmesi, başkaldırısı, tütün taban fiyatı üzerinden yapı-

lan manipülasyonlar, siyasal tütün rantı ve tütün alımı yapan tüccar, ihracatçı ya da 
yabancı tekellerin egemenliğine ilişkin 1967 ve sonrası siyasal-toplumsal olaylar için 
bkz. Çetinkaya, Hikmet, “Denize Benzer Bu Tütün Tarlaları”, Tütün Kumarı I, 
23.10.1967, Cumhuriyet, 5; Çetinkaya, Hikmet, “Demek Havanda Su Dövüyoruz”, 
Tütün Kumarı II, 24.10.1967, Cumhuriyet, 5; Çetinkaya, Hikmet, “Boğaz Tokluğuna 
Bir Geçim”, Tütün Kumarı III, 25.10.1967, 5; Çetinkaya, Hikmet, “Halimize Bir 
Çare Bulsunlar”, Tütün Kumarı IV, 26.10.1967, Cumhuriyet, 5; Çetinkaya, Hikmet, 
“Bütün Ümit Tütün Kanununda”, Tütün Kumarı V, 27 Ekim 1967, Cumhuriyet, 5; 
Çetinkaya, Hikmet, “Tütün Üreticileri Ankara’ya Yürüyüş Düzenledi”, Cumhuriyet, 
22.1.1968, 1 ve 7; “Tekel’in Baş Fiyatı Ekiciyi Memnun Etmedi – Ege Tütün Piyasası 
Açıldı”, 30.1.1968, Cumhuriyet, 1 ve 7; “Tütün Bunalımı”, Cumhuriyet, 14.2.1990, 1; 
Çetinkaya, Hikmet, “Tütün Kumarı”, Cumhuriyet, 14.2.1990, 1 ve 17; Türkiye’de 
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde tütün politikalarının ekonomik, toplumsal ve si-
yasal tarihi için bkz. Yaman, Melda / Ertürk Keskin, Nuray, Türkiye’de Tütün, 
Notabene Yayınları, 2013. 

5  4207 sayılı Kanun’un oldukça yalın biçimde kaleme alınmış ilk şekli için bkz. RG 
Sy. 22829, 26.11.1996; ayrıca bkz. Sağlık Bakanlığı Ulusal Tütün Kontrol Programı 
ve Eylem Planı (2008-2012), DSÖ Türkiye Ofisi Yayını, Ankara, 2008. 
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fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekânlardı. 2008 yılında yapılan deği-
şiklik -5227 sayılı Kanun-, tütün ürünleri içimini mümkün kılan “mahsus 
alanları” belirli mekânlar için saklı tutmakla birlikte, yasak mekânların 
kapsamını önemli ölçüde genişletti. Yeni normlarda, hem yasak kapsa-
mındaki yerler eskiye oranla daha somut ve tanımlayıcı biçimde sayıldı 
hem de yasak bakımından açık ve kapalı alanlardaki kısıtlama bazı yer-
ler bakımından özel olarak vurgulandı. Böylece özellikle şu yerler 
“mutlak yasak” kapsamına girdi: 

“ taksiler, özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ve kahvehane-
ler, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmeler; üretim, 
ticaret, spor, eğlence amaçlı özel kişilere ait ve birden çok kişinin gire-
bileceği yerlerin koridorları da dâhil olmak üzere kapalı alanları; kamu 
hizmet binalarının tüm kapalı alanları; okul öncesi eğitim ve orta öğre-
nimde dershaneleri de kapsamak üzere kapalı ve açık alanları ve kültür 
ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanları.” 

Ayrıca, 2013 yılında yapılan bir ekleme ile mutlak yasak alanına 
“hususi araçların sürücü koltukları” da alındığını da belirtelim. Böylece 
Türkiye’deki yasama tercihi, toplu halde bulunulabilecek özel araçlar 
bakımından da yasağı genişletmiş oldu. Bu norm, tütün kullanımında 
özel alanın sınırları sorununu ortaya çıkardığı için bireysel başvuru dâhil 
yargı pratiğine yansıması mümkün olan bir yasak içermektedir. 

Yasağın mutlak biçimde uygulanmadığı ve “göreceli yasak” reji-
mine tabi olan yerlerde, tütün ürünleri tüketimine “mahsus alan”lar ba-
kımından üç temel kategori saptanabilir: 

(1) 18 yaşından küçük olanların mahsus alana girmemesi koşulu ile 
(a) yaşlı bakım evleri, (b) ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, (c) 

cezaevleri, (d) şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşı-
yan denizyolu araçlarının güvertesi. 

(2) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde tütün tüketenlere özgü 
odalar. 

(3) Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence fa-
aliyetlerinin yağıldığı yerler ve bu mekânların seyir yerlerinde oluşturu-
lacak tütün tüketim alanları. 

2008 değişikli ği sonucunda, 4207 sayılı Kanun “tütün ürünleri tü-
ketimi” kavramının kapsamını, içme dışındaki tüketim biçimlerini kap-
sayacak şekilde genişletti. Kanun’un ilk şeklinde tütün içimi esas alın-
mışken, 2008 değişikli ği sonrasında farklı tüketim eylemlerini içeren 
tütün ürünü kavramından yola çıkıldı. Böylelikle tütün ürününü “tüt-
türme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretil-
miş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal 
edilmiş madde” olarak tanımlandı. 2013 değişikli ği ise tütün ürünleri 
kapsamına, tütün içermeyen bazı ürünleri de kattı. Bu değişiklik sonu-
cunda, tütün içermeyen ancak “tütün mamulünü taklit eder tarzda” kul-



Bertil Emrah Oder 

Journal of Constitutional Law - Volume: 3 / Issue:5 / Year: 2014 

113

lanılan her türlü nargile ve sigara “tütün ürünü” sayıldı. Dolayısıyla Tür-
kiye, tütün içimini özendirici ürünler konusunda “ön tedbir” yaklaşımını 
benimsemiş oldu. 

Yukarıda kısaca özetlenen normatif bağlam, Türkiye’de tütün 
ürünleri tüketiminin, giderek daha sıkı bir rejime tabi tutuluğunu göste-
riyor. Bu rejim, mekân düzenlemeleri bakımından “mutlak yasak alan-
ları” ve “mahsus alana izin veren göreceli yasak alanları”nı içeren ikili 
yapısını değişikliklere rağmen halen korumaktadır. Ancak normatif ge-
lişme “göreceli yasak alanları”nın giderek daralması eğilimini berabe-
rinde getirmiştir. Tütün ürünü kavramının farklı tüketim eylemlerini 
(“içme, emme, çiğneme ya da burnuna çekme” amaçlı üretilmiş ürünler) 
ve tütün ürünü içermeyen, ancak onu taklit eder tarzda kullanılan bazı 
ürünleri içerecek biçimde tanımlanması ile yasağın konu unsurunda da 
genişleme olmuştur. 

Tütün ürünlerinin tüketimine ilişkin olarak 4207 sayılı Kanun’un 
2008 değişiklikleri ile oluşturduğu normatif çerçeve, Anayasa Mahke-
mesi önüne, “kahvehaneler”in kapalı alanlarının mutlak yasak kapsa-
mına alınması bakımından taşındı. 2008 değişikliklerinin ardından çıka-
rılan Başbakanlık Genelgesi, kahvehanelerin de içinde bulunduğu 4207 
sayılı Kanun kapsamında tütün tüketim yasağına konu olan tüm yerlere 
ili şkin uygulama esaslarını belirtmişti. Bu esaslar çerçevesinde, ilgili 
işletmeciler yasak kapsamına giren mekânların açık alanlarında tütün 
tüketilmesi durumunda dahi diğer kişilerin durumdan etkilenmemesi ve 
kapalı alanlara tütün dumanının geçmemesine ilişkin tedbir alma yü-
kümlülüğüne tabi tutuldular. Ayrıca hangi alanların açık alan sayılama-
yacağı da “kapalı alan”ın ölçütleri belirlenerek saptandı. Genelge’nin 1. 
maddesi bu doğrultuda aşağıdaki hükmü içermişti: 

“Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dâhil) 
olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri 
geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde 
tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulu-
nan yerler “kapalı alan” olarak değerlendirilecektir.” 

Bu tanımdaki seyyar tavan ya da geçici kapatılmış alan gibi un-
surlar, ilgili işletmelerin asıl mekânlarının dışarıya uzanmış alanlarında 
tütün tüketimi yapılmasını önemli ölçüde güçleştirmektedir. Bu tür güç-
leştirici hükümlerin temel hak ve özgürlük alanının sınırlarını doğrudan 
belirlemesi nedeniyle “kanun” ile yapılması gerekirdi. 

 
2. Anayasa’ya Aykırılık İddiasının Dayanakları 
İzmir Kahveciler Odası, Danıştay 10. Dairesi’ne yaptığı başvuruda 

Başbakanlık Genelgesi’nin iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi-
ğinde, mutlak mekân yasakları kapsamına alınan “kahvehaneler” bakı-
mından 4207 sayılı Kanun’un Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürdü. 
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Anayasa’ya aykırılık iddiasında, Anayasa’nın özel girişimleri güvence 
altına alan çalışma özgürlüğü ve mülkiyet hakkı başta olmak üzere temel 
hakların sınırlamasına ilişkin ilkeleri, eşitlik ilkesi, özel yaşama saygı 
hakkı, planlama-kalkınma, piyasaların denetimi gibi devletin ödevleri ile 
ilintili hükümleri ileri sürüldü6. Danıştay 10. Dairesi’nin Anayasa’ya 
aykırılık itirazında ise, “kahvehaneler” yönünden iki temel hak ihlali öne 
çıkmaktadır: Anayasa’nın kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkına ilişkin 17. maddesi ile çalışma özgürlüğüne ilişkin 
48. maddesi. 

Danıştay’ın itiraz gerekçesinde dikkat çeken unsurlar şöyle sapta-
nabilir: 

(1) Danıştay’ın Anayasa’ya aykırılık iddiasında ileri sürdüğü temel 
hak ve özgürlükler (Anayasa madde 17/1 ve 48), özel sınırlama neden-
leri içermemektedirler. Sınırlama içermeyen hak ve özgürlükler, diğer 
temel hak ve özgürlükler ya da anayasal değerler ile çatıştıkları ölçüde 
sınırlanabilir. Ancak çatışan hak ve değerlerin karşılıklı sınırlayıcı etki-
sinin anayasal sınırlara (Anayasa madde 13) uygun olup olmadığının da 
“sıkı biçimde” denetlenmesi gerekir (“strict scrutiny”). Çalışma özgür-
lüğü bakımından –Danıştay’ın başvurusu ve Anayasa Mahkemesi kara-
rında değinilmeyen - bir noktayı ayrıca vurgulamak zorunlu gözüküyor: 
Anayasa madde 48/2, devletin özel girişimler bakımından tedbir alma 
niteliğindeki düzenleme yetkisine gönderme yapmaktadır: 

“Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal 
amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 
sağlayacak tedbirleri alır” 

Bu hüküm, çalışma özgürlüğünün Anayasa madde 48/2’de sayılan 
kamusal değerlere uygun “içkin sınırlar”a ve “içkin güvenceler”e sahip 
olduğunu ifade eder. “Milli ekonomin gerekleri ve sosyal amaçlar” ça-
lışma özgürlüğünün içkin sınırlarını belirleyebilir. Ancak devletin özel 
girişimin “güvenlik ve kararlılık” içinde çalışmasını sağlama yükümlü-
lüğü de, çalışma özgürlüğünün içkin anayasal güvencelerini oluşturur. 
Devlet, tedbir alma yükümlülüğünü yerine getirirken özel girişimin teh-
likeye düşürülmemesini, asgari varlık güvencesini ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak zorundadır. Bu doğrultuda, yasa koyucu çalışma özgürlüğünün 
içkin sınırlarını ve güvencelerini ilgili hükümdeki kamusal değerlere 
uygun olarak belirler. Tedbir alma yetkisine ilişkin açık hüküm, anayasal 
olarak yasa koyucunun içkin sınırlara ilişkin öngörü ve takdir yetkisini 
niteliği gereği öne çıkarır. Ancak “tedbir alma yetkisi”nin de sınırlama-
nın sınırına ilişkin anayasal ilkelere (Anayasa madde 13) uygun biçimde 
kullanılması esastır. 

                                                      
6 AYM, E. 2010/58, K. 2011/8, K.t. 6.1.2011, İtiraz Gerekçesi.  
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Danıştay sınırlama nedeni içermeyen temel haklar tartışmasına ve 
temel hakların nitelikleri sorununa girmemektedir. Bununla birlikte, tü-
tün tüketiminin düzenlenmesinde sınırlama nedeni içermeyen her iki hak 
ve özgürlük için “sınırlama nedeni”ni, Anayasa içi kanıtlarla “haklı ana-
yasal neden”e dayandırmaktadır. Söz konusu haklı neden “kamu sağ-
lığı”dır. Bu “haklı neden”in Anayasa içi birincil dayanağı sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkı ve onunla bağlantılı kamusal ve özel 
nitelikli anayasal yükümlülüklerdir (Anayasa madde 56/1-3). Danış-
tay’ın itiraz gerekçesinde, kamu sağlığını “haklı neden” olarak benim-
seten ikinci hukuksal dayanak Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü 
Çerçeve Sözleşmesi’dir. Sözleşme’nin “sınırlamada haklı neden” işlevi 
görmesi konusunda hiçbir anayasal gerekçelendirme yapılmamıştır. 
Anayasa madde 2 (“insan haklarına saygılı devlet ilkesi”), 90/son ve 
temel hak ve özgürlüklerin anayasal sistematiği çerçevesinde, kamu sağ-
lığını koruyucu uluslararası bir sözleşmenin bazı temel hak ve özgür-
lükleri sınırlayıcı biçimde nasıl kullanılabileceği konusunda özgül bir 
anayasal gerekçelendirme yapılması gerekirdi. 

(2) Danıştay, tütün tüketmeyi bireylerin özgürlük alanına giren bir 
tercih olarak yorumlamaktadır. Bu noktada kullanılan “tüketimin kişi 
özgürlüğü alanına girdiği” ifadesi, talihsiz bir ifadedir ve hukuken de 
hatadır. Söz konusu ifade, Anayasa’nın sözel anlamıyla kullandığı “ki şi 
özgürlüğü” değil (Anayasa madde 19), itiraz gerekçesinde dayanılan ve 
Anayasa’nın 17. maddesinde yer alan “kişinin maddi ve manevi varlığını 
koruma hakkı” şeklinde algılanmalıdır. Bu doğrultuda Danıştay’ın tes-
piti, tütün ürünleri tüketimini a priori bir temel hakkın alanına giren ey-
lemlere soktuğu için önemlidir. Tütün tüketme tercihinin, hakkın kapsa-
mına girdiği kabul edildiğinde, sınırlamanın sınırına ilişkin ilkelerin sı-
nanması aşamasına geçilebilir. Aşağıda değinileceği gibi, Amerikan fe-
deral yargısındaki bir içtihatta – Gallagher kararı- sigara içmek a priori 
temel hak olarak görülmemektedir7. O nedenle Danıştay’ın tutumu 
Amerikan yargısına kıyasla daha ilerlemecidir. Danıştay’ın tütün tüketi-
mini bir temel hakla bağlantılandıran yaklaşımı, tütün tüketenlerin hak-
ları ile kamu sağlığı arasında makul dengenin kurulması talebini berabe-
rinde getirmiştir. Danıştay, tütün konusundaki sınırlamaların, çatışan her 
iki anayasal değerin gözetilmesi doğrultusunda, ölçülülük ilkesine uygun 
biçimde yapılması gereğini savunmaktadır. Bu yaklaşım, “tartım ku-
ramı”nın ölçülülük ilkesi eşliğinde uygulanmasını destekleyen bir yo-
rumdur. 

                                                      
7 Gallagher v. City of Clayton, 699 F.3d 1013 (8th Cir. 2012), ayrıca bkz. Recent 

Developments, Constitutional Law—Eighth Circuit Determines That Smoking Is Not 
a Fundamental Right, 66 Arkansas Law Review (2013), 347 vd. 
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(3) Danıştay, çalışma özgürlüğü bakımından, kahvehanelerin 
“mahsus alan” uygulamasına tabi tutulmasını veya kahvehanelerin bü-
yüklüğü ya da başka ayırt edici ölçütler çerçevesinde düzenleme yapıl-
ması gereğini savunmuştur. Bunları yalnızca ölçülülük ilkesi değil, hak-
kın özüne dokunulmaması bakımından da gerekli görmektedir. Danıştay, 
istisna uygulaması olarak tütün tüketilebilir kahvehanelerin varlığını 
çalışma özgürlüğünün gereği olarak görmektedir. O nedenle, kişinin 
maddi ve manevi varlığı hakkında ileri sürülen ve çatışan anayasal değer 
ile temel haklara optimum yürürlük imkânı sağlamayı şart koşan yakla-
şım burada da geçerlidir. Çalışma özgürlüğü ile kamu sağlığı arasındaki 
çatışmada, Danıştay’ın beklentisi makul dengenin kurulmasıdır. Oysa 
söz konusu denge, itiraz konusu normla sağlanamamıştır. 

 
3. Tütün Yasağına İlişkin Anayasal İçtihadın Gerekçesi ve 

Eleştirisi 
3.1 Anayasal içtihadın gerekçesi ve eleştirisi 
Tütün yasağına ilişkin anayasal içtihat, dava konusunun içerdiği 

çok yönlü hukuksal çatışmalara rağmen, bu çatışmaların ayrıntılı bi-
çimde saptandığı ve temel hak ve özgürlüklerin anayasal yorum teknik-
lerine uygun olarak somutlaştırıldığı bir gerekçe içermemektedir. Kara-
rın gerekçesindeki yöntemsel dizgeyi takip edince şu aşamalarla sonuca 
varıldığı görülmektedir: 

(1) Başvuru kararındaki iddiaları sıralamak. 
(2) Başvuru bakımından inceleme ve denetim yetkisinin varlığını 

saptamak: Bu aşamada Mahkeme, Danıştay’ın dayandığı Anayasa hü-
kümleri olan 13, 17 ve 48. maddelerle sınırlı inceleme yapmayacağını ve 
denetimi Anayasa’nın 12 ve 56. maddelerine de genişleteceğini açıkla-
maktadır. Mahkeme, denetimi genişlettiği hükümleri yalnızca madde 
olarak anmıştır. Bunlarla kastedilenler, temel hakların toplumsallık ve 
başkalarının haklarına yönelik ödev boyutunu vurgulayan Anayasa 
madde 12/2; sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını; çevre ko-
rumasının vatandaşlara yönelik ödev boyutunu ve devletin herkesin be-
den ve ruh sağlığı içinde yaşam sürmesi yükümlülüğünü içeren madde 
56/1-3 olabilir. 

(3) Denetlenen normu oluşturan 4207 sayılı Kanun’un ilgili hükmü 
ve buna ilişkin uygulama genelgesini aktarmak. 

(4) Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve 
Sözleşmesi’ni onayladığı gerekçesi ile tütün kontrol düzenlemelerinin 
uluslararası yükümlülüklerle bağdaşırlığını vurgulamak: Mahkeme’nin 
bu aşamada, Çerçeve Sözleşme’deki değerler ve hedefler ile Ana-
yasa’nın koruduğu değerler ve temel hak ve özgürlükler arasındaki bağı 
gereği gibi kurmadığı görülmektedir. Kararın ilerleyen bir aşamasında 
söz konusu bağ, Anayasa’nın 17 ve 56. maddeleri üzerinden kurulacak-
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tır. Çerçeve Sözleşme, tütün kullananların ve kahvehane işletenlerin te-
mel haklarına yönelik sınırlamaya hizmet ettiği için Sözleşme’nin sınır-
layıcı rolüne ilişkin kapsamlı bir değerlendirmenin yapılması gerekliydi. 
Mahkeme, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanması; 
uluslararası andlaşmaların kanun hükmünde olması; Çerçeve Söz-
leşme’nin temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir anlaşma niteliği taşıyıp 
taşımadığı; Çerçeve Sözleşme ile anayasal değer ve öncelikler arasındaki 
uyum gibi bir dizi soruya yanıt vermemektedir. Tersine, yalnızca Tür-
kiye’nin Çerçeve Sözleşme ile altına girdiği yükümlülükleri aktarmakta-
dır. Bu yükümlülüklerse oldukça genel biçimde ifade edilmiş ve yasama 
politikalarında somutlaştırma önceliğini taraf devletlere bırakan türden-
dir. Mahkeme’nin Çerçeve Sözleşme’ye ilişkin “onaylamayı uygun bul-
ma kanunu”ndan söz ederken, bu kanunu Sözleşme’yi onaylayan işlem-
miş gibi anması da hukuken yanıltıcıdır. Sözleşme’yi onaylayan işlem, 
Anayasa’nın 90/1 ve 104. maddeleri çerçevesinde uluslararası and-
laşmalar için çizilen hukuksal rejim gereği “onaylamayı uygun bulma 
kanunu” değil, Bakanlar Kurulu kararıdır (BKK). Cumhurbaşkanı, and-
laşmaları onaylama ve yayımlama yetkisini Bakanlar Kurulu kararı 
aracılığı ile kullanır. 

(5) Dava konusu ile bağlantılı gördüğü Anayasa hükümlerini ayrı 
paragraflar halinde aynen aktarmak. 

(6) Anayasa’ya uygunluğu kanıtlamaya ilişkin bölüm: Yukarıda 
kararın aşamalarını gösteren 5 unsurda değinilenler dışında, kararın “ka-
nıtlama”ya ilişkin bölümü olağanüstü kısadır. Karmaşık çatışma sorunla-
rının bulunduğu ve bireysel özerklik-kamu sağlığı dengesine ilişkin ana-
yasal somutlaştırmanın özenle yapılmasını gerektiren bir dava konusu 
için bu yaklaşım kaygı vericidir. Kanıtlamaya odaklanması beklenen 
bölümün kısalığı yanında, hem genel olarak yorum teknikleri hem temel 
hak argümentasyonuna ilişkin yetersizliği dikkat çekmektedir. Söz ko-
nusu yetersizlikler, ulaşılan yorum sonucunun nesnel biçimde sınanma-
sına izin vermediği için kararın hukuk devleti ilkesine bağlılığı zayıfla-
maktadır. Karardaki kanıtlamanın beş kabul üzerine kurulduğu görül-
mektedir: 

a. Tütünün insan sağlığına zararlı olduğu ve tütün kullananların 
tütün kullanmayanların sağlıklı yaşam hakkına karşı ödev ve sorumlu-
luklarının olduğu (“salt ödevci yaklaşım”). 

b. Devletin “herkesin maddi ve manevi varlığını geliştirmesi için 
gerekli şartları hazırlama, kişilerin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini sağlama görevi” çerçevesinde “gerekli gördüğü yasal 
önlemleri” alma yetkisinin bulunduğu (“sınırsız yasama yetkisi-
paternalist yasama yetkisi”). 

c. Tütün kullanımına ilişkin yasağın benzerinin “çağdaş ülkelerde 
de” bulunduğu (“karşılaştırmalı hukuka atıfla yasağı meşru kılma”). 
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d. Tütün kullanımına ilişkin yasağın, devletin Anayasa’dan ve ta-
raf olduğu uluslararası sözleşmeden kaynaklandığı ve yükümlülüklerinin 
sonucu olduğu (“Anayasa içi ve uluslararası kanıtlarla yasağı meşru 
kılma”). Bu noktada, Mahkeme Anayasa içi yükümlülük olarak Ana-
yasa’nın 17 ve 56. maddelerinden kaynaklanan “devletin sağlık konu-
sundaki pozitif yükümlülüğü”nü vurgulamaktadır. Uluslararası yüküm-
lülük olarak, Çerçeve Sözleşme’ye yeniden gönderme yapılmıştır. 

e. Tütün kullanımına ilişkin yasağın devletin pozitif yükümlülükle-
rinin sonucu olması nedeniyle kişilerin özel teşebbüs kurma hakkının 
(çalışma özgürlüğü, Anayasa madde 48) zedelenmediği (“pozitif yü-
kümlülüklerin temel hakları sınırlamadığı argümanı”). 

Kararın kanıtlamaya özellikle odaklanan ve yukarıda değinilen beş 
kabulünde, kapsamlı bir çatışma çözümü yer almamaktadır Mahkeme, 
çatışmanın tarafı olan temel hak ve özgürlükler ile anayasal değerleri 
ayrıntılı biçimde saptamamakta, sadece bunlara kısmen değinmektedir. 
Tütün yasağına konu olan 4207 sayılı Kanun hükmü bakımından önce-
likle öne çıkan ve yorumlanması beklenen anayasal değerler, temel hak-
lar-özgürlükler ve çatışma olasılıkları genel olarak şöyle sıralanabilirdi: 

-sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkından kaynaklanan 
kamu sağlığı-kahvehane işletmecilerinin çalışma özgürlüğü (Anayasa 
madde 56/1-3 ve 48); 

-sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkından kaynaklanan 
kamu sağlığı-aktif tütün kullanıcılarının tütün tercihine dayalı karar yet-
kisini içeren kişili ği geliştirme hakkı ve özel yaşamın korunması (Ana-
yasa madde 56/1-3, 17/1 ve 20/1-1.cümle); 

-aktif tütün kullanıcılarının belirtilen temel hakları ile tütün kul-
lanmayanların tütünden ve dumanından kaçınmaya dayalı karar yetkisini 
içeren kişili ği geliştirme hakları ve özel yaşamın korunması (Anayasa 
madde 17/1 ve 20/1-1. cümle’nin farklı hak öznelerinin farklı hak kulla-
nım talepleri bakımından iç çatışması); 

-aktif tütün kullanıcılarının ve işletmecilerin belirtilen temel hak-
ları ile gençliğin kötü alışkanlıklardan korunması konusunda devletin 
yükümlülüğü (Anayasa madde 17/1, 20/1-1.cümle, 48 ve 58/2). 

Anayasa madde 20/1-1. cümle anlamında “özel yaşama saygı 
hakkı” bireysel özerkliliğin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
tütüne ilişkin bireysel tercihler bakımından Anayasa madde 20/1-
1.cümle ile Anayasa madde 17/1 (“kişinin maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkı”) birlikte düşünülebilir8. Her iki temel hak-

                                                      
8 Tütün içimi bakımından bireysel tercihleri içeren “özel yaşama saygı hakkı”nın (Ana-

yasa madde 20/1-1.cümle) 1982 Anayasası’nda açıkça düzenlenmiş olması nede-
niyle, Anayasa madde 17/1 yanında gözetilmesi kaçınılmazdır. Bu hakkın, Anayasa 
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kın birlikte anayasal pozitif güvenceye sahip olması, Türkiye bakımın-
dan aslında yargı eliyle bireysel özerkliğin güçlü bir şekilde korunması 
için esaslı referanslar sunmaktadır Ancak Türkiye’deki yargısal pratiğin 
bu pekişmiş anayasal güvencelere ilişkin bir bilinç ve koruma kaygısı 
geliştirmediği de ortadadır. 

Yukarıdaki çatışmaların yorumunda öncelikle saptanması gereken, 
tütün kullanımının da bir temel hak olup olmadığıdır. Mahkeme bu so-
ruyu açık biçimde yanıtlamamaktadır. Buna karşılık, tek yanlı ve güçlü 
ifadelerle tütün kullananların başkalarının sağlığına karşı olan ödevleri 
vurgulanmaktadır. 

Aktarılan çatışmalarda dikkate alınması ve somutlaştırılması gere-
ken başka anayasal normların bulunduğu da kuşkusuzdur. Söz konusu 
normlar, Anayasa’nın devletin temel amaç ve görevlerine ilişkin 5. mad-
desi ve genel olarak temel hak ve özgürlüklerin topluma, ailesine ve di-
ğer kişilere karşı ödev boyutunu vurgulayan 12. maddesidir. Her iki 
madde, hem birbirleriyle etkileşim içinde hem de çatışmaya giren anaya-
sal değerler ve temel haklarla ortak bir bağlam oluşturacak biçimde yo-
rumlanmalıydı (“sistematik-teleolojik yorum”). Bunun anlamı, öncelikle, 
devletin kişinin gelişimi önündeki engelleri kaldırma yükümlülüğünün 
ve temel hakların topluma karşı ödevler içeren niteliğinin, seçici biçimde 
kullanılmaması; çatışmadaki tüm temel hak ve özgürlükler bakımından 
gözetilmesidir. Karardaki yaklaşım bu yönde değildir. Mahkeme, genç-
lerin kötü alışkanlıklardan korunmasına ilişkin Anayasa hükmüne tütün 
kontrolü bakımından değinmemiştir (madde 58/2). 

Kararda kanıtlamayı zayıflatan şu üç soruna ayrıca dikkat çekmek 
gerekiyor: 

- Mahkeme, tütün içmeyenlerin temel hakkı olarak sağlıklı yaşam 
hakkını kabul etmektedir. Tütün içenlerin hakları konusuna girmediği 
için bu grup bakımından kesin olan tek şey ödev sahipliğidir. Mahkeme 
tütün içenleri hak sahibi varsayıp, ödevlerinin bulunduğunu ileri süre-
cekse yapması gereken farklı olmalıydı. Bu durumda, açıkça tüten içen-
lerin temel hakları (Anayasa madde 17/1 ile bağlantılı olarak Anayasa 
madde 20/1) kabul edilmeli, ancak bunun ilgili norm ile sınırlandığı tes-
lim edilmeliydi. Sınırlama içeren bir normun Anayasa’nın 13. madde-
sindeki ilkeler ve somut olayda özellikle ölçülülük ilkesi ve demokratik 
toplum düzeni ölçütleri bakımından denetimi, kritik önem taşımaktadır. 
Ancak Mahkeme, tütün içiciliği bakımından gerçek bir temel hak so-
                                                                                                                                 

madde 17/1’e oranla daha özel bir koruma sağladığı ileri sürülebilir. Sigara içme ey-
lemi bakımından sadece Anayasa madde 17/1’e dayanan ve bu konuda Anayasa’da 
özel hüküm (“lex specialis”) bulunmadığını ileri süren görüş için bkz. Gözler, Ke-
mal, “Sigara İçme Özgürlüğü ve Sınırları – Özgürlüklerin Sınırlandırılması Prob-
lemi Açısından Sigara Yasağı” , Ankara Barosu Dergisi, 1990/1, 37. 
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mutlaşması yapacak ve Anayasa madde 17/1 ve 20/1’in koruma alanını 
saptayacak bir kanıtlama yapamamıştır. Oysa bu kanıtlamanın yapılması 
“bireysel özerkliğin sınırları”nı hak odaklı çizebilmek için yapısal önem 
taşımaktadır. Sonuç olarak, Mahkeme bireysel özerkliğin sınırını belir-
siz, yüzeysel ve tahmini bir temel hak yaklaşımıyla ve sadece vardığı 
sonucu bildiren “salt ödevci” anlayışla çizivermiştir. 

- Mahkeme’nin devletin pozitif yükümlülüklerine yaptığı gön-
derme önemlidir. Ancak pozitif yükümlülükler bakımından yasa koyu-
cunun “gerekli gördüğü önlemleri alabileceğine ilişkin ifadeler “açık 
çek” niteliğindedir. Mahkeme, tütün tüketimi konusunda yasa koyucu-
nun takdir ve değerlendirme yetkisinin sınırlarını hiç tartışmamıştır. Bu 
yetkinin hukuk devleti ve onunla bağlantılı ölçülülük ilkesi ile sınanabi-
leceği durumlara değinmemiştir. 

- Çalışma özgürlüğünün zedelenmediğine ilişkin kabulün varlığı 
başlı başına problemlidir. Dava konusu düzenlemenin, çalışma özgürlü-
ğüne belirli yükümlülükler eliyle müdahale ettiği açıktır. Türkiye’de 
özellikle kahvehanelerdeki yaygın sigara kullanımı ve buna bağlı sos-
yalleşme nedeniyle müdahalenin boyutu ve etkisi küçük işletmelerin 
ekonomik sürdürülebilirliğini etkileyebilecek niteliktedir. Buna karşılık 
etkilenebileceklere yönelik alternatif iş ve finansman seçeneklerine iliş-
kin hiçbir düzenleme mevcut değildir. Sınırlayıcı müdahalenin varlığını 
kabul edip, denetimi ölçülülük ilkesi üzerinden yapmak hukuken ikna 
edici bir kanıtlama yaratabilirdi. Anayasa Mahkemesi yargısal dene-
timde ölçülülük ilkesini uygulamadığı için toplum yaşamına katılmanın 
mekânları olan kafe, lokanta ve kahvehane gibi alanlarda istisna uygu-
lamalarının temel haklara etkisi ya da işletmelerin ekonomik büyüklü-
ğüne bağlı istisna uygulamaları sorununa da girmemektedir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, tütün yasağına ilişkin ana-
yasal içtihat gerçek bir kanıtlamadan çok, varılmış bazı sonuçların akta-
rıldığı bir “yönetici özeti” gibidir. Mahkeme farklı kişi gruplarının temel 
haklarını ayırt etmemekte; bunları açıkça saptamamakta, sistematik-tele-
olojik kanıtlama ile somutlaştırmamakta ve Anayasa’nın 13. maddesin-
deki “sınırlamanın sınırı”na ilişkin ölçütleri kullanmamaktadır. Davada 
dikkate alınan temel hakların özel sınırlama nedenleri içermemesi karşı-
sında, denetimin daha da sıkı yapılması gerekirken, Mahkeme’nin aksi 
yöndeki tutumu yargısal denetim açığını iyice belirginleştirmektedir. 
Özel sınırlama nedeni içermeyen temel hak ve özgürlükler diğer anaya-
sal değerler ve/veya temel hak ve özgürlüklerle çatıştığı ölçüde sınırla-
nabilir (“uyumlaştırma”, “pratik uyum”, “tartım”, dengeleme”). Ancak 
bu sınırlamanın da, sınırlamanın sınırına ilişkin etkili denetime ve ana-
yasal yoruma konu yapılması gereği açıktır. 

 
 



Bertil Emrah Oder 

Journal of Constitutional Law - Volume: 3 / Issue:5 / Year: 2014 

121

3.2 Karşılaştırmalı anayasa yargısında tütün yasakları ve Türkiye 
Türkiye’nin tütün yasağı konusundaki anayasal içtihadı karşılaş-

tırmalı yargısal tercihlerin penceresinden bakıldığında nasıl değerlendi-
rilebilir? Sorunun yanıtını verebilmek için tütün kontrolüne ilişkin halen 
gelişmekte olan karşılaştırmalı yargısal pratiğe eğilmek ve önemli ör-
nekleri ele almak gerekiyor. 

Karşılaştırmalı içtihatlar bakımından dikkat çeken unsur, tütün 
ürünlerinin kullanımına ilişkin hukuksal yaklaşımlarda yorum yöntem-
leri ve varılan sonuçlar bakımından zaman zaman kesişmelerin zaman 
zaman da ciddi farklılıkların varlığıdır. Costa Rica’da Anayasa Mahke-
mesi’nin (Sala Constitucional), Almanya’da Federal Anayasa Mahke-
mesi’nin, Belçika’da yüksek yargının ve Amerika Birleşik Devletlerinde 
bazı federe ve federal mahkemelerin tütün ürünlerine ilişkin tüketim ve 
reklam yasakları ile para cezalarına ilişkin kimi düzenlemeleri temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin anayasal güvencelere aykırı bulmadığı görül-
mektedir9. Costa Rica anayasa yargısında da Türkiye’de olduğu gibi 
Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi hukuksal bir 
dayanak olarak kullanılmıştır10. 

 

                                                      
9 Costa Rica Anayasa Mahkemesi’nin 2012 yılında verdiği karar için bkz. 

“Constitutional Court Confirms Smoking Ban”, http://www.insidecostarica.com/ 
dailynews/2012/march/21/costarica12032101.htm, 21.3.2012, Erişim tarihi: 10.2.2013; 
Ohio Yüksek Mahkemesi’nin 2012 yılında tütün tüketimine ilişkin olarak işyerlerine 
verilen cezaların anayasallığına hükmettiği bir kararı için bkz. Wymsylo v. Bartec, 
Inc., Slip Opinion No. 2012-Ohio-2187, bkz. http://www.supremecourt. ohio.gov/ 
PIO/summaries/2012/0523/110019.asp, Erişim tarihi: 20.10.2013; Federal Anayasa 
Mahkemesi’nin bazı kararları için bkz. BVerfGE, 121, 317: Urteil des Ersten 
Senats vom 30 Juli 2008 – 1 BvR 3262/07, 402, 906708; Beschluss des Ersten 
Senats vom 24 Januar 2012 – 1BvL 21/11; Beschluss vom 2 August 2010 – 1 BvR 
1746/10. 

10 “Constitutional Court Confirms Smoking Ban”. Bununla birlikte mahkeme kararının 
sigara tekelleri karşısında Costa Rica’yı zor durumda bırakacağı ve benzer bir kanun 
nedeniyle Uruguay’a karşı uluslararası tahkime başvuran Philip Morris’in aynı tavrı 
Costa Rica’ya karşı da takınacağı uyarısı yapılmaktadır, bkz. “Constitutional court 
finds no flaws in stiff rules against tobacco”, http://amcostaricaarchives.com/ 
2012/03/constitutional-court-finds-no-flaws-in-stiff-rules-against-tobacco/, 
21.3.2012, Erişim tarihi: 3.10.2013; Costa Rica’da tütün denetimine ilişkin hukuksal 
çerçevenin tarihi ve içeriği ile tütün endüstrisi konusunda çok kapsamlı bir rapor için 
bkz. Crosbie, Eric / Sebrié, Ernesto M. / Glantz, Stanton A., “Tobacco Control 
Legislation in Costa Rica (1971-2012): After 40 Years of Tobacco Industry Dominance, 
Tobacco Control Advocacy Succeeds”, http://www.rednacionalantitabaco.com/ wp-
content/uploads/2012/06/Tobacco-Control-Legislation-in-Costa-Rica-1971-2012.pdf, 
Erişim tarihi: 3.10.2013. 
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Öte yandan, Endonezya Anayasa Mahkemesi’nin tütün içilebilir 
“mahsus alanlar”ın önemini vurgulayan bir kararı olması ve Kore Ana-
yasa Mahkemesi’nin sigara içme ve sigara içmeme eylemlerinin her iki-
sini de temel hakların kapsamı içinde yorumlanması dikkat çekicidir11. 
İnternet basınında yer alan haberlere göre, Endonezya Anayasa Mahke-
mesi, iş yerleri ve kamusal yerlerde sigara içilen mekân sağlamanın ihti-
yari biçimde düzenlenmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Mahkeme’ye 
göre sigara içenlerin menfaatleri ile kamu sağlığını koruma arasında 
dengenin kurulması için bu tür mekânların oluşturulması, iş yerleri ve 
kamusal yerler bakımından zorunlu olmalıdır. Bu kararın özelliği, sigara 
içenlerin içme hakkına sahip olduğunu kabul etmesi ve bu konuda den-
geleyici istisna düzenlemelerini şart koşmasıdır. 

Ohio Yüksek Mahkemesi ise 2012 yılında verdiği bir kararda tütün 
içiminin engellenmesi konusunda iş yerleri ve işletmelerin sorumlulu-
ğunu vurgulamaktadır. Kararda, sorumluluğun gereklerine uyulmaması 
halinde iş yerleri ve işletmelere verilecek cezalar “makul ve kamu sağlı-
ğını koruma amacıyla rasyonel biçimde ilintili” bulunmuştur12. Mah-
keme, davacıların mülkiyet haklarının idari cezalar yoluyla ihlal edildiği 
iddiasını da kabul etmemiştir. Doğrudan bir tütün kullanıcısı tarafından 
açılan Gallagher davasında ise Amerikan federal yargı mahkemelerin-
den biri, (“Eight Circuit Court of Appeals”) kamusal mülkiyete ait 
alanda tütün içimini temel hak kapsamında değerlendirmemiştir13. Bu 
davada Gallagher, Clayton yerel yönetimi tarafından kabul edilen idari 
bir düzenleyici işlemle (“city ordinance”) kamusal parklarda tütün içil-
mesinin yasaklanmasını dava konusu yapmıştı. Clayton, işlemin Ana-
yasa’ya aykırılığını iddia ederken, iki temel dayanak göstermişti: 
ABD’de tarihsel olarak tütün kullanımının baskın oluşu ve tütüne ilişkin 
tercihin kişinin bütünlüğü hakkına girmesi. Gallager’ın kişi bütünlüğü 
hakkına ilişkin iddiası, Yüksek Mahkeme’nin aralarında kürtaj ve rızaya 
dayalı cinsel ilişki davalarının da bulunduğu bireysel özerklik içtihadına 
dayanmaktaydı14. Federal mahkeme Clayton’daki düzenlemeyi, korun-
ması gereken bir temel hak olmadığı gerekçesiyle, ABD Anayasası’nın 

                                                      
11 “Constitutional Court obliges ‘smoking rooms’ for state institutions”, The Jakarta 

Post, 18.4.2012, http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/18/constitutional-
court-obliges-smoking-rooms-state-institutions.html, Erişim tarihi: 30.12.2013; Kore 
Anayasa Mahkemesi kararları için bkz. Kim, Jongcheol, Constitutional Law, in: 
Introduction to Korean Law, Korean Legislation Research Institute (Ed.), 2013, 
Heidelberg / New York / Dordrecht / London, 66. 

12 Wymsylo v. Bartec, Inc., Slip Opinion No. 2012-Ohio-2187. 
13 Gallagher v. City of Clayton, 699 F.3d 1013 (8th Cir. 2012). 
14 Özellikle bkz. Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003); Planned Parenthood v. 

Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
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temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu olan “due process” klozuna ay-
kırı görmedi. Bu bağlamda Mahkeme’nin bir hakkın ne zaman “temel 
hak” sayılacağını saptayan yorumu önem taşımaktadır. Mahkeme’ye 
göre, bir hak 

“ulusun tarihi ve geleneğinde nesnel biçimde ve derinden yer etti-
ğinde ve kurban edildiği takdirde ne özgürlük ne de adaletin var olabile-
ceği şekilde kamu düzenine tabi özgürlük (“ordered liberty”) kavra-
mında saklıysa temel haktır15.”  

Mahkeme, “kamu düzenine tabi özgürlük” kavramına başvurarak, 
tütün içmenin kişinin maddi bütünlük hakkı kapsamında görülemeyece-
ğini belirtmektedir. Böylece tütün içmek, bireysel özerklikle bağlantılı 
görülen bir eylem olarak kabul edilmemektedir. Temel hakkın varlığını 
ulusun tarihi ve kamu düzeni gibi referanslara bağlayarak muhafazakâr 
bir siyasal bağlama oturtan bu yaklaşım başlı başına ayrı bir tartışma 
konusu olabilir. Temel hakların tek başına tarihte yer etmesi ölçüsünde 
kabul görmesi, öznel ve hukuk dışı yoruma neden olabilecek bir ölçüttür. 
Temel hakkın var olma koşulunun kamu düzeni ile ilişkilendirilmesi ise 
anayasal demokraside etkin hak koruması bakımından sorunludur. 

Belçika’da 2011 yılında ortaya çıkan yargısal eğilim tütün tüketi-
mine ilişkin mekânsal yasağı genişletme yönündedir16. Belçika yüksek 
yargısı, publar ve kumarhaneler için getirilen istisnaların haklı nedene 
dayanmadığını ve rekabete aykırı olduğunu savunmaktadır. Ancak iyi 
havalandırılan özel içme alanları uygulaması henüz yargısal tepkiye ne-
den olmamıştır. 

Tütün ürünlerinin kullanımı konusunda mekân ve reklam yasakla-
rını; ürünlerin üzerindeki sağlık uyarılarını ve cezaları Latin Amerika’da 
düzenleyen ilk örnek Uruguay’dı. Buna karşılık, Uruguay’ın tütün karşıtı 
politikalarının uluslararası yatırım tahkimine konu olduğunu belirtmek 
gerekiyor. Dünya genelindeki en büyük tütün ürünü üreticilerinden olan 
Philip Morris şirketi Uruguay’ın politikalarının İsviçre ile Uruguay ara-
sındaki yatırım anlaşmasına aykırı olduğu gerekçesiyle ICSID nezdinde 
(International Center for Settlement of Investment Disputes / Yatırım 
Anlaşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Uluslararası Merkez) tahkim süre-
cine başvurdu.17 Başvuru sahibi Philip Morris, tahkim başvurusunda 

                                                      
15 Gallagher v. City of Clayton, 699 F.3d 1013 (8th Cir. 2012). 
16 “Belgium expands smoking ban to all cafes, casinos”, The Independent, 16.3.2011, 

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/belgium-expands-
smoking-ban-to-all-cafes-casinos-2243449.html, Erişim tarihi: 3.4.2012. 

17 Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products (Switzerland) and 
Abal Hermanos S.A. (Uruguay) v. Oriental Republic of Urugay (ICSID Case No. 
ARB / 10/ 7, bkz. https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType= 
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özellikle tütün ürünlerine ilişkin uyarıcı paketlemenin genişliği ve ticari 
promosyona bağlı yasakları tartışma konusu yapmaktadır. ICSID bu 
başvuruda, 2 Temmuz 2012 itibariyle uyuşmazlığa bakma yetkisini ka-
bul eden bir karar verdi. Tahkim süreci halen devam etmektedir. Sürecin, 
özellikle diğer devletlere ilişkin yatırım anlaşmaları üzeriden tütün tüke-
timine ilişkin yasaklayıcı düzenlemeleri nasıl etkileyeceğini dikkatle 
izlemek gerekiyor. Özellikle yukarıda değinilen Costa Rica Anayasa 
Mahkemesi’nin kararının ardından, benzer başvuruların Costa Rica’ya 
karşı yapılabileceği de ileri sürülmüştür18. Philip Morris / Uruguay 
ICSID uyuşmazlığı, İsviçre’nin Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü 
Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olmaması nedeniyle özellikle önem taşı-
maktadır. ICSID, bu Sözleşme’nin ve sözleşmeci taraflarca yayımlanan 
Punta del Este Bildirgesi’nin Uluslararası Hukuk bakımından değerini 
tahkim sürecinde ele almak zorunda kalacaktır19. 

Tütün ürünlerine ilişkin reklam sınırları, paketlemedeki uyarılar ve 
aromalı tütünün satışına ilişkin sınırlamaların Uluslararası Ekonomik 
Hukuk’un talep, tahkim ve yargısal mekanizmalarına konu olmasına 
ili şkin başka örnekler de mevcuttur20. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi 
Mahkemesi Norveç’teki reklam yasağına ilişkin bir kararında, bu yasa-
ğın insan sağlığını koruma amacına hizmet ettiğini saptamıştı21. Söz 

                                                                                                                                 
CasesRH&reqFrom=ListCases&caseId=C1000&actionVal=viewCase, Erişim Tarihi: 
2.1.2014. 

18 “Constitutional court finds no flaws in stiff rules against tobacco”. 
19 Bu konu için bkz. Mc Graddy, Benn, “Implications of Ongoing Trade and Investment 

Disputes Concerning Tobacco: Philip Morris v. Uruguay”, in: Public Health and 
Plain Packaging of Cigarettes: Legal Issues, Voon, Tania / Mitchell, Andrew / 
Liberman, Johanathan / Ayres, Glyn (Eds.), Edward Elgar, 2012, Glos / 
Massachusetts, 173-199; Uluslararası Yatırım Hukuku’nda tütün ürünlerinde marka 
hakkı ile kamu sağlığının çatışması sorunu için bkz. Vadi, Valentina, Public Health 
in International Investment Law and Arbitration, Routledge, 2013, New York, 93-126.  

20 Request for Consultations by Indonesia, United States – Measures Affecting the 
Production and Sale of Clove Cigarettes, WTO Doc WT/DS406/1, G/L/917, 
G/SPS/GEN/1015, G/TBT/D/38 (14 April 2010): aktaran Mc Graddy, in: 
“ Implications of Ongoing Trade and Investment Disputes Concerning Tobacco: 
Philip Morris v. Uruguay”; Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi Mahkemesi (EFTA 
Court), Case E-16/10 - Philip Morris Norway AS v. Staten v.Helse- og 
omsorgsdepartementet, 12.10.2011. 

21 Case E-16/10 - Philip Morris Norway AS v Staten v.Helse- og omsorgsdepartementet, 
12.10.2011, par. 83-84: “It follows that, where the EEA State concerned legitimately 
aims for a very high level of protection, it must be sufficient for the authorities to 
demonstrate that, even though there may be some scientific uncertainty as regards the 
suitability and necessity of the disputed measure, it was reasonable to assume that the 
measure would be able to contribute to the protection of human health. In this regard, 
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konusu yasak, sigara satışı yapılan yerlerde görsel olarak sigara reklamı-
nın yapılamamasını içeriyordu. Mahkeme’nin Norveç davasındaki tu-
tumu, reklam yasakları bakımından Çevre Hukuku’ndaki ön tedbir ilke-
sini (“precautionary principle”) farklı bir yorumla uygulamak yönünde 
olmuştur22. Buna göre, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ne taraf devletle-
rin yüksek koruma standardı amacıyla hareket ettiği hallerde, alınan ön-
lemler korumayı sağlamada bilimsel belirsizliğe sahip olsa dahi, insan 
sağlığını koruyucu nitelikte oldukları varsayılmalıdır. Böylece Nor-
veç’teki reklam yasağı, serbest ticaretin engellenmesini haklı kılan ayrık 
bir uygulama olarak kabul görmektedir. 

Tütün kullanımının denetimi sorunu, AB Hukuku’nda iç pazarın 
işleyişine etki eden niteliği nedeniyle yer tutmaktadır. Bu yönüyle sorun 
daha çok pazarın düzenlenmesine etki eden boyutuyla AB’nin yetki alanı 
bakımından düşünülmektedir. Avrupa Birliği Mahkemesi 2000 yılında 
aldığı kararda, reklam ve sponsorluk yasaklarının tütün ürünleri için tü-
mel biçimde (televizyon yayıncılığından posterlere her türlü reklam ya-
sağı) düzenlendiği AB yönergesi hakkında AB’nin yetkisizliğine hük-
metmişti23. Buna karşılık, 2006 yılındaki başka bir içtihatta, kısmi bazı 
yasakları (gazete, dergi vb. süreli yayınlardaki reklam ve sponsorluk 
yasakları) içeren AB Yönergesi’ni “iç pazarın işleyişi ile ilintili olduğu” 
gerekçesiyle AB Hukukuna uygun buldu24. Tütün ve bağlantılı ürünlerin 
üretimi, satışı ve sunumuna ilişkin ilkeleri içeren AB Yönergesi tasarı-
sında Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 8 Ekim 2013 tarihinde yaptığı 
değişikliklerden biri de ilgi çekicidir. AP, üye devletlerin “temiz hava 
                                                                                                                                 

the Court finds that a measure banning the visual display of tobacco products, such as 
the one at issue, by its nature seems likely to limit, at least in the long run, the 
consumption of tobacco in the EEA State concerned. Accordingly, in the absence of 
convincing proof to the contrary, a measure of this kind may be considered suitable 
for the protection of public health.”, bkz. http://www.eftacourt.int/uploads/ 
tx_nvcases/16_10_Judgment_EN.pdf, Erişim tarihi: 5.4.2012. 

22 Çevre Hukuku’nda ön tedbir ilkesi, zararın bilimsel belirsizliği varsa uygulanır. 
Böylece zarar vereceği konusunda bilimsel belirsizlik bulunan eylem ya da süreçler 
önleme tabi tutulur. Ancak bu davada, Mahkeme’nin ön tedbir ilkesini “önlemin bi-
limsel belirsizliği” olarak uyguladığı görülmektedir. Tütün ürünlerinin zararı konu-
sunda bilimsel belirsizlik olmaması ve önlemin serbest ticareti etkilemesi karşısında 
bu tür farklılaşmış bir ön tedbir ilkesi uygulamasının tercih edildiği düşünülebilir. 
Her durumda, ön tedbir ilkesini önlem bakımından uygulamak, ilkenin olağan anlam 
ve uygulaması karşısında sıra dışı görülmelidir. 

23 Case C-376/98 Germany v. European Parliament and Council, 5.10.2000; AB Hu-
kuku bakımından ayrıca bkz. Caspar, Johannes, “Das europaeische Tabak verbot und 
das Gemeinschaftsrecht”, EuZW 2000, 237-243; Wägenbaur, Rolf, “Verbot der 
Tabakwerbung: Fortsetzung der Saga”, EuZW 2001, 450.  

24 Case C-380/03 Germany v. European Parliament and Council, 12.12.2006. 
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hakkı”na saygı yükümlülüğünü tasarı metnine eklemiştir25. Yönerge 
tasarısı, kapsamlı bir tütün tüketim mücadelesini ve kontrolünü sağlaya-
cak önlemleri ve yükümlülükleri benimsemektedir. Yönerge tasarısın-
daki AP değişikli ği, AB’nin tütün konusunda ekonomik nitelikli pazar 
özgürlüklerini aşan bir yaklaşımı (“kamu sağlığı”/”temiz hava hakkı”) 
gündeme getirdiğini gösteriyor. 

Almanya’da tütün tüketiminin anayasal öyküsünde eyalet kanunla-
rındaki istisna rejimi ve mutlak yasak rejiminin yarattığı sorunlar öne 
çıkmaktadır. Aşağıda, iki temel karar üzerinden Almanya’daki anayasal 
içtihadın temel eğilimleri ele alınacaktır: (1) Baden-Württemberg ve 
Berlin eyalet kanunlarını denetleyen 2008 içtihadı ve (2) Bavyera eyalet 
kanunu denetleyen 2010 içtihadı26. 

Federal Anayasa Mahkemesi, tütün tüketimi konusundaki öncü ka-
rarını 2008 yılında verdi. Kararda, eyalet kanunlarında bazı mekân ve 
işletmelerde tütüne ilişkin yasaklar ve istisnalar koyan normlara yoğun-
laşmaktadır. 2008 içtihadı, tütün tüketimin sınırlanması konusundaki 
denetimi çok yönlü ve kapsamlı biçimde yapmıştır. Bu içtihat, Mah-
keme’nin 2010 yılındaki Bavyera içtihadına da temel oluşturmuştur. 
Almanya bakımından, özel hukuk yargısının tütün tüketimine bakışı ve 
temel hak çatışmalarının çözümündeki yargısal tercihleri de ilgi çekici-
dir. Alman özel hukuk yargısındaki güncel gelişmelere ayrıca değinile-
cektir. 

Federal Anayasa Mahkemesi’nin 2008 yılındaki kapsamlı anayasal 
içtihadını çözümlerken seçici olmak ve dikkat çeken temel unsurlar üze-
rinden ilerlemek, kararın anlaşılabilmesi için zorunlu gözüküyor. İçti-
hattaki temel sorun, istisnalar içeren bir tütün rejimine rağmen, küçük 
gastronomi işletmelerinin tütün tüketiminde istisna hükmü kapsamına 
alınmamış olmasıdır: 

(1) Mahkeme, tütün tüketimine ilişkin olarak istisna işletmelerin 
tanımlandığı hükümde, içki satış ve sunumu yapmaya odaklanmış küçük 
gastronomi işletmelerinin yer almamasını mülkiyet hakkı değil, mesleki 
faaliyet serbestîsine yönelik bir müdahale olarak görmektedir. Bu ya-
saklayıcı müdahale, sadece tütün tüketenlere karşı “refleks” değil, aynı 
zamanda işletmecilerin mesleki faaliyet serbestîsinin ihlalidir. Mevcut 

                                                      
25 Amendments adopted by the European Parliament on 8 October 2013 on the 

proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the 
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member 
States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related 
products (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)). 

26 Hamburg’daki kanuni istisna rejimine ilişkin içtihat için bkz. BVerfG, Beschluss des 
Ersten Senats vom 24 Januar 2012 – 1BvL 21/11. 
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yasakla işletmeciler yasağın gereğini yerine getirme konusunda yüküm-
lülüğe tabi tutulmaktadır. 

(2) Mahkeme, mesleki faaliyet serbestîsine ilişkin gördüğü müda-
haleyi Bonn Anayasası’na uygun olarak sınırlamanın sınırına ilişkin il-
kelerle sınamaktadır. Bu sınamada özellikle öne çıkan ilke, alt ilkeleri ile 
birlikte (elverişlilik, gereklilik ve orantılılık) ölçülülük ilkesi olmuştur. 
Mahkeme’nin denetiminde vardığı sonuç, müdahalenin öngörülen amaç 
karşısında elverişli ve gerekli; buna karşılık küçük gastronomi bakımın-
dan orantısız olduğudur. Küçük gastronomi, müdahale karşısında “öl-
çüyü aşan bir külfet” altına sokulmaktadır (“übermäßige Belastung”). 

(3) Mahkeme’nin, müdahalenin niteliğini de çözümlediği görül-
mektedir. Müdahale, rasyonel gerekçelerle temellendirilebilen bir kamu 
yararına yönelmiştir ve bu nedenle mesleki faaliyet serbestîsinin sınır-
lanması meşru kılınabilir. Söz konusu “kamu yararı”, ilgili yasama dü-
zenlemelerinde, halkın pasif içicilikten korunması olarak saptanmakta-
dır. Mahkeme’ye göre, kamu yararını kamu sağlığı olarak somutlaştıran 
dava konusu normlar esaslı biçimde önem taşıyan toplumsal değerlerdir. 
Bu toplumsal değerler, mesleki faaliyet serbestîsini sınırlamayı haklı 
hale getirebilirler. Yasa koyucunun dumansız çevre koşulları yaratarak 
halk sağlığını koruması gereği karşısında, dumansız mekânların yete-
rince bulunmaması nedeniyle tütün kullanıcısı olmayanların tütün içilen 
mekânlara gitmeleri, gönüllü olarak sağlıklarına ilişkin riski üstlenmeleri 
olarak algılanamaz. Pasif içicilerin içinde bulunduğu durum, toplumsal 
yaşama katılabilmek için “kaçınılmaz biçimde kabullenilen” bir risktir. 
Bu değerlendirmelerle, Mahkeme tütün kullanmayanların haklarına ve 
bu grubun dumana çaresiz biçimde katlanma olgusuna ağırlık vermektedir. 

(4) Kararın ilerleyen aşamalarında, tütün kontrolü bakımından 
yasa koyucunun takdir yetkisine ilkesel biçimde üstünlük tanındığı gö-
rülmektedir. Yasa koyucu, genelin tehlikeden korunması konusunda 
yasama faaliyetine girişmişse öngörü ve değerlendirme önceliği ağır 
basar. Bu olasılıkta, yasa koyucunun dayandığı gerekçeler ancak “açıkça 
yetersiz” ise takdir yetkisini aşmış sayılır. Açıkça yetersiz gerekçeler, 
müdahaleci önlemler bakımından rasyonel bir dayanak sunamazlar. Yasa 
koyucunun takdir yetkisini önceleyen bu yaklaşıma rağmen, Mah-
keme’nin denetimde bazı olgusal verileri kullandığı görülmektedir. Tü-
tünün kamu sağlığına etkileri konusunda bazı üniversiteler ve Alman 
Kanser Merkezi’nin ortak hazırladığı rapor ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
tespitleri söz konusu veriler arasındadır. Pasif içicili ğin insan sağlığına 
olumsuz etkilerinin kanıtlamadığını savunan bir uzman görüşünün ayrıca 
dinlendiği bu davada, karşıt görüşün baskın görüş olmasına ağırlık ve-
rilmiştir. Mahkeme, insan sağlığının üstün bir anayasal değer olması 
nedeniyle görüş farklılıkları karşısında baskın eğilime yöneldiğini be-
lirtmektedir. Federal Anayasa Mahkemesi, 1975 yılındaki kürtaj kara-
rında, Bonn Anayasası’nın yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığını dü-
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zenleyen 2/2. maddesinden “devletin kişilerin sağlığını koruma ve geliş-
tirme yükümlülüğü”nü türetmişti27. 2008 yılındaki tütün içtihadında, bu 
kez tütün tüketimi konusundaki yasama politikasını değerlendirirken 
aynı yükümlülüğe dayanmaktadır. 

(5) Mahkeme, kamu sağlığı ile temel hak ve özgürlüklerin çatış-
ması durumunda yasa koyucunun “öngörü, değerlendirme ve takdir yet-
kisi”ne sahip olduğunu kabul ederken, çatışmanın çözümü ve dengelen-
mesinde yasa koyucunun istisna uygulamalarını seçebileceğini de belirtir 
(örneğin; tütün içilebilen işletmeler ya da içime münsahır odalar). Ancak 
istisna uygulamalarının anayasal bir zorunluluktan kaynaklanmadığı, 
sadece yasama tercihi olabileceği kabul edilmektedir. Yasamanın takdir 
yetkisi konusunda bununla da yetinilmemiştir. Mahkeme, yasa koyucu-
nun mutlak yasağı tercih edebileceğini ve bu tercihin de Anayasa’ya 
uygun olacağını saptamıştır. Mahkeme’ye göre, mutlak yasak duru-
munda küçük gastronomi işletmelerinin diğerleri ile birlikte yasağa tabi 
tutulması ölçülülük ilkesine aykırı değildir. Ölçülülük ilkesine aykırı 
olan tutum, yasa koyucunun takdir yetkisi çerçevesinde tütün yasağına 
istisnalar sağladığı durumlarda, istisnanın kapsamına benzer durumları 
ile girebilecek olanları dışlaması ve küçük işletmelerde olduğu gibi bazı 
grupları kapsama almamasıdır. 

(6) Mahkeme’nin 2008 içtihadında tütün tüketmek isteyen müşte-
riler bakımından yaptığı değerlendirmeler, tütün kullananların temel 
haklarını somutlaştırmaktadır. 2008 içtihadı, öncelikle, içki ve yiyecek 
satışı yapan gastronomi işletmelerinde mutlak tütün yasağının tütün 
kullanıcısının “genel davranış özgürlüğü”ne bir müdahale olduğunu ka-
bul etmektedir. Ancak bu müdahaleyi ölçüsüz bulmamaktadır. Çünkü 
tütün içenler, bulundukları işletmeyi kısa süreliğine terk ederek tütün 
ürünlerini içebilirler. Bu durum, kabul edilmeyecek bir sınırlama sayı-
lamaz. Böylelikle, Mahkeme tütün tüketiminin sınırlanmasının aktif içi-
ciler bakımından doğurduğu katlanılabilir külfet ile bu konunun sınırla-
mamasının pasif içiciler için doğurduğu katlanılamaz sonuç arasındaki 
farklılığa işaret etmektedir. İçtihadın, söz konusu çatışmadaki tercihi, 
pasif içiler lehine olmuştur. 

(7) Kararda, denetlenen normların amacının tütün içenleri kendile-
rinden veya tütünden korumak ve bağımlılıkla mücadele olmadığı; tütün 
kullanmayanların, dolayısıyla başkalarının sağlığının korunması olduğu 
vurgulanmaktadır. Bu vurgunun, ne anlam taşıdığını ayrıca sormak ge-
rekiyor: Mahkeme bireyleri kendilerinden koruyan “paternalist” bir 
yaklaşım içinde olmadığını açıklama kaygısında mıdır? Soruyu, 2008 
içtihadındaki paternalist eğilimin alt metin olarak belirdiği iki unsura 
gönderme yaparak olumlu biçimde yanıtlamak gerekiyor: Mahkeme’nin 
                                                      
27 BVerfGE, 1 BvF 1, 2, 3, 4, 5, 6/74: 39, 1 (42).  
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(1) dava konusu olmadığı halde mutlak yasağa açıkça vize vermesi ve 
(2) tütün kontrolünde yasama yetkisinin düzenleme üstünlüğünü yinele-
mesi. Paternalizme ilişkin eleştiriler, söz unsurlar nedeniyle haklılık ta-
şımaktadır. 2008 içtihadında, bu iki baskın unsurla birlikte, “başkalarının 
hakları” argümanına gönderme yapılması ise paternalizm eleştirisini 
hafifletmekte yetersiz kalıyor. 

Federal Anayasa Mahkemesi’nin 2008 kararında, dava konusu ol-
mayan gastronomi işletmelerinde mutlak yasağa ilişkin yorum yapması, 
geleceğe ilişkin yasama politikalarına önceden verilmiş bir onaydı. Al-
manya ve dünyadaki uygulamaların önemli kısmı halen bu tür politika-
lara evrilmektedir. Aşağıda ele alınacak olan 2010 Bavyera içtihadına 
konu olan düzenleme sözkonusu eğilime uygun, aslında yargısal ön 
onayı çoktan alınmış bir politikanın yaşama geçirilmesidir. 

Bavyera tütün yasağına ilişkin düzenleme, 1 Ağustos 2010 tari-
hinde yapılan federe referandumla benimsenmişti (“Bavyera Eyaleti 
Sağlığın Korunması Kanunu madde 3”)28. Konunun referandumla 
düzenlenmesi ve referandumdan çıkan normun dava konusu olması, kar-
şılaştırmalı anayasa yargısında çoğunluk tercihi-temel haklar dengesinin 
kurulması bakımından dikkat çekicidir. Davanın olguları kısaca şöyle 
özetlenebilir: 

(1) Referandumda benimsenen kanun hükmü hava trafiğine açık 
havaalanları, eğitim kurumları, yurtlar, resmi binalar gibi diğer belirli 
mekânlar yanında, alkollü veya alkolsüz içkinin veya yiyeceğin aynı 
yerde satılıp tüketildiği işletmelerin tümünü kapsamaktadır (“Schankwirtschaft 
und Speisewirtschaft”). Böylece bira, şarap ve festival çadırları ve içki 
sunan ufak ve tek mekânlı işletmeler için daha önce benimsenmiş 
istisnalar ya da tütün tüketilebilecek alan bulundurabilme imkânı gibi 
uygulamalar da ortadan kalkmıştır. 

(2) Değişiklik karşısında, yasak kapsamına alınan mekânlara haf-
tada birkaç kez giden bir tütün tüketicisi ile iki işletmeci “anayasa şikâ-
yeti” yoluyla Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaktadır. İşletme-
cilerden biri, gelirinin önemli kısmını düğün, doğum günü veya işyeri 
kutlamaları gibi kapalı topluluklara hitap ederek kazanmaktadır. Bu iş-
letmeci, sözkonusu kapalı kutlamayı düzenleyen kişilerin, kendi misa-
firlerinin sigara içmesine çoğunlukla izin verdiğini öne sürmüştür. Diğer 
işletme, 75 metrekareden küçük bir birahanedir ve müşterilerinin nere-

                                                      
28 Almanya’da eyaletler düzeyinde tütün tüketimine ilişkin halkın kanun teklifi ve 

referandum talepleri konusunda bkz. Kohler, Stefan / Minkner, Philipp, “Smoke-Free 
Laws and Direct Democracy on Smoking Bans in Germany: A Systematic Review 
and Quantitative Analysis”, International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 2014 (11), 693-694. 
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deyse tümünün tütün içtiğini ve bu nedenle tütün içilebilen birahanelere 
izin verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

2010 içtihadında başvurucuların Anayasa’ya aykırılıkta dayandık-
ları temel haklara da değinmek gerekiyor. Bireysel tütün içicisi olan ilk 
başvurucu “hukuk devleti ilkesi” ile bağlantılı olarak “kişili ğini ser-
bestçe geliştirme hakkı”na dayanmıştır. İkinci başvurucu,“hukuk devleti 
ilkesi” yanında “mesleki faaliyet serbestîsi”ni öne sürmektedir. Üçüncü 
başvurucu, ikinci başvurucunun öne sürdüklerine ek olarak yeni Bavyera 
düzenlemesi ile “kanun önünde eşitlik ilkesi”nin de zedelendiğini vur-
gulamaktadır. Kanun önünde eşitlik ilkesinin ihlali, hiç tütün tüketilme-
yen işletmelerin varlığı karşısında, tütün tüketilebilen işletmelerin varlı-
ğının kabul edilmemesine dayanmaktadır. İşletmeler, yeni düzenleme ile 
işlerini eskisi gibi sürdüremeyeceklerini ve bu durumun ekonomik açı-
dan var olmalarını tehdit ettiğini belirtmektedirler. Başvurucuların ta-
leplerinden anlaşıldığı kadarıyla Münih’de 7831 adet içki ve yemek su-
nan işletme varken, bunların sadece 841 tanesi tütün içilebilen yerlerdir29. 

Federal Anayasa Mahkemesi, yukarıda olguları kısaca özetlenen 
başvuruyu özellikle, “Anayasa Hukuku bakımından ilkesel anlama sahip 
olmadığı” ve “temel haklar ya da temel hak benzeri hakların yerine geti-
rilmesine hizmet etmediği” gerekçesiyle reddetmiştir. Mahkeme, başvu-
rucuların temel haklarının zedelenmediğine hükmederken 2008 yılındaki 
içtihadında yaptığı değerlendirmeyi hatırlatarak, mutlak tütün tüketimi 
yasağının Anayasa’ya uygun olduğunu vurgulamaktadır. 2008 yılındaki 
içtihat, yukarıda da açıklandığı gibi, yasa koyucunun işletmeler bakı-
mından mutlak yasak rejimini tercih etmesine izin veriyordu. 2010 
Bavyera içtihadında Mahkeme’nin 2008 içtihadından çıkardığı sonuç, 
tütün tüketimine karşı katı yasama politikasının mutlak teyididir30: yasa 
koyucu korunan hukuksal değerin üstün yeri nedeniyle tütün içme yasa-
ğını katı biçimde uygulamaya karar verirse, yasağın istisnasını yaratmak 
zorunda da değildir31. Mahkeme’nin bu sonuca varırken, yasa koyucu-
nun düzenleme ve takdir yetkisine öncelik verdiği ve yetkinin ölçülülük 
denetimine uygun kullanılıp kullanılmadığına hiç girmediği belirtilmeli-
dir. “Sağlığın korunması” konusundaki anayasal değer, Mahkeme için 
sıkı yargısal denetimini gereksiz kılan üstün bir değerdir. Buna karşılık, 

                                                      
29 BVerfG, Beschluss vom 2 August 2010 – 1 BvR 1746/10, Par. 7. 
30 Bavyera Anayasa Mahkemesi’nin başka bir davada ret kararı için bkz. VerfGH 

Bayern: Entscheidung vom 31.01.2012 - Vf. 13-VII-10, Beck RS 2012, 46990; Münih 
İdare Mahkemesi’nin hiç tütün ve nikotin içermeyen meyve melaslarının ve melas 
içeren mineral taşların (“Shiazo-Stein”) nargile ile içiminin ilgili kanunun uygulama 
alanına girmediği konusundaki kararı için bkz. VG Münih, Urteil vom 05.10.2011 - 
M 18 K 10.3997, BeckRS 2012, 46466. 

31 BVerfG, Beschluss vom 2 August 2010 – 1 BvR 1746/10, Par. 11. 
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aynı içtihatta, istisnaların yaratılması durumunda doğabilecek olasılıkla-
rın yerindelik denetimini çağrıştıracak biçimde değerlendirildiği dikkat 
çekmektedir: “böyle bir istisnanın koşulları pratikte denetlenemezdi ve 
doğrudan yasağın dolanılmasını davet ederdi”. 2010 içtihadına göre, 
yasa koyucunun tütün tüketimini düzenlemede mutlak yasağı tercih et-
tiği hallerde, başvurucuların “ekonomik varlıklarının tehlikeye düş-
mesi”ni engelleyecek çözümleri talep hakları yoktur. 

2008 ve 2010 içtihatları birlikte düşünüldüğünde şu iki tespit ya-
pılabilir: 

(1) Yasa koyucu tütün tüketimi konusunda, mutlak yasaktan yana 
bir yasama politikası benimsemediği ve istisna yarattığı oranda, daha 
fazla anayasal denetime ve sınırlı yasama yetkisine tabidir. Bu olasılıkta 
eşitlik ilkesi ve temel haklar bakımından denetim daha sıkı olabilir. 

(2) Yasa koyucu, tütün tüketiminde mutlak yasaktan yana bir ya-
sama politikası benimsediği ölçüde temel haklar ve eşitlik ilkesi karşı-
sında serbesttir. Bu olasılıkta anayasal denetim değil, yargısal çekingen-
lik ağır basmaktadır. 

2010 içtihadında Mahkeme, Bavyera’daki çok sayıda tütün içilme-
yen işletmenin varlığını, denetlenen normun ölçüsüzlüğüne işaret eden 
bir unsur olarak görmemiştir. Tersine, bu noktada da normun ölçülülüğü 
vurgulanmaktadır. Ancak söz konusu saptama, ilkenin alt ilkelerinin 
sınandığı ayrıntılı kanıtlama içermemektedir32. Kanıtlama dayanağı ola-
rak yasa koyucunun sınırsız görülen koruma yetkisine gönderme yapıl-
maktadır. Kanıtlamada Mahkeme’nin yasama yetkisini onaylarken iki 
temel varsayımı vurguladığı görülmektedir: 

(1) Yasa koyucu, tütün kullanmayanların içki ve yemek sunan iş-
letmelerde tütün dumanına maruz kalmadan toplumsal yaşama katılımını 
sağlamaktadır. 

(2) Yasa koyucu, mutlak yasak aracılığı ile gastronomi alanında 
çalışanların tütün zararlarından korunmasını hedeflemektedir. Bu hede-
fin, Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülemez. 

Almanya’da, özel yaşam alanı olan “apartman dairesi”nde sigara 
içmeyi etkileyen bir yargısal içtihat da mevcuttur. Düsseldorf İlk Derece 
Mahkemesi’nin (“Amtsgericht Düsseldorf”) 2013 yılındaki içtihadına 
göre, apartman dairesi içinde içilen sigaranın duman ve kokusunun, da-
ire kapısının altından merdivenlere ve apartman boşluğuna yayılması, 40 
yıldır aynı evde oturan bir kiracının feshi ihbar süresi olmaksızın tahliye 
edilmesini haklı kılmaktadır33. İçtihada konu olan davalı Friedhelm 

                                                      
32 BVerfG, Beschluss vom 2 August 2010 – 1 BvR 1746/10, Par. 13. 
33 Pohar, Mihael, Pressesprecher des Amtsgerichts, “Amtsgericht Düsseldorf: Räumungsurteil 

gegen Raucher”, Amtsgericht Düsseldorf, Aktenzeichen: 24 C 1355/13, 31.7.2013, 
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Adolfs 60 yıllık bir sigara tiryakisidir. Adolfs, bu dairede yaklaşık 40 yıl 
boyunca ikamet etmiş ve aynı dairede iki yıl önce vefat eden eşiyle bir-
likte de uzun yıllar sigara tüketmiştir. Ancak dava mahkemesi sigara 
konusunda zaman içinde değişen anlayışa dayanarak, üçüncü kişilerin 
sigaradan korunmasını kapsayan “bedensel bütünlük hakkı” karşısında, 
sigara içen kiracıların alışkanlıklarını da kapsayan “genel davranış öz-
gürlüğü”ne üstünlük tanımayacağını vurgulamıştır. Bu karar, evde sigara 
içme hakkını reddetmemekle birlikte, pek de iyi yalıtımı olmayan kapı-
lara sahip ve iç mekânlarını pencerelerden iyi havalandırmayan kiracıla-
rın sigara alışkanlığını sürdürmelerini zorlaştırmaktadır. Davada 
Adolfs’un, evi pencerelerden iyi havalandırmadığı öne sürülmüştü. Da-
vacının iddiası büyük çapta, kiracının havalandırma alışkanlığını değiş-
tirmesi üzerine kurulmuştu. 

Adolfs kararı, Federal Temyiz Mahkemesi (“BGH- Bundesgerichtshof”) 
içtihatlarına oranla daha kısıtlayıcı bir içtihat olarak görülebilir. Federal 
Temyiz Mahkemesi, 2006 yılında, sigara içen kiracıların sigara 
alışkanlığını sözleşmeye uygun kullanım olarak görmüş; 2008 yılın-
daysa, yoğun biçimde sigara içen kiracılar bakımından “olağan tadilatla 
giderilemeyecek zararların” tazminine hükmetmişti.34 Kiracı-kiralayan 
ili şkisinde tütün tüketimine ilişkin içtihat, temel hakların yatay ilişkide 
(birey-birey) etkisi ve bu ilişkide çatışmanın özel hukuk yargısı tara-
fından Anayasa odaklı yorumla nasıl çözülebileceği bakımından önem 
taşımaktadır. Adolfs içtihadı bu çalışmanın kaleme alındığı tarihte Kuzey 
Ren Vestfalya Eyalet Mahkemesi’nde (“NRW Landgericht”) temyiz 
başvurusuna konu olmuş ve karar henüz kesinleşmemişti. 

Almanya’da özel hukuk yargısının evde ya da dairede sigara tüke-
timine ilişkin diğer içtihatları özel alanda tütün tüketimi konusunun as-
lında yargısal pratiğe artan biçimde girdiğine işaret ediyor. Bazıları eya-
let mahkemeleri tarafından verilmiş bu içtihatlarda, balkonda düzenli 
sigara içen komşusu olanların günde 12 sigaraya kadar tahammül etme-
sine; 20 sigarayı aşacak biçimde tüketimin komşular için kabul edilemez 
bir yük olduğuna ya da konutuna sigara dumanı sızanların kirada % 5 
indirim talep edebileceğine hükmedilmiştir35. 

                                                                                                                                 
http://www.justiz.nrw.de/JM/Presse/presse_weitere/Presse AGs/archiv/2013_02_Archiv/ 
13_07_31_PE_Urteil_Raucher/index.php, Erişim tarihi: 30.12.2013; Brand, Regina, 
“Gericht bestätigt Wohnungskündigung für Raucher”, Süddeutsche Zeitung, 
31.7.2013; Bakir, Daniel, “Der rauchende Revoluzzer von der Düssel”, Der Stern, 
23.7.2013; “Vermieterin darf Raucher kündigen”, Der Stern, 31.7.2013. 

34 BGH Urteil v. 28.06.06, Az. VIII ZR 124/05; BGH Urteil v. 05.03.08, Az. VIII ZR 37/0. 
35 Rathenow İlk Derece Mahkemesi (“Amtsgericht Rathenow”), Urteil vom 06.09.2013 

-4 C 300/13; Hamburg Eyalet Mahkemesi (“Landgericht Hamburg”), Urteil v. 
15.06.2012 - 311 S 92/10; Berlin Eyalet Mahkemesi (“Landsgericht Berlin”), Urteil 
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Karşılaştırmalı gözlemlerden sonra bu başlıktaki temel soruya dö-
nebiliriz: Türkiye’deki anayasal içtihat karşılaştırmalı anayasa yargısının 
verileri ile sınandığında nerede yer alıyor? Anayasa Mahkemesi’nin tü-
tün yasağı içtihadı sonuç bakımından yasağı destekleyici karşılaştırmalı 
yargısal pratiği takip etmektedir. Bununla birlikte, bu incelemede görece 
geniş yer tutan Federal Anayasa Mahkemesi’nin 2008 içtihadındaki yar-
gısal kanıtlama derinliği karşısında oldukça zayıf kaldığı söylenebilir. 
Tütün tüketimi söz konusu olduğunda kamu sağlığının üstün tutulması, 
devletin belirli temel haklarda türetilmiş pozitif yükümlülükleri ve ya-
samanın takdir yetkisinin baskınlığı Türkiye ve Almanya’daki içtihadın 
kesişen ve baskın kabullerdir. Anayasa Mahkemesi, tütün içenlerin temel 
haklarının varlığı konusunda açık yanıt vermeyerek bu konuyu belirsiz 
ve varsayımsal kılmaktadır. Ancak temel hak tartışmasını, Amerikan 
federal yargısı kadar da gelenekçi ve tarihsel bir muhafazakârlığa indir-
gememiştir. 

 
Sonuç 
Tütün tüketimine ilişkin güncel mevzuat ve yargısal içtihat, Tür-

kiye’nin tütünle olan ilişkisinde, yeni bir hukuksal yaklaşıma ve toplum-
sal dönüşüme işaret ediyor. Geleneksel olarak halen daha özgün tütün 
tarımının sürdüğü Türkiye, bazı dönemlerde dünyadaki beş büyük üretici 
arasında yer almıştı. Emek yoğun bir alan olan tütün tarımı yerli üretici 
açısından uzun yıllar taban fiyatların belirlenmesindeki manipülasyonlar, 
tütün tefecileri, kredi almada yaşanan zorluklar gibi nedenlerle daha da 
zorlu bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Türkiye, tütün piyasasında te-
kelin kalkmasıyla küçük üretici için destekleyici politika yapan bir mo-
del getirmemiştir. Buradaki temel eleştiriler tütün tefecilerinin, yerel 
tüccarların ve halen küresel tütün alıcılarının desteklendiğine ya da ku-
rulan düzen gereği pazar dinamiklerinden kazançlı çıktığına odaklan-
maktadır. Tütün üretiminin Türkiye’deki çok boyutlu tarihi karşısında, 
tüketim boyutuna ilişkin 4207 sayılı Kanun konuyu çelişkili bir ulusal 
tütün politikasına da dönüştürüyor. Türkiye, bir yandan geleneksel tü-
tüncü konumundan ötürü tütün pazarını açık tutmakta ve denetlemekte; 
diğer yandan üretici cephesini fazla desteklememekte ya da alternatif 
tarım modelleriyle kalkınmayı kurgulamakta eksik kalmaktadır. Buna 
karşılık, kamu sağlığını önceleyerek tütün tüketiminde denetim önlem-
leri getirebilmektedir. Türkiye’nin tütünle olan öyküsünde hukuk politi-
kasına yön veren siyasal tercihlere bakıldığında en az gözetilenlerin kü-
                                                                                                                                 

v. 30.04.2013 - 67 S 307/12, aktaran http://www.kostenlose-urteile.de/Amtsgericht-
Rathenow_4-C-30013_AG-Rathenow-Rauchen-auf-dem-Balkon-erlaubt-Nachbar-
muss-Rauch-von-12-Zigaretten-pro-Tag-hinnehmen.news16727.htm?, Erişim tarihi: 
28.1.2014 
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çük üreticiler, sigaradan vazgeçemeyen gerçek tütün tiryakileri ve tirya-
kilere hizmet veren küçük işletmeler olduğu söylenebilir. Anayasa Mah-
kemesi’nin kararı, son iki grup için bu tercihi yetersiz bir kanıtlamayla 
da olsa mutlak biçimde teyit etmektedir. İlk grubun geleceğini gözlem-
lemeye devam edeceğiz. 
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ALKOL VE S İGARAYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER İN 
‘İÇKİN’ VE ‘NORMAT İF’ ANAL İZİNİN KISTASLARI VE BU 

TARZ DÜZENLEMELER İN SİYASİ VE TOPLUMSAL 
SONUÇLARINA DA İR SORULAR 

(THE IMMANENT AND NORMATIVE CRITERIA OF ASSESSING THE LAWS THAT 
REGULATE ALCOHOL AND TOBACCO CONSUMPTION, AND THE EMERGING 

QUESTIONS THAT ARE PERTINENT TO THE POLITICAL AND SOCIAL 
CONSEQUENCES OF SUCH REGULATIONS) 

 
Ayşen Candaş∗ 

 
ÖZET 
Alkolve sigaraya yönelik yasal düzenlemelere ilişkin bir siyaset 

teorisyeninin katkısı olan bu yazıda, bu tarz yasal düzenlemeleri irdele-
memizde kullanılabilecek olan - en şekle yönelik olandan en normatif 
olana - metodlar listeleniyor. Yazar daha sonra Avrupa Konseyi ve Bir-
liği temelli sözleşme ve şartlarda sözü geçen temel hak ve özgürlükler 
arasında analize temel teşkil edebilecek, alkol ve sigaraya yönelik yasal 
düzenlemeleri inceleyebileceğimiz normları listeliyor. Bu normların 
kılavuzluğunda yasal düzenlemelerin gerek yasallığı gerekse hukukiliği 
üstüne analiz yapabileceğimizi belirtiyor. Yazar ayrıca temel hak ve hür-
riyetlerin yalnızca hukuk planında kurucu nitelikte değil, bunların aynı 
zamanda toplumu şekillendiren, demokrasiyi tanımlayan, ve kamu alan-
ları ve ortak yaşam alanlarının ne tarz normlarla meşru şekilde düzenle-
nebileceği konusunda da kurucu nitelikte olduğunu anlatıyor. En son 
bölümde de temel hak ve hürriyetlerin toplumsal ve siyasal anlamda 
kurucu önemlerine istinaden sorulması meşru hale gelen, ve bu tarz ya-
sal düzenlemelere bakarken akılda tutulması gereken siyasi ve sosyal, ve 
anayasal demokrasiye ilişkin soruların neler olabileceğini listeliyor. 
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ABSTRACT 
This contribution by a political theorist to the debate on the 

regulation of alcohol and tobacco consumption in Turkey lists the types 
of methods that are relevant to analyzing such regulations from the most 
formalistic to the most normative ones. The author then looks at the 
relevant articles in the European conventions on the basic rights and 
liberties that would help us assess the legality and legitimacy of such 
regulations. By arguing that basic rights and liberties are not merely 
about lawfulness, but are also about generating the society as a whole, 
its democracy, and the valid norms in the regulation of public spheres 
and the commons; the author lists some questions that are politically 
and socially significant that will need to be raised with regards to such 
and similar regulations and laws. 

 
Keywords: Constitutionalism, democracy, constitutional democracy, 

public sphere, regulation of the commons, personal autonomy, basic rights 
and liberties, paternalism, economic and political liberalisms 

*** 
 
Hukuk metinlerini ve yasaları incelerken birkaç metod izlenebilir. 

Her ne kadar şekil ve içerik analitik olarak ayrışsa da kuşkusuz iki analiz 
alanı birbirine fiiliyatta çoğu zaman geçişlidir1. Yine de normatif 
kıstasların niteliklerini gitgide büyüyen ve ülkede varolan yazılı hukuk-
tan basamak basamak ayrışan, en son halkada da evrensel norm ve stan-
dartlara referans verenve karşılık gelen halkalar gibi düşünüp, merkeze 
dar anlamda bir şekil analizini, genişleyen halkalara da daha normatif ve 
daha esasa ilişkin yaklaşımları oturtmak ve bu yolla analiz yapmak 
mümkündür. Bu metodlardan ilki içkin eleştiri (immanent critique2) 
                                                      
1 Yasallık ve meşruiyet meselelerinde şekil ve içerik ilişkisi üstüne bakılması faydalı 

olacak İngilizce kaynaklardan ilk ikisi iki anayasa hukukçusu arasında geçen müna-
zara: H.L.A.Hart The Concept Of Law. Oxford: Oxford University Press,1961veLon 
L. Fuller. The Morality Of Law. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 
1964. Benzer şekilde yakın zamanda kaybettiğimiz Dworkin’in hemen tüm yazıları, 
bir başlangıç olarak Dworkin, Ronald Law's Empire. Cambridge, MA: Belknap, 
1986, Dworkin, Ronald (1995). Constitutionalism and Democracy. European 
Journal of Philosophy 3 (1):2-11. 

2 Immanent critique kavramının bu yazı konusunda geçerli olan referansları açısından 
şu kaynaklara bakılması başlangıç noktası teşkil edebilir: Habermas, Jürgen. The 
Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures. Tr. Frederick Law-
rence.Cambridge, MA: MIT Press, 1987; Rawls, John. "Kantian Constructivism in 
Moral Theory," Journal of Philosophy 76, no. 9 (1980): 519; Warnke, 
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dediğimiz analiz türüdür. Bu metodu kullanarak metnin iç tutarlılığını 
test edebilir, hukuk metinlerinde şeklen olması gereken özelliklerin me-
tinde bulunup bulunmadığına bakabiliriz. Anayasa ve yasalar arasında 
olması gereken, yasaların ve düzenlemelerin anayasayla uyumunu ge-
rektiren hiyerarşiye; dengelilik-ölçülülük gibi kıstaslara uyulup 
uyulmadığınıinceleyebiliriz. Yasaların getirdiği kısıtlamaların her kesi-
min özgürlüklerinin icrası ile çelişip çelişmediğine, yani yasanın genele 
eşit şekilde uygulanabilir olup olmadığına bakabilir, yasa metninde açık 
ya da kapalı ayrımcılık olup olmadığı sorusuna eğilebiliriz. 

Hukuk metinlerini ve yasal düzenlemeleri daha da açıkça normatif 
ve öncelikle esası sorgulayan bir bakış açısıyla da inceleriz. Bu incele-
meyi yaparken varolan anayasa üzerinden, anayasada belirtilen esaslara 
uyum çerçevesinde incelediğimizde aslında bir yandan içkin eleştiriye 
devam ediyor, diğer yandan yazılı esasları ve normları kıstas kabul ede-
rek inceleme yapıyor oluruz. Uluslararası hukukta yeri olan ve imzacısı 
bulunduğumuz antlaşma ve sözleşmelere göre incelerken de öncelikle 
normlara bakıyor olmamıza rağmen bir yandan yine içkin eleştiriye de-
vam ediyor oluruz, zira baktığımız uluslararası hukuk normları da hem 
şeklin nasıl olması gerektiğini, hem de esası düzenlerler. 

Esasa ve normlara yönelik incelemenin daha geniş bir halkasının 
varlığının gerekçesini de, anayasaların ‘demokratik bir ülkede ya da bir 
hukuk devletinde olması ve/veya korunması gerekenler’ kıstasında ifade 
bulan, yasal düzenlemeleri bir de bu kıstasa tabi tutan anlayış oluşturur. 
Bu daha da normatif, daha da fazla oranda esasa yönelik, siyaset felse-
fesi ve kuramına dair olan, sonuç itibariyle de içeriği daha tartışmaya 
açık bir alan ve inceleme ve eleştiri yapma kıstasıdır. Buna örnek olarak, 
Avrupa Parlamentosunun Temel Haklar Şartı’nı temel alarak Tür-
kiye’deki yasal düzenlemeleri incelemeyi gösterebiliriz. Benzer şekilde 
siyasi düşünce tarihinin ve siyaset teorisyenlerinin demokrasi ve temel 
hak ve özgürlükler konusundaki çalışmalarını referans noktası alarak 
yasal düzenlemelerin demokratik bir hukuk devleti hedefiyle uyumunu 
incelemek de çok daha normatif bir inceleme/eleştiri türü olacaktır. 

Türkiye, Avrupa Konseyine üyedir ve gerek Konsey’in temel hak 
ve özgürlüğe dair metinleri, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin karar ve gerekçeleri, Türkiye’deki yasal düzenlemelerin nasıl 
olurlarsa demokratik ve hukuk devleti ilkesine riayet eden şekilde ola-
cakları konusunda önemli kıstaslar veren ve kılavuzluk eden metinler-

                                                                                                                                 
Georgia.Justice and Interpretation (Cambridge, MA: MIT Press, 1992), David Miller 
and Michael Walzer, eds., Pluralism, Justice, and Equality (New York: Oxford 
University Press, 1995). 
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dir3. Türkiye bu metinlerdeki normlara uymakla yükümlüdür. Türkiye 
ayrıca Kopenhag Kriterleri adı verilen standartlara ulaşma ve Avrupa 
Birli ği’ne tam üye olma konusunda siyasi irade beyan etmiştir. Bu du-
rum Avrupa Birliği’nde üretilmiş olan Temel Haklara yönelik normları 
da Türkiye’yi inceleyebileceğimiz normatif kıstaslar arasına koymaktadır. 

Alkol ve sigaraya yönelik son düzenlemeler daha ilk bakışta Av-
rupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun çıkardığı, temel hak ve öz-
gürlüklere ilişkin sözleşmelerde sözü geçen şu maddelerle ifade bulan 
normlarla uyum konusunda sorunlu bir ilişki içersinde ya da uyumu tar-
tışılır konumdadır: 

1. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğunu, 
bu hakka, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile ister tek başına ister 
diğerleri ile birlikte bir topluluk içinde, ister kamuya açık olarak, ister 
özel biçimde, tapınmada, öğretimde, uygulamada ve uymada dini veya 
inancı açığa vurmanın da dâhil olduğunu belirten, inançsızlık hakkını da 
ayrıca koruyan Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü maddesi, 

2. Ana-babaların çocuklarını uygun gördükleri biçimde yetiştirme 
haklarını koruyan madde, 

3. Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya toplumsal köken, genetik özellik-
ler, dil, din veya inanç, siyasal veya başka konulardaki görüşler, ulusal 
bir azınlığın üyesi olmak, mal, doğum, engellilik/özürlülük, yaş, cinsel 
eğilimler gibi hususlara dayanılarak ayrımcılık yapılamayacağını garanti 
altına alan Ayrımcılık Yasağı, 

4. Kendisi ile ilgili olarak olumsuz bir etki yaratacak herhangi bir 
önlem gerçekleştirilmeden herkesin fikrinin alınmasını kurala bağlayan 
İyi Yönetilme Hakkı, 

5. Garanti altına alınmış hakların kapsamlarını kısıtlayan yasal 
düzenlemelerin, ancak hak ve özgürlüklerin özlerini koruduklarında ge-
çerli olacağını belirten ve “dengelilik” ilkesine bağlı olarak, kısıtlamala-
rın ancak gereken durumlarda ve eğer söz konusu kısıtlamanın her kesi-
min hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesi için yapılması elzemse, 
ancak bu koşulda yapılmasının meşru olacağını belirten maddeler, 

6. Temel hak ve özgürlüğe ilişkin maddelerin insan hakları ile te-
mel özgürlükleri sınırlandırıcı veya olumsuz etkileyici biçimde yorum-
lanamayacağının altını çizen maddeler, 

                                                      
3 Bu konuda benzer bir yaklaşım benimsemiş olan yeni ve önemli bir kaynak Sibel 
İnceoğlu, ed., İnsan Haklari Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa: Anayasa Mahkemesine 
Bireysel Başvuru Kapsaminda Bir İnceleme, Avrupa Konseyi Yayını, Şen Matbaa: 
Ankara, 2013. 
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7. Herhangi bir hakkın, tanınan hak ve özgürlüklerden herhangi 
birisini ortadan kaldırıcı nitelikte bir hak verildiği veya verilen hakların 
bu belgede belirtilenden daha geniş kapsamda kullanılabileceği şeklinde 
yorumlanamayacağının altını çizen ‘Hakların Kötüye Kullanılması Ya-
sağı’na dair maddeler. 

Yukarda sözü geçen normlar çoğulcu toplumların demokratik ola-
bilmesini mümkün kılan normlardır. Türkiye de sosyolojik olarak kar-
maşık, çoğul kimliklerden oluşmuş, çokkültürlülük olgusunun her alanda 
görünür olduğu bir nüfusa sahiptir. Nüfusun büyük çoğunluğu resmen 
Sünni olmakla beraber, Sünniler arasında çok değişik derecelerde dindar 
olan ve dinin şartlarına kendi yorumunca uyan kesimler vardır. Benzer 
şekilde, aynı toplum, içinde mezhep ve din farklılıklarını da barındıran, 
sonuçlarından endişe edilmeden yanıt verseler bir kesimin agnostik ya 
da ateist olduğunun da belirlenebileceği bir toplumdur. Demokratik ül-
kelerdeki kıstasları kullanarak Sünni çoğunluğa bakıyor olsak, tek bir 
blok Sünniden söz etmek yerine, bu sosyolojik görüntüyü veren bir top-
lumun ortodoks ve reform Sünni Müslümanlarından bahsetmek gereke-
cekti. Türkiye demokratikleşme evresine girdiği zaman ortodoks ve re-
form Sünni Müslümanlarının farklılıkları en önemli demokratikleşme 
sorunlarından biri olarak saptanacaktır. 

Demokratik toplumlarda modern yasalar ve düzenlemeler kişileri 
tabi oldukları yasaya neden uyacakları konusunda serbest bırakan, ya-
saya uyulma motivasyonunu sabitlemeyen şekilde yazılırlar. Yasa yazı-
mında somut dini geleneklere, somut tarihsel olgulara referans verilmez, 
yasa hem seküler hem de dini ya da felsefi açıdan başka başka sebeplerle 
de uyulabilir, her kesimin kendi değer verdiği sebeplerle rıza verebile-
ceği şekilde kaleme alınır. Çoğunluğunun bir blok halinde Sünni olduğu 
hükümetlerce üstüne basılarak iddia edilen ve ortodoks ve reform Sün-
nileri gibi sosyolojik ayrışmalardan siyasi alanda henüz bahsedilmeyen 
bir ülkede, alkol ve sigara yasakları başka bir ülkede olabileceğinden 
daha fazla dikkat çekiyor ve çekmelidir. Her ne kadar yasanın şu anda 
ifade ediliş tarzı Sünni İslami geleneğe referans vermemekteyse de, yasa 
koyucunun alkol ve sigara kullanımı ve kullananlar konusunda nötr ol-
madığına işaret eden ve bunları toptan yoketmeyi hedef edinen bir yöne-
limi ve söylemi kamu alanında yapılan tartışmalarda sıklıkla ifade bul-
muştur. 

Hukukçular yapılan alkol ve sigara düzenlemelerinin ölçüsüz olup 
fiiliyatta genel bir yasağa dönüşeceği konusunda endişelerini dile getir-
diler. Buna haklar açısından bakıldığında şu boyutlar da eklenmelidir: 
kafe, turizm işletmesi, lokanta ve firmaların çalışma ve mülkiyet hakları, 
alkol ve sigarayı başkasına fiziksel zarar vermeden kullanan kesimlerin 
kişisel özgürlükleri ve özerklikleri. İki mesele de liberal haklarla ilintili-
dir. Otonomi ya da özerklik meselesi liberal hak olma ve özel alanın 
özerkliğini kurması yanında, siyasi ve kamusal özerkliğin de, yani kendi 
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uyacağı yasaları kendi yazma hakkının da olmazsa olmaz arka yüzüdür 
(co-originality of public and private autonomy)4. Bu da bize özerklik 
meselesinin, özel ve kamusal olanın birbirini tamamlayıcı nitelikleriyle 
beraber, herhangi bir demokrasi anlayışının en merkezinde durduğunu 
anlatmaya yeter. Dolayısıyla alkol ve sigara yasakları, zorunlu din ders-
leri vb., uygulamalar, özerklik meselesine dair olduklarından aynı anda 
kaçınılmaz olarak demokrasi ve hukuk devletinin niteliklerine ve de-
mokratik meşruiyetin anlamına dairdirler. Bu tarz yasa ve uygulamalarda 
özerklik meselesi ön plana geçtiği için yasanın içeriğine ve kapsayıcılı-
ğına göre demokratik meşruiyet olumlanır ya da olumsuzlanır. Kısacası 
yukardaki Avrupa normları merceğinden bakıldığında, özerklik mesele-
sinin siyaset felsefe ve kuramındaki merkezi yer incelendiğinde, bir ke-
simin hak ve özgürlüklerinin bazı alanlarda yokedilmekte olup olmadığı, 
alkol ve sigara kullanan kesimlerin bireysel özerkliğinin paternalist - 
yani ‘doğru’ tarzda ya da ‘iyi’ yaşamanın (literatürde ‘good life’) tek ve 
mutlak bir cevabı olduğu gibi bir tekçi anlayışla kuşatılıp kuşatılmadığı, 
‘mutlak doğru ve iyiyi’ devletin bildiği mi varsayılıyor, ya da bu 
monistik anlayışın yasadan etkileneceklerin rıza vermemesine karşın 
zorla uygulatıldığı monistik ve totaliter bir anlayış mı tesis oluyor? gibi 
son derece zor ve karamsar soruların tartışılması için meşru bir alan 
oluşmaktadır. 

Temel hak ve özgürlüklerin bazılarını belli kesimler için sıfırlayan, 
içini boşaltan ya da icra edilemez kılan uygulamalar, aslında uygulan-
maya başladıkları andan itibaren toplumsal ve siyasi sonuçları da bera-
berlerinde getirecek, toplumu yeniden şekillendirecek, toplumsal bir 
mühendisliği de işlevsel kılacaklardır. Özerklik başlığında tartışılması 
gereken uygulamaların sıradan düzenlemeler gibi geçirilmeleri, ve on-
lardan etkilenecek kamu kesimlerinin bizzat kendi kişisel hak ve özgür-
lüklerini kısıtlayan keyfi uygulamalar konusunda siyasi hakları yoluyla 
mücadele edemez kılınmaları, monizme yöneliş ve çoğunlukçu olduğu 
için demokratik olabilen bir rejim hedefinden çıkış endişesini besle-
mektedir. Bir kesime yönelik temel hak ihlali ya da özgürlüklerinin ipta-
linin, hukuksuz olmasının dışında siyasi sonuçlarının da olacağı, top-
lumu yeniden şekillendiren bir etki yapacağı kesindir. Bu tarz yasaların 
meydana getirme ihtimali bulunan olası toplumsal ve siyasal etkileri 
altta sayacağım sorular altında incelemek mümkündür ve bu soru baş-
lıkları alkol ve sigara düzenlemeleri dışında eğitim alanında, medya ala-
                                                      
4 Bakınız Jürgen Habermas, (1996) Between Facts and Norms, The MIT Press, 

Cambridge.Habermas’ın co-originality of rights dediğimeselenin Türkçede anlatıldığı 
bir makale için Ayşen Candaş, “Habermas ve Sosyal Hakların Meşruiyeti”, Toplum 
ve Bilim, 110: 2007. 
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nında yapılan ve konusu esasen kamusal ve/veya özel alanın özerkliğine 
dair olan bütün başka düzenlemeler incelenirken de kıstas oluşturup kı-
lavuzluk edebilir:  

1. Demokrasilerde ortak yaşam alanları ve kamusal alan herkesi 
kapsar. Oysa bir kesimin felsefi duruşunun, inanç ya da inançsızlığının 
aniden, bu topraklardaki binlerce yıllık şehir geleneğinin aksi istikame-
tinde ‘makbul olmayan ve yasak’ ilan edilmesi demokratik olma iddia-
sındaki kamu alanının kapsayıcılığını yokeder, bazı kesimleri dışlar, o 
kamusal ve ortak olması gereken, nasıl düzenlenmesi gerektiği konu-
sunda her vatandaşın eşit söz hakkı bulunan alanları da daraltıp 
tektipleştirir. Örneğin alkola yönelik düzenlemelerin ve bunlara getirilen 
ve medyada yer bulan gerekçelerin ortak yaşam alanını ‘nötr’, ya da her 
kişi ve kesime eşit mesafede duran bir kapsayıcılık amacıyla düzenledi-
ğinden ve sonuçları itibariyle her kesimi eşit derecede kapsadığından, 
herkesime eşit yükümlülük getirdiğinden söz edilebilir mi? 

2. Eğer kamu alanları tektipleşiyorsa ve nötr ve her kesime eşit 
mesafede durmaktan ziyade dinileştiriliyorsa, durum buysa, olmakta 
olan de-sekülerizasyondur. Sekülerizm ve laiklik gibi kavramlar siyasi 
tartışmalarda yanlış anlamlarda kullanıla kullanıla işaret etmeleri gere-
ken anlam dilimizde bugün hemen hemen yokolmuş, etkisini kaybetmiş 
ya da hiçbir zaman dünyada anlaşılan anlamıyla kullanılmamış olsa da; 
devletin ve kamusal alanların herkese eşit mesafede durması ve devlet 
kurumları ve ortak yaşam alanı ve kamusal alanların herkesi kapsama 
hedefi dışında bir hedefi ya da hedef kitlesinin, belli bir dininin belli 
inanç ya da felsefesinin olmaması gereği; demokrasi ve hukuk devleti 
açısından olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Çokkültürlü toplumlar barış 
ve demokrasi uğrunda çabalarken, herkese eşit mesafede duran devlet 
kurumları, ortak yaşam alanları ve kamusal alanlar fikrini nice çatışma 
ve din savaşı sonucu keşfetmiş, adil ve demokratik olanın ancak bu ol-
duğuna kanaat getirmiş ve bunu kurumsallaştırmışlardır. Türkiye’de de 
iç barış, adalet, demokrasi ve hukuk devleti eğer birgün olacaksa, bunun 
ortak yaşam alanlarını ve kamusal alanları de-sekülerize edip Sünniliğin 
dar bir yorumunu resmi kılarak olabileceği düşünülebilir mi? 

3. Türkiye Avrupadaki ve dünyadaki Müslüman Türkler ya da 
Müslümanlar adına ayrımcılık olarak nitelendirdiği, ayrımcı ve dışlayıcı 
bulduğunu deklare ettiği uygulamaların kat kat fazlasını Türkiye’de uy-
gulamaya mı kalkmaktadır? Türkiye imparatorluk bakiyesi halklardan 
oluşmuş, kadim halkların karmaşık ve kalıba girmez aidiyetlerinin kah 
değişen dönüşen, kah olduğu gibi varolmak isteyen kesimlerinin bera-
berce yaşadığı bir topraktır, çok ve çoğul kimliklidir ve adalet ve demok-
rasi kadar hukuk devleti de buçoğulculuğun devamlılığını gerektirmek-
tedir. Dış politikada Müslüman azınlıklar sözkonusu olunca vurgulanan 
evrensel standartta hak ve özgürlük kıstasları ile Türkiye halkının sayıca 
azınlıkta kalan kesimlerinin tabi kılındığı hak ve özgürlük kıstaslarının 
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uyumlu hale getirilmesi ve çifte standarttan vazgeçilmesi artık düşünül-
meli midir? 

4. Bu tarz düzenlemelerin amacı ve nihai sonucu, bazı hayat tarz-
ları ve varoluş biçimlerinin özelleştirilmesi, yani özel alana/eve hapse-
dilmesi, ve bazı varoluş biçimlerinin de kolletivize edilip devletleştiril-
mesi midir? Olan bu ise bunun bazı kesimlerin dinini, felsefi duruşunu, 
yaşam tarzını toptan yasaklamaktan gayrımeşru kılmaktan farkı nedir? 
Din, inanç ve vicdan özgürlüğünü bunca merkeze alan bir siyasi iradenin 
kendi dar yorumu dışındaki anlayışlar konusunda dışlayıcı ve yasakla-
yıcı olması, acaba din ve inanç özgürlüğünü dahikültürel açıdan kendi 
dinine mensup olan ve farklı düşünen ve yaşayagelen kesimler açısından 
bile aslında savunamıyor olduğunu mu gösterir? 

5. Demokrasilerde ortak yaşam alanı, üzerinde herkesin eşit katı-
lım ve eşit söz hakkı bulunan ve düzenlenmesi de herkesin kapsanması 
hedefi çervesinde gerçekleşmesi gereken bir alandır. Bu alanlara yönelik 
kararların, yasa ve düzenlemelerin tektipçi ve tepeden inme bir anlayışla 
ve yasalardan en fazla etkilenecek kesimlerin şiddetli itirazlarına rağmen 
rahatça yapılması demokrasilerde anayasaların öncelikli olarak koru-
duğu, anayasacılığın özünü oluşturan, azınlık hakları ve eşit katılım ve 
uzlaşma konusundaki yetersizliklerimizi konuşmamızın ne kadar elzem 
olduğunu göstermez mi? 

6. Alkol yasası tarzı düzenlemelerin ‘çoğunlukçu’ olduğu gerek 
yasama faaliyetini yapanların gerekçelerinde gerekse itiraz edenlerin 
söylemlerinde yer edinmiştir. Acaba bu tarz yasalar hakikaten çoğun-
lukçu mudur? Ne de olsa bir kararın çoğunlukçu olup olmadığıtest edil-
mesi gereken ampirik bir sorudur, siyasi iradeye seçimlerde oy veren 
kesimlerin de bu düzenlemer konusunda fikirleri alınmış, rızaları alın-
mış, siyasi iradeye oy veren Sünni kesimlerin de aralarında varolan ço-
ğulculuk hesaba katılmış ve tartışmalar yapılıp farklı görüşler kaale 
alınmış mıdır? Kısacası adı çoğunlukçu konulup meşrulaştırılmaya çalı-
şılarak aslında tektipçi bir anlayışın ve Sünniğin de çok dar aslında azın-
lıkta kalan bir yorumu mu devletleştirilmektedir? Tektipleştirilen ve 
devletleştirilen aslında bir azınlığın antidemokratik tercihi olup tartışma 
çoğunlukçu -demokrasi ekseninde döndürülerek esas sorunun, yani bu 
anlayışın belki bir azınlıktan başkasını temsil etmediğinin, üstümü kapa-
tılmaktadır? Sünni kesimlerin de çoğulcu niteliklerinin ve seslerinin 
tanınmasına kaale alınmasına ihtiyaçları yok mudur? 

7. Temel hak ve özgürlüklerin özünün ve bunların icra edile-
bilmeleri imkanının yasa yoluyla ters yüz edilmesi veya yokedilmesi, 
anayasa ve yasalar arasında olması gereken hiyerarşiyi terse mi çevir-
mekte, yasalar yoluyla başka bir anayasa mı yürürlüğe geçmektedir? 
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Durum buysa hukuk devleti hedefi kanun devleti ile yer mi değiş-
tirmektedir? 

8. Yasaların anayasayla ve 90. Maddede sözü geçen uluslararası 
hukuk mevzuatıyla uyumunu kontrol etmesi gereken, yasaların temel 
hak ve özgürlükleri yok etmeyen nitelikte ve ölçülü olmasını yaptırım 
yoluyla sağlayacak fren ve denge mekanizmalarının olmayışı, fiiliyatta 
bir kuvvetler ayrılığından ziyade bir kuvvetler birliği rejimini mi düşün-
dürmelidir? Kuvvetler birliği ile herhangi bir anlamıyla demokrasi ola-
mayacağı artık not edilmeli midir? 

9. Sürekli neoliberalizm ve neoconservatizmi beraber giden mese-
leler olarak konuştuğumuz şu ortamda, acaba artık daha yeni bir durum 
mu ortaya çıkmaktadır: Siyasi iradenin alkol ve sigara yasağında da 
meydana çıkan durum, siyasi liberalizmden toptan vazgeçildiği, iktisadi 
liberalizmin de artık ‘helal’ olanının destekleneceği ya da yalnızca bu 
dar anlamlı sermayenin serbest olacağını mı düşündürtmelidir? 
Neoliberalizmin bugüne dek varolan anlamının daraltılıp, sadece siyasi 
irade tarafından benimsenen devletçe makbul kılınan ve bu dar anlamda 
dindar olan sermayenin iktisadi açıdan serbest kılındığı, bu kıstasa uy-
mayan sermayenin cezalandırılacağı ve bu tarz bir sermayenin iktisadi 
alandan dışlanacağı, artık iktisadi alanın da helal olma kıstasıyla yo-
rumlanıp kısıtlanacağı iktisadi açıdan da liberal olmayan bir döneme mi 
girilmektedir? 

Bu sorular siyaset felsefesi ve kuramının bakış açısından önümüz-
deki dönemin yasama ve yargı faaliyetine bakarken gözönünde bulun-
durmamız gereken ve içerdikleri olumsuzlukların icraatta daima 
değillenmesini dilediğimiz sorulardır. Bu soruları soru formatında bı-
rakmamız önemlidir, zira yapılmakta olan yasaların özerkliğin kamusal 
ve özel anlamına zarar verdiği ölçüde siyaseten ne anlama geleceği belli 
olmakla beraber, bu zararın gerçekleşip gerçekleşmediği sonuç itibariyle 
ampirik bir sorudur. Ampirik sorular, yasalardan etkilenen nüfusun sos-
yolojik özelliklerini, toplumsal değişim ve dönüşümün yön ve derece-
sini, genç nüfusun eğilimlerini saptamak ve normlara uyulup uyulmadı-
ğını bu olgulara bakarak analiz etme yükümlülüğünü beraberinde getirir. 
Siyaset bilimi, hukuk ve siyaset felsefesinden aldığı normlar ve kıstas-
ları, sosyoloji ve sosyal araştırmalardan aldığı verilerle karşılaştırarak 
normların uygulamaya geçip geçmediğine de bakar. Türkiye’de son yıl-
larda olmakta olan sadece genel geçer nitelikte, adil, evrensel normlarla; 
varolan uygulamaların çatışmasına dairbir mesele değildir. Son yıllarda 
normlar hiyerarşisi de altüst olmuş ve kanun hükmünde kararnameden 
anayasaya doğru norm saptanır hale gelmiştir. Bu çerçeveden bakıldı-
ğında yasal düzenlemelerin anayasadaki temel hakların ve özgürlüklerin 
kullanımını kısıtlar hale gelmesi gibi bir meşruiyet sorunu ve krizi ve 
denetimsizlik meselesi gündemdedir. İşte bu sebeple de çıkarılmakta 
olan yeni nesil yasaların özerkliğe zarar veren çeşitleri birarada incelen-
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diğinde ortaya çıkan bütüncül resim, tek tek ele alındıklarında ortaya 
çıkan analizden daha karamsar ama daha gerçekçi olabilmektedir. Du-
rumun doğru saptanması tarihe not düşmek gerekliliği yönünden olduğu 
kadar, sorunların izleği ve çözümü için neler yapılabileceği konusunda 
da yolgöstericidir. 
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ÖZET 
Anayasa Mahkemesi bireysel başvurunun birinci yılında 81 karar 

yayımlamıştır. Aşağıdaki değerlendirme yazısında usul konularından 
çok kararların maddi içeriğine ilişkin analiz yapılmaya çalışılmıştır. Ka-
rarlara bakıldığında genel olarak AYM’nin İnsan Hakları Avrupa Söz-
leşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarıyla uyumlu bir 
içtihat oluşturma gayreti görülebilmektedir. Bununla birlikte, bazı 
önemli eleştirilecek yanlara aşağıdaki incelemede yer verilmiştir. Özel-
likle, şu konular eleştiri noktası olarak daha fazla öne çıkmaktadır: 
İHAM kararlarının zaman zaman anayasal hak ve özgürlükleri iç hukuka 
kıyasla daha dar yorumlamak amaçlı kullanılması; bazı davalarda İHAM 
kararlarındaki ölçütlerin ruhuna aykırı bir biçimde uygulanması; 
AYM’nin özerk yorum yetkisinin başvurucu lehine yorumlanma olana-
ğının zaman zaman ihmal edilmesi; AYM’nin derece mahkemelerinin 
yorum yetkisine müdahale etmeme kaygısının adil yargılanma hakkına 
ili şkin davalarda olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli taşıması. 

 
Anahtar Kelimeler: Bireysel başvuru, hak ve ilkelerin dengelen-

mesi, yasaya karşı bireysel başvuru, bireysel başvuruya konu hak ve 
özgürlükler, özerk yorum yetkisi, tutukluluk, adil yargılanma hakkı, de-
lil, silahların eşitli ği, çelişmeli yargılama, masumiyet karinesi, gerekçeli 
karar, makul sure 

 
ABSTRACT 
The Constitutional Court of Turkey in its first year of individual 

application (constitutional complaint) published 81 judgments. My main 
conclusions on the cases won’t be on the application procedure, but 
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rather will be on the content of the judgments. When we look at the 
judgments, in general, it can be said that the Constitutional Court 
(CCrt) has a deep concern about harmonizing its cases with the 
European Convention on Human Rights (ECHR) and the judgments of 
the European Court of Human Rights (ECrtHR). The number of 
references to the ECrtHR judgments is very high in the judgments of the 
CCrt.  

Nonetheless the main points of criticism can be listed as follows: 
(a) The Law on the Establishment and Trial Procedure of the 

Constitutional Court (No. 6216) imposed a ban for the direct individual 
application against parliamentary acts and administrative regulatory 
acts (art 45/3). This ban was interpreted broadly in the Ahmet Soysal 
case. Therefore the provision mentioned can cause trouble in view of the 
potential victim approach of the ECrtHR. 

(b) According to the Turkish Constitution (art 148/3) the rights 
and freedoms that can be subject to individual application before the 
CCrt are limited to the rights and freedoms in the ECHR. By 
interpreting this constitutional article very broadly the CCrt also rests 
on the restrictions in the ECHR articles. Whereas some rights are 
formulated without limitations in the Turkish Constitution (e.g. art. 36 
and 10), on the contrary to the Convention (art. 6 and 14). In addition to 
that, CCrt adopted a strict interpretation regarding the subordinate 
rights (ECHR art. 13 and 14; Constitution art. 40 and 10) in Onurhan 
Solmaz case. 

(c) According to art. 148/4 of the Constitution, CCrt cannot 
examine the case as an appeal court. Many applications alleging 
violation of the right to fair trial requested such a review indeed. 
Certainly Constitutional Court rejected this type of applications relying 
on art. 148/4. In addition to that, some applications regarding the 
reliability of the evidence were also rejected on the basis of said article 
(e.g. Gündüz case), but that type of application must have been analyzed 
under the article of right to fair trial. 

(d) Many applications to CCrt are about the reasonable time 
clause of the article which formulates right to fair trial. The ratione 
temporis problem regarding reasonable time resulted in applicants’ 
favor. The criteria used by the CCrt in the examination of reasonable 
time are in conformity with that adopted by ECrtHR. However, CCrt 
didn’t rule violation of article 40 (effective remedy) which regulates 
effective remedy. It can be beneficial if the CCrt holds that there is a 
violation of article 40 together with article 36 (fair trial), taking into 
consideration the lack of effective remedy for lengthy trial in Turkey. In 
other words CCrt can follow the line of Kudla case of ECrtHR. 
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*** 
 
Giri ş 
AYM bireysel başvurunun birinci yılında bugün itibariyle internet 

sitesinde 81 kararı sonuçlandırdığını duyurmuştur. Bu kararların tamamı 
incelenmiş olmakla birlikte, bu çalışmada başvuru usulüne ilişkin karar-
lardan ziyade başvurunun maddi içeriğine ilişkin kararlar üzerinde du-
rulacaktır. Elbette bu inceleme sadece AYM’nin esastan incelediği ka-
rarlarla ilgili değildir. Başvurunun maddi içeriğine ilişkin çok sayıda 
kabul edilmezlik kararı mevcuttur ve bu çalışmayı esas şekillendiren 
kararlar da bu türden kararlar olacaktır. 

AYM’nin ku şbakışıyla kararlarına bakıldığında birkaç genel tespit 
yapmak mümkün. Öncelikle biçim açısından kararlarda başvurucunun 
isminin kullanılması, paragraf numaraları verilmesi gibi özellikler, kara-
rın okunması, akılda kalması ve atıf yapılması bakımından işlevsel ol-
muştur. Özellikle paragraf numaraları bakımından Yargıtay ve 
Danıştayın da benzer bir sistem kullanmayı düşünmesi özellikle biz aka-
demisyenler için son derece faydalı olacaktır. Akademik çalışmalarda 
karara atıf yapılırken, hangi cümle ya da paragrafa atıf yapıldığının anla-
şılabilmesi için bu son derece önemlidir. 

İçerik bakımından ise kararlarda İHAS ve İHAM içtihadına uyum 
kaygısı açıkça görülebilmektedir. AYM’nin pek çok bireysel başvuru 
kararında açıkça İHAM kararlarına atıf yapması, son yıllarda norm de-
netimi yaparken de sıkça benimsediği bu yaklaşımı daha da güçlendirdi-
ğini göstermektedir. 

Bu genel olumlu özellikleri belirlemek elbette yeterli değil. Derin-
likli bir incelemeyle sorunlu veya başarılı görünen diğer yönlerin ortaya 
koyulmasının, AYM’nin gelecekte göstereceği yaklaşımlara katkı sağ-
lamak açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. 

 
1) Yasaya Karşı Başvurular 
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usul-

leri Hakkında Kanun’un 45. maddesinin 3. fıkrasında yasama işlemleri 
ile düzenleyici idari işlemlerin doğrudan bireysel başvuru konusu yapı-
lamayacağı düzenlenmektedir. Bu düzenleme, İHAM’ın potansiyel 
mağdur anlayışı karşısında, İHAM önünde bazı ihlallerin ortaya çıkma-



Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Analizi 

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 3 / Sayı:5 / Yıl:2014 

152

sına zemin hazırlamaktadır.1 Diğer yandan bu hükmün okunuş ve 
yorumlanış biçimi bu tür ihlalleri tamamen önlemese de azaltabilir veya 
artırabilir. Bazı örneklerle bu konuyu açalım. 

Arif Güneş davasında, Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini iki dönem üst üste ifa eden başvurucu, 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 
40. md’sinde yer alan hüküm nedeniyle üçüncü defa bu göreve seçilme 
olanağının ortadan kaldırıldığını belirterek Anayasada güvence altına 
alınan eşitlik ilkesi ile seçme ve seçilme özgürlüğünün ihlal edildiğini 
ileri sürmüştür. Başvurucu aslında gelecekte bir hakkının ihlal edilece-
ğinden şikayetçidir. 

AYM kararında şöyle diyor. “Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru yolu, kamusal bir düzenlemenin soyut biçimde Anayasa’ya 
aykırılığının ileri sürülmesini sağlayan bir yol olarak düzenlenmemiş-
tir. Bir yasama işleminin, temel hak ve özgürlüğün ihlaline neden olması 
durumunda, bireysel başvuru yoluyla doğrudan yasama işlemine değil 
ancak yasama işleminin uygulanması mahiyetindeki işlem, eylem ve ih-
mallere karşı başvuru yapılabilecektir. Bu şekilde bireysel başvuru yo-
lunun kullanılabilmesi için söz konusu işlem, eylem ve ihmallere karşı 
varsa başvurulabilecek kanun yollarının da daha öncesinde tüketilmiş 
olması gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde, 5174 sayılı Kanun’un 40. 
maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle 
iptali gerektiği iddia edilmiştir. Bireysel başvuru kapsamında, bir ya-
sama işleminin doğrudan ve soyut olarak Anayasa’ya aykırı olduğu id-
diasıyla Anayasa Mahkemesine başvuru yapılamaz.”2 

Süleyman Erte kararında da yasa henüz uygulanmadan ihlal iddiası 
ile başvuru yapılmıştır. Başvurucu, 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On 
Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun geçici 2. md’sinin 1. fkr’sı uyarınca Çanakkale ili, Mer-
kez ilçe, Kumkale Belediyesinin tüzel kişili ğinin ilk mahalli idareler 
genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüşecek ol-
ması nedeniyle anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Baş-
vurucu bu beldede ikamet edenlerin yerel yönetim haklarının ellerinden 
alındığını, bu nedenle eğitim, sağlık, ulaşım, çevre gibi hizmetlere eri-
şimde sorunlar yaşanacağını belirtmektedir. Sonuç olarak, Anayasanın 
36. md’sindeki hak arama hürriyetinin, 42. md’sindeki eğitim ve öğre-
nim, 56. md’sindeki sağlıklı bir çevrede yaşama, 67. md’sindeki seçme 
                                                      
1 Bkz. Sibel İnceoğlu, “Norm temelli Denetimden Olay Temelli Denetime: IHAS’a 

Uyum Işığında Bir İnceleme”, Anayasa Mahkemesinin 51. Kuruluş Yıldönümü Nede-
niyle Düzenlenen Sempozyum’da sunulan tebliğ, 25-28 Nisan 2013. 

2 Arif Güneş davası, başvuru no. 2012/837, 05.03.2013, para. 16-18. 
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ve seçilme ile 70. md’sindeki kamu hizmetine girme haklarının ihlal 
edildiğini iddia etmektedir. 

AYM bu davada da benzer şekilde şöyle demektedir: “Bir yasama 
işleminin, temel hak ve özgürlüğün ihlaline neden olması durumunda, 
doğrudan yasama işlemi aleyhine değil, ancak yasama işleminin uygu-
lanması mahiyetindeki işlem, eylem ve ihmallere karşı bireysel başvuru 
yapılabilir. Somut olayda başvurucu, güncel ve kişisel bir hakkının doğ-
rudan etkilendiğine ilişkin güçlü ve ikna edici gerekçeler ileri sürmek-
sizin 6360 sayılı Kanun uyarınca ikamet ettiği beldenin köye dönüştü-
rülmesi nedeniyle eğitim, sağlık, ulaşım, çevre gibi temel kamu hiz-
metlerine erişimde sorun yaşayabileceği ihtimalinden bahsetmektedir. 
Buna karşılık anılan Kanun, yalnızca mahalli idare birimi değişikliği 
öngörmekte olup, başvurucunun belirttiği kamu hizmetlerine erişim ile 
ilgili bir sonuç meydana getirmiş değildir. Kaldı ki bahsedilen kamu 
hizmetleri, bir yerleşim yerinde belediye kurulmasına bağlı olmaksızın 
ilgili idari birimlerin yerine getirmeleri gereken hizmetlerdir. Bu ne-
denle başvurucunun salt söz konusu düzenleme nedeniyle güncel ve 
kişisel bir hakkının ihlal edildiğinden bahsetmek mümkün değildir .”3 

Her iki davada da mağdurluk statüsünün oluşmadığı yönünde bir 
gerekçe de kullanılmasına rağmen, yasaya karşı doğrudan başvuru ya-
pılamayacağı gerekçesiyle konu bakımından yetkisizlik kararı veril-
miştir. Burada davalara İHAM içtihadı perspektifinden bakıldığında 
esasen konu bakımından yetkisizlik tanımlamasının yerinde olmadığı 
söylenebilir. Buradaki asıl sorun mağdurluk statüsüne ilişkindir. Bu 
kararlar İHAM’ın ortaya koyduğu potansiyel mağdur kavramı çerçeve-
sinde bir tartışmaya yer verememiştir. Çünkü AYM’nin kuruluş ve 
yargılama usullerini düzenleyen kanun, yasalara karşı doğrudan birey-
sel başvuru yapılmasını açıkça yasaklamaktadır. 

Ahmet Soysal kararı da yasaya karşı başvuru yapılamayacağından 
hareketle konu bakımından yetkisizlikle sonuçlanmıştır. Oysa bu olay 
yukarıda örneklenenlerden oldukça farklıdır. 

Olaylar özetle şöyledir: Başvurucu, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkeme-
sinin kararı ile resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 11 ay hapis ceza-
sıyla cezalandırılmış ve karar Yargıtay 11. Ceza Dairesinin kararı ile 
onanarak kesinleşmiştir. Başvurucu, mahkûm olduğu suçun 6352 sayılı 
Kanun ile getirilen düzenlemenin kapsamında bulunmaması nedeniyle 
sağlanan “hükmün infazının ertelenmesi” hakkından yararlanamadığını, 
hükmolunan cezanın infazının durdurulması gerektiğini belirterek İzmir 
2. Ağır Ceza Mahkemesine başvurmuştur. Ayrıca başvurucu anılan 
Mahkeme önünde Kanunun geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 

                                                      
3 Süleyman Erte davası, başvuru no. 2013/469, 16.04.2013, para. 17-18. 
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“basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntem-
leriyle” ibaresinin Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu iddi-
asında bulunmuştur. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, başvurucunun 
Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulmamış ve cezanın infazının erte-
lenmesi talebini de yerinde görmeyerek reddetmiştir. Anılan karara ya-
pılan itiraz da İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmiş ve karar 
kesinleşmiştir. 

AYM konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilmezlik ka-
rarı verirken şöyle diyor: “Başvuru konusu olayda başvurucu açıkça 
kapsamı içinde olmadığı bir kanun hükmünün kendisine uygulanmasını 
sağlamak amacıyla derece mahkemelerine başvuru yapmış ve bu başvu-
rusu sırasında da Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunmuştur. Bu yön-
deki talepleri reddedilen başvurucu, böylece kanun yollarını tükettiğini 
belirterek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. Baş-
vurucu, dilekçesinde yasama organının basın yoluyla işlenen suçlarda 
cezanın infazının ertelenmesini öngörürken kendi durumu için ertelenme 
imkânının getirilmemesinin, anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri sür-
müştür. Bu hususlar dikkate alındığında başvurucunun asıl amacının 
işlediği suçu kapsamına almayan kanun hükmünün kendisine uygulan-
masını ve bu yolla infazın ertelenmesi kuralından yararlanmak istediği 
anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla başvuru dilekçesinde, 6352 sayılı Kanun’un geçici 1. 
maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “basın ve yayın yoluyla ya 
da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle” ibaresinin Ana-
yasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali gerek-
tiği iddia edilmiştir. Ancak bireysel başvuru kapsamında, bir yasama 
işleminin doğrudan ve soyut olarak Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla 
iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapılamaz.” 4 

Konuyu daha iyi kavramak için bu dava İHAM önüne gelseydi na-
sıl sonuçlanırdı? sorusunu sormak gerekir. Muhtemelen bu konuda bir 
ihlal kararı ortaya çıkmazdı. Çünkü İHAM ayrımcılık ancak belirli te-
mellere (din, dil, ırk ve benzeri sebepler) dayalı olarak yapıldığında ihlal 
kararı vermektedir. Fakat bu tür bir başvurunun mağdurluk statüsü ba-
kımından bir kabul edilmezlik sonucuyla karşılaşması oldukça güçtür. 
Nitekim Türkiye’ye ilişkin Gündoğan davasında benzer bir başvuru ya-
pılmıştır. Komisyon 3713 sayılı Kanunun şartlı salıverme için farklı dü-
zenlemeler öngörmesine ilişkin verdiği bu kararda, Sözleşmenin 14. 
md’sinin, 5. md’nin güvencesi altındaki hakların ayırımcı bir biçimde 
uygulanmasını yasakladığını belirtmektedir. Diğer bir deyişle mağdurluk 
statüsü açısından bir sorun görmemiştir. Fakat davada Sözleşmenin 26. 
md’sinde belirtilen 6 aylık başvuru süresi geçirildiği için esasa girerek 
                                                      
4 Ahmet Soysal davası, başvuru no. 2012/237, 26.03.2013, para. 19-20. 



Prof. Dr. Sibel İnceoğlu 

Journal of Constitutional Law - Volume: 3 / Issue:5 / Year: 2014 

155

inceleme yapmamış ve başvuruyu kabul edilmez bulmuştur. Bu davada 
başvurucu, iç hukukta Anayasa Mahkemesine SHP tarafından açılan 
iptal davasının sonuçlanmasını beklemiş ve kararın resmi gazetede ya-
yınlanmasından sonra başvurusunu yapmıştır. İHAM’a göre, Türk huku-
kunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru (o tarihte) söz konusu 
değildir, dolayısıyla anayasa yargısı, 26. md anlamında tüketilmesi gere-
ken bir yol değildir, yasa yürürlüğe girdiği gün kesinlik kazanmaktadır, 
çünkü yasa hükmü kişinin cezaevinde iyi halli olup olmadığına bakıl-
maksızın ve başka bir yetkilinin kararına gerek olmaksızın doğrudan 
uygulanabilmektedir. Sözleşmenin 26. md’si kesin kararın verildiği ta-
rihten başlayarak 6 ay içinde başvurulabileceğini öngörmektedir, dolayı-
sıyla yasanın yürürlüğe girdiği tarih 6 aylık sürenin başladığı tarihtir. 
İlgili davada ise bu süre geçirilmiştir. 

İHAM’ın Türkiye’ye ili şkin Gerger kararı5 da konumuz açısından 
ilginçtir. Yukarıda incelenen 3713 sayılı yasanın başka bir yönü açısın-
dan yapılan bir başvurudur. Başvurucu, 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununun 8. md’sinin 1. fkr.’dan hüküm giymiş ve yasanın 17. md’si 
gereğince şartla salıvermeden yararlanmıştır. Başvurucu, Ceza Kanunu 
çerçevesinde hüküm giyenlerin şartla salıvermeden yararlanmaları için 
cezalarının yarısını çekmeleri aranırken, ilgili yasa nedeniyle, kendisinin 
cezanın dörtte üçünü çekmek zorunda kaldığını, bu farkın Sözleşmenin 
14. md’sine aykırı olduğunu iddia etmiştir. Hükümet, Terörle Mücadele 
Kanunundaki bir suçtan mahkum olanların bu tür suçların çok ciddi ol-
ması nedeniyle şartla salıverilmelerine sınırlama getirildiğini belirtmiştir. 

İHAM mağdurluk statüsü açısından bu başvuruda da bir eksiklik 
görmemiş, kabul edilebilir bulduktan sonra esasa girmiş ve iddianın md 
5/1-a ile bağlantılı olarak 14. md’nin kapsamına girdiğini belirttikten 
sonra 14. md’ye aykırılık bulmamıştır. Mahkeme şöyle demektedir: 
“Yasanın amacı terörist suçları işleyenleri cezalandırmaktır ve bu yasa 
çerçevesinde suç işleyen herkes, şartla salıverme açısından, olağan yasa 
çerçevesinde cezalandırılanlardan daha aleyhte muamele görecektir. 
Bundan şöyle bir sonuç çıkmaktadır, yapılan ayırım farklı insan grupları 
arasında yapılmamış, yasamanın bu tip suçların ağırlığına ilişkin görü-
şüne göre farklı suç tipleri arasında yapılmıştır”. Burada teröre ilişkin 
suçların niteliğinin ağırlığı açısından bir sınıflandırma yapılmasını 

                                                      
5 Gerger v. Turkey, appl. no. 24919/94, 08.07.1999. Bu kararların ve AYM 

uygulamasının incelenmesi bakımından daha geniş bilgi için bkz. Sibel İnceoğlu, 
“Türk Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik 
ve Ayırımcılık Yasağı Çerçevesinde Af, Şartla Salıverme, Dava ve Cezaların Erte-
lenmesi”, Anayasa Mahkemesi’nin 39. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen 
Sempozyum, Ankara 27-28 Nisan 2001, Anayasa Yargısı, Cilt 18, Ankara, 2002, s. 
41-70 
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İHAM haklı bulmaktadır. İHAM’ın bu bakış açısı, AYM’nin 3713 sayılı 
yasanın 17. md’sini Anayasaya aykırı bulmayan norm denetimi yaptığı 
kararı ile örtüşmektedir.6 

AYM’nin yasaya karşı başvuru yapılamayacağına ilişkin hükmü 
Ahmet Soysal kararındaki gibi bu denli geniş yorumlaması gelecekte 
İHAM önünde Türkiye’nin ihlallerle karşılaşılmasına zemin hazırlayıcı 
niteliktedir. Pek çok ayrımcı muamele yasadan kaynaklanabilir. Ayrım-
cılık, benzer durumda olanlardan farklı bir biçimde kişinin hak ve yü-
kümlülüklerinin yasada düzenlenmesi ile ortaya çıkabileceği gibi yasa-
nın benzer durumda olanların tümünü kapsamayarak, kişiyi normun dı-
şına çıkarması ile de ortaya çıkabilir.7 AYM’nin yukarıda ele alınan yo-
rumu karşısında, birinci ihtimalde ayrımcılık yasağı başvurusu yapılma 
olasılığı artacak çünkü yasa uygulanmış olacak fakat ikinci durumda 
yapılamayacaktır. 

 
2) Bireysel Başvuruya Konu Haklar ve Norm Alanı Sınırla -

maları 
AYM, İHAS kapsamındaki Anayasal hakları ve içeriklerini belir-

lerken İHAM içtihatlarıyla birlikte değerlendirme yapmaktadır. Bu ge-
nişletici bir anlayışı ortaya koyması bakımından olumludur. Örneğin 
AYM, Anayasanın 36. md’sinde adil yargılanma hakkının tanımı ve 
unsurları yer almadığı halde, adil yargılanma hakkını düzenleyen İHAS 
md 6’daki unsurları Anayasa maddesine taşımıştır. 

Ayrıca İHAS’ın belirli bir maddesinde yer alan bazı alt ilke ve 
haklar Anayasanın çeşitli maddelerine dağılmış olabilmektedir. AYM 
Anayasanın bütünlüğü ilkesi gereği başka maddelere dağılmış olan ilke-
leri de hakkın düzenlendiği ana maddeyi destekleyici bir biçimde kul-
lanmaktadır. Örneğin İHAS’da adil yargılanma hakkı düzenlenirken (md 
6), makul sürede yargılanma, bu hakkın bir parçası olarak ele alınmıştır. 
Bizim anayasamızda ise adil yargılanma hakkına 36. md’de yer verilir-
ken hakkın içeriği belirlenmemiş, davaların mümkün olan süratle so-
nuçlandırılması bir ilke olarak yargı bölümünde 141. md’nin son 
fkr’sında yer almıştır. AYM son derece yerinde bir biçimde, bir yandan 
36. md’nin içeriğini İHAS md 6’nın içeriği ile doldururken, diğer yan-
dan Anayasanın 36 ve 141. md’lerini birlikte değerlendirerek karar ver-
miştir.8 

                                                      
6 E. 1991/18, K. 1992/20, K.T. 31.03.1992. 
7 Bkz. Merih Öden, Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin yay.,Ankara 2003, 

s. 289-315. 
8 Güher Ergun ve Tosun Tayfun Ergun davası, başvuru no. 2012/13, 02.07.2013, para. 39. 
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Anayasanın 148/3 md’si gereği, bireysel başvuru yapılabilmesi 
için hakkın hem İHAS’da hem Anayasada yer alıyor olması gerekir. 
Fakat AYM’nin bu düzenlemeyi yorumlayış biçimi bizim şu soruyu 
sormamıza neden olmaktadır: Anayasada daha geniş düzenlenmiş bir 
hakkın İHAS’da daha dar düzenlenmesi halinde, md 148/3, İHAS’ı da-
raltıcı bir belge olarak kullanmayı gerektirir mi? 

İHAS bazı hak ve özgürlüklerin norm alanını sınırlamış veya bağlı 
nitelikte düzenlemiştir. Adil yargılanma hakkını düzenleyen md 6 ile 
ayrımcılık yasağını düzenleyen md 14 buna örnek verilebilir. Anayasa 
ise bu konularda bir daraltmaya gitmemiştir. 

Konuyu biraz daha açacak olursak, örneğin adil yargılanma hak-
kını düzenleyen Anayasanın 36. md’si “herkes” kavramını kullanır, do-
layısıyla herkesin herhangi bir dava türü ya da davada bulunduğu konum 
sınırlaması olmaksızın adil yargılanma hakkına sahip olduğunu vurgular. 
Oysa İHAS md 6, sadece suç isnadı ile medeni hak ve yükümlülüklere 
ili şkin nizaların karara bağlandığı davalarda adil yargılanma hakkını 
tanır. 

Ayrımcılık yasağını düzenleyen İHAS md 14 de, “Bu Sözleşmede 
beyan edilen hak ve özgürlüklerin kullanılması, cins, ırk, renk, dil, 
din…gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılmaksızın güvence altına 
alınır” derken, aynı yasağı düzenleyen Anayasanın 10. md’si “herkes, 
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve ben-
zeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” demektedir. 
İHAS ayrımcılık yasağını Sözleşmedeki diğer hakların kullanımıyla iliş-
kilendirirken (bağlı hüküm), Anayasada hak öznesi herkestir ve ayrım-
cılık yasağı tanımlanırken Anayasada tanınmış diğer hakların kullanıl-
ması ile bir bağlantı kurulmamıştır (bağımsız hüküm). Öyle olsaydı bile 
Anayasadaki hak ve özgürlükler Sözleşmedekinden nicelik olarak daha 
fazla olduğundan Anayasa yine de daha geniş bir norm alanına sahip 
olacaktı. 

Nitekim Anayasa md 40/1 yetkili makama başvuru hakkını dü-
zenlerken “Anayasa ile tanınmış hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes” 
tanımını kullanarak bir daraltmaya gitmiştir. İHAS da benzer şekilde 13. 
md’de “bu Sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen 
herkes…” ifadesini kullanarak etkili başvuru hakkının norm alanını sı-
nırlı tutmuş bağlı bir hüküm olarak düzenlemiştir. Fakat Sözleşme ile 
kıyaslandığında Anayasada mevcut olan hak ve özgürlükler nicelik ba-
kımından daha fazladır. O halde Anayasanın 40. md’sinin norm alanı 
İHAS’ın 13. md’sinin norm alanından daha geniştir. 

Bireysel başvuru hakkını düzenleyen Anayasa maddesi, “Anaya-
sada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin” ihlali durumunda 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu tanımaktadır. Buradaki kritik 
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soru şudur: Yukarıda örneklenen hak ve özgürlükler bakımından AYM, 
norm alanı Anayasaya göre daha dar olan İHAS md’sini esas alarak mı 
başvuruyu kabul edecek ya da reddedecektir yoksa İHAS md’sindeki 
hak ile paralel hakkı Anayasada tespit etmekle yetinip İHAS’daki daral-
tılmış norm alanını bir tarafa bırakacak mıdır? 

2010 değişikli ği gerekçesinde ve değişikli ğin tartışılması sırasında 
AYM’ye bireysel başvuru hakkının kabul edilme nedenlerinden biri ola-
rak İHAM önündeki ihlalleri azaltmak gösterilmiştir. Genetik yorumdan 
yola çıkılırsa tali kurucu iktidarın İHAM önündeki ihlalleri azaltma ira-
desinin varlığı yadsınamaz. Sadece bu irade esas alındığı takdirde Ana-
yasadaki geniş norm alanını değil Sözleşmedeki dar alanı benimsemek 
mümkün olabilir. 

Diğer yandan söz konusu Anayasa değişikli ğinin tek nedenin 
İHAM önündeki ihlalleri azaltmak olmadığı da Anayasa Değişikli ği 
Teklifinin gerekçesinde ve Anayasa Komisyonu Raporunda açıklıkla 
görülebilmektedir. Teklif gerekçesinde Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvurunun kabulünde pek çok uygar9 ülkeden esinlenildiği vurgulan-
mış, bu ülkelerdeki temel hakların korunması amacıyla benimsenen ana-
yasa şikayeti ya da bireysel başvuru usulleri örnek gösterilmiştir. Bu 
noktada sözü edilen ülkelerde bireysel başvuru yolunun İHAS’la sınır-
lanmamış olduğunu hatırlatalım. 

Ayrıca Teklif gerekçesinde “Türkiye’de iyi işleyen bir bireysel 
başvuru sisteminin kurulmasının haklar ve hukukun üstünlüğü temelin-
deki standartları yükselteceği” vurgulanmıştır. Gerekçede şu ifade de yer 
almaktadır: “bireysel başvuru yolunun kabul edilmesi, bir yandan bi-
reylerin sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmasını 
sağlayacak, öte yandan da kamu organlarını, Anayasaya ve kanunlara 
daha uygun davranma konusunda zorlayacaktır”. Anayasa Komisyonu 
Raporunda da, bireysel başvuru hakkının tanınmasıyla “Anayasa Mah-
kemesi bugüne kadar devletçi anlayışla devleti ve sistemi koruyan şe-
kilde algılanırken, artık özgürlükçü kararlar veren özgürlükleri güven-
ceye alan şekilde algılanacağı, prestijinin artacağı”10 belirtilmiştir. 

Bütün bu ifadelerden, Anayasa değişikli ği yapan iradenin tek ama-
cının İHAM önündeki ihlalleri azaltmak olmadığı genel olarak temel hak 
ve özgürlüklerle ilgili standardı yükseltmek olduğu görülebilmektedir. 
Bu nedenle genetik yorumla dahi İHAS’ı anayasal hakları daraltıcı bir 
biçimde kullanmak mümkün değildir. 

Ayrıca sözel anlamda 148. md’ye bakıldığında esas dayanak nok-
tasının anayasal hak ve özgürlükler olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. 

                                                      
9 Terim aynen Teklif gerekçesinden alıntılanmıştır. 
10 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss497.pdf (Erişim: 10.01.2013). 
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“Kapsamındaki herhangi birinin” olarak kullanılan ifade Anayasadaki 
hak ya da özgürlüğün norm alanının sınırlarını belirlemekten ziyade 
hangi hak ve özgürlükler bakımından bireysel başvurunun yapılabilece-
ğini göstermek için kullanılmıştır. Diğer bir deyişle AYM’ye belirli sayı 
ve tipteki anayasal hak ve özgürlükler için başvuruyu kabul etme yetkisi 
verilmiştir. Bireysel başvuruya konu edilebilecek hak ve özgürlükler için 
bir katalog oluşturulmuştur. İHAS sadece bu katalogun belirlenmesinde 
sınırlayıcıdır, hak ve özgürlüklerin norm alanının belirlenmesinde değil. 

Diğer yandan İHAS’ın amacı insan hakları bakımından en alt, as-
gari standardı belirlemektir. Başka bir deyişle Sözleşme iç hukuk açısın-
dan asgari bir sınır koymaktadır. İHAS’ın 53. maddesinde yer alan “Bu 
Sözleşmenin hiçbir hükmü herhangi bir Yüksek Sözleşmeci Tarafın ya-
saları… çerçevesinde güvence altına alınmış olan insan hakları ve temel 
özgürlükleri sınırlandırıyor veya derogasyona gidilmesine olanak tanı-
yor olarak yorumlanmayacaktır” şeklindeki düzenleme Anayasada daha 
geniş norm alanına sahip hakların İHAS çerçevesinde daraltılması yakla-
şımına olanak tanımamaktadır. Anayasada daha üst bir standart varken 
daha düşük bir standardı esas almak İHAS’ın amacına uygun görünme-
mektedir. 

Anayasa çeşitli maddelerinde uluslararası hukuka ve özellikle de 
insan haklarına ilişkin uluslararası hukuka atıf yaparken (md 15/1, 16, 
90/5) sadece İHAS’ı değil diğer insan haklarına ilişkin belgeleri de kap-
sar bir ifade kullanmaktadır. Örneğin 15 ve 16. md’ler uluslararası hu-
kuka atıf yapmaktadır ki bunun içine İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
de girmektedir. Bu Bildirge ayrımcılık yasağı/eşitlik ilkesini, etkili baş-
vuru yolunu ya da adil yargılanma hakkını düzenlerken söz konusu hak-
ların norm alanlarını İHAS gibi sınırlamamıştır (md 7, 8, 10). Bu an-
lamda Anayasanın bütünlüğü ilkesi ve uluslararası insan hakları huku-
kuna uyumun gözetilmesi düşünüldüğünde de İHAS’daki hak ile paralel 
olan hak ya da özgürlükleri Anayasada tespit etmekle yetinip, 
İHAS’daki daraltılmış norm alanını bir tarafa bırakmak daha uygun bir 
yöntem olarak görünmektedir. 

Yaklaşık 60 yıl önce yazılan İHAS’ın sözü 1950’lerin devlet – bi-
rey - toplum anlayışını yansıtır. İHAM Avrupa’daki devlet, toplum ve 
birey algısına yönelik dönüşümü kararlarına yansıtmaktadır. Bu nedenle 
belirtilen maddelerde yer alan norm alanına yönelik daraltmaları dina-
mik bir yorumla genişletme eğilimindedir. İHAM’ın bu yaklaşımı da 
anayasal hak ve özgürlüklerde İHAS’a kıyasla ortaya çıkabilecek daha 
yüksek standardı benimseme bakımından destekleyicidir. 
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Fakat AYM yukarıda belirttiğim görüşlerime11 katılmadığını 
açıkça ifade etmiştir. AYM, Sözleşmenin aksine norm alanı sınırlanma-
mış olan veya bağımsız nitelikte düzenlenmiş anayasal hak ve özgür-
lükleri Sözleşmedeki sınırlamaları esas alarak yorumlamıştır. 

Anayasa Mahkemesi Onurhan Solmaz kararında her üç madde ba-
kımından İHAS’taki norm alanı sınırlamasını esas almıştır. Başvurucu, 
bu davada, hak arama hürriyetinin, transseksüel olması nedeniyle kısıt-
landığını iddia etmiştir. Başvurucu, adil yargılanma hakkının yalnızca 
sanıkların haklarına ilişkin olmadığını, etkili soruşturma ve kovuşturma 
yapılmaması hâlinin, mağdurların haklarını da ihlal edeceğine değinmiş-
tir. Başvurucunun şikâyetine konu olan ve transseksüelleri topluluk ola-
rak aşağıladığını iddia ettiği köşe yazısının ifade özgürlüğü kapsamında 
değerlendirildiğini, oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin cinsel 
yönelimle ilgili olarak toplulukları aşağılayıcı ve nefret söylemi içeren 
ifadeleri, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmediğini belirtmiştir. 
Başvurucu, Cumhuriyet savcısının, başvurucunun transseksüel olması 
nedeniyle farklı uygulama yaparak söz konusu köşe yazısı hakkında 
kamu davası açmadığını, bu şekilde kendisine ayrımcılık yapıldığını 
iddia etmiştir. Bu davada Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen hak 
arama hürriyetinin yanı sıra etkili soruşturma yapılmadığından 40. mad-
desinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ve 10. maddesinde düzenle-
nen eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini öne sürmüştür. 

AYM ise şöyle diyor: “Anayasa Mahkemesine yapılan bir bireysel 
başvurunun esasının incelenebilmesi için, kamu gücü tarafından müda-
hale edildiği iddia edilen hakkın Anayasa’da güvence altına alınmış 
olmasının yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Sözleşme) ve Tür-
kiye’nin taraf olduğu ek protokollerinin kapsamına da girmesi gerekir. 
Bir başka ifadeyle, Anayasa ve Sözleşme’nin ortak koruma alanı dışında 
kalan bir hak ihlali iddiasını içeren başvurunun kabul edilebilir oldu-
ğuna karar verilmesi mümkün değildir. ”12 

Bu durumda AYM ortada başvurucu hakkında ileri sürülmüş bir 
suç isnadı veya karara bağlanacak medeni hak ve yükümlülük uyuşmaz-
lığı olmadığından hareketle 36. md’nin uygulanabilir olmadığına İHAM 
kararlarına atıfla karar vermiştir. Benzer yorumlar md 10 ve 40 için de 
yapılmıştır. AYM şöyle diyor: “Başvurucunun, Anayasa’nın 10. madde-
sinde düzenlenen eşitlik ilkesi ve Sözleşme’nin 14. maddesinde düzenle-
nen ayrımcılık yasağı ile Anayasa’nın 40. ve Sözleşme’nin 13. maddele-
                                                      
11 Bu görüş daha önce tarafımdan dile getirilmişti bkz. Sibel İnceoglu, “Hak ve Özgür-

lükleri Sınırlama ve Güvence Rejimi”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa; 
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, ed. Sibel 
İnceoğlu, 3. b., Beta yay (1. Baskı Avrupa Konseyi yay.), İstanbul 2013, s.50-52. 

12 Onurhan Solmaz davası, başvuru no. 2012/1049, 26.03.2013, para. 18. 
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rinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine yönelik iddiala-
rının, bahsi geçen maddelerdeki ifadeler dikkate alındığında, soyut ola-
rak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, mutlaka Anayasa ve Sözleşme 
kapsamında yer alan diğer temel hak ve özgürlüklerle bağlantılı olarak 
ele alınması gerekir. Bir başka ifadeyle ayrımcılık yasağı ve etkili baş-
vuru hakkının ihlal edilip edilmediğinin tartışılabilmesi için, ihlal iddia-
sının, kişinin hangi temel hak ve özgürlüğü konusunda ayrımcılığa ma-
ruz kaldığı ve hangi temel hak ve özgürlüğü konusunda etkili başvuru 
hakkının kısıtlandığı sorularına cevap verebilmesi gerekmektedir.”13 

Şöyle devam ediyor: “Başvurucunun, eşitlik ilkesinin ihlali ve et-
kili başvuru hakkının sağlanmadığı iddialarının, başvurunun temelini 
oluşturan adil yargılanma hakkı çerçevesinde ve bu hakla bağlantılı 
olarak ele alınması zorunluluğu vardır. Dolayısıyla ayırımcılık yasağı ve 
etkili başvuru hakkı, bağımsız nitelikte koruma işlevine sahip olmayıp, 
temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını, korunmasını ve başvuru yol-
larını güvence altına alan tamamlayıcı nitelikte haklardandır. Bu çerçe-
vede, başvurucunun adil yargılanma hakkı kapsamına giren bir hakkına 
yönelik müdahale bulunmaması nedeniyle ayırımcılık yasağı ve etkili 
başvuru hakkının somut başvuru açısından uygulanabilmesi mümkün 
değildir .”14 

Bu davada AYM sadece belirtilen anayasal hakların norm alanını 
Anayasada olduğundan daha fazla sınırlamakla kalmamış, 40 ve 10. 
md’lerin yorumlanmasında başvurucunun öz itibariyle ihlal iddialarını 
değil sadece sözel ifadelerini dikkate alarak da bir daraltma yapmış gö-
rünmektedir. Başvurucu açıkça özel yaşam hakkından söz etmese de 
özünde transseksüel olması nedeniyle ayrımcı muameleye tabi tutuldu-
ğunu dile getirmektedir. Transseksüellik gibi kişinin cinsel yönelimleri-
nin özel yaşamının bir parçası olduğunda kuşku yoktur.15 Bu noktada 
AY’daki 17 ve 20. md’lerle bağlantı kurarak 10 ve 40. md’ler değerlen-
dirilebilirdi. Bu yapılmayarak ikinci bir daraltma daha yapılmıştır. 

AYM’nin hakkın norm alanını daraltan bu yaklaşımı eşitlik ilkesi 
ve ayrımcılık yasağı bakımından Göksel Korkmaz ve Necmettin Doğru 
davalarında yeniden ortaya koyulmuştur.16 Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık 
yasağı Anayasada bağlı nitelikte (subordinate) bir hüküm olarak düzen-
lenmediği, diğer bir deyişle özerk (autonomous) bir hüküm olarak dü-
                                                      
13 Para. 33. 
14 Para. 34. 
15 Bkz. Gülay Arslan Öncü, “Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı”, İnsan 

Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Kapsamında Bir İnceleme, s. 307 vd. 

16 Göksel Korkmaz davası, başvuru no. 2012/869, 16.04.2013. Necmettin Doğru davası, 
başvuru no. 2013/1337, 16.05.2013.  
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zenlenmiş olduğu halde, bağlı bir hüküm olarak düzenleyen İHAS esas 
alınmıştır. AYM Göksel Korkmaz kararında şöyle diyor: “ayırımcılık 
yasağı, bağımsız nitelikte koruma işlevine sahip olmayıp, temel hak ve 
özgürlüklerin kullanılması ve korunmasını güvence altına alan tamam-
layıcı nitelikte bir haktır.”17 

Diğer yandan İHAM sosyal güvenlik hakkını, mülkiyet hakkı 
bağlamında,18 çalışma hakkını ise, özel hayata ve aile hayatına saygı 
gösterilmesi hakkı kapsamında19 değerlendirerek bu konuda esnek bir 
yaklaşım benimsemiştir. Dolayısıyla İHAS’ın 14. maddesinin konu ba-
kımından sağladığı koruma sözel olarak sınırlı olsa da zaman içerisinde 
içtihatlarla kapsamın genişletildiği söylenebilir.20 AYM’nin aynı eğilimi 
gösterdiğini şimdilik söylemek güçtür. Necmettin Doğru kararında Em-
niyet Teşkilatında (B) grubu polis amiri olarak görev yapan başvurucu, 
(A) grubu polis amiri olarak değerlendirilmesi yönündeki talebinin red-
dine ilişkin işlem nedeniyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ileri sür-
mektedir. Başvurucunun mülkiyet ve özel yaşamıyla bağlantılı bir du-
rumun söz konusu olup olmadığı tartışmasına AYM girmemeyi tercih 
etmiştir.21 

Adil yargılanma hakkı bakımından da norm alanını daraltan yakla-
şımın başka davalara yansıdığını görmek mümkündür. Örneğin Adnan 
Oktar davasında, başvurucu şahsına karşı hakaret suçu işlendiği iddia-
sıyla Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyet üzerine etkin 
bir soruşturma yürütülmemesinin Anayasa’nın 36. maddesini ihlal etti-
ğini ileri sürmüştür. Bu davada da 36. md’nin norm alanı dar yorumlana-
rak konu bakımından yetkisizlik kararı verilmiştir. İHAM’ın Perez-
Fransa kararına atıfla suçtan zarar görenin md 36’daki adil yargılanma 
hakkından yararlanamayacağı tekrarlanmıştır.22 

Bununla beraber AYM’nin İHAS’daki norm alanını esas alan 
yaklaşımının istikrar kazanıp kazanmadığı konusunda kuşkular yarata-
bilecek kararları da yayımlanmıştır. İHAS md 6 çerçevesinde medeni 
                                                      
17 Göksel Korkmaz davası, para. 26. 
18 Gaygusuz v. Austria, appl. no. 17371/90, 16.09.1996; Stec and others v. U.K., (Grand 

Chamber), appl. no. 65731/01, 65900/01, 12.04.2006; Luczak v. Poland, appl. no. 
77782/01, 27.11.2007. 

19 Sidabras and Dziautas v. Lithuania, appl. no. 55480/00, 59330/00, 27.07.2004; 
Rainys and Gasparavicius v. Lithuania, appl. no. 70665/01, 74345/01, 07.04.2005; 
Bigaeva v. Grece, appl. no. 26713/05, 28.05.2009. 

20 Bilgi için bkz. Ulaş Karan, “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsa-
mında Bir İnceleme, s. 459 vd. 

21 Necmettin Doğru davası, para. 20-23. 
22 Adnan Oktar davası, başvuru no. 2012/917, 16.04.2013, para. 22.  
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hak ve yükümlülüğe ilişkin bir uyuşmazlığın karara bağlanıp bağlanma-
dığı bu güne kadar verdiği kararlarda henüz hiç tartışılmamıştır. Oysa bu 
tartışmanın zorunlu olduğu çeşitli davalar AYM önüne gelmiştir. Örne-
ğin Yaşasın Aslan kararında bir medeni hak ve yükümlülüğe ilişkin 
uyuşmazlığın karara bağlanıp bağlanmadığı tartışılmaksızın, diğer bir 
deyişle 36. md’nin uygulanabilir olup olmadığı incelenmeksizin 36. md 
bakımından değerlendirme yapılmıştır. Asker olan başvurucu bu davada, 
Balıkesir Asker Hastanesinin 27/1/2009 tarihli raporu ile hakkında “kro-
nik nitelikte anksiyete bozukluğu” teşhisinin konulması ve “sınıfının kıta 
komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerinde görev yapar” değer-
lendirmesinin yapılması nedeniyle, nöbet hizmetlerinden muaf tutulması 
gerektiği konusunda yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali 
istemiyle açtığı davanın makul sürede bitirilmediğinden şikayet etmiştir. 

AYM bu davada 36. md’nin yukarıdaki ölçütler çerçevesinde uy-
gulanır olup olmadığına bakmaksızın makul süre bakımından inceleme 
yapmıştır.23 Oysa İHAM’ın asker, polis, yargıç, savcı gibi devlete özel 
bir sadakat ve güven bağı ile bağlı olan statülerde görev yapanlar bakı-
mından 6. md’nin uygulanırlığı ile ilgili içtihatları vardır.24 Bu tür sta-
tüde olanların kariyerleri ve işten çıkarılmalarına ilişkin olarak devlete 
karşı açtıkları davalarda, davaya konu uyuşmazlığın niteliği, bu karara 
karşı iç hukukta hukuk yolu olup olmadığı incelenerek uygulanırlık yö-
nünden karara varılmaktadır.25 

Kürşat Eyol davasında başvurucu, emekliye sevk edilerek Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesine yönelik işlem hakkında 
açtığı iptal davasının hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılması kararına dayanılarak reddedildiğini belirterek Anayasa’nın 38. 
maddesinin dördüncü fıkrasında tanımlanan masumiyet karinesinin ihlal 
edildiğini ileri sürmüştür. Bu davada da tartışma konusu özünde adil 
yargılanma hakkı olmasına rağmen, Yaşasın Aslan kararına benzer şe-
kilde başvurucunun medeni hak ve yükümlülüklerine ilişkin bir uyuş-
mazlığın olup olmadığı test edilmeden masumiyet karinesi bakımından 
değerlendirme yapılmıştır.26 

                                                      
23 Yaşasın Aslan davası, başvuru no. 2013/1134, 16.05.2013.  
24 Pellegrin v. France, (Grand Chamber), appl. no. 28541/95, 08.12.1999 ve Vilho 

Eskelinen and other v. Finland, (Grand Chamber), appl. no. 63235/00, 19.04.2007 
kararları. 

25 Bkz. Vilho Eskelinen and other v. Finland, para. 62. Sukut v. Turkey, (admissibility), 
appl. no. 59773/00, 11.09.2007. İHAM iç hukukta yargı yolunun açık olması du-
rumlarında devlet gücünü icra eden bu tür meslektekilerin işveren sıfatıyla hareket 
eden devlet ile uyuşmazlıklarına 6. md’nin uygulanabilir olduğu izlenimi vermekte-
dir. 

26 Kürşat Eyol davası, başvuru no. 2012/665, 13.06.2013. 
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Yukarıda zikredilen bu iki davada md 36’nın uygulanır olduğu yö-
nünde karar vermek elbette mümkündür ve hatta böyle de olmalıdır. 
Çünkü bu iki davada da iç hukukta aleyhine yargı yolu açık olan işlemler 
söz konusudur. Dolayısıyla İHAS 6. md’nin uygulanmaz olmasında et-
kili olan Vilho Eskelinen kararı ölçütlerinden biri bu davalarda gerçek-
leşmemiştir. Fakat AYM söz konusu davalarda md 36’nın uygulanır 
olup olmadığına ilişkin tartışmaya hiç girmeyerek, erken dönem kararla-
rında yaptığı norm alanı daraltmasından vazgeçtiği kuşkusu doğurmuş-
tur. AYM uygulanabilirlik testine devam etme eğilimindeyse medeni 
hak ve yükümlülüğe ilişkin uyuşmazlıklar bakımından ilk içtihatlarında, 
en azından ilkeleri ortaya koymaya yönelik olarak, söz konusu tartışmayı 
yapmalıydı. 

Kararın değerlendirme bölümünde 36. md’ye atıf yapılan Erdinç 
Engin davasında da suç isnadı ya da medeni hak ve yükümlülüğe ilişkin 
bir uyuşmazlığın karara bağlanıp bağlanmadığı diğer örneklere benzer 
şekilde test edilmemiştir. Bu olayda başvurucunun borcunu taksitler ha-
linde ödeyeceğine dair taahhüdünü ihlali nedeniyle mahkeme tarafından 
hakkında üç aya kadar hapsen tazyikine karar verilmiştir. Başvurucu adil 
yargılanma hakkının ve sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine 
getirilememesinden dolayı özgürlüğü kısıtlama yasağının ihlal edildiğini 
ileri sürmüştür.27 “Hapsen tazyik kararı bir suç isnadının karara bağlan-
masını mı içermektedir?” Bu sorunun AYM kararının gerekçesinde so-
rulmamış olduğu anlaşılmaktadır. Kararda md 36’nın uygulanır olup 
olmadığı ele alınmaksızın ve test edilmeksizin, adil yargılanma hakkı 
bakımından değerlendirme yapılarak, başvuru açıkça dayanaktan yoksun 
bulunmuştur. 

Karar gerekçelerinin özenli bir biçimde hazırlanması önem arz 
eder. Kararlar arası tutarlılık toplumun AYM kararlarını anlaması ve 
güven duyması bakımından son derece önemlidir. Yukarıda alıntılanan 
kararlar AYM’nin uyguladığı testler ve içtihatların devamlılığı konu-
sunda kuşkular doğurmaktadır. 

 
3) Birden Fazla Hak İhlalleri ve AYM’nin Özerk Yorum Yetkisi 
AYM tarafından karara bağlanan bazı davalarda birden fazla hak 

ihlali iddiası veya özünde birden fazla hak söz konusu olmuştur. Fakat 
AYM her zaman bu hak ihlali iddialarının tamamını ayrı ayrı değerlen-
dirmeye almayabilmiştir. Örneğin Necati Gündüz ve Recep Gündüz da-
vasında, başvurucular 36. md’nin yanı sıra 19, 35 ve 41. md’lerin de 
ihlal edildiğini belirtmektedir. Başvurucular, haklarında açılan tazminat 
davasında, ilk bilirkişi raporundan farklı bir kusur oranı içeren ikinci 

                                                      
27 Erdinç Engin davası, başvuru no. 2012/695, 12.02.2013, para. 16. 
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bilirki şi raporuna dayanılarak aleyhlerinde tazminata hükmedildiğini 
belirterek, Anayasa’nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35., adil yargı-
lanma hakkını düzenleyen 36., ailenin korunmasını düzenleyen 41. ve 
kişi özgürlüğü ve güvenliğini düzenleyen 19. maddelerindeki haklarının 
ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir. Fakat AYM kararında 36. md dışın-
daki maddelere hiç değinmemiştir.28 

Nitekim AYM çeşitli kararlarında başvurucunun hukuki nitelemesi 
ile bağlı olmadığını, kendisinin bu konuda özerk bir biçimde niteleme 
yapabileceğini belirtmektedir. 

Örneğin Miraş Mühendislik İnş. Taah. Reklam Paz. Tic. A.Ş. dava-
sında şöyle demektedir: “Başvurucu, her ne kadar kamulaştırmasız el 
atma nedeniyle tazminat istemlerinde Yargıtayın farklı dairelerince 
kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizle tahsile karar verilmesinin 
eşitlik ilkesini ihlal ettiğini ileri sürmüşse de Anayasa Mahkemesi, olay-
ların başvurucu tarafından yapılan hukuki tavsifi ile bağlı değildir.  Baş-
vurucunun bu iddialarının özü, anılan kararın adil olmadığı iddiasına 
dayandığından söz konusu iddialar, adil yargılanma hakkı çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Dolayısıyla başvurunun, mülkiyet ve adil yargı-
lanma haklarının ihlali iddiaları altında incelenmesi gerekmektedir.”29 

Bu yaklaşım elbette ilke olarak doğru olsa da çok dikkatli değer-
lendirmeler yapılmasını gerektirir. Ayrıca AYM başvurucunun hukuki 
nitelemesi ile bağlı olmadığını açıkladığına göre, bu durumu başvurucu 
lehine kullanma olanağına dönüştürebileceğini de hatırlamalıdır. Başvu-
rucu tarafından açıkça dile getirilmemiş hukuki nitelemeyi pek ala AYM 
kendisi başvurucunun nitelemesinden bağımsız bir biçimde yapabilir. 

Örneğin Erdinç Engin davasında başvurucu adil yargılanma hak-
kının yanı sıra sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmeme-
sinden dolayı özgürlüğü kısıtlama yasağının da (md 38/8) ihlal edildiğini 
ileri sürmüştür. AYM Anayasadaki bu yasağın İHAS ve Türkiye’nin 
taraf olduğu Protokollerde korunmadığından hareketle başvuruyu açıkça 
dayanaktan yoksun30 kabul etmiştir.31 Oysa başvurucunun bu iddiası 
                                                      
28 Necati Gündüz ve Recep Gündüz davası, başvuru no. 2012/1027, 12.02.2013.  
29 Miraş Mühendislik İnş. Taah. Reklam Paz. Tic. A.Ş. davası, başvuru no. 2012/1056, 

16.04.2013, para. 24. 
30 Erdinç Engin davasındaki en dikkat çekici kavram kargaşası, “konu bakımından 

yetkisizlik” nedeniyle kabul edilmezlik kararı verilmesi gerekirken, “açıkça daya-
naktan yoksunluk” nedenine dayanılarak başvurunun reddedilmesidir. Örneğin İ.Ç. 
davasında doğru ve yerinde bir biçimde “konu bakımından yetkisizlik” nedeniyle ka-
bul edilmezlik kararı verilmiştir. İ.Ç. davası, başvuru no. 2013/439, 16.04.2013, para. 
21. AYM’nin en kısa sürede bu kavram kargaşasına son vermesi istikrarlı bir içtihat 
oluşması ve gelecekte başvuru yapacakların AYM’nin ölçütlerini anlayabilmeleri ba-
kımından son derece önemlidir. 
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özünde kişi özgürlüğüne müdahaleyi içermektedir. Bu nedenle başvuru-
cunun olayları hukuki nitelemesine bağlı kalmaksızın, AYM’nin olayları 
özerk bir biçimde nitelemesi ve başvuruyu Anayasanın 19. md’si bakı-
mından da incelemesi mümkün olabilirdi. 

Benzer biçimde Vedat Benli kararında başvurucu cezaların kanuna 
aykırı biçimde içtima edilmesi ve birbirinden farklı mahkeme kararları 
olması nedeniyle gerekenden uzun hapsedilmesinden şikayetçi olmuştur. 
AYM md 36’da yer alan adil yargılanma hakkı açısında değerlendirme 
yapmakla yetinmiş ve başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.32 
Oysa mahkeme kararları arasındaki farklılık ve tutarsızlık, Anayasa md 
19/2’de yer alan yasallık ilkesi bakımından da değerlendirilebilirdi, 
çünkü md 19/2 bakımından yasanın erişilebilir olmasının yanı sıra belir-
lili ği ve öngörülebilirliği de önemlidir. 

 
4) Hak ve İlkelerin Dengelenmesi 
Özellikle sınırlama sebebi öngörülmemiş hak ve özgürlükler ba-

kımından çatışan anayasal hak ve ilkeler karşısında bir dengelemeye 
gidilmesi meselesi anayasa hukukunun en önemli tartışma konularından 
biridir. AYM’nin norm denetimi yaptığı bazı davalarda da gündeme 
gelmiştir. Anayasanın bütünlüğü ilkesi gereği çatışan anayasal hak ve 
ilkelerin, birini diğerine üstün kılmaksızın, dengelenmesi gerekir.33 

AYM bireysel başvuru kararlarında da çatışan hak ve ilkeleri de-
ğerlendirmek zorunda kalmıştır. Tufan Şahin kararında anayasanın bü-
tünlüğü ilkesi üzerinde durmuştur. AYM bu kararda adli para cezasına 
karşı kanun yolunun kapalı olmasının hak arama özgürlüğüne aykırı 
olduğu iddiasını ele almıştır. Hak arama özgürlüğünü düzenleyen mad-
dede sınırlama sebebi öngörülmemiştir. Fakat bu durum başka anayasal 
hak ve ilkelerle bir çatışma olduğunda bir dengeleme yapılamayacağı 
anlamına gelmez. AYM şöyle demektedir: “Anayasa’nın tüm maddeleri 
aynı etki ve değerde olup, aralarında bir üstünlük sıralaması bulunma-
dığından, uygulamada bunlardan birine öncelik tanımak olanaklı değil-
dir. Bu nedenle, kimi zaman zorunlu olarak birlikte uygulanan iki Ana-
yasa kuralından biri, diğerinin sınırını oluşturabilmektedir.”34 

Yukarıdaki gerekçe daha önce AYM’nin norm denetimi yaptığı 
davalarda da kullanılmıştı. Fakat bu gerekçenin sorunlu bir ifadelen-

                                                                                                                                 
31 Erdinç Engin davası, para. 27-29. 
32 Vedat Benli davası, başvuru no. 2013/307, 16.05.2013. 
33 Bkz. Sibel İnceoğlu, “Hak ve Özgürlükleri Sınırlama ve Güvence Rejimi”, İnsan 

Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Kapsamında Bir İnceleme, s. 24-26. 

34 Tufan Şahin davası, başvuru no. 2012/799, 26.03.2013, para. 17.  
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dirme içerdiğini belirtmek gerekir. AYM haklı olarak anayasanın bü-
tünlüğü ilkesine ve maddelerin eşit değerde olduğuna yer vermekle bir-
likte, bir hakkın diğerinin sınırı olabileceğine dikkat çekmektedir. Oysa 
çatışan hak ve ilkeler olduğunda birini diğerinin sınırı olarak görmek-
tense her ikisinin de eşit değerde olduğu akılda tutularak dengelenmesi 
(tartım) daha anlamlı olacaktır. Biri diğerinin sınırı olarak görüldüğünde 
dolaylı olarak bir hiyerarşi kurulduğu izlenimi ortaya çıkabilir. Oysa 
dengeleme her iki değere de özlerini kaybetmeksizin koruma sağlamak-
tır. Bir tür oranlılık testidir. 

Nitekim bu davada 141. md’de yer alan ve aslında 36. md’de dü-
zenlenen adil yargılanma hakkının da bir parçası olan “davaların müm-
kün olan süratle sonuçlandırılması” ilkesi karşısında bazı davalarda, tek 
dereceli bir yargılamanın mümkün olması gerektiği, bunun hak arama 
özgürlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceği yukarıdaki dengeleme yapılarak 
vurgulanabilirdi. Nitekim İHAM bu değerlendirmeyi kararlarında yap-
maktadır. AYM 141. md’den söz etmekle birlikte konuyu bu açıdan de-
rinleştirmek yerine, esas olarak 142. md ve İHAS Ek 7. Protokol açısın-
dan gerekçelendirmiştir. 

AYM’ye göre md 142’de “mahkemelerin kuruluşunun, görev ve 
yetkilerinin, işleyişinin ve yargılama usullerinin” kanunla düzenlenmesi 
öngörülmüştür. Buna göre, usul kanunlarının Anayasa’ya uygun olmak 
koşuluyla düzenlenmesi kanun koyucunun takdirine bırakılmıştır. Ana-
yasa’da tüm mahkeme kararlarının temyiz edilebilmesi hakkını içeren 
bir kurala yer verilmemiştir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nin Türkiye tarafından imzalanan ancak henüz onaylanmayan Ek 7 
nolu protokolünün “Cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı”nı 
düzenleyen 2. maddesinde “az önemli suçlar” yönünden bu hakka istisna 
getirilebileceğinin düzenlendiğini belirtmektedir. Az önemli suçlar kate-
gorisini AYM, adalet duygusunu rencide etmeyecek veya hukuk devleti 
kavramıyla bağdaşmayacak sonuçlara yol açmayan suçlar olarak tanım-
lamaktadır. Elbette bu tür kategorilerin tanımlanması her zaman az çok 
muğlak bir alan yaratmaktadır. Hangileri az önemli suç hangileri önemli 
suç olarak tespit edilecektir? Bu belirlemeyi nesnel biçimde yapmak 
kolay değildir ve eleştirileri zaman zaman davet edebilecektir. 

 
5) Tutuklamada Yasallık ve Tutuklama Süresinde Makullük – 

Derece Mahkemesinin Yorum Alanına Haklı Müdahale 
AYM önüne gelen davaların bir kısmı tutukluluğun hem yasallığı 

hem de tutukluluk süresinin makullüğüne ilişkin olmuştur. Bu davalarda 
AYM Anayasanın kişi özgürlüğüne ilişkin olan 19. md’sini aynı konuyu 
düzenleyen İHAS md 5 ile uyumlu yorumlama gayretini ortaya koy-
muştur. 
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Tutuklamanın yasallığına ilişkin olarak (md 19/3) Ramazan Aras 
davasında AYM ihlal kararı verirken şöyle diyor: “5271 sayılı Ka-
nun’daki azami tutukluluk süresinin ağır cezalık işler bakımından uzat-
malarla birlikte azami beş yıl olduğu, bu haliyle düzenlemenin öngörü-
lebilir olduğu anlaşılmaktadır. Ancak derece mahkemelerinin kanuni 
tutukluluk süresinin her suç için ayrı ayrı hesaplanması gerektiği yö-
nündeki yorumu, bireylerin tutuklu olarak yargılanabileceği azami sü-
reyi belirsiz ve öngörülemez bir şekilde uzatmaya elverişlidir. Zira bir 
kişi hakkında birden fazla suç isnadı olması halinde azami tutukluluk 
süresi her biri için ayrı ayrı hesaplandığında kişinin özgürlüğünden 
mahrum bırakılabileceği süre öngörülemez bir şekilde uzayacaktır. Bu 
durumun başvurucu açısından öngörülebilir olmadığı açıktır. Bir hukuk 
devletinde henüz suçluluğu sabit hale gelmemiş bir bireyin mahkemenin 
benimsediği yorum nedeniyle belirsiz bir süre boyunca özgürlüğünden 
yoksun bırakılması düşünülemez.”35 

“Di ğer taraftan, Anayasa'nın 19. maddesinin yedinci fıkrası tu-
tuklulukta makul süreyi güvence altına almıştır. Dolayısıyla kanunla 
tutukluluk süresi için getirilen üst sınırlar makul sürenin aşılmadığı is-
tisnai durumlar için geçerli olabilir ve hiçbir şekilde kişinin bu süre do-
luncaya kadar tutulabileceği anlamına gelmez. Aksine, üst sınırın aşıl-
madığı durumlarda dahi, tutukluluk makul süreyi aşmışsa, anayasal 
hakkın ihlal edildiği sonucuna varılacaktır.”36 

Tutuklulukta makul süreye ilişkin olarak ise Ramazan Aras kara-
rında tutukluluğun neden devam ettiğine ilişkin gerekçe bulunmadığı 
kanaatine varılmıştır. AYM şöyle diyor: “Bir davada tutukluluğun belli 
bir süreyi aşmamasını sağlamak, öncelikle derece mahkemelerinin göre-
vidir. Bu amaçla, yukarıda belirtilen kamu yararı gereğini etkileyen tüm 
olayların derece mahkemeleri tarafından incelenmesi ve serbest bıra-
kılma taleplerine ilişkin kararlarında bu olgu ve olayların ortaya ko-
nulması gerekir. Tutuklama tedbirine kişilerin suçluluğu hakkında kuv-
vetli belirti bulunmasının yanısıra bu kişilerin kaçmalarını, delillerin 
yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla başvurulabilir. 
Başlangıçtaki bu tutuklama nedenleri belli bir süreye kadar tutukluluğun 
devamı için yeterli görülebilirse de bu süre geçtikten sonra, uzatmaya 
ili şkin kararlarda tutuklama nedenlerinin hâlâ devam ettiğinin gerekçe-
leriyle birlikte gösterilmesi gerekir. Bu gerekçeler “ilgili” ve “yeterli” 
görüldüğü takdirde, yargılama sürecinin özenli yürütülüp yürütülmediği 
de incelenmelidir. Davanın karmaşıklığı, organize suçlara dair olup 
                                                      
35 Ramazan Aras davası, başvuru no. 2012/239, 02.07.2013, para. 54. 
36 Para. 51. Tutuklamanın yasallığı ilkesi bakımından benzer yaklaşım başka bir ka-

rarda da tekrarlanmıştır. Burak Döner davası, başvuru no. 2012/521, 02.07.2013, 
para. 48-49. 
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olmadığı veya sanık sayısı gibi faktörler sürecin işleyişinde gösterilen 
özenin değerlendirilmesinde dikkate alınır. Tüm bu unsurların birlikte 
değerlendirilmesiyle sürenin makul olup olmadığı konusunda bir sonuca 
ulaşılabilir. Dolayısıyla Anayasa’nın 19. maddesinin yedinci fıkrasının 
ihlal edilip edilmediğinin değerlendirmesinde esas olarak, serbest bıra-
kılma taleplerine ilişkin kararların gerekçelerine bakılmalı ve tutuklu 
bulunan kişiler tarafından yapılan tutukluluğa itiraz başvurularında 
sunulan belgeler çerçevesinde kararların yeterince gerekçelendirilmiş 
olup olmadığı göz önüne alınmalıdır. Ancak, kuvvetli suç şüphesi ile 
birlikte devamını gösteren haklı nedenlerin gösterilmesi şartıyla soruş-
turma veya kovuşturmanın tutuklu sürdürülmesi mümkün olabilir. Buna 
dair gerekçelere mahkeme kararları ve Bakanlık görüşünde yer verilme-
diği gibi ilk tutuklama müzekkeresi dışında dosyaya herhangi bir karar 
örneği de sunulmamıştır. Dahası, beş yıllık süre dolmasına rağmen, ka-
nundaki azami sürenin dolmuş olduğu iddiasıyla başvurucu tahliye tale-
binde bulunmuş, davayı gören ve itirazı inceleyen mahkemeler kararla-
rında tahliye talebini reddetmişler fakat beş yıllık azami süre konusun-
daki iddiaya hiçbir şekilde değinmemişlerdir (§§ 12-14). Beş yılı hayli 
aşan bir tutukluluk halinin devamına ilişkin bu gerekçelerin ilgili ve ye-
terli olduğu söylenemez.”37 

Benzer şekilde Murat Narman kararında da tutukluğun hem yasal-
lığı hem de tutuklu geçen sürenin makullüğü açısından ihlal bulunmuş-
tur. Bu davada tutukluğun devamına ilişkin bazı gerekçeler dava mah-
kemesi tarafından sunulmuş olmasına rağmen, söz konusu gerekçeler 
AYM tarafından yeterli bulunmamıştır. AYM şöyle diyor: “Derece 
mahkemelerince verilen tutukluluğa itiraz ve itirazın reddine dair ka-
rarların gerekçeleri incelendiğinde, bu gerekçelerin tutukluluğun deva-
mını haklı gösterecek içerikte olmadığı ve aynı hususların tekrarı niteli-
ğinde olduğu görülmektedir. Beş yılı hayli aşan bir tutukluluk halinin 
devamına ilişkin bu gerekçelerin ilgili ve yeterli olduğu söylenemez. Ay-
rıca Bakanlık tarafından ileri sürülen görüş, başvurucunun uzun bir 
süredir tutuklu bulundurulmasının meşru ve ölçülü olduğunu haklı çıka-
racak nitelikte değildir. Bu çerçevede başvurucunun ilk derece mahke-
mesi önündeki yargılaması devam ederken tutuklu bulunduğu süre makul 
olarak değerlendirilemez.”38 

AYM pek çok kararında derece mahkemelerinin yorum yetksine 
müdahale etmekten kaçınmaya çalıştığını ortaya koymaktadır. Fakat 
anayasal haklar söz konusu olduğunda AYM’nin derece mahkemelerinin 
yorumlarına müdahalesi kaçınılmazdır. Nitekim AYM tutukluluk ile 
ilgili kararlarında bu ikilemi şu sözlerle dile getiriyor: 
                                                      
37 Ramazan Aras davası, para. 60-70. 
38 Murat Narman davası, başvuru no. 2012/1137, 02.07.2013, para. 72. 
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“Anayasa’da yer alan hak ve özgürlükler ihlal edilmediği sürece 
derece mahkemelerinin kararlarındaki kanunun yorumuna ya da maddi 
veya hukuki hatalara dair hususlar bireysel başvuru incelemesinde ele 
alınamaz. Tutukluluk konusundaki kanun hükümlerinin yorumu ve somut 
olaylara uygulanması da derece mahkemelerinin takdir yetkisi kapsa-
mındadır. Ancak kanun veya Anayasa’ya bariz şekilde aykırı yorumlar 
ile delillerin takdirinde açıkça keyfilik halinde hak ve özgürlük ihlaline 
sebebiyet veren bu tür kararların bireysel başvuruda incelenmesi gere-
kir. Aksinin kabulü bireysel başvurunun getiriliş amacıyla bağdaşmaz. 
Dolayısıyla incelemenin bu çerçevede yapılması gerekir.”39 

AYM’nin bu içtihatları İHAS ve İHAM kararları paralelinde ol-
ması ve mahkemelere tutuklamayı Anayasanın 19. md’sini dikkate ala-
rak yorumlama doğrultusu sunması bakımlarından son derece olumlu-
dur. Fakat diğer yandan AYM tutuklamanın ne zaman sona erdiğini be-
lirlerken daha özgürlükçü bir anlayış sunan iç hukukumuzu değil 
İHAM’ın Sözleşmenin 5. md’sine ilişkin olarak sunduğu dar anlayışı 
benimseyerek bir kez daha İHAS’ı sınırlayıcı bir belge olarak kullan-
mıştır. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 101. md’sinde “soruşturma evre-
sinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanma-
sına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar 
verilir.” denmektedir. Ardından md 104’te “(1) Soruşturma ve kovuş-
turma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık salıverilmesini iste-
yebilir. (2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salı-
verilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz 
edilebilir. (3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldi-
ğinde salıverilme istemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya 
Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üze-
rinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re'sen de verilebilir.” 
denilmiştir. 

Yukarıda belirtilen hükümler, dava Yargıtay aşamasında olsa dahi, 
yani alt mahkeme mahkumiyet kararı vermiş olsa da suçluluk kesin 
hükme bağlanana kadar özgürlüğü kısıtlanan kişiyi tutuklu olarak kabul 
etmektedir. Aksi halde Yargıtay kararı ile salıverilmesine md 104 gereği 
imkan verilmezdi. Yine kanun yollarını düzenleyen maddeler, CMK md 
263 ile birlikte md 291, hakkında mahkeme tarafından mahkumiyet ka-
rarı verilmiş kişiyi tutuklu olarak tanımlamaktadır. Bu durumda yasal 
olarak soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında özgürlüğü kısıtla-
nan kişi tutuklu kabul edilmektedir. Fakat Yargıtay’ın yarattığı yeni bir 
uygulama sonucu, ilk derece mahkemesi tarafından hüküm verilinceye 
                                                      
39 Murat Narman davası, para. 48; Ramazan Aras davası, para 49. 
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kadar geçen süre tutukluluk olarak kabul edilirken, hükmün verilmesin-
den hükmün kesinleşmesine kadarki süre hükmen tutukluluk olarak ta-
nımlanmıştır. Böylece kanunda olmayan yeni bir statü yaratılmıştır: 
hükmen tutukluluk. Bu yorum sonucu, tutuklulukta makullüğün değer-
lendirilmesi sırasında ilk derece mahkemesinin hükmünü vermesinden 
sonra, örneğin Yargıtay aşamasında geçen süre dikkate alınmamaktadır. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu şöyle diyor: “Ancak anılan maddede 
belirtilen tutukluluk sürelerinin hesabında yerel mahkeme tarafından 
hüküm verilinceye kadar geçen süre dikkate alınmalı, buna karşın yerel 
mahkeme tarafından hükmün verilmesinden sonra tutuklu sanığın hük-
men tutuklu hale gelmesi nedeniyle temyizde geçen süre hesaba katıl-
mamalıdır. Zira, hakkında mahkumiyet hükmü kurulmakla sanığın altılı 
suçu işlediği yerel mahkeme tarafından sabit görülmekte ve bu aşama-
dan sonra tutukluluğun dayanağı mahkumiyet hükmü olmaktadır. Nite-
kim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de AİHS’nin 5.maddesinin uygu-
lamasına ilişkin olarak verdiği kararlarda tutuklulukla ilgili makul süre-
nin hesabında, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet hükmünden sonra 
geçen süreyi dikkate almamaktadır.”40 

AYM de Yargıtay’la aynı yorumu benimsemiştir: “Ancak kişi ser-
best bırakılmadan yargılanmakta olduğu davada ilk derece mahkemesi 
kararıyla mahkûm olmuşsa, mahkûmiyet tarihi itibariyle de tutukluluk 
hali sona erer. Çünkü bu durumda kişinin hukuki durumu “bir suç isna-
dına bağlı olarak tutuklu” olma kapsamından çıkmaktadır. Bireysel baş-
vuru incelemesi açısından, tutuklamanın şartları ile mahkûmiyete hük-
medilmesi arasındaki esaslı fark bunu gerektirir. Zira mahkûmiyete ka-
rar verilmiş olmakla, isnat olunan suçun işlendiği, bundan failin so-
rumlu olduğunun sübuta erdiği kabul edilmekte ve bu nedenle sanık hak-
kında hürriyeti bağlayıcı cezaya ve/veya para cezasına hükmedilmekte-
dir. Mahkûmiyetle birlikte kişinin kuvvetli suç şüphesi ve bir tutuklama 
nedenine bağlı olarak tutukluluk hali sona ermektedir. Bu açıdan mah-
kûmiyet kararının kesinleşmiş olması ayrıca gerekmez. Nitekim gerek 
AİHM, gerekse Yargıtay, mahkûmiyet kararı sonrası tutulma halini tu-
tukluluk olarak nitelendirmemektedir. AİHM, ilk derece mahkemesi ka-
rarıyla mahkûm olan bir sanığın, söz konusu mahkûmiyet kararından 
sonraki tutulmasını Sözleşme’nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi hükmü uyarınca “mahkûmiyet sonrası tutma” olarak değerlen-
dirmekte ve tutukluluk süresinin hesabında dikkate almamaktadır.”41 

AYM, İHAM içtihadına dayanmak suretiyle yorum yoluyla, iç hu-
kukumuzda tutuklanmış kişiye getirilen güvenceleri sınırlı bir süre için 

                                                      
40 E. 2011/1-51, K. 2011/42, K.T. 12.04.2011. 
41 Ramazan Aras davası, para. 67. 
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geçerli güvencelere dönüştürmüştür. Yukarıda “bireysel başvuruya konu 
haklar ve norm alanı sınırlamaları” başlığı altında geniş bir biçimde tar-
tışıldığı gibi, İHAS’ın iç hukuku sınırlayıcı bir araç olarak kullanılması 
ne İHAS’da benimsenen anlayışa (md 53) ne Anayasanın diğer maddele-
rinde benimsenen anlayışa (md 15/1, 16, 90/5) ne de Anayasa Mahke-
mesi’ne bireysel başvuru yolunun amacına uygundur. 

 
6) Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkı Başvuruları ve Deliller 
AYM’ye en fazla başvuru adil yargılanma hakkına ilişkin olmuş-

tur. Bunların detayları aşağıda çeşitli başlıklar altında alt unsurları bakı-
mından incelenmektedir. Alt unsurlarına geçmeden önce AYM’nin genel 
olarak adil yargılanma hakkını nasıl ele aldığı üzeride durmak gerekir. 

Bazı başvurularda alt mahkemeler tarafından verilen kararların içe-
riğinin, diğer bir deyişle sonucunun adil olmadığından hareketle adil 
yargılanma hakkına aykırılık olduğu yönünde şikayetler olmuştur. Bu tür 
davaların bazılarında AYM adil yargılanma hakkını düzenleyen 36. md 
bakımından karar vermektense doğrudan Anayasanın 148. md’sinde yer 
alan “Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken husus-
larda inceleme yapılamaz” hükmünden hareket ederek karar vermekte-
dir. Oysa 36. md ihlali iddiası olduğuna göre md 148 ve 36’yı birlikte 
değerlendirerek karar vermesi daha yerinde olurdu. Adil yargılanma 
hakkı, Sözleşme organlarının da belirttiği gibi alt mahkeme kararlarının 
içerik bakımından adilliğini değil esas olarak usuli açıdan adilliği ilgi-
lendirir.42 Davanın ele alınışında açık bir keyfilik olmadığı müddetçe 
dava sonucunun adil olmadığına yönelik iddiaları Sözleşme organları da 
tıpkı AYM gibi adil yargılanma hakkı bakımından ihlal olarak görme-
mektedir.43 

Mustafa Bülent Erten kararında AYM md 36’ya atıf yapmaksızın 
şu şekilde başvuruyu reddetmiştir: 

“Bireysel başvuruya konu davadaki olayların kanıtlanması, hukuk 
kurallarının yorumlanması ve uygulanması, yargılama sırasında delille-
rin kabul edilebilirliği ve değerlendirilmesi ile kişisel bir uyuşmazlığa 
derece mahkemeleri tarafından getirilen çözümün esas yönünden adil 
olup olmaması, bireysel başvuru incelemesinde değerlendirmeye tabi 
tutulamaz. Anayasada yer alan hak ve özgürlükler ihlal edilmediği sü-

                                                      
42 X v. UK, appl no. 6172/73, 07.07.1975 (Commission). H v. U.K., appl. no. 10000/82, 

04.07.1983, (Commission). 
43 X v Austria, appl. no. 7987/77, 13.12.1979 (Commission). Waldberg v. Turkey, appl 

no. 22909/93, 06.09.1995 (Commission). Delillerin dava mahkemesi tarafından ay-
rımcı bir biçimde değerlendirilmesi ise keyfilik olarak görülebilmektedir, bkz. 
Schuler-Zgraggen v. Switzerland, appl. no. 14518/89, 24.06.1993, para. 66-67. 
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rece ya da açıkça keyfilik içermedikçe derece mahkemelerinin kararla-
rındaki maddi ve hukuki hatalar bireysel başvuru incelemesinde ele alı-
namaz. Bu çerçevede, derece mahkemelerinin delilleri takdirinde açıkça 
keyfilik bulunmadıkça Anayasa Mahkemesinin bu takdire müdahalesi 
söz konusu olamaz”.44 

Başka kararlarda ise hem 36 hem de 148. md’lere atıf yapılmıştır, 
36 bakımından derinlikli bir değerlendirme yapılmamakla birlikte, bu 
davalarda AYM’nin söz konusu iki maddeyi birlikte değerlendirerek 
daha doğru bir yaklaşıma yöneldiğini söyleyebiliriz.45 Gelecekte karar-
larda bu anlamda bir istikrarın sağlanması elbette umut edilendir. 

AYM adil yargılanma hakkına ilişkin davalarda yukarıda alıntıla-
nan Mustafa Bülent Erten davasında dile getirdiği şablonu biraz daha 
geliştirerek46 sıklıkla kullanmıştır.47 Adil yargılanma hakkı çerçevesinde 
esas olan yargılanan taraflara davasını ortaya koyabilmek bakımından 
yeterli imkanların sunulmasıdır. Bu nedenle delillerin değerlendirilmesi 
konusunda İHAM da davaya bakan mahkemenin öncelikli olarak takdir 

                                                      
44 Mustafa Bülent Erten davası, başvuru no. 2012/649, 16.04.2013, para. 26. Elbette 
şunu tekrar hatırlatmakta fayda bulunmakta: Bu davada silahlı kuvvetler mensubunun 
disiplinsizlik nedeniyle emekliliğe sevki söz konusu olduğundan, md 36 bakımından 
davanın ele alınması durumunda, yukarıda dikkat çekildiği gibi, medeni hak ve yü-
kümlülüğe ilişkin bir uyuşmazlık olup olmadığı da tartışılmak zorunda kalınacaktı. 

45 Erdinç Engin davası, başvuru no. 2012/695, 12.02.2013. Ümit Tekin davası, başvuru 
no. 2013/781, 26.03.2013.  

46 AYM bu şablonu Vurucuoğlu kararında biraz daha açmıştır: “Yukarıda anılan kural-
lar uyarınca, ilke olarak derece mahkemeleri önünde dava konusu yapılmış maddi 
olay ve olguların kanıtlanması, delillerin değerlendirilmesi, hukuk kurallarının yo-
rumlanması ve uygulanması ile derece mahkemelerince uyuşmazlıkla ilgili varılan 
sonucun esas yönünden adil olup olmaması bireysel başvuru incelemesine konu ola-
maz. Bunun tek istisnası, derece mahkemelerinin tespit ve sonuçlarının Anayasa’da 
yer alan hak ve özgürlükleri ihlal etmiş olması veya adaleti ve sağduyuyu hiçe sayan 
tarzda açık bir keyfilik içermesidir. Başvurucular, yargılama sırasında delillerini, 
iddialarını veya savunmalarını sunmuşlar, karşı tarafça sunulan delillere ve iddia-
lara itiraz etme imkanı bulmuşlar ve bunlar derece mahkemeleri tarafından gereği 
gibi değerlendirilmiş ise kanun yolu şikayeti niteliğindeki bu tür başvurular hakkında 
açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilir. Ancak söz 
konusu kurallara uyulsa dahi yargılamanın bütünü incelendiğinde açık bir keyfilik 
durumu söz konusu ise bu tip şikayetler kabul edilmektedir. Derece mahkemelerince 
delillerin yanlış değerlendirildiği iddiaları yönünden, Mahkeme, temyiz merci olma-
dığı için inceleme yapmayı gerekli görmemektedir. Bu çerçevede, kanun yolu şikâyeti 
niteliğindeki başvurular açıkça keyfilik bulunmadıkça Anayasa Mahkemesince ince-
lenemez”. İhsan Vurucuoğlu davası, başvuru no. 2013/539, 16.05.2013, para. 44. 

47 Örn. Bkz. Necati Gündüz ve Recep Gündüz davası, başvuru no. 2012/1027, 
12.02.2013, para. 26; Ümit Tekin davası, başvuru no. 2013/781, 26.03.2013, para. 25. 
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alanı olduğunu kabul eder. Dava mahkemesi, olaylarla doğrudan temas 
halinde olduğundan, hangi delilin davayla doğrudan ilgili olduğunu han-
gisinin ilgisiz olduğunu belirlemede ya da delilerin sunulmasından sonra 
vicdani kanaatini oluşturmada elbette öncelikli olarak yetkilidir. 

Bununla birlikte bu durum mahkemenin dava taraflarının iddia 
veya savunmalarını ispatlama olanaklarını ortadan kaldırıcı ya da zayıf-
latıcı bir yetkiye dönüşemez. Ya da ayrımcı veya keyfi değerlendirme-
lere izin veriyor biçimde algılanamaz.48 Örneğin bir delil alt mahkeme 
tarafından davayla ilgisiz görülüp kabul edilmediğinde ya da değerlen-
dirmeye alınmadığında, davayla ilgisi başvurucu tarafından ortaya ko-
yulabiliyorsa dava mahkemesinin buna tatmin edici bir gerekçe sunması 
zorunludur. Sunmuyorsa adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş olur. Yine 
örneğin dava mahkemesinin ayrımcı bir yaklaşımla olayı değerlendir-
mesi onun takdir alanı olarak görülemez.49 Ya da delilin güvenirliği 
konusunda şüpheler varsa dava mahkemesi bu kuşkuları giderici önlem-
ler almadan söz konusu delile dayanarak kararını veremez.50 Aksi halde 
bu durum adil yargılanma hakkının ihlalini oluşturur. 

AYM önünde sonuçlanan Gündüz davasında, başvurucu tarafın-
dan, ilk derece mahkemesince bilirkişi raporları arasındaki çelişki gide-
rilmeksizin ikinci bilirkişi raporundaki, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas 
Dairesi tarafından tanzim edilen rapordaki kusur oranına ilişkin tespite 
dayanılarak tazminata hükmedilmesinin adil yargılanma hakkına aykırı 
olduğu iddia edilmektedir. AYM “başvurucunun iddialarının özünün 
derece mahkemelerince delillerin değerlendirilmesinde ve yorumlanma-
sında isabet olmadığına ve esas itibariyle yargılamanın sonucuna ilişkin 
olduğu anlaşılmaktadır” diyerek açıkça dayanaktan yoksun bir başvuru 
olduğu kanaatine varmıştır.51 Kararda alt mahkemenin neden böyle bir 
değerlendirme yaptığı sorgulanmamaktadır. İki bilirki şi raporu arasın-
daki farklılığın dava mahkemesi önünde tartışılması ve, ya yeni bilirkişi 
raporu talep edilerek farklılığın giderilmesi ya da neden son bilirkişi 
raporuna dayanıldığının dava mahkemesi tarafından gerekçede tatmin 
edici bir biçimde açıklanması gerekirdi. Bunların yapılmamış olması adil 
yargılanma hakkı bakımından pek ala tartışılabilir bir konuyken, AYM 
kararında bu değerlendirme hiç yapılmadan sonuca varılmıştır. 

                                                      
48 Schuler-Zgraggen v. Switzerland, appl. no. 14518/89, 24.06.1993. 
49 Örn. bkz. Vidal v. Belgium, appl. no. 12351/86, 22.04.1992, para. 34. 
50 Örn. bkz. Schenk v. Switzerland, appl. no. 10862/84, 12.07.1988, para. 47-48. Khan 

v. U.K, appl. no. 35394/97, 12.05.2000, para. 35-40. P.K. v. Finland, appl. no. 
37442/97, 09.07.2002. 

51 Gündüz davası, başvuru no. 2012/1027, 12.02.2013.  
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Benzer şekilde Günay Özal ve diğerleri davasında başvurucular 
adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir. AYM şu gerek-
çeye dayanarak başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur: “Baş-
vurucuların iddialarının, derece mahkemesince delillerin değerlendiril-
mesinde ve yorumlanmasında isabet olup olmadığına, dolayısıyla yar-
gılamanın sonucuna ilişkin olduğu ve başvurunun bu haliyle temyiz in-
celemesi talebi niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.”52 Oysa iddialar ara-
sında yalancı tanıklık edildiği üzerinde de durulmuştur. AYM derece 
mahkemesi tarafından tanıkların hangi usullerle sorgulandığını, yalancı 
tanıklık iddiasını giderici bir yaklaşım gösterilip gösterilmediğini ince-
lememiştir. İncelediyse de kararın gerekçesinde bu incelemeye yer ve-
rilmemiştir. 

 
7) Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme 
AYM önüne gelen bazı başvurularda davaya bakan mahkemenin 

bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde kuşkular dile getirilmiştir. 
Örneğin Yaşasın Aslan kararı bunlardan biridir. Söz konusu da-

vada Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin bağımsız ve tarafsız olmadı-
ğına ilişkin iddia AYM tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme 
yapılırken Anayasanın adil yargılanma hakkını düzenleyen 36. md’si ile 
AY İM’i düzenleyen 157. md’si değerlendirmeye alınmıştır. 

Kararda AYİM üyelerinin güvencelerini düzenleyen kanun mad-
delerine yer verilmemiş ve incelenmemiştir. Bu konuda İHAM’ın ba-
ğımsızlık ve tarafsızlık açısından sorun görmediği kararları olması haklı 
olarak önemli bir veri olarak gerekçede kullanılmıştır. Bununla beraber 
Türkiye vatandaşlarının söz konusu yargıçların güvencelerini düzenle-
yen kanun maddelerini AYM’nin nasıl yorumladığını görmeye ihtiyaç-
ları vardır. İlgili kanun maddelerinin AYM tarafından bağımsızlık ve 
tarafsızlık bakımından incelenmesi gelecek diğer davalar için de yol 
gösterici nitelik taşıyacağından, bunun yapılmaması bir eksiklik olarak 
ortaya çıkmıştır.53 Kaldı ki AYM İHAM’dan daha yüksek bir bağımsız-
lık ve tarafsızlık standardı benimsemekte özgürdür. Tekrar etme paha-
sına; İHAS sadece minimum standardı belirler. 

 
8) Silahların Eşitli ği ve Çelişmeli Yargılama 
Silahların eşitli ği ilkesi yargılamadaki taraflar arasında hakkani-

yete uygun bir dengenin sağlanmasını amaçlar. Çelişmeli yargılama il-
kesi ise daha çok uyuşmazlık konusunun tartışılmasına etkili katılımı 
güvence altına alır. 
                                                      
52 Günay Özal ve diğerleri davası, başvuru no. 2013/1281, 16.05.2013, para. 19. 
53 Yaşasın Aslan davası, başvuru no. 2013/1134, 16.05.2013. 
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Silahların eşitli ği ve çelişmeli yargılama ilkeleri Yaşasın Aslan da-
vasının konusu olmuştur. Başvurucu diğer iddialarının yanında Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi önündeki ilk derece yargılaması sırasında Baş-
savcılık görüşünün önceden taraflara tebliğ edilmediğinden şikayetçidir. 
AYM ne silahların eşitli ği ne de çelişmeli yargılama bakımından ihlal 
bulmamıştır. 

AYM şöyle demektedir: “Başvurucu 15/6/2012 tarihli karar dü-
zeltme istemli dilekçesinde Başsavcılık görüşünün kendisine tebliğ edil-
mediğini de ileri sürmüştür. Karar düzeltme aşamasında düzenlenen 
17/10/2012 tarihli Başsavcılık düşüncesi mahkemece 12/11/2012 tari-
hinde başvurucuya, 1/11/2012 tarihinde de davalı idareye tebliğ edil-
miştir. Başsavcılığın bu görüşünün ilk derece yargılaması sırasında ve-
rilen görüş ile uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvurucu ilk 
derece yargılaması aşamasında tebliğ edilmemiş olsa bile karar dü-
zeltme aşamasında aynı mahiyette olan Başsavcılık görüşünden haber-
dar olmuş ve buna yönelik görüşlerini hazırlama ve mahkemeye sunma 
imkânı bulmuştur”.54 

AYM bu gerekçe ile, dava sırasında ortaya çıkan eksikli ğin sonra-
dan telafi edildiğine, diğer bir deyişle kanun yollarında eksikliğin gide-
rildiğine dikkat çekmektedir, kararda her iki başsavcılık görüşüne ve 
mahkeme kararlarının gerekçelerine yer verilmediği için okuyucunun 
bunu test ederek görmesi mümkün olmamaktadır. Ayrıca karar düzeltme 
aşaması sınırlı bir hukukilik denetimi içerdiğinden, bu noktada 
AYM’nin, İHAM içtihatlarında yapıldığı55 gibi, karar düzeltme aşaması-
nın bu tür bir usuli eksikliği giderebilecek niteliğe sahip olup olmadığı 
tartışmasını yapması daha yerinde olurdu. 

AYM Yaşasın Aslan kararında ayrıca şunu söylüyor: “Diğer ta-
raftan başvurucu eğer ilk derece yargılaması sırasında kendi lehine olan 
başsavcılık görüşü tebliğ edilmiş olsaydı mahkeme önünde dile getire-
mediği hangi ilave tezleri ileri süreceğine ilişkin olarak da herhangi bir 
açıklamada bulunmamıştır. Ayrıca AYİM’nin kararını verirken Başsav-
cılık görüşüne dayanmadığı da görülmektedir. Bu nedenle başvurucunun 
ilk derece yargılaması sırasında Başsavcılık düşüncesinin önceden teb-
liğ edilmemesi sebebiyle yargılamanın sonucunu etkileyecek usuli bir 
imkândan mahrum bırakıldığı söylenemez”.56 

AYM’nin bu yaklaşımı silahların eşitli ği bakımından haklı görüle-
bilirse de çelişmeli yargılama bakımından kuşkuyla karşılanabilir. 

                                                      
54 Yaşasın Aslan davası, para. 35. 
55 Bkz. İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma 

Hakkı, Beta yay., 2005 İstanbul, s. 213-215, 361-362. 
56 Yaşasın Aslan davası, para. 35. 
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İHAM çelişmeli yargılama ilkesini, “dava sırasında mahkemenin kara-
rını etkilemek amacıyla sunulan delil, mütalaa ve görüşlerin tamamı 
hakkında bilgi sahibi olma ve bunlar hakkında yorum yapma olanağının 
taraflara tanınması” olarak tanımlamaktadır.57 Mahkemenin kararını 
etkilemek amacıyla sunulan görüşlerin içeriğinin dava için önemli olup 
olmadığını takdir edecek olan davanın ilgili tarafıdır, bu nedenle dava 
dosyasına giren görüş veya delillerin tamamı hakkında taraflar bilgilen-
dirilmeli ve onlara yorum yapma olanağı sağlanmalıdır. İHAM’a göre, 
mahkemeye sunulan bir şeyin tepki vermeye değer olup olmadığını de-
ğerlendirmek savunmanın işidir; bu nedenle savunmanın haberi olmadan 
mahkemeye sunuş yapmak hakkaniyete uygun değildir.58 Silahların eşit-
liği taraflar arasındaki eşitli ği sağlamaya odaklanmışken çelişmeli yar-
gılama davaya katılımla ilgilidir. Davayı etkilemek için sunulan görüşün 
içeriğinin başvurucunun savunması bakımından ne ifade ettiğini değer-
lendirmek esas olarak başvurucunun iniyasitifinde olmalıdır. 

 
9) Masumiyet Karinesi 
AYM’nin önüne gelen davalarda, masumiyet karinesinin ihlali id-

diaları dile getirilen önemli konulardan bir diğeridir. 
Örneğin Kürşat Eyol davası bunlardan biridir. Davada hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması kurumunun yarattığı sonuç tartışılmak-
tadır. Başvurucu, hakkında “parada sahtecilik” suçundan verilen mah-
kûmiyet kararına dair hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verildiğini, bu karar nedeniyle resen emekliye sevk edilerek TSK’dan 
ili şiğinin kesildiğini belirtmiştir. Başvurucu, hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması kararının, mahkûmiyet hükmünün hakkında sonuç ifade 
etmemesi anlamına geldiğini, bu kararın kesin bir sonuç gibi değerlendi-
rilerek resen emekliye sevk edilmesi ile Anayasanın 38. maddesinin dör-
düncü fıkrasında düzenlenen masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri 
sürmüştür.59 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hükmün sonuç doğur-
mayacağı taahhüdü karşısında kişinin temyiz aşamasından feragat etmesi 
olarak görülebilir. Nitekim AYM de açıkça ifade etmese de bu tercihi bir 
tür feragat olarak görmüştür. AYM Ali Gürsoy kararında şöyle diyor: 
“Somut olayda başvurucu, yargılama sonunda hakkında beraat kararı 
verilmemesi hâlinde lehe hükümler kapsamında hükmün açıklanması-
nın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Yargılama so-

                                                      
57 Ruiz-Mateos v. Spain, appl. no. 12952/87, 23.06.1993, para. 63. 
58 Bulut v. Austria, appl. no. 17358/90, 22.02.1996, para. 49; K.S. v. Finland, appl. no. 

29346/95, 31.05.2001, para. 23. 
59 Kürşat Eyol davası, başvuru no. 2012/665, 13.06.2013.  
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nunda eksik incelemeye dayalı olarak verilen mahkûmiyet kararının 
temel hakları ihlal ettiği iddiası, başvurucunun talebi üzerine hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması ve temyiz yo-
luna başvurmayı mümkün kılan bir karar verilmesini başvurucunun 
tercih etmediği dikkate alındığında dayanaktan yoksun görünmekte-
dir.”60 

Ali Gürsoy kararında feragatin ne kadar özgür irade ile yapıldığı 
tartışılmamıştır. Başvurucunun baskı altında mahkeme hakkından fera-
gat edip etmediği bu olayda tartışılabilirdi. Örneğin İHAM Deweer 
kararında, başvurucunun hakkındaki suç isnadının bir mahkeme 
önünde karara bağlanması hakkından feragatinin özgür irade ile yapıp 
yapmadığını tartışmıştı.61 Elbette bu davanın koşulları oldukça farklı-
dır. Fakat en azından AYM’nin konuya açıklık getirmesi bakımından, 
hükmün açıklanmasının geri bırakılması rejimini bu açıdan tartışması 
anlamlı olurdu. 

Kürşat Eyol davasına dönecek olursak, AYM bu davada hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararına dayanarak başka bir mahke-
menin karar verebilip veremeyeceğini tartışmıştır. AYM yerinde bir 
biçimde şöyle diyor: “ceza davası dışında fakat ceza davasına konu olan 
eylemler nedeniyle devam eden idari uyuşmazlıklarda, açıklanması geri 
bırakılan mahkûmiyet kararına dayanılması masumiyet karinesi ile çeli-
şebilir.”62 Alt mahkeme mahkumiyet kararı vermiş olsa da normal şartlar 
altında, bu kesin bir karar değildir, temyiz aşamasında karar onandıktan 
sonra kesinleşecektir. Gerçekten de kişi hükmün sonuç doğurmayacağı 
güvencesi ile temyiz hakkından feragat etmektedir, bu masumiyet kari-
nesinin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bu nedenle hüküm doğurma-
yacağı güvencesi ile feragat edilen temyiz hakkına rağmen, bir başka 
mahkemenin bu hükme dayanması masumiyet karinesi ile çelişebilir. 

AYM hemen ardından şöyle devam ediyor: “ Buna karşılık, idari 
uyuşmazlığın çözümüne esas teşkil etmesi bakımından salt kişinin yar-
gılanmış olmasından ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair 
karardan söz edilmesi, masumiyet karinesinin ihlal edildiğinden söz 
edebilmek bakımından yeterli değildir. Bunun için kararın gerekçesinin 
bütün halinde dikkate alınması ve nihai kararın münhasıran hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen fiillere dayanıp da-
yanmadığının63 incelenmesi gerekir.”64 AYM’nin bu yaklaşımında 

                                                      
60 Ali Gürsoy davası, başvuru no. 2012/833, 26.03.2013, para. 23. 
61 Deweer v. Belgium, appl. no. 6903/75, 27.02.1980. 
62 Kürşat Eyol davası, para. 29. 
63 Vurgu yazara aittir. 
64 Kürşat Eyol davası, para. 29. 
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haklılık payı olmakla birlikte, gerekçelendirmesinde bazı sorunlu yönler 
olduğu söylenebilir. Öncelikle somut olayın şartlarının söz konusu ge-
rekçe ile örtüşüp örtüşmediği tartışmalıdır. Olayda hükmün açıklanması-
nın geri bırakılması kararının hemen ardından kişinin emekliye sevk 
edildiği anlaşılmaktadır. Üstelik AYİM’nin hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararına konu olan fiiller dışında hangi fiillere dayanarak 
hüküm kurduğu çok açık değildir, ceza davası sonucuna atıf yapılmıştır. 
AYM kararının olaylar kısmında daha önceki disiplinsizlikleri için baş-
vurucunun zaten çeşitli disiplin cezaları almış olduğu görünmektedir.65 
Emekliliğe sevk edilmesi hangi yeni fiilden kaynaklanmaktadır? Bu so-
runun cevabı ne AYM ne de alıntı yapılan AYİM kararında net bir bi-
çimde görülememektedir. 

Kaldı ki buradaki esas sorun AYİM’nin hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına konu fiillere dayanıp dayanmaması değildir; hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararına gönderme yapmasıdır, bir fiil 
ceza davasında suç teşkil etmezken disiplin yargılamasında pekala yaptı-
rım konusu olabilir. Nitekim AYM devam eden paragrafta bu görüşe 
yakın durduğunu teyit etmektedir: “Öte yandan, Ceza Muhakemesi Hu-
kuku ve Disiplin Hukuku farklı kural ve ilkelere tabi disiplinlerdir. Kamu 
görevlisinin davranışı, suç tanımına uymasının yanı sıra disiplin so-
rumluluğunu da gerektirebilir. Böyle durumlarda ceza muhakemesi ve 
disiplin soruşturması ayrı ayrı yürütülür. Ceza muhakemesi sonucunda 
kişinin isnat edilen eylemi işlemediğine dair hükümler dışında, ceza 
mahkemesi hükmü disiplin makamları açısından doğrudan bağlayıcı 
değildir .”66 Diğer bir deyişle AYİM hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
ması kararını dikkate almaksızın ceza davası sırasında gerçek olmadığı 
ispatlanmamış fiilleri bağımsız bir biçimde değerlendirerek başvurucu 
hakkında hüküm kurabilirdi. Bunu yapmak yerine hükmün açıklanması-
nın geri bırakılması kararına atıf yapması masumiyet karinesi bakımın-
dan gerçekten de kuşkulu bir durum yaratmaktadır. Bu duruma benzer 
İHAM kararlarını hatırlamakta yarar bulunmaktadır. Örneğin ceza da-
vası herhangi bir nedenle düşmüş ya da askıya alınmış olmasına rağmen, 
başvurucunun açtığı idari bir davada, ceza davasındaki suçu işlediğinin 
saptandığı anlamına gelebilecek ifadelerle, başvurucunun talebinin red-
dedilmesi masumiyet karinesinin ihlali olarak görülmüştür.67 Masumiyet 
karinesi, ilke olarak ceza davalarını ilgilendirse de, bir kişinin, haliha-
zırda görülen bir ceza davasına konu olan suçu işlediğine dair bir hukuk 

                                                      
65 Para. 6-7. 
66 Para. 30. 
67 Çelik (Bozkurt) v. Turkey, appl. no. 34388/05, 12.04.2011, para. 33-37. 
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mahkemesinin beyanda bulunması, İHAM tarafından masumiyet karine-
sine aykırı olarak kabul edilmiştir.68 

Benzer bir şikayet Hüseyin Soyaltın davasında da dile getirilmiştir. 
Cinsel saldırı nedeniyle açılmış bir dava sırasında disiplinsizliği nede-
niyle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen başvurucu önce AYİM’ne 
başvurmuş fakat olumlu sonuç alamamıştır. Ardından ceza davasından 
delil yetersizliği nedeniyle beraat etmiştir. Başvurucu ardından AYİM’e 
başvurarak yargılamanın yenilenmesini talep etmiştir. Fakat sonuç ala-
mamıştır. Masumiyet karinesinin ihlali iddiasının olduğu bu davada 
AYM şöyle diyor: “başvurucunun iddiaları, AYİM’nin yargılamanın 
yenilenmesi talebinin reddine dair karara, dolayısıyla yargılamanın so-
nucuna ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Başvurunun bu haliyle temyiz 
incelemesi talebi niteliğinde olduğu ve anılan ret kararının da açıkça 
keyfilik içermediği anlaşılmaktadır. ”69 

AYM bu sonuca ulaşırken AYİM’in  kararlarının gerekçelerine 
olaylar bölümünde yer vermemiştir. AYM kararının değerlendirme bö-
lümünde AYİM’in sadece yargılamanın yenilenmesine yönelik kararının 
şu kısmı bulunmaktadır: “… davacı hakkında tesis edilen ayırma işlemi-
nin reddine ilişkin karar gerekçesi sadece davacı hakkında yürütülmekte 
olan iki ceza yargılamasına değil, genel anlamda davacının disiplinsizlik 
durumuna ve cinsel saldırı kapsamında içinde bulunduğu eylemlere da-
yandırıldığı görülmektedir. Diğer yandan davacının ‘Nüfuzu kötüye 
kullanmak suretiyle zincirleme cinsel saldırı’ suçundan delil yetersizliği 
nedeniyle beraat etmesi, davacının içinde bulunduğu eylemlerin idare 
hukuku açısından dikkate alınmasının engelleyecek bir durum olmadığı 
gibi bir bütün olarak için bulunduğu disiplinsizlik durumu ve cinsel sal-
dırı eylemlerinin niteliğinden kaynaklanan vehamet göz önüne alındı-
ğında, davacı vekilinin yargılamanın yenilenmesi talebinin reddi cihe-
tine gidilmiştir…” 70 

AY İM’in yukarıda alıntılanan gerekçesinin ilk cümlesinde 
AY İM’in birinci kararının gerekçesine atıfla değerlendirme yapıldığına 
göre, ilk karar esas olarak belirleyicidir. İlk kararın hangi fillere dayan-
dığı, dayanılan fillerin ceza davasında aksi ispatlanmış fiiller olup olma-
dığı, söz konusu kararda başka fiillerin de davaya esas teşkil etmiş olup 
olmadığı, bunların nasıl değerlendirilmiş olduğu araştırılmalıydı. Araştı-
rıldıysa da AYM kararında AYİM’in ilk kararının gerekçesine de yer 
verilerek nasıl değerlendirildiği okuyucuya gösterilmeliydi. İkinci 
AY İM kararında ise beraat kararına rağmen açıkça cinsel saldırı fiiline 

                                                      
68 X v. Austria (Commission admissibility), appl no. 9295/81, 06.10.1982.  
69 Hüseyin Soyaltın davası, başvuru no. 2013/1375, 16.05.2013, para. 24. 
70 Para. 23. 
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atıfla karar gerekçelendirilmiştir. Bu durumun masumiyet karinesi açı-
sından hiç tartışılmamış olması son derece önemli bir eksikliktir. Ayrıca 
Kürşat Eyol kararı ile Hüseyin Soyaltın kararının gerekçelendirme biçi-
minin bu denli farklı olması da dikkat çekici bir diğer noktadır. Masumi-
yet karinesi bakımından istikrarlı ve tutarlı bir anlayışın kararlara yansı-
tılamadığı gözlemlenmektedir. 

 
10)  Gerekçeli Karar 
Mahkeme kararlarının gerekçeli olması, gerek kanun yoluna baş-

vurmak gerekse hakkaniyete uygun bir görüntü sunmak açısından dava-
nın taraflarının menfaatini ilgilendirdiği71 kadar, demokratik bir top-
lumda kamunun menfaatini de ilgilendirmekte72, mahkemelere güveni 
sağlamaktadır. Mahkemenin kararlarını gerekçeli verme yükümlülüğü, 
açıkça düzenlenmese de adil yargılanma hakkının bir parçası olarak ka-
bul edilmektedir, nitekim İHAM, hakkaniyete uygun yargılama (fair 
hearing) ilkesi çerçevesinde yargılananın gerekçeli karar hakkını tanı-
maktadır.73 1982 Anayasası ise 141. md’sinin 3. fkr’sında “bütün 
mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır” demek sure-
tiyle, mahkemelere bu yükümlülüğü açık bir biçimde yüklemiştir. 

Türkiye Anayasasında açıkça ifadesini bulmasına rağmen kararla-
rın gerekçelendirme biçimi hakkındaki yakınmalar sıklıkla Türkiye gün-
demini işgal etmiştir. Konu bireysel başvuru yoluyla AYM önüne de 
taşınmıştır. Örneğin Vedat Benli davasında gerekçesiz karar verildiği 
iddia edilmektedir. AYM bu başvuruya ilişkin kararında yerinde bir bi-
çimde, Anayasanın bütünlüğü ilkesini göz önünde tutarak, md 36 ve md 
141’i makul sürede yargılanma hakkını değerlendirirken yaptığı gibi 
birlikte yorumlamıştır. Şöyle diyor: “Anayasa’nın 36. maddesinin birinci 
fıkrasında, herkesin yargı organlarına davacı ve davalı olarak başvura-
bilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma ve adil yargı-
lanma hakkı güvence altına alınmıştır. Maddeyle güvence altına alınan 
hak arama özgürlüğü, kendisi bir temel hak niteliği taşımasının ötesinde, 
diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmasını ve 
bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden birisidir. Bu 
bağlamda Anayasa’nın, bütün mahkemelerin her türlü kararlarının ge-

                                                      
71 Stephanos Stavros, The Guarantees for Accused Persons Under Article 6 of the 

European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff Publ., Dordrecht, Boston, 
London 1992, s. 258. 

72 D.J. Harris, M.O’ Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human 
Rights, 2. Ed, Oxford Univ. Press, Oxfor New York, 2009, s. 268. 

73 Bkz. Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargı-
lanma Hakkı, s. 322-329. 
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rekçeli olarak yazılmasını ifade eden 141. maddesinin de, hak arama 
hürriyetinin kapsamının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiği açıktır.”74 

Ancak AYM şöyle devam ediyor: “Başvurucu hakkında verilen 
cezalar derece mahkemesince ilgili hukuk kuralları uygulanmak sure-
tiyle toplanmış, itiraz üzerine kararı inceleyen mercii tarafından da bu 
karar ve gerekçesi hukuka uygun bulunarak başvurucunun itirazı redde-
dilmiştir. Dolayısıyla derece mahkemelerinin kararları ve gerekçele-
rinde açık bir ihlal saptanmadığından, başvurucunun bu yöndeki iddiası 
da “açıkça dayanaktan yoksun” bulunmuştur.”75 

AYM kararının en ilginç noktası, ne olaylar kısmında ne de de-
ğerlendirme kısmında ilk derece mahkemesinin ve itiraz merciinin nasıl 
bir gerekçe sunduğuna yer verilmemiş olmasıdır. Davayı ele alan yargı 
mercilerinin gerekçelerini AYM kararında bulmak mümkün olmadığın-
dan, AYM’nin hangi gerekçeyi yeterli bulduğu anlaşılamamaktadır. Bu 
nedenle AYM’nin yaptığı bu değerlendirmenin kararı okuyan üçüncü 
kişi tarafından tatmin edici bulunması mümkün değildir. 

Gerekçeli karar verilmediği iddiası ile AYM önüne gelen diğer bir 
dava İbrahim Ataş davasıdır. Bu başvuruya ilişkin AYM kararında, Ve-
dat Benli kararından farklı olarak, derece mahkemesinin gerekçesi olay-
lar kısmına koyulmuştur. Fakat bu sefer de derece mahkemesi önünde 
yargılanan fiil tam olarak tanımlanmadığından aslında olay açıklığa ka-
vuşamamıştır. 

Bununla beraber, AYM gerekçeli kararın ne anlama geldiğini, tat-
min edici bir biçimde, İbrahim Ataş kararında şu sözlerle tanımlamakta-
dır: “Derece mahkemeleri, dava konusu maddi olay ve olguların kanıt-
lanmasını, delillerin değerlendirilmesini, hukuk kurallarının yorumlan-
ması ve uygulanmasını, uyuşmazlıkla ilgili vardığı sonucu, sonuca va-
rılmasında kullandığı takdir yetkisinin sebeplerini makul bir şekilde ge-
rekçelendirmek zorundadır. Bu gerekçelerin oluşturulmasında açıkça bir 
keyfilik görüntüsünün olmaması ve makul bir biçimde gerekçe gösteril-
mesi hâlinde adil yargılanma hakkının ihlalinden söz edilemez. 

Makul gerekçe; davaya konu olay ve olguların mahkemece nasıl 
nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzen-
lemelere dayandırıldığını ortaya koyacak, olay ve olgular ile hüküm 
arasındaki bağlantıyı gösterecek nitelikte olmalıdır. Zira tarafların o 
dava yönünden, hukuk düzenince hangi nedenle haklı veya haksız görül-
düklerini anlayıp değerlendirebilmeleri için ortada usulüne uygun şe-
kilde oluşturulmuş, hükmün hangi nedenle o içerik ve kapsamda verildi-
ğini gösteren, ifadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açık-

                                                      
74 Vedat Benli davası, başvuru no. 2013/307, 16.05.2013, para. 30.  
75 Para. 31. 
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lıktaki bir gerekçe bölümünün ve buna uyumlu hüküm fıkralarının bu-
lunması zorunludur.”76 

Bu tanımlama çerçevesinde derece mahkemesinin şu gerekçesini 
ise yeterli bulmuştur: “Suç ve Cezada kanunilik ilkesinin gereği olarak, 
hükümlüler hakkındaki cezadan indirim yapılması için gerekli koşulların 
kanunda sayılması gerekir. Ancak kanun koyucu tarafından 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 220/6. Maddesinin ikinci cümlesindeki takdiri 
indirim düzenlemesi yapılırken, indirim koşulları sayılmamıştır. Bu du-
rumda kanun koyucu hakime, indirim oranının belirlenmesinde olayı ve 
suçluyu hukuki normları kıstas alarak adil ve insaflı bir oranın tespi-
tinde özgür bırakmıştır. 

Buna göre mahkememizce; suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği 
yer ve zaman, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, suçun işlen-
mesinde kullanılan araç, suç konusunun önem ve değeri, failin kusuru-
nun ağırlığı kıstasları dikkate alınarak indirim oranı tespit edilmiştir.  

Hükümlülerin, cezalandırılmasına konu edilen silahlı terör örgü-
tüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek eylemi sırasında; 
güvenlik görevlilerine taş attıklarının anlaşıldığı, bu nedenle suçun işle-
niş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, meydana gelen tehlikenin ağır-
lığı, suçun işlenmesinde kullanılan araç, failin kusurunun ağırlığı kıs-
tasları dikkate alınarak verilen cezadan takdiren 1/6 oranında indirim 
yapılmıştır.” 77 

Derece mahkemesinin yukarıda yer alan gerekçesinin ilk iki parag-
rafı, yetkisini ve bu yetkinin nasıl kullanılacağını gösteren kanun mad-
delerinin tekrarı niteliğindedir. Dolayısıyla dava konusu somut olgularla 
herhangi bir bağlantı kurmadığından dikkate değer değildir. Gerekçenin 
sadece son paragrafı dava konusu fiille bağlantı kurmaktadır. Kurulan 
bağlantı ise oldukça soyuttur. Derece mahkemesi önünde yargılanan 
olayın ve verilen mahkumiyet kararının detayları AYM kararında mev-
cut olmadığından, derece mahkemesinin sözü edilen bu gerekçesinin 
nasıl yeterli görüldüğünün AYM kararını okuyan üçüncü kişiler tarafın-
dan anlaşılması yine mümkün olamamıştır. 

 
11)  Makul Süre 
Davaların makul sürede sonuçlandırılması zorunluluğu adil yargı-

lanma hakkının bir diğer unsurudur. Makul sürede yargılanma hakkı 
bakımından bireysel başvuru yoluyla AYM önüne gelen davalarda za-
man bakımından yetki sorunu başvuru yapanlar lehine sonuçlanmıştır. 
                                                      
76 İbrahim Ataş davası, başvuru no. 2013/1235, 13.06.2013, para. 23-24. 
77 Para 9. Kanuna göre cezada yarıya kadar indirim yapılması mümkünken olayda 

altıda bir indirim yapılmıştır. 
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Güher Ergun ve Tosun Tayfun Ergun kararında AYM’nin genişletici 
yorumu İHAM’la uyumlu hatta onun da ilerisindedir. İHAM Tür-
kiye’nin Mahkemenin yargı yetkisini tanıdığı tarihten (1989) çok önce 
başlamış fakat devam etmekte olan ya da sonuçlanmış olmakla birlikte 
bir kısmı yargı yetkisinin tanındığı tarihten sonra cereyan etmiş dava-
larda, esas olarak kendi yargı yetkisinin başladığı tarihten sonraki dö-
nemi incelemeye almıştır. Yargı yetkisinden önceki dönemi ise ayrıca 
incelememekle birlikte bir olgu olarak dikkate almakla yetinmiştir.78 
Oysa AYM yetkisinin başladığı dönemden önceki evreleri makul süre 
bakımından tamamıyla incelemektedir.79 Bu durum özgürlükler lehine 
bir sonuç doğurması bakımından olumlu bir gelişmedir. 

Makul sürede yargılanma hakkı bakımından inceleme yaparken 
AYM Güher Ergun ve Tosun Tayfun Ergun davasında makul süre bakı-
mından etkili bir başvuru yolu olmadığının da altını çizmiştir.80 Fakat bu 
durumu 40. md’de düzenlenen etkili başvuru yolu bakımından değerlen-
dirmemiştir, elbette bu değerlendirmenin yapılmamasında başvurucunun 
bu iddiayı hiç dile getirmemiş olması da yatıyor olabilir. Fakat tekrar 
hatırlatmakta fayda var; başvurucu açıkça md 40 ihlalini dile getirmese 
de özde etkili başvuru olanağının yokluğu anlamına gelecek bir mağdu-
riyetten söz etmişse AYM hukuki niteleme ile bağlı olmadığından 40. 
md bakımından da konuyu ele alabilir. 

Nitekim İHAM son dönem kararlarında makul süre bakımından 
başvurulabilecek bir iç hukuk yolu olmamasını İHAS md 13’de düzen-
lenen etkili başvuru hakkı bakımından da değerlendirmektedir. Yargıla-
manın uzunluğundan dolayı Sözleşmenin 6. md’si bakımından ihlal ka-
rarı verilmesi ayrıca İHAS md 13 bakımından da inceleme yapılmasına 
ve ihlal kararı verilmesine engel olmamıştır.81 

İHAM Kudla kararında, içtihat değişikli ğine giderek bu anlamda 
önemli bir açılım getirmiştir. Başvurucunun dolandırıcılık suçundan yar-
gılanması toplam dokuz yıldan fazla sürmüştür. İHAM yargılama süre-
sini makul bulmayarak 6. md bakımından ihlal kararı vermiştir. Fakat 
başvurucu yargılamanın uzunluğunu dile getirip bu konuda karar veril-
mesini sağlayacak etkili bir iç hukuk yolunun olmadığından da şikayet-
çidir. İHAM bu kararda md 6 çerçevesindeki adil yargılanma hakkının 
                                                      
78 Bkz. İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma 

Hakkı, s. 379-380. 
79 Güher Ergun ve Tosun Tayfun Ergun davası, başvuru no. 2012/13, 02.07.2013, para. 

23, 51.  
80 Para. 28-30. 
81 Bkz. Sibel İnceoğlu, “Etkili Başvuru Hakkı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve 

Anayasa; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, s. 448-
451. 
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daha kapsayıcı ve güvenceli olduğundan hareketle md 6’dan ihlal tespit 
ettiğinde aynı olaylar için ayrıca md 13’den inceleme yapmaya gerek 
olmadığı yönündeki ilkesel kararını makul süre başvuruları bakımından 
değiştirmiştir. Bu değişikli ğin altında makul sürede yargılanma hakkına 
ili şkin ihlallerin hukuk devleti bakımından tehlikeli düzeye varacak öl-
çüde yoğunlaşmış olduğunun tespiti bulunmaktadır.82 

İHAM’a göre Sözleşmesel hakların korunmasında esas görev milli 
makamlara aittir. İHAM’ın denetim mekanizması bu anlamda ikincil bir 
denetimdir. İkincillik hem md 13 ve hem de iç hukuk yollarının tüketil-
mesini öngören md 35’ten anlaşılmaktadır. Md 13 üye devletlere hak ve 
özgürlükleri koruyucu mekanizmaları kendi iç hukuklarında oluşturma 
yükümlülüğü vermektedir. Makul sürede yargılanma bakımından iç hu-
kukta etkili bir başvuru olanağı olmaması bireyleri zorunlu ve otomatik 
olarak İHAM’a başvurmak zorunda bırakmaktadır. Bu nedenlerle İHAM 
makul sürede yargılanma hakkının uygulanmasını sağlayacak bir etkili 
başvuru yolunun bulunmamasını 13. md’nin ihlali olarak kabul etmiş-
tir.83 

İHAM’ın yaptığı gibi, AYM’nin md 36 bakımından değerlendirme 
yapıp ihlal kararı vermesi yanında md 40 bakımından da ihlal kararı 
vermesi düşünülmelidir. Bu tür bir karar TBMM’yi bu konuda bir adım 
atmaya itecektir. Makul süre bakımından başvurulabilecek etkili bir baş-
vuru yolunun düzenlenmesi AYM’nin de yükünü hafifletmesi bakımın-
dan önem kazanır. 

AY md 36’da makul sürede yargılanma hakkı açıkça yazmamak-
tadır. Onun yerine md 141’de davaların mümkün olan süratle sonuçlan-
dırılması gerektiği belirtilmiştir. İHAM içtihadı ile md 6 içine dahil edi-
len hak ve ilkeler AYM tarafından nasıl adil yargılanma hakkının un-
surları olarak 36. md kapsamında kabul edilmişse, İHAS md 6’da dü-
zenlenmiş olan hak ve ilkeler, Anayasanın “cumhuriyetin temel organ-
ları” kısmında düzenlendiğinde de (örn. md 141) söz konusu maddelerin 
Anayasanın bütünlüğü ilkesi gereği 36. md ile beraber değerlendirilmesi 
gerekir.84 Nitekim bu yaklaşım AYM tarafından benimsenmiştir. Fakat 
bu yaklaşımın benimsendiği Güher Ergun ve Tosun Tayfun Ergun kara-
rının hüküm bölümünde md 141ile birlikte md 36 ihlali değil sadece md 
36 bakımından ihlal bulunması kararın iç bütünlüğü ve tutarlılığı bakı-
mından bir eksikliktir. 85 

                                                      
82 Kudla v. Poland, appl. no. 30210/96, 26.10.2000, para. 148-149. 
83 Kudla v. Poland, para. 152-155, 160. 
84 İnceoğlu, “Adil Yargılanma Hakkı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa; 

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, s. 214. 
85 Güher Ergun ve Tosun Tayfun Ergun davası, para. 39. 
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AYM bu davada makul süreyi tıpkı İHAM gibi davanın çeşitli 
aşamalarını tek tek ele alarak değerlendirmiştir. Başvurucuya atfedilebi-
lecek herhangi bir gecikme tespit edemeyen Mahkeme şöyle diyor: “Her 
ne kadar belirtilen usul hükümlerine tabi olan somut yargılama açısın-
dan dava malzemesinin taraflarca hazırlanması ilkesinin geçerli olması 
yargılama faaliyetinin makul sürede neticelendirilmemesinin sonuçla-
rına tarafların katlanması düşüncesini destekler nitelikte olsa da, bu 
ilkeler yargılama makamlarını davayı gerekli süratle yürütme yükümlü-
lüğünden kurtarmaz. Somut yargılama açısından, davacı tarafa defa-
larca ve kesin sürelere ilişkin hükümlere aykırı mahiyette, bir kısım ek-
sikliklerin ikmali hususunda süreler verildiği, ara karar gereklerinin 
yerine getirilmemesi karşısında usul kanununda yer alan kesin sürelere 
ili şkin müeyyidelerin uygulanmadığı, defalarca verilen keşif ara karar-
larının özellikle müracaat yokluğu nedeniyle yerine getirilmediği, ara 
kararı gereklerinin yerine getirilmediği ve keşiflerin icra edilmediği sü-
reçlerde davacı vekili mazeretlerinin bir çok kez kabul edildiği, ancak 
yine kesin süreye riayet edilmemesinin müeyyidelerinin ve celse harcı 
tayini gibi usuli imkanların yargılama makamlarınca kullanılmadığı 
anlaşılmaktadır (1086 sayılı Kanun md. 163, 271, 278/son, 282, 414; 
6100 sayılı Kanun md. 94, 114/1-g, 115/2, 120, 253, 269, 280; 2/7/1964 
tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu md.12). Yukarıda belirtilen hususla-
rın yanı sıra, taşınmaza ilişkin uygulama çalışmaları yapıldığını bildirir 
27/12/2011 tarihli Fethiye Kadastro Mahkemesi yazısının 16/2/2012 
tarihli celsede dosya içine alındığı, aynı celsede dosyanın incelemeye 
alınarak üç aydan uzun bir süre sonra 29/5/2012 tarihinde görevsizlik 
kararı verildiği ve dosyanın görevli Mahkemesine 22/4/2013 tarihi itiba-
riyle yaklaşık on bir aylık süreçte devredilmemiş olduğu görülmekte-
dir”.86 

Kararın olay kısmı oldukça kısa özetlendiğinden ihlal görülen 
aşamaların tam olarak okuyucu tarafından anlaşılmasında bazı güçlükler 
vardır. Kamunun ve başvurucunun kararı tatmin edici bulması bakımın-
dan, özellikle ihlal görülmeyen davalarda bu tür dar özetler daha ciddi 
bir sıkıntı yaratabilmektedir. Örneğin Yaşasın Aslan kararında AYM’nin 
olağan gecikmeler olarak gördüğü aşamalar hakkında olay kısmında 
yeterli açıklama bulunmamaktadır.87 

 
 
 
 

                                                      
86 Güher Ergun ve Tosun Tayfun Ergun davası, para. 58, 60-61. 
87 Bkz. Yaşasın Aslan davası, başvuru no. 2013/1134, 16.05.2013, para. 5-7 ve 23. 
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Sonuç 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru anayasal hakların AYM 

eliyle etkili bir biçimde korunması bakımından son derece önemli bir 
araçtır. İHAM’a başvuru öncesi tüketilmesi gereken bir yol olarak da 
hukuk dünyamızda yerini almıştır. AYM’nin kararları hem anayasal 
hakların korunması hem de Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarının 
minimuma indirilmesi için nitelik bakımından dikkatle analiz edilmeli-
dir. Bu çalışmada belirtilen analiz yapılmaya çalışılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda AYM’nin hak ve özgürlükleri İHAM 
standartlarına uygun bir biçimde yorumlama gayreti ve hatta bazı dava-
larda İHAM’dan daha ileri sonuçlara varabildiği görülmekle birlikte, 
dikkat çekici bazı sorunlar da tespit edilmiştir. Birincisi, İHAM kararları 
zaman zaman anayasal hak ve özgürlükleri iç hukuka kıyasla daha dar 
yorumlamak amaçlı kullanılmıştır. Bu yaklaşım Anayasa ve İHAS ba-
kımından değerlendirildiğinde yerinde görülmemiştir. İkincisi, bazı da-
valarda İHAM kararlarındaki ölçütlerin ruhuna aykırı bir biçimde uygu-
lanması söz konusu olabilmiştir. Üçüncüsü, AYM’nin özerk yorum yet-
kisinin başvurucu lehine yorumlanma olanağının zaman zaman ihmal 
edildiği gözlemlenmiştir. Dördüncüsü, AYM’nin derece mahkemelerinin 
yorum yetkisine müdahale etmeme kaygısının adil yargılanma hakkına 
ili şkin davalarda olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli taşıdığı görül-
müştür. Beşincisi, hem karar gerekçelerinin iç bütünlüğü ve tutarlılığı 
bakımından hem de farklı bölümler tarafından verilen karar gerekçeleri 
arasındaki tutarlılık bakımından bazı sorunlar gözlemlenmiştir. Altıncısı, 
bazı karar gerekçelerinde olay bölümü yeterli bilgiyi içermediğinden 
kararın üçüncü kişiler tarafından anlaşılmasında zorluklar ortaya çıka-
bilmiştir. 
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YORUM: B İRİNCİ YILINDA ANAYASA MAHKEMES İNE 
BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ ANAL İZİ 

(COMMENT: INDIVIDUAL APPLICATION BEFORE THE TURKISH 
CONSTITUTIONAL COURT: AN ANALYSIS OF THE CASES IN ITS FIRST YEAR) 

 
Oya Boyar∗ 

 
ÖZET 
İncelemede genel olarak Profesör Sibel İncoğlu’nun metni esas 

alınmak suretiyle, Anayasa Mahkemesinin ilk bireysel başvuru kararla-
rının genel özellikleri ve sonuçları incelenmeye çalışılmıştır. Burada 
öncelikle Anayasa Mahkemesinin Anayasa-İnsan Hakları Avrupa Söz-
leşmesi ilişkilerine dair tutumu değerlendirilmiş; ardından da Anayasa 
Mahkemesinin diğer mahkemelerle olan ilişkilerine dair anayasal ve 
yasal düzenlemeler üzerinde durulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler:  Bireysel başvuru, temel haklar, evrimci yo-

rum, asgari standart, kanun yolları 
 
ABSTRACT 
On the basis of Professor Sibel İnceoğlu’s comments on 

Constitutional Court rulings, this paper attempts to evaluate the general 
characteristics and consequences of the recent judgments of the 
Constitutional Court in response to individual applications. In the first 
part of the paper, the attitude of Constitutional Court regarding the 
relations between the Constitution and the European Convention on 
Human Rights is examined. The second part relates to the constitutional 
and legal rulings, which indicate the absence of superior/subordinate 
relationship between the Constitutional Court and other national 
Supreme Courts. 

 
Keywords: Individual application, fundamental rights, evolutive 

interpretation, minimum standard, appeals process 
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Giri ş 
2010 yılında gerçekleştirilen değişiklikle Anayasa Mahkemesine 

bireysel başvuru yolunun anayasal hale gelmesiyle yargı organı açısın-
dan iki yönden yeni bir dönem başlamıştır: İlk olarak bu mekanizmayla 
anayasal haklar açısından, Anayasanın 148. maddesinin 3. fıkrası gereği 
ulusal hukuk – uluslararası hukuk ilişkileri bakımından yeni bir döneme 
girilmiştir: Her ne kadar 2004 yılında 90. maddeye yapılan eklemeyle 
temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerle yasaların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi halinde temel haklara ilişkin uluslararası söz-
leşmenin uygulanacağına ilişkin düzenleme Anayasaya girmiş olsa da, 
sözkonusu hüküm aradan geçen on yıllık süreye rağmen yaygın biçimde 
uygulanamamıştır. Bireysel başvurunun bu noktadaki özelliği ise, Av-
rupa Sözleşmesine uygunluğun denetimi yetkisini açıkça bir yüksek bir 
yargı organına vermesindedir. Bu noktada özellikle önemli olan husus, 
temel görevi yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemek olan Anayasa 
Mahkemesinin, bireysel başvuru davalarında, Anayasa ve Avrupa Söz-
leşmesini beraberce ne şekilde uygulayacağı meselesidir. (I) 

İkinci olarak bireysel başvuru yolu her ne kadar Anayasa Mahke-
mesi ile birlikte anılan bir mekanizma ise de, konunun temel muhatabı 
yargı organının bütünüdür. Gerçekten de bireysel başvuru yoluna ancak 
olağan kanun yolları tüketildikten sonra gidilebilmekte (Any., md. 
148/3); yasama işlemleri ile idarenin düzenleyici işlemleri için bu yola 
başvurulamamaktadır (6216 sayılı Kanun, md. 45/3). Başka bir deyişle, 
bireysel başvuru yolu, yürürlükteki hukukun uygulanma biçiminin ana-
yasal haklara uygun olup olmadığını denetleme imkanını Anayasa Mah-
kemesine tanımak suretiyle, aslında genel olarak anayasal haklara daha 
saygılı bir hukuk düzeni yaratmaya yönelmiştir.1 İşte bu düzenin 
şekillendirilmesi anlamında Anayasa Mahkemesinin haklara verdiği an-
lam kuşkusuz oldukça belirleyicidir. Ancak diğer mahkemelerin anaya-
sal hakları yorumlayış biçimi de gerek temel hak meselelerinin Anayasa 
Mahkemesine taşınmadan çözümlenmesi; gerekse Anayasa Mahkemesi-
nin izleyebileceği yolu şekillendirmesi anlamında önem taşımaktadır. (II) 

 
I. Asgari Standart Olarak Avrupa Sözleşmesi 
Profesör İnceoğlu, bireysel başvuru kararlarını özellikle maddi 

yönden değerlendirdiği tebliğinde, Sözleşme sistemiyle, Anayasa Mah-
kemesinin temel hakları koruma şeklini gerek kişi yönünden gerekse 

                                                      
1 Oya Boyar, “Devletin Pozitif Yükümlülükleri ve Dolaylı Yatay Etki”, İnsan Hakları 

Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsa-
mında Bir İnceleme, ed. Sibel İnceoğlu, 3. baskı, Beta yay (1. Baskı Avrupa Konseyi 
yay.), İstanbul 2013, s. 80.  
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konu yönünden ayrıntılı olarak karşılaştırmakta ve Sözleşme metniyle 
Anayasa metninin farklılaştığı durumlar için yol gösterici bazı önerilerde 
bulunmaktadır. Yazar bu kapsamda, genel olarak Sözleşmenin 53. mad-
desinde ifadesini bulan uluslararası insan hakları hukukunun temel bir 
ilkesini hatırlatmakta ve Üye Devletlerin hukukunun Sözleşme sistemin-
den daha güvenceli olması halinde bu yüksek standardın uygulanması 
gerekliliği üzerinde durmaktadır. Bu gerekliliğe rağmen asgari standart 
oluşturan Sözleşmenin uygulanması durumunda ise, tutarlı bir yorum 
izlenerek benzer davalarda da istikrarlı bir çerçevenin oluşturulması ge-
rektiğini vurgulamaktadır. Profesör İnceoğlu’nun bu sonuca varmasına 
neden olan uyuşmazlıklar temel itibarıyla eşitlik ilkesi, kişi güvenliği 
hakkı ve adil yargılanma hakkı konusunda Anayasa Mahkemesinin ver-
miş olduğu bireysel başvuru kararlarıdır: İnceleme konusu ilk kararla-
rında Anayasa Mahkemesi, gerek eşitlik ilkesini tali bir ayrımcılık ya-
sağı olarak ele almak2; gerek tutukluluk için geçen sürenin hesaplanması 
açısından daha güvenceli yasa hükmünden ayrılmak3, gerekse de adil 
yargılanma hakkını belli uyuşmazlıklara (medeni hak ve yükümlülük-
lerle suç isnadına ilişkin uyuşmazlıklar) inhisar ettirmek ve bu alanda 
kendi yetkisini dar yorumlamak suretiyle4, konuya ilişkin güvenceli ulu-
sal düzenleme yerine Sözleşme sisteminin asgari standardını ön planda 
tutan tarzda kararlar vermiş görünmektedir. 

Aslında bu şekildeki yorum, uluslararası bir merciden önce ulusal 
hukukta başvurulması gereken bir mekanizma yaratma gayesini taşıdığı 
ölçüde belli bir asgari güvenceyi bünyesinde barındırmaktadır. Ancak 
Avrupa Mahkemesinin kendi içtihadı da durağan nitelik taşımamaktadır. 
Avrupa Mahkemesi önüne gelen uyuşmazlığın niteliğine göre sorunlara 
“pratik” ve “etkili” çözümler bulmak için içtihadını sürekli gelişime açık 
tutmaktadır. Bunun nedeni, Avrupa Mahkemesinin temel referans bel-
gelerinde bulunabilir. Sözleşme metni gelişmeye açık bir insan hakları 
anlayışını ortaya koymaktadır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, XX. 

                                                      
2 Anayasa Mahkemesine göre “etkili soruşturma hakkı” da yine Sözleşme sistemindeki 

gibi ancak sözleşmesel başka bir hakla birlikte ileri sürülebiliyor. Bkz. aşağıda 
Onurhan Solmaz kararı.  

3 AYMK, Ramazan Aras, no. 2012/239, 02.07.2013. İnceoğlu bu açıdan tutukluluktaki 
makul sürenin hesaplanmasında Ceza Muhakemesi Kanununun 104. maddesindeki 
düzenlemenin değil de, İHAS uygulaması esas alınarak mahkumiyetten sonra geçen 
sürenin dahil edilmemesini haklı olarak eleştirmektedir. Bkz. yukarıda Sibel 
İnceoğlu, “Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının 
Analizi”, Tutuklamada Yasallık ve Tutuklama Süresinde Makullük – Derece Mah-
kemesinin Yorum Alanına Haklı Müdahale başlığı.  

4 AYMK, Necati ve Recep Gündüz, no. 2012/1027, 12.02.2013; Günay Özal ve diğer-
leri, no. 2013/1281, 16.05.2013. 
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yüzyıl insan hakları belgelerinin bu temel özelliğini Başlangıç bölümüne 
taşımış bulunmaktadır: “Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında 
daha sıkı bir birlik oluşturmak olduğunu ve insan hakları ile temel öz-
gürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yolların-
dan biri olduğunu göz önüne alarak (…) aşağıdaki konularda anlaş-
mışlardır”. Avrupa Sözleşmesine esin kaynağı olan ve Sözleşmenin 
Başlangıç bölümünde doğrudan atıf yaptığı Evrensel Beyannameye göre 
de “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; İnsanlık topluluğunun bütün bi-
reyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak 
eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, 
giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin 
halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları 
arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanma-
sını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için 
ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini 
ilan eder”. 

Bu özellik Mahkeme içtihadının iki yönlü gelişimine neden ol-
muştur: Avrupa Mahkemesi, bir yandan, Sözleşmeye açıklık getiren ve 
onu ilerletici nitelikte gördüğü ulusal5 ve uluslararası6 belgelere atıf yap-
mayı; diğer yandan da toplumsal gelişmelere paralel olarak kararlarını 
gözden geçirmeyi ve temel hakların özsel olarak etkili bir biçimde ko-
runması için de evrimci yorumu7 içtihadi faaliyetinin önemli bir unsuru 
haline getirmiştir. 

Sözleşmenin, Avrupa Mahkemesi içtihatlarıyla aldığı bu gelişime 
açık görünüm belli sınırları da bünyesinde barındırmaktadır. Zira, temel 
hakların korunması için etkililik düşüncesinin yanında hukukun öngö-
rülebilirliği de çok önem taşır.8 Bu anlamda Anayasa Mahkemesinin 

                                                      
5 Bkz. Gregory Lewkowicz, “Droits de l’homme, droit du citoyen: les présupposés de 

la jurisprudence américaine et européenne”, Juger les droits de l’homme Europe et 
Etats-Unis face-à-face, Bruylant, Bruxelles, 2008, s. 27 vd. Ayrıca Avrupa Mahke-
mesinin ulusal mahkemelerin hukuki kavramlara verdiği anlamlardan etkilenmesi 
üzerine bkz. Jean-Paul Costa, “Concepts juridiques dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme: de l’influence de différentes traditions 
nationales”, Revue trimestrielle des droits de l’homme, No. 57, 2004, ss. 101-110.  

6 Lewkowicz, “Droits de l’homme, droit du citoyen: les présupposés de la 
jurisprudence américaine et européenne”, s. 32 vd.  

7 George Letsas, A Theory of Interpretation of the European Convention on Human 
Rights, Oxford University Press, Rep. 2009, s. 58 vd. 

8 Evrimci yorumun sınırları hakkında bkz. Dialogue Between Judges 2011, “What are 
the limits to the evolutive interpretation of the Convention?”, European Court of 
Human Rights, Council of Europe, 2011, http://echr.coe.int/Documents/ 
Dialogue_2011_ENG.pdf (10.10.2013) 
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ulusal metinleri Sözleşme uygulamasını asgari standart kabul edecek 
şekilde yorumlaması hukukun öngörülebilirliği açısından daha uygun 
görülebilir. Bu yorum şeklinin diğer bir katkısı ulusal hukuk / uluslara-
rası hukukun karşılıklı ili şkileri meselesini de monizm/düalizm tartış-
malarına ya da disiplinler arasında hiyerarşik sıralamalar içine girmeden, 
bu iki hukuk düzenini birbirinin tamamlayıcısı olarak görmek suretiyle 
çözmesinde bulunmaktadır. 

Avrupa Sözleşmesinin bu şekilde asgari standart olarak kabul 
edilmesi, Anayasada bulunan bir çelişkiyi de gidermeye olanak sağla-
maktadır. Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası, temel haklara ilişkin 
uluslararası andlaşmalarla yasaların aynı konuda farklı hükümler içer-
mesi halinde, temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerin uygulan-
masını düzenlemektedir. Buna karşılık, Anayasanın 152. maddesine göre 
bir yasanın Anayasaya aykırı olduğunu düşünen ve bu nedenle Anayasa 
Mahkemesine anayasaya aykırılık itirazında bulunan bir yargıç, beş aylık 
süre zarfında Yüksek Mahkemenin konuya ilişkin karar vermemesi du-
rumunda anayasaya aykırı olduğunu düşündüğü yasa hükmünü uygula-
mak durumunda kalmaktadır. Başka bir deyişle, temel haklara ilişkin 
uluslararası sözleşme ve yasa çatışmasında sözleşmeyi uygulamak du-
rumundaki yargıç; anayasa / yasa çatışmasında yasayı uygulamak duru-
mundadır. Bu çelişki, yargıçların neden Anayasanın 90. maddesinin son 
fıkrasını uygulamaktan imtina ettiklerini bir ölçüde açıklayabildiği gibi, 
Anayasanın uygulanma şekline ilişkin de veri sağlayabilir. Hukukumuz 
istisnai bazı haller dışında Anayasanın doğrudan uygulanabilmesine im-
kan tanımamaktadır. Bunun oldukça ikna edici nedenleri vardır: Anayasa 
hükümleri genellikle çok genel ifadelerle kaleme alınmıştır; birçok Ana-
yasa hükmünde “yasayla düzenleme” ifadesi bulunmaktadır; doğrudan 
uygulanabilecek somutlukta hüküm sayısı çok azdır vs. Ancak bu gerek-
çelerden hiçbiri mevcut yasaların Anayasaya uygun yorumlanmasına 
engel değildir. İşte bireysel başvurunun önemi bu noktada ortaya çık-
maktadır. Bireysel başvuru mekanizması, ilgili hakkın etkili bir biçimde 
korunmasına yöneldiği müddetçe, sözkonusu hakkın Avrupa Sözleşmesi 
bünyesinde mi düzenlendiği, yoksa Anayasada mı düzenlendiği arasında 
bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla buradaki uygulama kriteri “hakla-
rın etkili korunması” olarak belirlendiği takdirde, hakkın hangi hukuki 
belgede düzenlendiği değil; yargı organı tarafından ne şekilde korun-
duğu fikri ön plana çıkabilir. 

Aslında Anayasa Mahkemesinin Sözleşme ve Anayasanın ortak 
koruma alanına ilişkin olarak bugüne kadar verdiği bireysel başvuru 
kararlarından sonuçları itibarıyla en önemli olanı, kanımızca, Anayasa-
nın 10. maddesinin, başka bir deyişle eşitlik ilkesinin yorumlanmasına 
ili şkin olan kararıdır. Bu kararında Anayasa Mahkemesi 10. maddeyi tek 
başına uygulamayı reddetmiş; ilgili maddeyi Avrupa Sözleşmesinin 14. 
maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağı gibi, ancak Sözleşmede dü-



Yorum: Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  
Kararlarının Analizi 

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 3 / Sayı:5 / Yıl:2014 

196

zenlenen diğer bir hakla beraber ileri sürülebilen tali bir hüküm olarak 
ele almıştır.9 Bu tutumun pratik yönü kendisini özellikle Anayasanın 10. 
maddesine 2004 ve 2010 yıllarında yapılan değişikliklerle eklenen gü-
vencelerin bireysel başvuru hakkının kapsamı dışında tutulmasıyla gös-
termektedir. Gerçekten de 10. madde, bu değişikliklerden önce tipik bir 
“kanun önünde eşitlik” hükmü iken, artık “fiili eşitli ği” de güvenceleyen 
bir hüküm olma niteliğini kazanmıştır.10 Fiili eşitlik vurgusunun, birey-
sel şikayetleri kabul etme mekanizmaları oluşturmuş olan Birleşmiş 
Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslara-
rası Sözleşmesi (CEDAW) ve yine Birleşmiş Milletler’in Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşmesi açısından özel bir önemi vardır. 

Ayrıca Avrupa Mahkemesi, ayrımcılık yasağını genel olarak Söz-
leşmenin medeni ve siyasi haklara ilişkin öngördüğü korumanın sosyal 

                                                      
9 AYMK, Onurhan Solmaz, no. 2012/1049, 26/3/2013, para. 33-34: “Başvurucunun, 

Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi ve Sözleşme’nin 14. madde-
sinde düzenlenen ayrımcılık yasağı ile Anayasa’nın 40. ve Sözleşme’nin 13. maddele-
rinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine yönelik iddialarının, bahsi 
geçen maddelerdeki ifadeler dikkate alındığında, soyut olarak değerlendirilmesi 
mümkün olmayıp, mutlaka Anayasa ve Sözleşme kapsamında yer alan diğer temel 
hak ve özgürlüklerle bağlantılı olarak ele alınması gerekir. Bir başka ifadeyle ayrım-
cılık yasağı ve etkili başvuru hakkının ihlal edilip edilmediğinin tartışılabilmesi için, 
ihlal iddiasının, kişinin hangi temel hak ve özgürlüğü konusunda ayrımcılığa maruz 
kaldığı ve hangi temel hak ve özgürlüğü konusunda etkili başvuru hakkının kısıtlan-
dığı sorularına cevap verebilmesi gerekmektedir. / Başvurucunun, eşitlik ilkesinin 
ihlali ve etkili başvuru hakkının sağlanmadığı iddialarının, başvurunun temelini 
oluşturan adil yargılanma hakkı çerçevesinde ve bu hakla bağlantılı olarak ele alın-
ması zorunluluğu vardır. Dolayısıyla ayırımcılık yasağı ve etkili başvuru hakkı, ba-
ğımsız nitelikte koruma işlevine sahip olmayıp, temel hak ve özgürlüklerin kullanıl-
masını, korunmasını ve başvuru yollarını güvence altına alan tamamlayıcı nitelikte 
haklardandır. Bu çerçevede, başvurucunun adil yargılanma hakkı kapsamına giren 
bir hakkına yönelik müdahale bulunmaması nedeniyle ayırımcılık yasağı ve etkili 
başvuru hakkının somut başvuru açısından uygulanabilmesi mümkün değildir ”.  

10 Any. md 10: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mez-
hep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitli ğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu 
maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 
(Ek: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin 
dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sa-
yılmaz. 
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilke-
sine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” (Vurgular yazara ait). 
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ve ekonomik alanla net bir biçimde ayrılmadığını, kişi haklarına ilişkin 
“etkili” korumanın sosyal ve ekonomik alana ilişkin sonuçları olabilece-
ğini değişik kararlarında ele almıştır. Bu anlamda Mahkemenin Sözleş-
mede açıkça düzenlenmemiş olan kadının insan haklarıyla11, engelli 
haklarıyla12, sosyal güvenlik ödenekleriyle13 ya da devletin asgari yaşam 
koşullarını sağlama yükümlülüğüyle14 ilgili kararları anılabilir. 

Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı, yukarıda bahsedilenler dı-
şında başka bir açıdan da Yüksek Mahkemenin kendi yetkisini dar yo-
rumladığını göstermektedir. Anılan davada başvuran temel olarak şu 
şikayetlerde bulunmaktadır: “Başvurucu, hak arama hürriyetinin, trans-
seksüel olması nedeniyle kısıtlandığını, adil yargılanma hakkının yal-
nızca sanıkların haklarına ilişkin olmadığını, etkili soruşturma ve ko-
vuşturma yapılmaması hâlinin, mağdurların haklarını da ihlal edece-
ğini, şikâyetine konu olan ve transseksüelleri topluluk olarak aşağıladı-
ğını iddia ettiği köşe yazısının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendi-
rildi ğini, oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin cinsel yönelimle 
ilgili olarak toplulukları aşağılayıcı ve nefret söylemli ifadeleri, ifade 
özgürlüğü kapsamında değerlendirmediğini , Cumhuriyet savcısının, 
başvurucunun transseksüel olması nedeniyle farklı uygulama yaparak 
kamu davası açmadığını, bu şekilde ayrımcılık yapıldığını, ayrıca etkili 
soruşturma yapılmadığını belirterek Anayasa’nın 36. maddesinde dü-
zenlenen hak arama hürriyetinin, 10. maddesinde düzenlenen eşitlik il-
kesinin ve 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edil-
diğini ileri sürmüştür”.15 

Görüldüğü gibi başvuranın ileri sürdüğü cinsel yönelimi nedeniyle 
ayrımcılığa maruz kaldığı iddiası, sadece kendi yaptığı hukuki nitelen-
dirme olan adil yargılanma hakkıyla değil; Sözleşmenin düzenlediği 
başka bir hakla da yakından ilgilidir: Profesör İnceoğlu’nun da vurgula-
dığı gibi Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen özel yaşamına saygı 
hakkı, kişinin cinsel yönelimini de özel hayatın önemli bir parçası olarak 
korumaktadır. Aynı konunun Anayasanın kişinin maddi ve manevi var-
lığının bütünlüğü hakkını düzenleyen 17. maddesinde de korunduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu kararında sadece baş-
vuranın yaptığı hukuki nitelendirmeyle bağlı kalarak aslında iptal / itiraz 
davalarında geniş olarak kullandığı bir yetkiyi bireysel başvuru kapsa-
mında kullanmamış görünmektedir: 6216 sayılı Kanunun 43. maddesinin 

                                                      
11 Opuz c. Turquie, req no. 33401/02, 9.06.2009.  
12 Koua Poirrez c. France, req. no. 40892/98, 30.09.2003.  
13 Gaygusuz c. Autriche, req. no. 17371/90, 16.09.1996.  
14 Moldovan and others v. Romania (No. 2), Appl. No. 41138/98 64320/01, 12.07.2005. 
15 AYMK, Onurhan Solmaz, para. 14.  
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3. fıkrası gereğince, “Mahkemenin, kanunların, kanun hükmünde karar-
namelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykı-
rılığı hususunda ileri sürülen gerekçelere dayanma zorunluluğu yoktur. 
Mahkeme, taleple bağlı kalmak şartıyla başka gerekçeyle de Anayasaya 
aykırılık kararı verebilir”. Eski düzenlemede de yer alan bu yetki gere-
ğince Anayasa Mahkemesi tarafların anayasaya aykırılık gerekçeleriyle 
bağlı değildir. Ayrıca yine Anayasa Mahkemesinin yaygın içtihadı, Yük-
sek Mahkemenin hukuk kurallarının hukuki nitelendirilmesini yapma 
yetkisini kendisinde bulduğunu göstermektedir.16 Hukuk kurallarının 
hukuki nitelendirmesini yapabilen Yüksek Mahkemenin bir maddi vakı-
anın hangi hakka ilişkin olduğuna ilişkin nitelendirmeyi de yapabileceği 
söylenebilir. 

 
II. Anayasa Mahkemesi ve Diğer Mahkemeler 
Profesör İnceoğlu’nun detaylı olarak üzerinde durduğu bir diğer 

husus adil yargılanma hakkına ilişkin davalardır. Bu davalara ilişkin 
inceleme adil yargılanma hakkının farklı unsurlarına ilişkin ayrı ayrı 
yapılmıştır: bağımsız ve tarafsız mahkeme, silahların eşitli ği ve çelişmeli 
yargılama, masumiyet karinesi, makul süre ve gerekçeli karar ilkeleri. 

Bu hakka ilişkin kararlar bir bütün olarak incelendiğinde, adil yar-
gılanma hakkına ilişkin uyuşmazlıklarda Anayasa Mahkemesinin 148. 
maddenin 4. fıkrasının gölgesinde karar verdiği görülmektedir: “Bireysel 
başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme 
yapılamaz”. 

Büyük oranda Anayasa Mahkemesiyle diğer Yüksek Mahkemele-
rin yetki çatışması halleri için konulduğu iddia edilebilecek bu hüküm, 
usuli bir hak olan adil yargılanma hakkı açısından özel olarak yorum-
lanması gereken bir hükümdür. Adil yargılanma hakkı, usuli bir hak ol-
duğu ve yargılama sürecinin (sonucunun değil) bütününün adilliğini gü-
vence altına almaya yönelik olduğu için, kural olarak temyiz incelemesi-
nin konusunu oluşturabilecek hususları da kapsayabilmektedir. Örneğin 
Ceza Muhakemesi Kanununun 289. maddesinde sayılan kesin temyiz 
nedenlerinden büyük bir bölümü doğrudan doğruya adil yargılanma 
hakkının farklı unsurlarının korunmasına yönelmiştir.17 Dolayısıyla Ana-

                                                      
16 AYMK, E. 1996/20, K. 1996/14, K.T. 14.05.1996. 
17 CMK, md. 289: “(1) Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda 

yazılı hâllerde hukuka kesin aykırılık var sayılır: 
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması. 
b) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katıl-
ması. 
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yasanın 148. maddesinin 4. fıkrası hükmünün bireysel başvurunun ko-
nuluş amacına uygun bir biçimde yorumlanması özel bir önem taşımak-
tadır. 

Ancak bu noktada özellikle diğer Yüksek Mahkemelerin Anayasa 
Mahkemesinin adil yargılanma hakkına ilişkin kararlarını ne şekilde 
uygulayacakları meselesi de özel bir önem taşımaktadır. Zira özellikle 
Anayasanın 148/4. maddesiyle 6216 sayılı Kanunun bireysel başvuru 
sonucu verilebilecek kararlara ilişkin 50. maddesi gözönünde bulundu-
rulduğunda, sırasıyla tali kurucu iktidarın ve yasakoyucunun Yüksek 
Mahkemeler arasındaki yetki çatışmalarında sessiz kaldığı ve kararı 
yargı organlarına bıraktığı görülmektedir. Anayasa Mahkemesinin Ku-
ruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanunun 50. maddesinin ilk iki 
fıkrası şöyledir: “(1) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının 
ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi 
hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gere-
kenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve 
işlem niteliğinde karar verilemez. 

(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, 
ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yap-
mak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama ya-
pılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazmi-
nata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu göste-
rilebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa 
Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan 
kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir”.18 

Başka bir deyişle 6216 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesine, 
Anayasadaki hakkı ihlal ettiğine karar verdiği mahkeme kararını bozma 

                                                                                                                                 
c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul 
olunduğu hâlde hâkimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak red-
dedilip hâkimin hükme katılması. 
d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili 
görmesi. 
e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken 
diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması. 
f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlâl edilmesi. 
g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi. 
h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınır-
landırılmış olması. 
i) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması.” 

18 Vurgular yazara ait.  
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yetkisi vermemektedir.19 Anayasa Mahkemesi dosyayı “yeniden yargı-
lama yapmak üzere” ilgili mahkemeye göndermektedir. Peki ihlalin bir 
Yüksek Mahkeme kararından kaynaklanması halinde durum ne olacak-
tır? Örneğin Anayasa Mahkemesinin, Profesör İnceoğlu’nun yukarıda 
detaylı olarak değerlendirdiği kişi güvenliği hakkına ilişkin Ramazan 
Aras kararını esas alalım: İnceoğlu bu kararda tutukluluktaki makul sü-
renin hesaplanmasında Ceza Muhakemesi Kanununun 104. maddesin-
deki düzenlemenin değil de, İHAS uygulamasının esas alınmasını ve bu 
surette mahkumiyetten sonra geçen sürenin makul süre hesabına dahil 
edilmemesini eleştirmekteydi. Anayasa Mahkemesi bu kararı alırken 
büyük oranda Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararıyla aynı yönde 
ilerlemişti.20 Peki acaba Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın bu kararına 
katılmasa ne olurdu? Başka bir deyişle, Anayasa Mahkemesinin yasada 
“hükmen tutukluluk” gibi bir ifadenin bulunmadığı, CMK’nun 104. 
maddesi gereğince mahkumiyetten sonra geçen sürenin de makul tutuk-
lama süresinin tespitinde gözönünde bulundurulması gereken bir unsur 
olduğu sonucuna vardığını düşünelim. Bu durumda, acaba mevcut ana-
yasal ve yasal düzenlemeler Anayasa Mahkemesi kararının hayata geçi-
rilebilmesine olanak tanıyor mu? 

Anayasanın ve 6216 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükümleri, bu 
soruya olumlu cevap vermeyi engellemektedir. Başka bir deyişle, özel-
likle usuli boyutu ağır basan haklara ilişkin uyuşmazlıklarda Anayasa 
Mahkemesiyle diğer Yüksek Mahkemeler arasında görüş farkı bulun-
ması halinde, Anayasa Mahkemesinin kararının uygulanması büyük 
oranda diğer Yüksek Mahkemelerin bu kararı kabulüne ve anayasal 
hakları ne ölçüde sahiplendiklerine bırakılmış görünmektedir. 

 
Değerlendirme 
Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar (29.10.2013) bireysel baş-

vuru kapsamındaki ilk kararlarında Anayasanın 148/3 maddesindeki 
düzenlemeye paralel olarak Sözleşme sistemini referans aldığı ve bura-
daki içtihadi birikimi değerlendirdiği görülmektedir. Anayasa Mahke-
mesi yine bireysel başvuru kararlarında olay incelemesini içeren, okun-

                                                      
19 Venedik Komisyonunun Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Hakkında Kanuna ilişkin 18 Ekim 2011 tarihli ve CDL-AD(2011)040 sayılı Rapo-
runda, 6216 sayılı Kanunun 50/2. maddesine ilişkin olarak bu husus eleştirilmektedir 
(bkz. para. 81, 82), http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD%2 
82011%29040-e.aspx (Erişim: 8.10.2012). 

20 Bkz. yukarıda İnceoğlu, “Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Kararlarının Analizi”, Tutuklamada Yasallık ve Tutuklama Süresinde Makullük – 
Derece Mahkemesinin Yorum Alanına Haklı Müdahale başlığı.  
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ması, takibi ve alıntılanması daha kolay olan bir yazım şeklini de benim-
semiş görünmektedir. Kanımızca Yüksek Mahkemenin ilk bireysel baş-
vuru kararlarında en çok öne çıkan husus, kendi yetkisini dar yorumlama 
eğilimidir. Kuşkusuz Mahkemenin bu şekilde hareket etmesinin özellikle 
anayasal/yasal ve pratik nedenleri bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi-
nin zamanla anayasal hakların temel koruyucusu sıfatıyla, bireysel baş-
vuru mekanizmasını bu nedenleri aşacak şekilde geliştirmesi dilenir. 
Ancak en az Anayasa Mahkemesinin tutumu kadar önemli olan husus 
diğer Yüksek Mahkemelerin anayasal hakları ne ölçüde sahiplendikleri, 
Anayasa Mahkemesi kararlarını ne şekilde uyguladıkları ya da daha 
önemlisi uyguladıkları kanunları Anayasal ve Sözleşmesel hakların süz-
gecinden geçirip geçirmedikleridir. Ancak uygulamada anılan boşluğun 
giderilmemesi halinde yasa değişikli ği kaçınılmaz görünmektedir. 
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ANAYASA MAHKEMES İ’NİN ANAYASA ŞİKÂYET İ 

KARARLARININ USUL İ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ 
(A PROCEDURAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COMPLAINT 

DECISIONS OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT) 

 
Tolga Şirin ∗∗∗∗ 

 
ÖZET 
Bu çalışmada, Anayasa Mahkemesinin ilk bir yıl içinde verdiği 

anayasa şikâyeti ile ilgili, usule ilişkin kararları ele alınmıştır. AYM’nin 
usuli kararlarına baktığımızda kişi, konu, zaman bakımından yetkileri ile 
olağan hukuk yollarının tüketilmesi, açıkça dayanaktan yoksunluk, süre 
aşımı ve düşme konularında bir takım ilkeler ortaya koyduğu görülmek-
tedir. 

AYM’nin şu ana kadar (29.10.2013) sadece dört adet esasa ilişkin 
kararı bulunmaktadır, diğerleri kabul edilemezlik kararlarıdır. Bu sü-
reçte, bazı başlıklarda olumlu açılımlara gidildiği, bazı başlıklarda ise 
daraltıcı bir eğilim olduğu gözlemlenmektedir. Daha ilk yılda, yapılan 
şikâyetlerin büyük bir çoğunluğunun bir sonraki yıla devredilmesi, 
Mahkeme’nin yavaşlığını göstermektedir. İlerleyen zamanlarda şikâyet 
sayısında bir artış da gözlemlenecektir. Ancak bu durum, Mahkeme’nin 
asıl işlevinin hak ve özgürlükleri korumak olduğu gerçeğini değiştirme-
melidir. Oysa içtihatlarda, AYM’nin öncelikli olarak üzerindeki iş yü-
künü azaltmak eğiliminde olduğu görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Anayasa Şikâyeti, usuli kararlar, etkililik, 

kişi bakımından yetki, konu bakımından yetki, zaman bakımından yetki, 
hukuk yollarının tüketilmesi, açıkça dayanaktan yoksunluk, süre aşımı, 
düşme, adli yardım, iş yükü. 

 
ABSTRACT 
In this study, it has taken the Constitutional Court's judgements on 

procedure in hand. When we look at the procedural judgements of the 
Constitutional Court, it has seen some principles about the ratione 
                                                      
∗ Dr., Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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personae, ratione materiae, ratione temporis, exhaustion of legal 
remedies, manifestly ill-founded, prescription, abatement of case. 

So far, there have been only four judgements of Constitutional 
Court on the merits - the others are the decisions of inadmissibility. In 
this process, it can be observed positive opening out about some title, 
but a contractionary trend is also seen. First year, the vast majority of 
complaints made to be transferred to the next year, that shows the 
slowness of the Court. In later times it will be observed an increase in 
the number of complaints. But this situation must not change the fact 
that Court's primary function is to protect the rights and freedoms. 
However, in case of the Constitutional Court, it has been seen the Court 
primarily tends to diminish its caseload. 

 
Keywords: Constitutional complaint, procedural judgements, 

effectiveness, ratione personae, ratione materiae, ratione temporis, 
exhaustion of legal remedies, manifestly ill-founded, prescription, 
abatement of case, legal aid, the caseload. 

*** 
 
Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı Sayın Haşim Kılıç’ın basına 

yaptığı açıklamaya göre Eylül 2013 ayı itibariyle Mahkeme’ye ulaşan 
anayasa şikâyeti sayısı 8 bin 500’e ulaşmış durumdadır ve 3 bin civa-
rında dosya sonuçlandırılmıştır. Yani 5 bine yakın şikâyet halen AYM 
önünde derdesttir1. Ne var ki AYM’nin Resmi Gazete’de yayımlamış 
olduğu anayasa şikâyeti karar sayısı 29.10.2013 itibariyle 81’dir. Bu 
kararlardan yalnızca 4’ü hakkında esastan karar verilmiştir2. Geri kalan 
kararları kabul edilemezlik kararlarıdır. AYM’nin internet sitesine baktı-
ğımızda ise – bilindiği üzere İçtüzük gereği belli kararlar AYM’nin in-
ternet sitesinde yayımlanacaktır- 553 idari ret kararının bulunduğunu 
görüyoruz. Bu kararlardan beşi süre aşımından, biri postayla gönderil-
mesinden, ikisi de şikâyetteki eksikliklerin giderilmemesinden dolayı 
verilen ret kararıdır. Bunun dışındaki kararlar, ne Resmi Gazete’de ne de 
Mahkeme’nin sitesinde yayımlanmamıştır. Bu kararların içeriği hak-
kında şeffaf bir inceleme yapmak mümkün görünmemektedir. İçtüzük 
gereği Bölüm kararlarının tümü ve Komisyon kararlarının kabuledile-
bilirlik açısından önem taşıyanları, AYM’nin internet sitesinden yayım-

                                                      
1 Taraf Gazetesi, 01.10.2013. 
2 Bu kararların ikisi birinci bölüm, ikisi ikinci bölüm tarafından verilmiştir. Sırasıyla 

2012/13, 02.07.2013; 2012/239, 02.07.2013, 2012/521, 02.07.2013; 2012/1137, 
02.07.2013. 
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lanacaktır. Almanya uygulamasından esinlenildiği düşünülen bu hüküm-
lerin Anayasa’nın 153’üncü maddesine uygunluğu halen tartışmalıdır3. 

Anayasa şikâyetiyle ilgili bir diğer usuli gelişme de İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi (İHAM) tarafından verilen Hasan Uzun v Türkiye 
kararıdır4. Etkililik konusunda bir değerlendirme yapılmamakla birlikte, 
Strazburg organına göre Türkiye’deki anayasa şikâyeti, erişilebilirlik, 
elverişlilik ve yeterlilik unsurlarını taşımaktadır. Bu karar, kimilerince 
büyük bir sevinçle karşılanmış olsa da, böyle bir sonuç, soyut düzeyde 
çok önceden rahatlıkla öngörülebilmekteydi5. 

Ben bugün, bana tanınan on dakikalık süre içerisinde, belki bu sü-
reyi biraz da aşarak, AYM’nin son bir yıl içinde verdiği ve Resmi Ga-
zete’de yayımlanan anayasa şikâyeti ilke kararlarını sadece usuli açıdan 
ele almaya çalışacağım. AYM’nin usuli kararlarına baktığımızda kişi, 
konu, zaman bakımından yetkileri ile olağan hukuk yollarının tüketil-
mesi, açıkça dayanaktan yoksunluk, süre aşımı ve düşme konularında bir 
takım ilkeler ortaya koyduğu görülmektedir. 

 
I. K İŞİ BAKIMINDAN YETK İ KONUSUNDAKİ KARARLAR 
Anayasa Mahkemesi’nin ilke kararlarının dördünde kişi bakımın-

dan yetkisizliğe hükmedilmiştir. Bunlardan birincisi, mağduriyet konu-
suna ilişkin açıklamalar içermektedir. Mahkeme’ye göre anayasa şikâ-
yeti yapılması için kişisel, doğrudan ve güncel bir hak ihlali gerekmek-
tedir. Bu kararda, bir derneğin, kendi amacıyla ilgili olmayan ve yalnızca 
üyelerinin durumlarını etkileyen (yani dernek tüzel kişili ğine yönelik bir 
müdahale niteliği taşımayan) kamu gücü eylemlerine karşı başvuru ya-
pamayacağı ortaya konulmuştur6. Bu yaklaşım, şeklen Almanya 
AYM’sinin ve Strazburg’un içtihatlarıyla uyumludur7. Ancak AYM’nin, 
kamu gücü müdahalesinin neden başvurucuyu değil de sadece derneğin 
üyelerini etkilediği konusunda açıklama getirmemiş olması eleştiriye 
açıktır. Öte yandan Türkiye’de kamu başdenetçisine anayasa şikâyeti 
hakkı tanınmamış olması ve idari yargıda özellikle çevre ve kültü-

                                                      
3 Konuyla ilgili olarak bkz. Tolga Şirin, Türkiye’de Anayasa Şikâyeti (Bireysel Baş-

vuru) , İstanbul: XII Levha Yay, 2013, ss. 574 vd. 
4 Hasan Uzun v Türkiye, 10755/13, 30.04.2013. 
5 Bkz. Şirin, ss.139 vd. 
6 2012/95, 25.12.2012. 
7 Almanya Anayasa Mahkemesi, Bavyera Eyalet yasaları barolara üyeleri adına dava 

açma yetkisi tanımasına rağmen bu hükme dayalı anayasa şikâyeti iddialarını red-
detmiştir. Bkz. BVerfGE 10, 134, (136). Strazburg açısından özgün bir örnek için 
bkz. Russian Conservative Party of Entrepreneurs and others v. Rusya, 55066/00 ve 
5563800, 18.03.2004. 
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rel/tarihsel varlıklar, tüketici hukuku alanlarındaki davalarda uygulanan 
‘hak ihlali’ ile ‘menfaat ihlali’ arasındaki ayrımda tezahür eden tespitle-
rin göz ardı edilmesi ve dosyanın çok katı bir şekilcilikle karara bağlan-
mış olması eleştirilebilir 8. Unutulmamalıdır ki anayasa şikâyeti sadece 
sübjektif hakların değil, objektif hukukun da bir güvencesidir9. 

Kişi bakımından yetkisizlik kararı verilen diğer üç kararda ise sıra-
sıyla köy, belediye, ticaret ve sanayi odası niteliğindeki başvurucuların 
esas ilişkin iddiaları, AYM Yasası’nın 46/2’inci maddesinin lafzına da-
yanılarak kabul edilemez bulunmuştur. AYM’ye göre bu kişiler, kamu 
tüzel kişilikleridir ve AYM, daha önce ana muhalefet partisinin açmış 
olduğu iptal davasındaki sorunlu tespitine10 paralel şekilde “bireysel 
başvurunun kamu gücünün kullanılmasından kaynaklanan hak ihlalle-
rine karşı tanınan bir yol olduğundan, kamu tüzel kişilerine bireysel 
başvuru hakkı tanınmasının, bu anayasal kurumun hukuki niteliği ile 
bağdaşmadığı11 sonucuna ulaşmıştır. Fakat bu sonuç yeterince 
temellendirilmemiştir. Böyle bir davanın, bu anayasal kurumun, hukuki 
niteliğiyle neden bağdaşmadığı konusunda yine tatmin edici bir yanıt 
üretilmediği gibi, AYM’nin kendi yorumunun, mukayeseli uygulama-
lar12 karşısındaki tutarsızlığı ve özellikle usuli haklar konusunda pek ala 
kamu kişilerinin de mağdur olabileceği13, hatta adil yargılanma hakkının 
objektif niteliğinin ağır basması gereği, bu hakkın ihlali halinde objektif 
anayasa hukukunun ve anayasanın üstünlüğünün zarar göreceği göz ardı 
edilmiş, en azından bu konuda tatmin edici bir yanıt sunulmamıştır. 
Anayasa’da başvuru yapacak kişiler bakımından kategorik bir sınırlama 
bulunmamasına karşın, yasa hükmünün doğrudan uygulanması, anaya-
sanın lafzi yorumunun dahi dışına çıkmak anlamına gelmektedir14. Tür-

                                                      
8 Bu konudaki değerlendirmeler için bkz. Şirin, ss.30-40. 
9 Bu çıkarım Almanya Anayasa Mahkemesi’nin temel tespitlerindendir. Bkz. Konrad 

Zweigert, “Die Verfassungsbeschwerde”, Juristische Zeitung, Vol. 7, 1952. İHAM 
içtihatlarında da karşılık bulmuştur. Bkz. Jochen A: Frowein/Wolfgang Peukart, 
EMRK-Kommentar , Berlin: N.P.Engel Verlag, 1996, Art. 25, par. 3. Şirin, s. 37 vd.  

10 Bkz. E. 2011/1243, K. 2012/34, T. 01.03.2012. 
11 2012/22, T. 25.12.2012. Bu tespitin kökeninde Almanya’daki birleşme argümanı 

(Konfusionsargument) şeklinde kavramlaştırılan düşünce yatmaktadır. Bkz. Wolfgang 
Rüfner, “Grundrechtsträger”, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, Josef Isensee/Paul Kirchof (der.), Band IX /Allgemeine Grundrechtslehren), 
C.F. Müller: Heidelberg, 2011, ss.939-944.  

12 Almanya’dan ve İHAM’dan örnekler için bkz. Şirin, ss. 231-238. 
13 Karş. BVerfGE, 6, 45, (49); 13, 132, (139). 
14 Herkes kelimesine dayalı etimolojik ve lafzi yorum hakkında bkz. Şirin, s. 245. 
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kiye’de, Almanya’dan farklı olarak organ davası (Organstreit)15, 
komünal anayasa şikâyeti (Kommunalverfassungsbeschwerde)16 gibi 
tamamlayıcı nitelikteki dava yolları yoktur. Buna rağmen AYM, mehaz 
Almanya uygulamasından daha geriye düşmüştür. Oysa Türkiye 
AYM’sinden, bu eksikliklerden dolayı, sistemdeki açıkların kapanma-
sına yönelik daha etkili bir yaklaşım beklenirdi17. 

Bu konuda, Genel Kurul’un, anayasa şikâyeti sırasında somut 
norm denetimi yapmak suretiyle kamu tüzel kişilerine ilişkin yasağının 
iptal etmesi18 ve bu iptalden sonra her somut olayda başvurucunun niteli-
ğine ilişkin özgün bir AYM denetimi yapılması önerilir. 

Buların dışında kişi bakımından yetkisizlikle ilgili bir vaka ise 
Fransa Devleti’nin gerçekleştirdiği emekli maaşına yönelik kesinti konu-
sundadır. AYM, bu konuda genel bir ifadeyle “yetkisizlik” kararı ver-
miştir19. Oysa İHAM içtihatları temelinde yaklaşıldığında bunun da kişi 
bakımından yetkisizlik olarak tarif edilmesi yerinde olurdu. 

 
I. KONU BAKIMINDAN YETK İ KONUSUNDAKİ KARARLAR 
Anayasa Mahkemesi’nin ilke kararlarından on ikisinde konu ba-

kımından yetkisizlik kararı verilmiştir. Bu kararlar üç kategoride ele 
alınabilir. 

Birinci  kategori, başvuru kısıntılarına ilişkindir. Bu kategorideki 
iki kabuledilemezlik kararı, sırasıyla, Tahkim Kurulu20 ve Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu21 tarafından verilen kararlarla ilgilidir. Bilindiği 
üzere hem Anayasa’da, hem de AYM yasasında bu kararlara karşı yargı 
yolu kapatılmıştır. Hukuk devleti ilkesi ve etkili başvuru hakkı bakımın-
dan sorun teşkil eden bu sınırlama, İHAS’a uygun değildir. İHAM ka-
rarlarına atıf yapmaya başlamış olan AYM’nin bu sınırlamalara ilişkin 
İHAS çerçevesinde bir tespit/eleştiri ileri sürmesi beklenirdi. Öte yandan 
bu kararların, benzeri anayasal kısıntıların tamamı için geçerli olup ol-
madığına ilişkin net bir çıkarıma da ulaşılamamaktadır. Bilindiği gibi 
                                                      
15 Organ davası bazı yüksek anayasal organların veya onların üyelerinin hak ve ödevle-

rine ilişkin uyuşmazlıkları gidermek için Anayasa Mahkemesine açtığı davaları ifade 
etmektedir. 

16 Komünal anayasa şikâyeti, yerel yönetimlerin anayasal yetkilerine yönelik 
müdahalelere karşı Anayasa Mahkemesine açtıkları davaları ifade etmektedir. 

17 Sistemin bütününü almanın ve eksiklerin doldurulmasının zorunluluğu hakkında bkz. 
Şirin, ss. 229-230. 

18 Şirin, ss.286-297. 
19 2012/171, 12.02.2013. 
20 2012/620, 12.02.2013. 
21 2013/1581, 16.04.2013. 



Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli  
Açıdan Değerlendirmesi 

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 3 / Sayı:5 / Yıl:2014 

208

öğretide, özellikle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları bakımından 
farklı bir sonuca ulaşmanın mümkün olduğu ileri sürülmektedir22. 

İkinci kategori yasama işlemlerine karşı yapılan başvurulardır. Bu 
kategoride, yasalara karşı yapılan anayasa şikâyetlerine ilişkin dört kabul 
edilemezlik kararı verilmiştir23. Mahkeme, tıpkı kamu tüzel kişilerinin 
anayasa şikâyeti yasağında olduğu gibi son derece şekilci bir yaklaşım 
sergilemiş ve yasalara karşı yapılan başvuruları, sadece AYM kanunun 
sınırlandırıcı hükmüne atıf yaparak sonuçlandırmıştır. Anayasa herhangi 
bir ayrım yapmadan “kamu gücünden” bahsediyor olmasına rağmen, bir 
kamu gücü olarak yasamanın dışlanmış olması, anayasaya aykırıdır. Bi-
lindiği özellikle doğrudan uygulanabilir yasalar, kimi durumlarda “po-
tansiyel mağduriyet” yaratabilirler. Hem İHAM 24, hem de mehaz Al-
manya25 uygulamasında bu konuda örnekler vakidir. Özellikle ceza ve 
seçim hukukunda bu yolun kapatılmış olması, çok kritik sorunlara yol 
açabilir26. AYM’den bu sorunların farkında olarak ve bunlara ili şkin – 
en azından ima düzeyinde- tespitler içeren ilke kararı vermesi beklenirdi. 
Ne var ki AYM bu kararlarında potansiyel mağduriyet statüsüne ilişkin 
tatmin edici bir tartışma yapmadığı gibi, bu dört davadan birinde27 -fır-
satı olmasına rağmen- kişi bakımından yetkili olduğunu kaydedememiş, 
bu hususta bir tartışma yapmamıştır. 

Üçüncü kategori ise şikâyete konu edilecek hak ve özgürlüklere 
ili şkindir. AYM’nin bu kategorideki altı ilke kararı bulunmaktadır ve 
bunlar da ne yazık ki insan hakları aleyhine daraltıcı bir nitelik taşımak-
tadır. Söz konusu kararlarda olumlu görülebilecek tek nokta AYM’nin 
                                                      
22 Fazıl Sağlam, “Anayasa Şikâyeti Anlamı, Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında Olası 

Sorunlar”, Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler, Ece Gözetepe/Aykut Çe-
lebi (haz.), İstanbul: Metis Yay., 2012, ss. 445-446.  

23 2012/30, 05.03.2013, 2012/837, 05.03.2013, 2012/237, 26.03.2013, 2013/469, 
16.04.2013. 

24 Somut örnek için bkz. Open Doors ve Dublin Well Woman v. İrlanda, 14234/88, 
29.10.1992. 

25 Almanya’daki hava güvenlik yasasına (BvR, 357/05) karşı verilen AYM kararına 
Türkiye öğretisinde de çokça atıf yapılmaktadır. 

26 Almanya’da da yasalara karşı başvurular sıklıkla ceza hukuku ve seçim hukukuyla 
ilgilidir. Türkiye AYM’sinin verdiği ilke kararlarından birinin seçim hukukuyla ilgili 
olması, bu yaklaşımın genel seçimler veya ceza hukuku konusunda da sürdürülece-
ğini göstermektedir ki bu, karşılaştırmalı hukuk ve insan hakları yargılamasıyla 
uyumlu değildir.  

27 2012/237, 26.03.2013. Bu davada başvurucu, mahkûm olduğu suçun, 6352 s. yasa 
kapsamında görülmemesinden dolayı hükmün infazının ertelenmesi uygulamasından 
yararlanamayan bir kişidir. Bu bakımdan başvurucunun mağdur statüsünde olduğu ve 
Mahkeme’nin kişi bakımından yetkili olduğu söylenebilir. 
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Sözleşme’yi esas alırken, anayasanın farklı maddelerini (örneğin 
İHAS’taki adil yargılanma hakkına karşılık olarak Anayasa’nın 36’ıncı 
maddesinin yanında 141’inci maddesini de) referans olarak kullanması-
dır28. Sistematik yorumun zorunlu sonucu olan bu olumluluk takdir edi-
lip bir tarafa bırakılırsa, söz konusu kararlarda daha belirgin olumsuz bir 
eğilim göze çarpmaktadır: 

AYM, Anayasa’nın 148’inci maddesindeki “Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi kapsamındaki hak ve özgürlükler” kavramını daraltıcı bi-
çimde kavramaktadır. Anayasa’da adil yargılanma (md. 36) hakkına 
ili şkin yargılama türleri bakımından bir sınır bulunmamasına rağmen, 
İHAS’ta adil yargılanma hakkının “medeni hak ve yükümlülükler ile 
ilgili uyuşmazlıklar ya da ceza alanında yöneltilen suçlamalarla”  sınırlı 
olarak tanınmış olmasından hareket eden AYM, anayasa şikâyeti ince-
lemelerinde de ancak İHAS’taki sınırlar dâhilinde inceleme yapılabile-
ceği sonucuna ulaşmıştır. Yani İHAS’ın 53’üncü maddesinin hilafına 
Sözleşme metnindeki daraltma Anayasa’ya teşmil edilmiştir. 

Mahkeme, bu tespitine dayanarak, şikâyetçinin, ceza muhakemesi 
sürecinde medeni haklarını ileri sürme imkânı bulunmamasından dolayı 
adil yargılanma hakkı ihlali iddialarını kabul edilemez bulmuştur. Mah-
keme’nin bu tespitinin bir diğer sonucu da ayrımcılık yasağı ve etkili 
başvuru hakkı bakımındandır. Bu hakların İHAM uygulamasında diğer 
maddi haklarla bağlantılandırılarak ileri sürülecek olmasından yola çıkan 
AYM, adil yargılanma hakkı kapsamında görmediği şikâyetleri, bu hak-
lar bakımından da kabul edilemez görmüştür29. Bu yaklaşımın paralel 
sonucu gelecekte, Anayasa’da tüm seçimler için güvencelenmiş olan 
serbest seçim hakkının, anayasa şikâyeti incelemelerinde sadece ‘yasama 
organı’ seçimleriyle sınırlı olarak kavramak olacaktır. 

Bu yaklaşım sorunludur30. Bana göre anayasadaki temel hak ve öz-
gürlüklerden İHAS kapsamında olanlar şeklindeki kayıt, tasnif kolaylığı 
sağlaması için getirilmiştir. AYM, her halükarda Anayasa’ya göre bir 
denetim yapmalıdır. İHAS sisteminde Sözleşme’deki hak ve özgürlükle-
rin asgari eşiktir. Taraf devletlerin bu hak ve özgürlükleri daha ileri dü-
zeyde yorumlayabilmeleri mümkündür. AYM’nin yaklaşımı ise bunun 
tam tersi istikamettedir. Ne var ki AYM’nin iki kararında31, önüne gelen 
başvurunun “medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili’ bir uyuşmazlık 
                                                      
28 2012/13, 02.07.2013, para. 39. 
29 Bkz. 2012/1049, 26.03.2013, 2012/869, 16.04.2013; 2013/1337, 16.05.2013. 
30 Gerekçeler için bkz. Sibel İnceoğlu, “Hak ve Özgürlüklerin Sınırlama ve Güvence 

Rejimi”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa: Anayasa Mahkemesine Bi-
reysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Sibel İnceoğlu (ed.), 3. Baskı, İstanbul: 
Beta Yay., 2013, ss. 49-52. 

31 2013/1134, 16.05.2013, 2012/665, 13.06.2013. 
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olup olmadığına bakmaksızın adil yargılanma hakkı kapsamında değer-
lendirme yapmaya girişmiş olması –eğer bu bilinçli bir tercihse- özgür-
lükçü bir istikamet nüvesi olarak görülebilir. 

Öte yandan AYM, AYM Yasası’nın - anayasa lafzı hilafına- sa-
dece Türkiye’nin taraf olduğu protokollerle sınırlı bir kategorileştirmeye 
gitmesini kolayca kabullenmiş görünmektedir32. Kanaatimce AYM’nin 
denetimine konu edilebilecek hak ve özgürlüklerin, Türkiye’nin taraf 
olduğu protokollerle sınırlandırılması, icabında tutarsız sonuçlara yol 
açabilir. Bu yaklaşıma göre Türkiye’nin İHAS’a taraf olmaktan çıkması 
durumunda, anayasa şikâyeti konusuz kalacaktır33. Oysa taraf olma, 
uluslararası hukuku ilişkin bir meseledir. Türkiye, taraf olsun veya ol-
masın, İHAS sistemindeki hak ve özgürlükler objektif olarak belirlene-
bilmektedir. Bu belirlemeye göre Anayasa’daki hak ve özgürlüklerden 
hangilerinin anayasa şikâyetine konu edilebileceği de ortaya konulabilir. 

Bir örnek vermek gerekirse, Türkiye genel olarak ayrımcılık yasa-
ğını düzenleyen 12 no’lu protokolü onaylamış değildir. Ancak Ana-
yasa’nın 11’inci maddesinde genel ayrımcılık yasağını içeren bir gü-
vence bulunmaktadır. Meselenin ifade ettiğim şekilde kavranması duru-
munda Anayasa’nın 11’inci maddesine dayalı hak ihlalleri inceleme ko-
nusu yapılabilir34. 

 
II. ZAMAN BAKIMINDAN YETK İ KONUSUNDAK İ KA-

RARLAR 
AYM, yirmi dört ilke kararında zaman bakımından yetkisizliğe ka-

rar vermiştir. Zaman bakımından yetkisizlik kararları, hangi mahkeme 
kararlarının, 23.09.2013 tarihinden önce kesinleşmiş sayıldığına ilişkin 
kriterlerin ortaya konulduğu kararlardır. AYM, bu kararlarında zaman 
bakımından yetkisi için kesin bir tarih belirlenmesinin ve sahip olduğu 
yetkinin geriye yürür şekilde uygulanmamasının, hukuk güvenliği ilke-
sinin bir gereği olduğunu sıklıkla tekrar etmektedir35. Geçiş dönemi içti-
hatları olarak ifade edilebilecek bu kararlarda AYM, tıpkı İHAM gibi 
zaman bakımından yetkisine ilişkin düzenlemeyi kamu düzeninden gör-
müş ve bu meseleyi her aşamada re’sen dikkate alacağını ifade etmiş-
tir36. 
                                                      
32 2012/695, 12.02.2013,par. 27-28. 
33 Şirin, ss. 447 vd. 
34 Bunların dışında AYM, mülkiyet hakkı kapsamında olup olmadığını da incelediği 

vakalar vardır. Mahkeme’ye göre iskân hakkı tanınması mülkiyet hakkı bağlamında 
bir menfaat doğurmaz. 2013/539, 16.05.2013, par. 34-37. 

35 2012/51, 25.12.2012, par. 28. 
36 2012/491, 05.03.2013, par. 15. 
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Bu kararlara baktığımızda ortaya konulan ilkeleri şu şekilde sırala-
yabiliriz: 

- Ceza yargılamasında tüketilmesi gereken son başvuru yolu, ku-
ral olarak temyizdir. Başvuru yolunun tükendiği tarih, temyiz başvuru-
sunun sonucunun öğrenildiği tarihtir37. 

- Kesinleşmiş olan bir cezanın infaz tarihi, cezanın kesinleşmesi 
üzerinde bir etki doğurmamaktadır38. 

- Ceza yargılamasında Yargıtay’ın onama kararına karşı Yargı-
tay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan itiraz müracaatı, olağan kanun 
yolu olmadığı için kesinleşmeyi engellemez39. 

- Yargılamanın yenilenmesi de olağan kanun yolu olmadığı için, 
Yargıtay kararı neticesinde gerçekleşen kesinleşmeye etki etmez40. 

- Ceza yargılamasında kanun yararına bozma, olağanüstü niteliği 
gereği, tüketilmesi gereken bir yok değildir41. 

- Ceza yargılamasında hüküm verildikten sonra, tutukluluğa iti-
raz incelemesinin 23.09.2013 tarihinden sonra olmasının zaman bakı-
mından yetkisizlik üzerinde etkisi olmaz. 42 

- Askeri ceza hukukunda oda hapsi cezasına karşı yapılan 
şikâyetlerin kesinleşmeye etkisi yoktur43. 

- Askeri idare hukuku yargılamaları ile idare ve hukuk 
yargılamalarında karar düzeltme talebine bağlamında kesinleşme tarihi, 
karar düzeltme talebinin reddinin tebliğ tarihi değil, bu talebin reddedil-
diği tarihtir44. 

- 10.300 TL altındaki davalarda, Yargıtay kararları karar düzelt-
meye konu edilemeyeceği için bu kararlar da verildiği tarihte kesinleşir 
ve yine tebliğ tarihi, kesinleşme üzerinde etki doğurmaz. Tebliğ, sadece 
tarafların haberdar olmasını sağlar. Bu yargılamada kesinleşme, (eğer 
yapılmışsa) karar düzeltme taleplerinin neticelenmesiyle ortaya çıkar45. 

                                                      
37 2013/12687, 13.06.2013, par. 22; 2013/1267, 13.06.2013, par. 22. 
38 2012/889, 26.03.2013, par. 19. 
39 2012/162, 12.02.2013, par. 21. 
40 2012/829, 05.03.2013, par. 28. 
41 2012/644, 05.03.2013, par. 22. 
42 2012/726, 02.07.2013, par. 30-35. 
43 2012/595, 26.03.2013, par. 20.; 2012/832, 12.02.2013, par. 17. 
44 2012/329, 12.02.2013, par. 19.; 2012/51, 25.12.2012, par. 19, 2012/388, 25.12.2012, 

par. 19.; 2012/754, 05.03.2013, par. 17. 
45 2012/947, 12.2.2013, par. 20. 
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- Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı karar düzeltme yoluna 
başvurulmaması halinde bireysel başvuru yönünden kesinleşme gerçek-
leşmiş olur46. 

- İdareye yapılan talep başvurusunun reddedilmesinden sonra 
herhangi bir idari mercie başvuru yapılmaması durumunda nihai işlem 
kesinleşmiş olur47. 

- Daha önce başvurulmuş ve yeni bir başvuru halinde başarılı 
olunmayacağı belli olan başvuru yoluna yeniden başvurulması, kesin-
leşme üzerinde etki doğurmaz48. 

- HSYK kararları, anayasa şikâyeti başvuruları bakımından veril-
diği anda kesinleşmektedir49. 

Bu ilke kararları, görünürde sorunlu değildir. Ne var ki AYM, sü-
regelen ihlaller (continuous violation) konusunda hâlihazırda bir içtihat 
ortaya koymuş değildir. 23.09.2013 tarihinden önce kesinleşmiş olmakla 
beraber ihlalin bu tarihten sonra da süregelmesi ihtimallerinde, yapılacak 
şikâyetlere ne gibi bir yanıt verileceği sorusu halen belirsizdir50. 

Öte yandan yasalara karşı anayasa şikâyeti yolu tanınmamış ol-
ması, anayasaya aykırı yasaların ne zamana kadar anayasa şikâyetine 
konu edileceği sorusunun da yanıtlanmasına imkân vermemiştir51. 

Zaman bakımından yetkisizlik kararlarına ilişkin ilk tepkilerde, bu 
tespitler ile iç hukuk yollarının tüketilmesine ilişkin öngörülen kriterlerin 
iç içe geçtiği gözlemlenmektedir. Bununla beraber AYM’nin iç hukuk 
yollarının tüketilip tüketilmemesi sorununu, kesinleşme sorunundan ba-
ğımsız olarak incelediği ilke kararları da mevcuttur. 

 
III. HUKUK YOLLARININ TÜKET İLMESİ KONUSUN-

DAK İ KARARLAR 
Olağan hukuk yollarının tüketilmesi konusunda AYM’nin genel 

olarak mukayeseli uygulamalarla paralel bir yaklaşım içinde olduğu 
söylenebilir. Bu konuda uluslararası öğretide süregelen üç önemli tar-
tışmaya ilişkin ilkelerin (veya en azından konuya ilişkin yaklaşım ema-
relerinin) ortaya konulduğunu söyleyebiliriz. 

                                                      
46 2012/73, 05.03.2013, par. 18. 
47 2012/406, 16.04.2013, par. 15. 
48 2012/829, 05.03.2013, par. 32. 
49 2012/475, 05.03.2013, par 17. 
50 İHAM bakımından bu konuda bir örnek için bkz. Teren Aksakal v. Türkiye, 

51967/99, 11.09.2007. 
51 Almanya’da bu konuda 01.04.1951 tarihinden sonra bir yıllık süre öngörülmüştür. 



Tolga Şirin 

Journal of Constitutional Law - Volume: 3 / Issue:5 / Year: 2014 

213

Bunlardan birincisi tüketme kavramının şekli ve maddi anlamına 
ili şkindir. Şekli anlamda tüketme (dikey tüketme/vertikale Rechtsweger-
schöpfung), öngörülen olağan52 başvuru yollarına başvuru yapılması ve 
bu yargılamaların sona erdirilmesini ifade etmektedir. Bu hususta bir 
tartışma yoktur. Nitekim AYM de bu anlamda bir tüketmenin gerek-
lili ğini ortaya koymuş53, hatta tek başına başvuru yapmanın yeterli olma-
dığı bunun feragat etmeden veya görülen dava, düşmeden sonlandı-
rılmasının gerekliliği de ortaya konulmuştur54. AYM’ye göre söz konusu 
başvuruda giderime yönelik tüm imkânlarından yararlanılmalı, yani baş-
vuru yolu tam olarak tüketilmelidir. Örneğin bir müdahaleye karşı dava 
açıp kazanmış olmakla birlikte, tazminat istemi için öngörülen yola baş-
vurulmaması, hukuk yollarının tüketilmediği anlamına gelecektir55. Şekli 
anlamda tüketme konusundaki bir diğer ilke ise birden çok başvurucu-
nun bulunduğu vakalarda başvuruculardan birinin temyiz yoluna baş-
vurmamasının, bu başvurucu açısından olağan hukuk yolunun tüketil-
memesi anlamına geleceğidir56. Mahkeme’ye göre diğer başvurucuların 
olağan hukuk yollarını tüketmiş olması, öngörülen hukuk yollarına baş-
vurmayanlar için dikkate alınmaz57. 

Kaydedilmelidir ki ilk bakışta makul görülen bu ilkede sınırların 
çok keskin çizilmesi bazı sorunlara yol açabilir. Bu sorun, yargı kararı-
nın tabiatı gereği bağlı etki doğurduğu hallerde gündeme gelir. Bu tarz 
bir etki, özellikle evli çiftler arasında kurulmaktadır. Evli çiftlerin bir-
birleri ile yakın ilişkisi aile birliği ile bağlantılı olarak bir tarafa yönelik 
gerçekleşen ihlalin, çoğu zaman diğer eş açısından da etki doğurması 
anlamına gelebilir. Örneğin Almanya AYM’sinin “İspanyol kararı” 
(Spanier-Beschluß) olarak bilinen içtihadı konuyla ilgili ilginç bir ör-
nektir. Karara konu olay, daha önce boşanmış bir Alman bir kadın ile 
İspanyol bir erkeğin evlenme isteğidir. Kararın verildiği süreçteki Al-
manya medeni hukukuna göre Almanya’daki evliliklerde erkeğin yurt-
taşı bulunduğu ülkenin hukuku dikkate alınmak durumundadır. Yine o 
zamanki İspanya hukuku, Alman kadının önceki boşanmasını tanıma-
maktadır. Bu sınırlama karşısında erkek eş, olağan yargılama yollarını 
tüketmiştir. Ancak anayasa şikâyeti sürecine kadın eş dâhil olmuştur. 
                                                      
52 Hukuk davalarında karar düzeltme yoluna başvurmadan hukuk yollarının tüketilmesi 

mümkün değildir. 2012/403, 26.03.2013, par. 19. 
53 2012/946, 26.03.2013, par. 23. 
54 Mahkeme’ye göre bir başvuru yolunu tüketmek, sadece o yola başvurmakla 

gerçekleşmez. Başvuru yolundan feragat edilmesi halinde o başvuru yolu tüketilmiş 
sayılmaz. 2012/26, 26.03.2013. 

55 2013/1012, 16.04.2013, par. 31. 
56 2012/1027, 12.02.2013, par. 22. 
57 2013/1258, 13.06.2013, par. 40-41. 
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Almanya AYM’si, kadın eş tarafından yapılan şikâyeti, bu yargılama 
sürecine katılmamış olmasına rağmen, kabul etmiştir58. 

Şekli anlamda tüketme konusu dışında diğer bir tartışma da, tü-
ketme kavramının maddi anlamda da (yatay tüketme/horizontale 
Rechtswegerschöpfung) kavranıp kavranmayacağı noktasındadır. Yani 
başvurucular, olağan yargılama sırasında anayasal hakların ihlal edildi-
ğini ileri sürmeli midirler? AYM, tüketmenin bu anlamı lehine bir eğilim 
göstermiştir. AYM’ye göre olağan kanun yollarında ve genel mahke-
meler önünde dayanılmayan iddialar, Anayasa Mahkemesi önünde şikâ-
yet konusu edilemeyeceği gibi, genel mahkemelere sunulmayan yeni 
bilgi ve belgeler de Anayasa Mahkemesine sunulamaz59. 

Bu yöndeki yaklaşım, Almanya AYM’since de gösterilmiştir60. 
Ancak bu yaklaşımın hangi düzeyde olduğu önemlidir. Örneğin vaktiyle 
Almanya AYM’sinin, olağan yargılamada anayasal hak ihlaline esas 
hatlarıyla bir gönderme yapılmasını dahi yeterli görmeyip, açıkça anaya-
sal referansta bulunulmasının gerekli olduğu yönündeki içtihadı, bu yak-
laşımın en ileri düzeyini ifade eder. Almanya öğretisinde yoğun eleş-
tirilere neden olan bu yaklaşım zaman içinde yumuşamıştır61. Strazburg 
yaklaşımına göre ise bu konun iç hukukta an azından esas itibariyle (in 
substance/der Sache nach) ileri sürülmüş olması yeterlidir62. Hukuk 
yollarının maddi anlamda tüketilmesi yönündeki yaklaşımın düşük 
düzeyde kabul görmesi yerinde olacaktır. 

Konuyla ilgili ikinci  tartışma konusu, etkili olmayan hukuk yolla-
rının da tüketilmesinin gerekli olup olmadığı noktasındadır. Türkiye 
mevzuatında, hukuk yollarının tüketilmesi konusunda “etkilili ğin” (laf-
zen) bir kriter olarak düzenlenmemiş olması, konuyla ilgili soru işaretleri 
yaratmaktaydı. Ne var ki AYM, bu konuda son derece olumlu bir yakla-
şımla, başvuru yollarının ulaşılabilir olmaları yanında, telafi kabiliyetini 
haiz ve tüketildiklerinde başvurucunun şikâyetlerini gidermede makul 

                                                      
58 BVerfGE 31, 58, (27).  
59 2012/946, 26.03.2013, par. 20.  
60 BVerfGE, 68, 334, (335). 
61 Eleştiriler için bkz. Rüdiger Zuck, “Subsidiaritat der Verfassungsbeschwerde”, 

Festschrift für Konrad Redeker zum 70. Geburtstag, Bender/Breuer/Ossenbühl, 
Sendler (ed.), München: C.H. Beck, 1993, ss.223-225. Ayrıca bkz. Matthias Jahn / et 
al., Die Verfassungsbeschwerde in Strafsachen, Heidelberg: C.F. Müller, 2011, 
ss.94-95. 

62 Castells v. İspanya, par. 32. Frowein’a göre bu tartışmanın illa ki yerel mahkeme-
lerde yapılıp yapılmasının bir önemi yoktur en azından yüksek mahkemede yapılmış 
olması gereklidir. Frowein/Peukart, Art. 26, par. 22  
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başarı şansı tanımaları gerektiğini ileri sürerek63 şu yönde bir tespitle 
etkililik konusunda kapıyı aralamıştır: 

“Başvuru yolunun tüketilmesinin başvurucunun hakkına yönelik 
ihlalin giderilmesi açısından herhangi bir etkisi yoksa başka bir deyişle 
başvurulacak yol etkisizse ya da başvuru yolunun tüketilmesinin beklen-
mesi halinde başvurucunun haklarına yönelik ciddi ve geri dönülmesi 
imkânsız bir tehlike ortaya çıkacaksa anayasal haklara saygı ilkesi 
Mahkemenin bu başvuruları incelemesini gerektirebilir64.” 

Bu bakımdan tıpkı Almanya ve İHAM uygulamasında olduğu gibi, 
bir başvuru yolunun etkisiz görülmesi durumunda, bunun ispatlanması 
şartıyla, tüketilmemesi gerekebilir. Mahkeme’ye göre mevzuatta bu 
yollara yer verilmesi, tek başına yeterli olmayıp, uygulamada da etkili 
olduklarının gösterilmesi ya da en azından etkili olmadıklarının kanıt-
lanmamış olması gerekir65. Ancak bunun ispatlanma yükünün başvuru-
cuda mı olduğu yoksa AYM’nin bunu re’sen mi yapacağı konusunda 
görece belirsizlik vardır. 

Öte yandan AYM’nin bazı incelemelerinde, hukuk yolları konu-
sunda, Yargıtay’ın mevcut veya değişen içtihatlarına önem atfetmiş ol-
ması66, AYM’yi, ihlali gideremeyecek nitelikteki sabitleşmiş içtihatların 
mevcut olduğu hukuk yollarının tüketilmesinin gerekli olmadığı yö-
nünde bir sonuca ulaştırabilir67. 

Konuyla ilgili üçüncü tartışma, özellikle uzun süren dava veya 
tutukluluklar konusunda, bu durumla ilgili yargılamaların şeklen tüken-
mesinin beklenmesine gerek olup olmadığı noktasındadır. Bu konuda da 
AYM’nin olumlu bir eğilim sergilediği söylenebilir. AYM’nin kabul 
edilebilir bulduğu ve esasa ilişkin incelemeye geçtiği başvurularda, bu 
konu net bir şekilde görülmektedir. AYM, uzun süren yargılama ve tu-
tuklamalarda sürecin sonlanmasını beklemeden yapılan anayasa şikâ-
yetlerini kabul etmiş ve tazminat kararı vermiştir. AYM’ye göre bu tür 
durumlarda başvurucudan yargılamanın sonlanmasının beklenmesi, ma-
kul olmadığı iddia edilen yargılama faaliyetinin daha da uzamasına ve 
başvurucu açısından zararın artmasına neden olacaktır68. 

Hukuksuz tutukluluk açısından ise (Adalet Bakanlığı’nın iddiaları-
nın aksine) tazminat yolu, sadece parasal bir giderim sağlayacaktır, oysa 

                                                      
63 2013/1243, 16.04.2013, par. 29. 
64 2013/1243, 16.04.2013, par. 24. 
65 2012/239, 02.07.2013, par. 29; 2012/338, 02.07.2013, par. 32. 
66 2012/1315, 16.04.2013, par. 31. 
67 Almanya’dan bu yönde bir örnek için bkz. 10, 302. 
68 2012/13, 02.07.2013, par. 27.  
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başvurucunun özgürlüğünü temin etmemektedir69. Unutulmamalıdır ki 
insan hakları yargılamasında restitutio in integrum ilkesi uygulanır ve 
buna göre tazimat, ihlalin başka bir şekilde gideriminin mümkün olma-
dığı hallerde gündeme gelir70. Mahkeme’nin yaklaşımı, sınırlı da olsa 
restitutio in integrum ilkesi ile uyumludur. 

İlke kararlarında, tüketme konusundaki dördüncü kategori ise ceza 
soruşturması, ara kararlar, tedbir taleplerinin reddedilmesi gibi yargısal 
müdahalelerin anayasa şikâyetine konu edilip edilmeyeceği noktasında-
dır. Bu konularda orta koyduğu ilkelerde keskin sınırlar çizmeyerek, 
olumlu bir yaklaşım sergileyen AYM, ceza soruşturulmalarının, bu so-
ruşturmada adaleti hiçe sayan keyfiyet bulunmadıkça ve masumiyet ka-
rinesi ihlal edilmedikçe, tek başına anayasa şikâyetine konu edilemeye-
ceğini71, hâkimin reddi ve mahkemenin görevsizliği talebine ilişkin ilk 
derece ve itirazı inceleyen mahkemeler tarafından verilen kararların, ara 
karar niteliğinde olmasından dolayı hükümle beraber temyiz incelemesi 
mümkün olabileceğini ve bu kararlara karşı doğrudan anayasa şikâye-
tinde bulunulamayacağını ifade etmiştir.72 Yine olağan yargılama 
yollarındaki tedbir isteminin reddi istemine karşı da -gerekli şartları bu-
lunuyorsa- anayasa şikâyetinde bulunulabileceği ve AYM’den ayrıca 
geçici tedbir istenebileceği ifade edilmiştir. 

Bu ilkelerde prensip itibariyle bir sorun yoktur. Ancak geçici ted-
bir konusundaki İçtüzük hükümlerinden kaynaklanan sorun, AYM ka-
rarlarında da sürdürülmektedir. AYM’ye göre tedbir kararı verilmesi için 
yaşam hakkı ile maddi ve manevi varlığın bütünlüğünün korunması (Ay 
md. 17) konusunda başvurucu için gerçek ve ciddi bir tehlike/risk mev-
cut olmalıdır.73 Bu tespitteki sorunlu nokta, AYM’nin hazırlamış olduğu 
İçtüzükten kaynaklanmaktadır. AYM Yasasında geçici tedbir verilebile-
cek haklar konusunda herhangi bir sınırlama olmamasına rağmen, İçtü-
zükte geçici tedbir kararları, yaşam ve maddi ve manevi varlığın bütün-
lüğünün korunması amacıyla sınırlandırılmıştır. Bu durum, İHAS ve 
Almanya uygulamasıyla uyumlu değildir. Almanya’da bu yönde bir sı-
nırlama yoktur. İHAM uygulamasında ise tedbir kararları genellikle ya-
şam hakkı ve işkence yasağıyla ilgili verilmekteyse de, Avrupa Parla-
menterler Meclisi Komitesi’nin bir raporunda da işaret edildiği üzere 
İHAS’ın 5, 6, 8 ve 11’inci maddeleri kapsamındaki zararların önlenmesi 

                                                      
69 2012/338, 02.07.2013, par. 32 
70 Örnekler için bkz. Tolga Şirin, “ İnsan Hakları İhlalinin Onarılmasını İsteme Hakkı 

(Restitutio in Integrum İlkesi)”, Güncel Hukuk, 2013/10-118, ss. 5-6.  
71 2012/363, 05.03.2013, par. 18-19. 
72 2012/670, 26.03.2013, par. 20. 
73 2013/1243, 16.04.2013, par. 22-23. 
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için de geçici tedbir kararı verilmesi mümkünüdür74. AYM, İçtüzük yo-
luyla geçici tedbir yetkisini daraltmış, bu ilke kararlarıyla da sorunu ku-
rumsallaştırmıştır. 

 
IV.  AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUNLUK KARARLARI 
Açıkça dayanaktan yoksunluk kararlarına bakıldığında bu kararla-

rın, Mahkeme’nin büyük ölçüde süper temyiz mahkemesi olacağı yö-
nündeki iddialara karşı kendini sınırlandırma (self-restraint) istencini 
ortaya koyduğu kararlar olduğu söylenebilir75. 

Bu yöndeki vurgu, vaktiyle Almanya AYM’sinin ilk dönem içti-
hatlarında da kendisine yer bulmuştur. Ancak Almanya AYM’si, tüm bu 
söylemlerine rağmen Elfes kararındaki yasaya aykırı uygulamanın ana-
yasayı da ihlal edeceği yönündeki tespitiyle olağan yargıya müdahale 
etmektedir76. Türkiye AYM’si ise şimdilik bu yönde bir eğilim içinde 
değildir. 

AYM’ye göre derece mahkemelerinin kararlarındaki maddi ve hu-
kuki hatalar bireysel başvuru kapsamında ele alınmaz. AYM, derece 
mahkemelerinin delilleri takdirinde bariz bir şekilde keyfilik bulunma-
dıkça bu takdire müdahalesinin söz konusu olamayacağını ifade etmiş, 
ve mahkemelerin yasayı yorumlama biçimlerine karşı mesafeli bir tutum 
almıştır77. Bu bakımdan bilirkişi raporundaki kusur oranına ilişkin tes-
pite dayanılarak tazminata hükmedilmesine78, yargılanan ve başvurucu-
nun kendisiyle aynı durumda olduğu iddia edilen bazı kişilere ceza hük-
medilmemesine rağmen başvurucuya ceza verilmesine79, bir köyün terör 
olayları nedeniyle boşaltılmadığı yönündeki yargı kararına80, 926 sayılı 
kanunun şekli anlamda yargısal denetime kapalı işlemlerin değil, etkili 
başvuru imkanı olmayan ve fiilen yargı denetimine kapalı idari işlemleri 
de içerdiği şeklindeki iddianın kabul edilmemesine81, Türk Silahlı Kuv-

                                                      
74 Council of Europe PACE Report Preventing harm to refugees and migrants in 

extradition and expulsion cases: Rule 39 indications by the European Court of 
Human Rights, Doc 12435 (November 2010). http://tinyurl.com/c596heu  

75 Süper temyiz mahkemesi yönündeki terminoloji Almanya AYM’sinin içtihatlarına 
dayanır. Bu savunu Almanya AYM’sinin ilk içtihtlarında da görülür. BVerfGE, 7, 
198, (207); 18, 85, (92); 35, 311, (316); Benda/Klein/Klein, s.204; Schlaich/Korioth, 
par. 283.  

76 Elfes kararı için bkz. BVerfGE 6, 32. 
77 2012/695, 12.02.2012, par. 22. 
78 2012/1027, 12.02.2013, par. 27. 
79 2012/695, 12.02.2013, par 23. 
80 2013/906, 16.04.2013, par. 27. 
81 2012/649, 16.04.2013, par. 20 
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vetlerinden (TSK) ilişiğin kesilmesine ilişkin ceza yargılamasında beraat 
kararı verilmiş olmasına rağmen yargılamanın yenilenmesi talebinin 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesine82, benzer 
durumda olan bir subay için verilen kararın, astsubaylar için uygulan-
mamış olduğu iddiasının kabul edilmemesine83, başvurucunun beraat ve 
bunun olmaması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
talebine rağmen, başvurucu hakkında mahkûmiyet cezası verilmesine84, 
icra takibinde, yasal faiz yerine kamu alacakları için öngörülen en yük-
sek faiz oranının uygulanmamış olmasına85, “önemsiz sayılabilecek suç-
lar” kategorisindeki mahkûmiyetlere karşı yargı yolları bulunmamasının 
hak arama, etkili başvuru adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasına86, 
kamulaştırma sonrasında tescilin iptali ve eski malike iade kararı veril-
memiş olmasına (somut deliller sunulmamıştır)87, ceza yargılamasında 
cezanın takdiri indirim oranına88, mülkiyete ilişkin bir yargılamada hak 
düşürücü sürenin tespitine89, ceza yargılamasındaki hükmün açıklan-
masının geri bırakılması kararına dayanılarak ayrı bir disiplin hukuku 
uygulanarak TSK’dan ilişik kesme kararı verilmesine90, iskan haklarının 
feragat edilebilecek haklardan olmadığı yönündeki mahkeme tespitine91, 
ceza yargılamasında cezaların içtimaı konusundaki değerlendirmeye 
ili şkin kararlar ile olağan yargılamadaki yalancı şahitliğin olağan 
yargılamada anlaşılmamış olduğu iddiasına92 ve işe iade davasında 
tazminat miktarının değerlendirilmesi ve bu konuda farklı dairelerin 
farklı sonuçlara ulaştığı iddiasına93, kilise mülkiyetine yönelik müdaha-
lenin din ve vicdan özgürlüğüne müdahale olduğuna ilişkin gerekçesiz 
iddiayı sunulmamış olmasına94, hukuk yargılamasında yargılamanın 
                                                      
82 2013/1375, 16.05.2013, par. 24. 
83 2013/1134, 16.05.2013, par. 16. 
84 2012/833, 26.03.2013, par.23. 
85 2012/1056, 16.04.2013, par. 39. 
86 bu konudaki açık anayasa mahkemesi içtihadına dayanılarak reddedilmiştir 

23.07.2009, 2006/65, K. 2009/114.. Açıkça dayanaktan yoksunluk konusunda 
İHAS’ın 7 no’lu ek protokolünün 2’inci maddesine dayanılmıştır. 2012/799, 
26.03.2013, par. 21. 

87 2013/1258, 13.06.2013, par. 26 ve 36. 
88 2013/1235, 13.06.2013, par. 25-26. 
89 2013/757, 13.06.2013, par. 29. 
90 2012/665, 13.06.2013, par. 32. 
91 2013/539, 16.05.2013, par. 42. 
92 2013/1281, 16.05.2013, par. 11. 
93 2013/2428, 13.06.2013, par. 13. 
94 A.g.k., par. 34. 
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yenilenmesi şartı olarak hile unsurunun mevcut olduğu iddiasına95, 
tutukluluğun üst sınırının belirlenmesine96 ili şkin anayasa şikâyetleri, 
açıkça dayanaktan yoksunluk gerekçesiyle kabul edilemez bulunmuştur. 

Yani AYM, olağan yargılama makamlarının, kanunları yorumlama 
ve delilleri değerlendirmeleri neticesinde ulaştıkları yargılama sonucuna 
müdahale etmemiş, ancak yargılamalarda açık bir keyfiyetin bulunması 
durumunda bu konuda da inceleme yapabilme yetkisini saklı tutmuştur. 
Bu eğilim, AYM ile di ğer yüksek yargı organlarının uyum içinde çalış-
ması bakımından prensip itibariyle olumlu, İHAM ve Almanya AYM’si 
içtihatlarıyla uyumlu görünmektedir. Ancak gerekçelere bakıldığında, 
AYM’nin özellikle olağan ‘yargılama organlarının ayrımcı veya keyfi 
delil değerlendirmesi’ yapıp yapmadığına ilişkin esaslı bir incelemeye 
giriştiği şüphelidir.  

 
V. SÜRE AŞIMI, DÜ ŞME, ADL İ YARDIM VE IURIA CURIT 

NOVIA KONULARINDAK İ İLKELER 
AYM’nin az önce ifade edilenlerin dışında, sayıca az olsa da, diğer 

bazı konularda da bir takım ilkelere yer verdiği görülmektedir. Bunlar-
dan biri anayasa şikâyeti süresine ilişkindir. Mahkeme’ye göre ceza yar-
gılamasında anayasa şikâyeti süresi başlama tarihi, kararın öğrenildiği 
tarihtir97. Kararın tebliğ edilmesi durumunda, tebliğ tarihinden itibaren 
anayasa şikâyeti süresi başlar98. Kanun yararına bozma başvurusu bu 
süreye etki etmez99. Öğrenilme tarihine ilişkin belirsizliğin olması duru-
munda, Yargıtay Cumhuriyet başsavcısına yapılan itiraz tarihi, nihai 
kararın öğrenildiği tarih olduğu varsayılır100. 

AYM’nin, yargı kararlarına karşı anayasa şikâyetlerinde, başvuru-
cunun karar gerekçelerinden haberdar olmasının sürenin başlangıcı açı-
sından anlamı konusunda çok net olmadığı gözlemlenmektedir. Bilin-
melidir ki bir karar temel hakkı ihlal etmese de, duruma göre gerekçesi 
yoluyla ihlale yol açabilir. Örneğin Almanya’da görülen bir boşanma 
davasında, davanın tarafı olmayan üçüncü kişiden “yuva yıkıcı” olarak 
bahsedilmiş olması, kararın hüküm kısımdan ayrı olarak anayasa şikâ-
yetine konu edilebilmiştir101. 

                                                      
95 2013/33, 13.06.2013, par. 25. 
96 2012/338, 02.07.2013, par. 42. 
97 2013/1267, 13.06.2013, par. 23. 
98 2013/1751, 13.06.2013, par. 17. 
99 A.g.k., par. 17. 
100 2013/1610, 13.06.2013, par. 17; 2013/2001, 16.05.2013, par. 19. 
101 Karş. BVerfGE, 15, 283 (287); 5, 9, (10); 22, 287, (291); 17, 99, (102). 
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Türkiye’de mevcut olan mahkeme kararlarının gerekçesizliği so-
runun derinleştirilmemesi adına AYM’nin gerekçelere süre başlangıcı 
açısından zorlayıcı bir anlam yüklemesi yerinde olacaktır. 

Bunun dışında düşme ve adli yardım karalarına ilişkin ilkelere dair 
ilk nüveler ortaya konulmuştur. Düşme konusunda verilen kararlarda, 
her hangi bir sorun bulunmamaktadır. Mahkeme, bir kararında ihlal id-
diasına dayanak olan sorunun çözülmesiyle düşme kararı vermiş102, bir 
diğer kararında da Yargıtay’ın maddi hatasını kabulünün sorunu çöz-
düğü sonucuna ulaşmış103 ve yine düşme kararı vermiştir. 

Adli yardım konusunda ise beklenildiği üzere diğer usul yasaların-
dan (olay özelinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndan (HMK) yararla-
nılmıştır104. Bu kararda AYM’nin, HMK’nın adli yardım hükümlerine 
nasıl ulaştığı konusunda açıklama yapmamış olduğu gözlemlenmektedir. 
Oysa AYM Yasası’nın “bireysel başvuruların incelenmesinde, bu Ka-
nun ve İçtüzükte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili usul kanunlarının 
bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümleri uygulanır” şeklindeki 
49/7 maddesi ile İçtüzüğün 62’inci maddesi, bu sonucun yasal dayanak-
larını sunmaktadır. 

Adli yardım konusunda mevcut içtihattan, bu konuda ne kadar et-
kili davranılacağına ilişkin bir sonuca ulaşmak mümkün görülmemekte-
dir. Venedik Komisyonu’nun da ifade ettiği üzere harç uygulamasında 
prensip olarak105 sorun yoktur, fakat harç konusundaki standart uygu-
lama karşısında adli yardım mekanizmasının etkili hale getirilmesi bir 
zarurettir106. 

Son olarak AYM içtihatlarında ortaya konulan ilkelerden biri de 
Iuria Curit Novia (yargıç hukuku kendiliğinden uygular) prensibiyle 
ilgilidir. AYM içtihatlarında “Anayasa Mahkemesinin bireysel başvu-
rulara ili şkin incelemesi başvuru kapsamıyla sınırlı olduğundan, başvu-
rucular tarafından ileri sürülmeyen herhangi bir hak ihlalinin resen 

                                                      
102 2013/463, 16.05.2013, par. 13.  
103 2013/66, 16.05.2013, par. 17. 
104 2013/906, 16.04.2013, par. 18. 
105 Eleştiriler için bkz. Şirin, ss.475-478. 
106 Gadik Harutyunyan/ Angelika Nußberger/ Péter Paczolay, Study on Individual 

Access to Constitutional Justice Adopted by the Venice Commission at its 85th 
Plenary Session, (Venice, 17-18 December 2010). 
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incelenmesi mümkün değildir” şeklinde tespitlere yer verilmektedir107. 
İçtihattaki, başvurucuların “herhangi bir anayasal haklarının ihlal edildi-
ğini ileri sürmemesinin” red sebebi olacağı yönündeki vurgu dikkate 
alındığında, AYM’nin sadece başvurucuların ihlal iddiası ve hukuki ni-
telendirmesiyle bağlı olacağı yönünde bir sonuca ulaşılması tehlikesi 
taşımaktadır. Böyle bir soncun, anayasanın üstünlüğü ilkesiyle (md.11), 
temel hak ve özgürlüklerin dokunulamaz, vazgeçilemez, devredilemez-
liği ilkesiyle (md.12) ve bu ilkelerin doğal sonucu olarak anayasa şikâ-
yetinin objektif niteliğiyle ve AYM Yasası’nın 49/7’inci maddesinin 
açtığı kapıdan ulaşılacak olan HMK’nın 33’üncü maddesinde yer bulan 
yargıç hukuku kendiliğinden uygular ilkesiyle uyumlu olduğunu söyle-
yemeyiz. Bu ilkeler gereğince bir davada doğru hukuk kurallarını bil-
mek, bulmak ve uygulamak yargıcın görevi olduğunu söylemek gereke-
cektir. Anayasa’nın 138’inci maddesi, yargıçların vicdani kanaatlerine 
göre karar verirken, kanun ve hukukun yanında (çoğu yazara göre onlar-
dan önce) Anayasa’ya da uygun olarak karar vermesi gerektiğini düzen-
lemiştir. Anayasa hükmünün ileri sürülmemiş olması, yargıcın anayasayı 
gözetme görevini ortadan kaldırmaz108. Öte yandan Strazburg organları, 
temel hak ihlali iddialarını şekli bir şekilde kavramamakta, başvurucula-
rın özellikle yaşam hakkı, işkence yasağı ihlallerine ilişkin iddialarını 
esasen ortaya koymaların durumunda başvuruları incelemektedirler109. 

Bu tehlikeye karşın AYM, konunun görece daha net tartışıldığı bir 
davada “Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan 
hukuki tavsifi ile bağlı değildir.  Başvurucunun bu iddialarının özü, anı-
lan kararın adil olmadığı iddiasına dayandığından söz konusu iddialar, 
adil yargılanma hakkı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla baş-
vurunun, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlali iddiaları altında 
incelenmesi gerekmektedir”110 demek suretiyle başvurucuların hukuki 
nitelemesi ile bağlı olmadığını ortaya koymuştur. Bu durumun altının 
daha güçlü biçimde çizilmesi gerekmektedir. 

 
 
 

                                                      
107 2013/1281,16.05.2013, par. 18. 
108 Şirin, s. 520. 
109 A.g.e., ss. 461-462. 
110 2012/1056, 16.04.2013, par. 24. 
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SONUÇ 
Anayasa şikâyetinin birinci yılı sona erdiğinde belli başlıklarda 

olumlu açılımlara gidildiği, bazı başlıklarda ise daraltıcı bir eğilim göste-
rildiği gözlemlenmektedir. Daha ilk yılda, yapılan şikâyetlerin 5 bin ka-
darının bir sonraki yıla devredilmesi, Mahkeme’nin önüne gelen dava-
lara nazaran hantallığına ilişkin bir veri olarak kaydedilmelidir. Bir yılın 
sonunda, sadece dört adet esasa ilişkin karar verilmiş olması da bunu 
doğrulamaktadır. 

Öte yandan halen pilot dava, yargılamanın yenilenmesi, şikâyet-
lerde ıslah, şikâyetçi ehliyeti, sosyal hakların dava edilebilirliği, mazeret 
hukuku, 10 yıllık yasak sorunu vb. konularda somut ilkeler ortaya ko-
nulamamıştır. Keza anayasa şikâyeti incelemesi sürecinde Adalet Ba-
kanlığı’ndan görüş alındığı, başvurucuların da buna karşı yanıt verme 
imkânına sahip olduğu görülmekle111 birlikte, bu prosedüre ilişkin veri-
ler de gerekçelerde sınırlıdır. 

Bunların dışında genel olarak Mahkeme’nin Strazburg içtihatlarına 
yer vermeye başlamış olması önemli bir gelişmedir. Ancak İHAM ka-
rarlarına yapılan atıfların yerindeliği halen tartışmalıdır. Umarız ki bu 
teknik zamanla rayına oturacaktır. 

Son olarak iş yükü konusunda, beklendiği üzere yargılamaların 
uzunluğu, tutukluluk sorunu, mülkiyet hakkı ve ayrımcılık yasağına da-
yalı anayasa şikâyetlerinin ağırlığı göze çarpmaktadır. Büyük ihtimalle 
ilerleyen zamanlarda şikâyet sayısında bir artış da gözlemlenecektir. 
Ancak bu durum dahi, Mahkeme’nin asıl işlevinin hak ve özgürlükleri 
korumak olduğu ve iş yükü sorununun buna göre tali nitelik taşıdığı ger-
çeğini değiştirmemelidir. Oysa içtihatlar bakımında edinilen genel izle-
nim, AYM’nin öncelikli istencinin, üzerindeki iş yükünü atmak ve baş-
vuruları elemek konusunda olduğu yönündedir. Oysa karar politikası 
itibariyle, hak ve özgürlükler lehine kritik ve önemli kararların özgür-
lükçü temelde öne çıkmış olması, AYM açısından daha prestijli bir izle-
nim yaratırdı. Esas ilişkin kararlarla beraber bu izlenimin yaratılacağını 
umuyoruz. 

Teşekkürler. 
 
 

                                                      
111 2012/726, 02.06.2013, par. 25; 2012/338, 02.07.2013, par. 35-36. 
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YORUM: ANAYASA MAHKEMES İ’NİN ANAYASA ŞİKÂYET İ 
KARARLARININ USUL İ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ 

(COMMENT: A PROCEDURAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL 
COMPLAINT DECISIONS OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT) 

 
Gözde Atasayan∗∗∗∗ 

 
ÖZET 
Bireysel başvuru hakkının Anayasal sistemimize dahil olmasından 

bu yana, Anayasa Mahkemesinin uygulamasına bakıldığında, kabul edi-
lebilirlik ölçütlerinde Anayasa ve yasanın ortaya koyduğu bazı “sınırlı-
lıkların” aşılmasına yönelik adım atılmadığı, AYM’nin zaten Yasa ve 
İçtüzükle daha da sınırlanan yetkilerini, bir de üstüne kendisinin de sı-
nırladığı; kişi, konu, zaman bakımından yetkisini son derece “dar” yo-
rumlandığı ve ihlale yol açan bir yasal düzenlemenin iptal edilemeyeceği 
anlayışının benimsendiği görülüyor. Bu durum, insan haklarının daha 
etkin bir şekilde korunması amacı güden bireysel başvuru usulünün 
sağlayacağı korumanın, bir anlamda, uygulamada AYM eliyle sınırlan-
dırılması demektir. Mahkemenin ilk kararlarında, insan haklarını koru-
mak ve geliştirmek açısından daha pasif kaldığı ve genişletici bir yorum 
ortaya koymadığı söylenebilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Bireysel Başvuru, Kabul Edilebilirlik, Ana-

yasa Mahkemesi, Usul, Sınırlama 
 
ABSTRACT 
Since “right of individual application to the Constitutional Court” 

has been on the register in our Constitutional system, as we analyse the 
Court’s practice, it can be said that, The Constitutional Court has not 
tended to go beyond the limitations about the “admissibility criteria” in 
the Constitution and the law. In other words, the Court has been tended 
to limit its competence and it has interpreted “the admissibility criteria” 
about the applicant, subject and time very strictly. Also, according to 
Court, it would not been repeal if an act violated an individual’s right. It 
means that, the protection of the individual application to the 

                                                      
∗ Ar. Gör., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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Constitutional Court which aims to protect and enhance the rights and 
freedoms, has been limited by the Constitutional Court itself. In the first 
decisions of the Court, it has remained passive and it has not interpreted 
the terms and criterias widely to protect and improve human rights. 

 
Keywords: Individual Application, Admissibility, Constitutional 

Court, Procedure, Restrictions 
*** 

 
1. Giriş 
2010 Anayasa değişikli ği ile birlikte Anayasal sistemimizde yerini 

alan bireysel başvuru hakkında, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Ku-
ruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun1 ve Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğünün2 yürürlüğe girmesiyle birlikte, 23 Eylül 2012’den bu yana 
ilk içtihatlar, üzerine yorum yapılabilecek düzeyde ortaya çıkmıştır. Bu 
kararların çoğunu, usule ilişkin kabul edilemezlik kararları oluşturmak-
tadır. Türkiye’nin bireysel başvuru macerasında, asıl sorun, bir başvuru-
nun esas hakkında incelenebilir aşamaya gelebilmesidir (?) Anayasa 
Mahkemesinin (AYM) veri tabanında, şu ana dek yayınlanmış çok sa-
yıda kabul edilemezlik kararı vardır -bunların bazıları maddi haklar yö-
nünden incelenebilecek olduğu halde… Kabul edilemezlik kararları in-
celendiğinde ise; bunların “açıkça dayanaktan yoksunluk, kanun yolları-
nın tüketilmemesi, yetkisizlik, feragat, kişi, konu ve zaman bakımından 
yetkisizlik, süre aşımı” gibi nedenlerle verildiği görülmektedir. 

Mahkemenin şu ana kadarki uygulamasına bakıldığında, kabul 
edilebilirlik ölçütlerinde mevzuatın ortaya koyduğu bazı “sınırlılıkların” 
(ki bunların pek çoğu da Anayasa’ya aykırı düşen sınırlılıklar olarak 
göze çarpmaktadır, o da başka bir değerlendirme konusu!) aşılmasına 
yönelik adım atılmadığı, AYM’nin zaten Yasa ve İçtüzükle daha da sı-
nırlanan yetkilerini, bir de üstüne kendisinin de sınırladığı; bireysel baş-
vuru yapabilecek kişilerin sınırlı olarak yorumlandığı ve ihlale yol açan 
bir yasal düzenlemenin iptal edilemeyeceği anlayışının benimsendiği 
görülüyor. Kabul edilebilirlikle ilgili yayınlanmış olan sınırlı sayıda ka-
rara bakıldığında, AYM’nin hak ve özgürlüklerin içeriğinin belirlenme-
sinde zaman zaman İHAS’ın daha dar kapsamlı hükümlerini göz önüne 
aldığı da görülmektedir. Bu durum, insan haklarının korunmasına özgü-
lenmesi gereken bireysel başvuru usulünün sağlayacağı korumanın 
AYM eliyle daraltılması anlamına gelmektedir. Mahkemenin ilk kararla-

                                                      
1 03.04.2011 tarih ve 27894 sayılı RG 
2 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı RG 
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rında insan hakları savunuculuğu bakımından çekingen bir tutum benim-
sediği ve genişletici bir yorum ortaya koyamadığı söylenebilecektir. 

 
2. Başvuru Kapsamı İle Sınırlı İnceleme 
Yüksek Mahkemeye göre, bireysel başvurulara dair inceleme, baş-

vuru kapsamıyla sınırlı olduğundan, başvurucular tarafından ileri sürül-
meyen herhangi bir hak ihlalinin re’sen incelenmesi söz konusu değil-
dir3. Ama öte yandan, AYM, nitelendirme yetkisine sahip olduğunu be-
lirtmiştir. Yüksek Mahkeme, konuyla ilgili bir kararında, başvuruda ileri 
sürülen diğer bir temel hakkı ve eşitlik ilkesini bir tarafa bırakarak, in-
celemeyi adil yargılanma hakkı üzerinden yapmıştır. “AYM, olayların 
başvurucu tarafından yapılan hukuki tavsifi ile bağlı değildir.” 4 

“Başvuru kapsamı ile sınırlılık”, mutlak biçimde uygulandığı sü-
rece, bireysel başvurunun kişiselleşmiş korumaya dayalı “öznel işlevi” 
ön planda olacaktır. AYM, Almanya modelinde olduğu gibi, bağlantılı 
temel hakkı başvurudaki iddialardan bağımsız bir şekilde saptama yo-
luna giderse, bireysel başvurunun “nesnel işlevi” ağırlık kazanacaktır. 
Nesnel işlev, genel olarak temel hak ihlalinden kaynaklanan Anayasaya 
aykırılık durumunun ortadan kaldırılmasını hedefler5. 

 
3. Anayasa Mahkemesi ile Diğer Mahkemeler Arasındaki 

Yetki Meselesi 
Yüksek Mahkeme, Anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler 

ihlal edilmedikçe ya da davaya konu olan mahkeme kararı açıkça keyfi-
lik içermedikçe, dava konusu yargısal karardaki maddi ve hukuki hata-
ları bireysel başvuruda dikkate almayacağını belirtmektedir. Dolayısıyla, 
mahkemelerin açıkça keyfi davranmaksızın davaya uygulanacak hukuki 
düzenlemeleri yorumlaması ve delilleri değerlendirmesi, kendi başına 
bireysel başvurunun kabulü için yeterli olmayacaktır. Mahkeme kararla-
rındaki yargılama sonucuna ilişkin temyiz benzeri iddialar “başvurunun 
dayanaktan açıkça yoksun olduğu” gerekçesiyle reddedilecektir6. Anaya-
sal içtihadın bu değerlendirmesi, bireysel başvuru ile temyiz arasına sınır 

                                                      
3 Bkz. AYM, Başvuru No: 2013/1281, K.T. 16.05.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 

25.10.2013. 
4 Bkz. AYM, Başvuru No: 2013/1134, K.T. 16.05.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 

25.10.2013. 
5 Bkz. Bertil Emrah Oder, “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İlk Evre, Sınır-

lar, Sorunlar ve Yeni İçtihatlar”, Güncel Hukuk, Eylül 2013/9-117, s.17. 
6 Örnek kararlar olarak bkz. AYM, Başvuru No: 2012/1027, K.T. 12.02.2013; AYM, 

Başvuru No: 2012/649, K.T. 16.04.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 25.10.2013. 
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çekerek AYM’nin bireysel başvuru aracılığıyla bir tür “süper temyiz 
organı” konumuna düşmeyeceği anlamına gelmektedir7. 

Bu yorum, derece mahkemelerinin takdir yetkisinin sınırsız olma-
dığını da göstermektedir. Yüksek Mahkeme, tutukluluğun hukuka uy-
gunluğu ile ilgili başvurularda, ağır ceza mahkemesinin görev alanına 
giren birden fazla suçtan yargılanan kişiler için azami tutukluluk süresi-
nin her suç için ayrı ayrı geçerli olacağına dair derece mahkemelerinin 
verdiği kararları “kanun veya Anayasaya bariz şekilde aykırı yorumlar 
ile delillerin takdirinde açıkça keyfilik halinde hak ve özgürlük ihlaline 
sebebiyet veren bu tür kararların bireysel başvuruda incelenmesi gerekir. 
Aksinin kabulü, bireysel başvuruda getiriliş amacıyla bağdaşmaz.” de-
mektedir8. 

 
4. Kanun Yollarının Tüketilmesi Koşulu 
Bireysel başvuru hakkı, ilgili tüm idari ve yargısal başvuru yolları-

nın tüketilmesi ile kullanılabilecektir. Başvurucu, öncelikle ve süresinde 
yetkili idari ve yargısal mercilere usulüne uygun olarak başvuruda bu-
lunmalı, aynı zamanda dava ve başvurusunu takip etmek için gerekli 
özeni göstermiş, kanunlarda öngörülen gerekli usul, süre ve diğer ko-
şullara uygun hareket edilmiş olmalıdır9. Yüksek Mahkemeye göre, yal-
nızca olağan kanun yolları tüketilmelidir ve hukuk yargılaması ile idari 
yargıda karar düzeltme yolunun da tüketilmesi gerekliyken10, ceza yargı-
lamasında temyiz kararlarına karşı itiraz yolu olağanüstü kanun yolu 
olarak tüketilmesi gereken bir yol değildir11. 

AYM, kanun yollarının tüketilmesi koşulunu -6216 sayılı Kanunda 
yer almamakla birlikte- belli hallerde mutlak olarak aramamaktadır: Tü-
ketilmesi beklenen başvuru yollarının etkisiz olması ya da tüketme ko-
şulunun beklenmesinin başvurucunun temel hak ve özgürlüklerine yö-

                                                      
7 Bkz. Bertil Emrah Oder, “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İlk Evre, Sınır-

lar, Sorunlar ve Yeni İçtihatlar”, Güncel Hukuk, Eylül 2013/9-117, s.15. 
8 Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/521, K.T. 02.07.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 

25.10.2013. 
9 Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/ 74, K.T. 05.03.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 

25.10.2013.  
10 Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/403, K.T. 26.03.2013; AYM, Başvuru No: 2012/26, 

26.03.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 25.10.2013. 
11 Bu yola başvurulduğu ve sonucu beklenildiği durumlarda başvuru süresi olan 30 

günlük sürenin kaçırılması mümkündür. Bu nedenle, ceza yargılamasında belirtilen 
hususa dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Bkz. Ulaş Karan, “Bireysel Başvuru Usu-
lünün İlk Dokuz Ayına Dair Kısa Bir Değerlendirme, Beklentilerin Neresindeyiz?”, 
Güncel Hukuk, Eylül 2013/9-117, s.25. 
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nelik ciddi ve geri dönülmesi mümkün olmayan bir tehlike doğurması. 
Bu yaklaşım, İHAM kararlarıyla da uyumlu görünmektedir. 

Mahkeme kararlarından örnek olarak: AYM, sınırdışı edilmeye 
ili şkin bir başvuruda, “kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik 
ciddi ve kişiselleşmiş riskin kapsamlı dayanakları ile ortaya konması” 
bakımından bir değerlendirme yapmıştır12. Bu durum, tüketme koşulu-
nun aranmamasına yol açmaktadır. 

Mahkeme, uzun tutukluluk süresiyle ilgili bir olayda da, hukuk 
sistemimizde sadece tazminat öngörülmesi ve kişinin serbest bırakılma-
sına dair bir başvuru yolunun olmaması nedeniyle, doğrudan bireysel 
başvuru yapılabileceğini belirtmiştir13. 

 
5. Zaman Bakımından Yetki 
Mahkeme, zaman bakımından yetkisinin 23.09.2012 tarihinden 

sonra kesinleşen işlem ve kararlarla sınırlı olduğunu belirtmektedir14. Bu 
noktada 23.09.2012 tarihinden önce olağan kanun yollarına başvurul-
ması sonucu kesinleşen işlem ve kararların, yeniden yargılama veya ka-
nun yararına bozma talepleriyle mahkemelere veya yetkisi olmayan ku-
rum ve organlara başvurularak canlandırılması kabul edilmemiştir15. 
Ayrıca, zaman bakımından yetkinin belirlenmesinde ilgili kararın tebliğ 
edildiği tarih değil, verildiği tarih göz önünde tutulmaktadır16. 

 
6. Kişi Bakımından Yetki 
Kişi bakımından yetki konusunda, Yüksek Mahkeme, “Bireysel 

başvuru, kamu gücünün kullanılmasından kaynaklanan hak ihlallerine 
karşı tanınan bir yol olduğundan kamu tüzel kişilerine bireysel başvuru 
hakkı tanınması, bu anayasal kurumun hukuki niteliğiyle bağdaşma-
maktadır.” demektedir. Bireysel başvurudan yararlanabilecek hak özne-
leri ve yararlanmanın sınırı konusunda, Mahkeme 6216 sayılı Kanunu 
yalnızca sözel anlamıyla ve son derece dar bir şekilde yorumlamaktadır. 
                                                      
12 Bkz. AYM, Başvuru No: 2013/1243, K.T. 16.04.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 

25.10.2013. 
13 AYM, Başvuru No: 2012/521, K.T. 02.07.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 

25.10.2013.  
14 Bkz. Ulaş Karan, “Bireysel Başvuru Usulünün İlk Dokuz Ayına Dair Kısa Bir 

Değerlendirme, Beklentilerin Neresindeyiz?”, Güncel Hukuk, Eylül 2013/9-117, s.26. 
15 Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/829, K.T. 05.03.2013; AYM, Başvuru No: 2012/644, 

K.T. 05.03.2013; AYM, Başvuru No: 2012/317, K.T. 16.04.2013, www.anayasa.gov.tr, 
E.T. 25.10.2013. 

16 Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/883, K.T. 05.03.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 
25.10.2013. 
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AYM, kamu tüzel kişileri bakımından Sanayi ve Ticaret Odası, köy 
muhtarlığı ve belediyelerin yaptığı bireysel başvuruları “kişi bakımından 
yetkisizlik” gerekçesiyle reddetmiştir17. Yüksek Mahkeme, “kamu tüzel 
kişisi” kavramını son derece sınırlı olarak ele almaktadır ve kamu tüzel 
kişilerinin, kamu gücünü kullanmalarıyla bağlantılı olmayan hususlar 
söz konusu olduğunda da hak özneliğini reddetmektedir. Oysa bilindiği 
üzere, kamu tüzelkişilerinin de kamu gücü kullanmaksızın, tamamen 
özel hukuk işlemlerine tâbi pek çok işlemi vardır. Bu durumda örneğin, 
mülkiyet hakkının ihlali sebebiyle kamu tüzelkişilerine kamu gücünü 
kullanmadığı bir hukuki ilişki dolayısıyla dava hakkı tanımamak, ana-
yasa şikâyetinin objektif hukuk düzenini koruma işlevini yerine getirme-
sine engel olacaktır18. 

6216 sayılı Kanunda özel hukuk tüzel kişileri için hak özneliğinin 
bir koşulu olan “tüzel kişili ğine bağlı haklar” ölçütü, oldukça sınırlı bi-
çimde anlaşılmış ve yorumlanmıştır. Yüksek Mahkeme, bireysel başvu-
rulara ilişkin, özel hukuk tüzel kişilerinin (dernekler, vakıflar, ticari or-
taklıklar vb.) sadece tüzel kişili ğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçe-
siyle bireysel başvuruda bulunabilecekleri hükmünü değerlendirdiği bir 
kararda da Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneğinin üniversitelerdeki 
çocuk hemotolojisi ve çocuk onkolojisi bilim dallarının birleştirilmesine 
dair düzenlemeden tüzel kişili ğe dair hakların ihlal edilmediğine karar 
vermiştir19. 

“Kamu tüzel kişileri” kavramına İHAM ile AYM’nin bakış açısı 
farklıdır. Birçok ülkede, kamu tüzel kişileri ile özel hukuk tüzel kişileri 
farklı şekilde düzenlenmiştir. İHAM, “örgüt” kavramının iç hukukta 
nasıl tanımlandığından bağımsız, özerk bir anlamı olduğunu belirtmek-

                                                      
17 Mahkeme, bu kapsamda önüne gelen başvuruda konuyu AY md.127 çerçevesinde 

ele almıştır. Mahkemeye göre, bireysel başvuru hakkı tanınmayan “ “kamu tüzel ki-
şisi” kavramı içine, merkezi idare birimleri yanında, mahalli idareler de girmektedir. 
Bu açıdan mahalli idareler üzerindeki vesayet denetiminin gevşek ya da sıkı olması-
nın ya da ilgili idarenin içinde bulunduğu hukuki ilişkinin niteliğinin bir önemi yok-
tur.” Mahkeme, karar organları veya yöneticileri doğrudan seçimle işbaşına gelen ve 
kamu tüzel kişili ği olan mahalli idare birimleri olan belediyelere ve köye başvuru 
hakkı tanımamıştır. Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/743, K.T. 05.03.2013; AYM, 
Başvuru No: 2012/22, K.T. 25.12.2012; AYM, Başvuru No: 2012/1327, K.T. 
12.02.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 25.10.2013. 

18 Bkz. Ece Göztepe, “Türkiye’de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkının 
(Anayasa Şikayeti) 6216 sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi”, TBB Dergisi, 
2011/95, s.29. 

19 Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/95, K.T. 25.12.2012, www.anayasa.gov.tr, E.T. 
25.10.2013. 
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tedir20. Bir örgütün iç hukukta idari teşkilat altında düzenlenmiş olması 
ve/ya kamu tüzel kişisi olarak nitelendirilmiş olması, onu otomatik ola-
rak İHAS sisteminin dışına çıkarmamaktadır. Burada ayırt edici olan, 
örgütün AY ve yasalarla kendilerine biçilen kamusal bir fonksiyonu ye-
rine getirip getirmediğidir21. Bunun için şu kriterlere bakılır: Hukuki 
statülerine, yürüttüğü faaliyetlere ve siyasi organlardan ne kadar bağım-
sız çalıştıklarına bakmak gerekecektir. Hükümete bağlı çalışmayan, ta-
mamen bağımsız olan kamu tüzel kişiler ise hükümet dışı örgüt kategori-
sindedir. 

Bu bağlamda, AY md.135’te Türkiye’de faaliyet gösteren ve “belli 
bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek di-
siplini ve ahlakını korumak maksadı ile yasayla kurulan ve organları 
kendi üyeleri tarafından yasada gösterilen usullere göre yargı gözetimi 
altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişili ği” niteliğindeki meslek ku-
ruluşları ve birlikleri ve odalar AY’da özel güvenceye kavuşturulmuş 
birer örgüt niteliğindedirler. Her ne kadar, iç hukukun düzenlemesiyle 
kamu kurumu niteliğinde olsalar da hukuki yapıları onları İHAM içti-
hatları kapsamında koruma alanına almaktadır. Ancak AYM, meslek 
odaklı dernekleri de hak öznesi olarak görmemektedir22. 

 
7. Konu Bakımından Yetki 
7.1. Mahkemenin Dar Yorumu 
Anayasal düzenleme (AY md. 148) ve 6216 sayılı Kanun md.45/1 

çerçevesinde, AY’da güvencelenen temel hak ve özgürlüklerden, İHAS 
ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi 
biri için başvuruda bulunulabilmektedir. Mahkemeye göre, “AYM’ye 
yapılan bir bireysel başvurunun esasının incelenebilmesi için, kamu 
gücü tarafından ihlal edildiği iddia edilen hakkın AY’da güvence altına 
alınmış olmasının yanı sıra, İHAS ve Türkiye’nin taraf olduğu ek proto-
kollerin kapsamına da girmesi gerekir. Yani, AY ve İHAS’ın ortak ko-

                                                      
20 Chassagnou and others v. France, (Grand Chamber), Appl. No. 25088/94, 28331/95, 

28443/95, 29.04.1999, para. 100, www.echr.coe.int, E.T. 20.10.2013. 
21 Bkz. Olgun Akbulut, “Toplantı ve Örgütlenme Özgürlükleri”, İnsan Hakları ve Av-

rupa Sözleşmesi ve Anayasa; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında 
Bir İnceleme, Ed. Sibel İnceoğlu, 3.b, Beta Yay. (1.Baskı Avrupa Konseyi Yay.), İs-
tanbul 2013, s.396. 

22 Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/95, K.T. 25.12.2012, www.anayasa.gov.tr, E.T. 
25.10.2013. 
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ruma alanı dışında kalan bir hak ihlali iddiasını içeren başvurunun kabul 
edilebilir olduğuna karar verilmesi mümkün değildir.” 23 

Ortak koruma alanı belirlenirken Mahkeme tarafından her iki 
metne birlikte bakılmaktadır. Ancak bu noktada, temel hakkın koruma 
alanının, Mahkeme eliyle daraltıldığı ve sınırlandırıldığı göze çarpmak-
tadır. Örneğin; “eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı” konusunda, Yüksek 
Mahkeme, AY md.10’daki “daha geniş koruma”yı değil, ona göre daha 
dar ve sınırlı olan İHAS md. 14’ü esas almıştır24. Yine, “adil yargılanma 
hakkı” bağlamında, Mahkeme, AY md. 36’daki özel bir sınırlama nedeni 
de içermeyen, koruma alanını geniş tutan anayasal konumunu benimse-
memiş; İHAS md. 6’daki daha sınırlı düzenlemeyi25 esas almıştır26. 
Maalesef, İHAS, - yapılan onca hizmet içi eğitim; bireysel başvuruda 
görev alacak yargıçların Strasbourg’a gönderilmesi, vs.ye rağmen- AYM 
tarafından, temel hak koruması için tersine etki yaparak, temel hakkı 
zayıflatıcı bir unsur olarak değerlendirilmiştir (?) 

Bireysel başvuru hakkını Anayasal hale getiren 2010 değişikli ği 
gerekçesinde, bu hakkın kabul edilme nedenlerinden biri olarak “İHAM 
önündeki ihlalleri azaltmak” da tartışılmış ve ileri sürülmüştü. Ancak 
elbette, sadece bu iradenin göz önüne alınması söz konusu olamaz27… 
Aynı şekilde, İHAS ve onun yarattığı koruma sisteminin odak noktası ve 
koruma amacı da içselleştirildi ği takdirde, İHAS md.53’te yer alan “Bu 
sözleşmenin hiçbir hükmü, herhangi bir Yüksek Sözleşmeci tarafın ya-
saları … çerçevesinde güvence altına alınmış olan insan hakları ve temel 
özgürlükleri sınırlandırıyor veya derogasyona gidilmesine olanak tanıyor 
olarak yorumlanmayacaktır.” ifadesi de böylesi bir yoruma elverişli ol-
mayacaktır. İHAS ve onun koruma sistemi, temel hakların korunması 
açısından bir “sınır ya da bariyer” değil, onların daha da geliştirilmesi 
açısından bir kalkış noktası olarak düşünülebilir… Sonuç olarak, AY’da 
                                                      
23 Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/917, K.T. 16.04.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 

25.10.2013. 
24 Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/ 869, K.T. 16.04.2013; AYM Başvuru No: 

2012/1049, K.T. 26.03.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 25.10.2013. 
25 İHAS’ta bu hak, “medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıklar” ve “bir suç 

isnadının esasının karara bağlanması” bakımından gündeme gelmektedir. 
26 Bkz. AYM, Başvuru No: 2012/917, K.T. 16.04.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 

25.10.2013. 
27 Ayrıca, teklif gerekçesinde yer alan şu ifadeler de yadsınamaz: “Bireysel başvuru 

yolunun kabul edilmesi, bir yandan bireylerin sahip oldukları temel hak ve özgür-
lüklerin daha iyi korunmasını sağlayacak, öte yandan da kamu organlarını Anayasaya 
ve kanunlara daha uygun davranma konusunda zorlayacaktır.” Burada “hukuk dev-
leti” ve “temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması vurgusu göze çarpmakta-
dır. Bkz. www.tbmm.gov.tr, E.T. 25.10.2013. 
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yer alan hak ve özgürlüklerin sağladığı koruma İHAS’a göre daha geniş 
olduğu durumda AY hükmünün esas alınması bireysel başvurunun ama-
cına ve AY md.2’deki “insan haklarına saygılı devlet” ilkesine de daha 
uygun gözükmektedir28. 

 
7.2. Yasal Düzenlemeler ve Bireysel Başvuru Problemi 
Konu bakımından yetki hususunda üzerinde durulması gereken bir 

diğer mesele de, 6216 sayılı Kanun, md.45/3’te yer alan “yasama işlem-
leri … aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamaz.” düzenlemesi 
doğrultusunda AYM’nin bu tür başvuruları kabul edilemez bulmasıdır. 
Mahkemeye göre, “Bir yasama işleminin, temel hak ve özgürlüğün ihla-
line neden olması durumunda, bireysel başvuru yoluyla doğrudan ya-
sama işlemine değil, ancak yasama işleminin uygulanması mahiyetin-
deki işlem, eylem ve ihmallere karşı başvuru yapılabilecektir.”29 Ancak 
bireysel başvurularda bir ihlalin yasanın yorumu veya uygulamasından 
değil, yasanın açık düzenlemesinden kaynaklandığı ve AY md.90/son 
fıkrasının derece mahkemeleri tarafından göz ardı edildiği durumlarda 
AYM’nin yalnızca ihlale hükmetmesi ile sorun sadece ilgili bireysel 
başvuru çerçevesinde ortadan kalkacaktır. Mahkemenin önüne gelecek 
bu tür durumlarda, kendisini “davayı görmekte olan mahkeme” olarak 
kabul ederek somut norm denetimi kapsamında ilgili yasa hükmünün 
iptali için konuyu AYM Genel Kurula havale etmesi en uygun çözüm 
olacaktır30 31. Böylelikle, “usul ekonomisi” sağlanmış olacak, hem de 
temel hak ve özgürlük ihlalleri daha etkin bir şekilde korunabilecektir. 
                                                      
28 Bkz. Sibel İnceoğlu, “Hak ve Özgürlükleri Sınırlama ve Güvence Rejimi”, İnsan 

Hakları ve Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Kapsamında Bir İnceleme, Ed. Sibel İnceoğlu, 3.b, Beta Yay. (1.Baskı Avrupa Kon-
seyi Yay.), İstanbul 2013, s.51. 

29 Örnek olarak bkz. AYM Başvuru No: 2012/837, K.T. 05.03.2013; AYM Başvuru 
No: 2013/469, K.T. 16.04.2013, www.anayasa.gov.tr, E.T. 25.10.2013. 

30 Bkz. Sibel İnceoğlu, “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İlişkisi”, İnsan 
Hakları ve Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Kapsamında Bir İnceleme, Ed. Sibel İnceoğlu, 3.b, Beta Yay. (1.Baskı Avrupa Kon-
seyi Yay.), İstanbul 2013, s.12. 

31 Ece Göztepe’ye göre de, aksi durumun kabulü halinde, “bu dolambaçlı yolun büyük 
bir zaman israfı oluşturacağı ise açıktır. Anayasa Mahkemesi’nin içtihat yoluyla, 
anayasaya aykırılık halinin tespiti halinde bunu bir bekletici sorun yapıp kanun ya da 
KHK’nin iptali istemiyle Genel Kurula başvurması da elbette mümkündür.” Bununla 
birlikte, yazara göre, “Ancak bu durumda kanunun tarihsel yorumunun tümden 
gözardı edilmesi gibi bir sorunla karşı karşıya kalınacaktır ki, bu sorunun nasıl aşıla-
cağı ayrı bir tartışma konusudur.” bkz. Ece Göztepe, “Türkiye’de Anayasa Mahke-
mesine Bireysel Başvuru Hakkının (Anayasa Şikayeti) 6216 sayılı Kanun Kapsa-
mında Değerlendirilmesi”, TBB Dergisi, Ankara 2011, 2011/95, s.32. 
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Sonuç 
Yüksek Mahkemenin şu ana kadarki uygulamasına bakıldığında 

bireysel başvuru hakkının kişi ve konu bakımından kapsamı ve yasama 
organının işlemlerinin denetim dışında tutulması konuları öne çıkmakta-
dır. Kabul edilebilirlik ölçütlerinde mevzuatın ortaya koyduğu bazı sı-
nırlılıkların aşılmasına yönelik adım atılmadığı, bireysel başvuru yapa-
bilecek kişilerin sınırlı olarak yorumlandığı görülmektedir. Kabul edile-
bilirlik ile ilgili karalara bakıldığında, AYM’nin hak ve özgürlüklerin 
içeriğinin belirlenmesinde zaman zaman İHAS’ın daha dar kapsamlı 
hükümlerini esas aldığı söylenebilecektir. Bu durum, insan haklarının 
daha etkin bir şekilde korunması amacı güden bireysel başvuru usulünün 
sağlayacağı korumanın, bir anlamda AYM eliyle sınırlandırılması de-
mektir. Sonuç olarak, Mahkemenin ilk kararlarında, insan haklarını ko-
rumak ve geliştirmek açısından daha pasif kaldığı ve genişletici bir yo-
rum ortaya koymadığı söylenebilecektir. 
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ANAYASALLI ĞI 

(CONSTUTIONALITY OF THE AMENDMENT IN CODE OF “MİT’’) 

 
Korkut Kanado ğlu∗∗∗∗ 

 
ÖZET 
İstihbarat hizmetlerini yürüten kişilerin soruşturulmasını, Başba-

kan’ın iznine bağlayan 6278 sayılı Kanun, kaynağını Anayasa’da bul-
maktadır. Ancak Anayasa hükmüne dayanan bu izin sistemi, kuvvetler 
ayrılığı ve eşitlik ilkesi gibi anayasa üstü normlara aykırıdır. Ayrıca Ka-
nun’un getirdiği bu düzenleme, ‘’belirlilik’’ ilkesine aykırı olduğu gibi 
“farklı” bir ceza hukuku politikasının da ürünüdür. Anayasa Mahke-
mesi’nin bu ceza politikasına ilişkin yasamanın takdirini çok geniş yo-
rumladığı da göz önüne bulundurulduğunda, istihbarat faaliyetlerinin 
denetimini sağlamak için ‘’parlamenter bir hukuka uygunluk denetimi’’ 
mekanizmasının öngörülmesi bir gereklilik haline gelmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler:  6278 Sayılı Kanun, Kuvvetler Ayrılığı, Be-

lirlilik İlkesi, Parlamenter Denetim 
 
ABSTRACT 
The Code numbered 6278 that subjects the investigation of 

intelligence officers to the permission of the Prime Minister is based on 
the Constitution. However, this Constitution-based ‘’Permission-
System’’ is in contradiction with the supra constitutional norms such as 
equality and seperation of powers. This regulation is also inconsistent 
with the principle of certainty and is a product of another criminal 
policy. Considering the extensive interpretation by the Constutional 
Court of the margin of appreciation of the legislator, it has become a 
necessity to implement “a parliamentary legal review” mechanism to 
control intelligence activities. 

 

                                                      
∗ Prof. Dr., Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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*** 
 
I. Konu 
17.02.2012 gün ve 6278 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve 

Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun’un 1 inci maddesi ile 01.11.1983 gün ve 2937 “Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 26 ncı maddesi, 
aşağıda -koyu renkle belirtilen- düzenlemeler eklenmek suretiyle tü-
müyle değiştirilmi ştir: 

“Soruşturma izni 
MADDE 26- MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa et-

mek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görev-
lendirilenlerin ; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan 
veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya 
da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre 
kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işle-
dikleri iddiasıyla haklarında soruşturma  yapılması Başbakanın iznine 
bağlıdır.” 

Bu değişikli ğin iptali istemiyle 120 CHP milletvekilinin açtığı 
dava, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiştir1. Bu karar, çeşitli 
açılardan çözümlenebilir: 

 
II. İzin Sisteminin Anayasallığı 
MİT Kanunu ile getirilen izin sisteminin dayanağı Anayasa’dır 

(md. 129/6)2. Anayasa Mahkemesi de ileri sürülen tüm eleştirilere karşın 
memurlar için getirilen özel yargılama usulünü, Anayasa’nın 9. ve 140. 
maddelerine uygun bulmuştur3. Ancak AB üyesi devletlerin hiçbirisinde 
benzer bir sistem bulunmamaktadır4. AB’ye tam üyelik sürecinde gerek 

                                                      
1 E. 2012/19, K. 2013/17, Kt. 17.1.2013. 
2 1924 ve 1961 Anayasalarında olmayan bu düzenleme, 1982 Anayasası’nın 129. 

maddesine Milli Güvenlik Konseyi tarafından eklenmiştir, bkz. Avcı M., “Memurla-
rın ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Üzerine Bir İnce-
leme”, http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2007-2-10.pdf 

3 E. 1991/26, K. 1992/11, Kt. 27.2.1992. 
4 İğdeler S./Suntay Y., “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkın-

daki kanun uygulaması”, Türk İdare Dergisi, Mart 2000, Sy. 426, s. 1 vd. 
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Anayasa gerekse Kanunlardaki kuvvetler ayrılığı ve eşitlik ilkelerine 
aykırı5 olan bu yöndeki düzenlemelerin kaldırılması gerekecektir6. 

Çok tartışmalı bir konu olsa da, teorik olarak pozitif-üstü, zamana 
bağlı olmaksızın geçerli, anayasa koyucuyu da bağlayan bir hukukun 
varlığını kabul edersek, burada anayasaya aykırı bir anayasa normundan 
söz edebiliriz7. 

 
III. Belirlilik İlkesi 
Dava dilekçesinde yasal değişikli ğin, gerek görevlilerin nitelikleri 

gerekse görev alanları bakımından “belirlilik ilkesi”ni ihlal edildiği ileri 
sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi ise belirlilik ilkesine ilişkin kapsamlı 
bir tanım8 yapmasına rağmen sözü edilen düzenlemede geçen “belirli bir 
görev” ibaresinden, MİT Kanunu’nda belirtilen görevlerin anlaşılması 
gerektiği sonucuna varmıştır. Öte yandan görevlendirilecek kişilerin 
nitelikleri bakımından da Devlet Memurları Kanunu’nda aranan asgari 
şartların yeterli olduğu ve bu konuda takdir yetkisinin Başbakan’a ait 
olduğu ayrıca vurgulanmıştır. Anayasa Mahkemesi’ne göre bu gerekçe-
lerle düzenleme belirsiz değildir. 
                                                      
5 “Yargılamanın gereksizliğine ya da gerekliliğine karar vermek, bir yargısal iştir.” Bu 

nedenle özel yargılama usulü tabi hakim ilkesine aykırı olduğu gibi memurlar için de 
bir ayrıcalıktır, bkz. Mumcu U., “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması”, 
http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF -1971-28-01-04/AUHF-
1971-28-01-04-UMumcu.pdf. 

6 Örneğin Fransa’da memurlara ilişkin özel yargılama usulü, 19.9.1870 tarihli kararna-
meyle kaldırılmıştır; Özek, Çetin, Türk Hukukunda Memurların Muhakemesi, İHFM 
c. XXV, sy. 14, 1961,, s. 35. 

7 Alman doktrininde yazılı olmayan bu tür pozitif hukuku aşan ilkeleri ölçü norm ola-
rak “Anayasa kavramı içinde görenler olmakla beraber doktrindeki görüşlerin ço-
ğunluğu, orijinal anayasa hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından pozitif ilke-
leri aşan ilkelerin ölçü norm olarak kullanılarak denetlenmesine karşıdır, bkz. 
Kanadoğlu O. K., Anayasa Mahkemesi, s. 126-127. 

8 “Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirli-
lik”tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden her-
hangi bir duraksamaya ya da kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve 
uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu 
önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup bi-
rey, kanundan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuk-
sal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini 
doğurduğunu bilmelidir. Birey ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri 
öngörebilir ve davranışlarını ayarlar. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olma-
sını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de 
yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını ge-
rekli kılar.”, E. 2012/19, K. 2013/17, Kt. 17.1.2013. 
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1. Anayasa-altı Ölçü Norm 
Somut olayda “belirlilik ilkesi”nin yorumu ve somutlaştırması özel 

önem taşımaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesi, Anayasa’daki ölçüt ve 
güvencelere bağlı bir değerlendirme değil, doğrudan kanun düzeyinde 
tanınmış bir usulü – MİT Kanunu’nda yer alan görev ve yetki hükümle-
rini – esas alarak, Anayasa’ya uygunluğu saptama yoluna gitmiştir. De-
netim, başbakanın kamu görevlileri alanındaki yetkisi üzerinden yapıl-
mış ve bu yetki sınırsız bir takdir yetkisi olarak algılanmıştır. Belirlilik 
ilkesinin sınanmasında kanuni referanslar ve salt siyasi tercihlerin esas 
alınması uygun değildir. Zira anayasaya uygunluk denetiminde, Ana-
yasa-altı tercihlere dayalı Anayasa’ya uygunluk denetimi yapılamaz9. 

 
2. Yürütmenin Türev-Bağlı Yetki Olu şu 
Belirlilik ilkesinin dayandığı bir alt ilke de kuvvetler ayrılığıdır. 

Bu ilke kapsamı belirli yasalar ister, çünkü yasamanın gerçekten 
“önemli”10 kararları alması ancak bu şekilde güvence altına alınabilir. 
Eğer yasa tamamıyla yeterli ölçüde düzenleyici açıklamaları (direktif-
leri) içermezse, idarenin yasayla bağlılığı boşa gider ve kanunu uygula-
yacak olan yürütmeye her türlü yorum olanağı açık bırakılmış olur. 

“Anayasa’da kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda, yürütme 
organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi 
olanaklı değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve 
bağımlı bir yetkidir. Yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa 
kuralının Anayasa’nın 7. maddesine uygun olabilmesi için temel ilkeleri 
koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı yürütmenin 
düzenlemesine bırakmaması gerekir.11” Anayasa Mahkemesi, süreklilik 
kazanmış bu içtihadıyla, yürütmenin türev-bağlı bir yetki olduğu teyit 
etmektedir. 

                                                      
9 Oder B. E., Anayasa Yargısında Temel Hak ve özgürlüklerin yorumu: Düzenleme 

Biçimleri, Kanıtlama ve Somutlaştırma Sorunları, KHP’ya sunulan tebliğ, s. 52. 
10 Alman Federal Anayasa Mahkemesi de idarenin yasallığı ilkesinden hareketle - 

demokratik devlet ilkesini de vurgulayarak – temel normatif alanlarda tüm kararların 
yasama organı tarafından alınması gerektiğine ilişkin “önemlilik teorisi”ni oluştur-
muştur, BVerfGE 49, 89, 126.  

11 Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin en yeni tarihli bu kararında; Rekabet Kurumu-
nun önemli organlarından olan hizmet birimlerinin neler olduğu, bunların görev ve 
sorumlulukları, kuruluş ve kadro unvanları ile sayılarına ilişkin olarak yasal bir dü-
zenleme yapılmayarak bu hususların düzenlenmesi ve söz konusu kadroları ihdas ve 
iptal etme yetkisinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Rekabet 
Kuruluna bırakılmasını, “idarenin kanuniliği ilkesi” ve Anayasa’nın 128. maddesine 
oybirliğiyle aykırı bulmuştur, (E. 2013/47, K. 2013/72, Kt. 6.6.2013). Anayasa Mah-
kemesi’nin, kanunda “uygulamaya yönelik yetkilendirmenin sınırlarının ve ilkeleri-
nin belirlenmemesi”ni, Anayasa’ya aykırı bulduğu bir diğer kararı için bkz. E. 
2003/70, K. 2005/14, Kt. 14.3.2005. 
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Yukarıda belirtilen kararında, hizmet birimlerinin görev ve kadro-
larına ilişkin düzenleme yapma yetkisini Rekabet Kurulu’na veren ya-
sayı, anayasal ilkelere aykırı bulan Anayasa Mahkemesi, olayımızda 
başbakana tanınan yetkiler hakkında aynı duyarlılığı göstermemiştir. Bu 
durumda en azından, Anayasa Mahkemesi’nin, yasama yetkisinin sınır-
larına ilişkin içtihadında açıklık ve kararları arasında tutarlılığı sağlaya-
cak bir yöntem geliştiremediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Oysa Anayasa Mahkemesi’nin, somut olaydaki “belirsiz hukuk 
kavramı”nın, belirlilik ilkesine uygun olup olmadığını, düzenlenen ya-
şam ilişkisinin özellikleri ve normun amacını dikkate alarak araştırması 
gerekirdi. Nitekim düzenlenen konunun, son derece hızlı ve öngörüle-
mez değişikliklere tabi olmaması da belirsiz hukuk kavramlarının kulla-
nımının hukuken geçersiz olduğunu göstermektedir. 

 
IV. Yorumlu Ret Kararı (Anayasa’ya uygun yorumun sınırları) 
Anayasa Mahkemesi, bu kararında anayasaya uygun yorum yön-

temini kullanarak, denetlediği normu anayasaya uygun bulmuş ve kendi-
sine yapılan başvurunun reddine karar vermiştir. Mahkeme, böylece ya-
sadaki “belirsizliği” ve buna bağlı “güvencesizliği”, kullandığı bu ana-
yasal yorum yöntemiyle ortadan kaldırmasa da “azaltmaya” çalışmıştır. 

Ancak Anayasa Mahkemesi, bu yorum yöntemiyle denetlediği ya-
sanın, normatif içeriğini esaslı bir şekilde yeniden belirlememek ve yasa 
koyucunun amacını yanlış bir noktaya çekmemek zorundadır. Kısacası, 
yasanın sözü ve amacı içinde hareket etmek kaydıyla yasayı anayasaya 
uygun bulmalıdır. Bu sınırın aşılması, “kanunun düzeltilmesi” olarak 
tanımlanmıştır12. Kanunun normatif içeriğinin yeniden belirlenerek Ana-
yasa’ya uygun yorum ile düzeltilmesi, diğer bir anlatımla parlamentoyu 
yasanın sadece belli bir yorumuyla bağlı kılmak, iptale oranla yasama 
yetkisine yönelik daha ağır bir müdahale olarak görülmektedir13. 

Özellikle başbakanca görevlendirilecek kamu görevlilerinin görev 
alanının, MİT mensuplarının görev alanıyla özdeş olduğuna yönelik 
Anayasa Mahkemesi yorumu, Anayasa’ya uygun bir yorum olmaktan 
çok - yukarıdaki bölümde belirtildiği üzere – yasaya uygun bir yorum 
derekesindedir. Buna bağlı olarak anayasaya uygun yorum yöntemiyle 
bağdaşmayan bir diğer nokta, Anayasa Mahkemesi’nin yorumunun, 
TBMM’nin normun düzenleme alanına yönelik amacına uygunluğu ko-
nusunda herhangi bir gerekçe içermemesidir. Söz konusu yasal düzen-
lemenin ne gerekçesinde14 ne de Komisyon15 ve Genel Kurulda yapılan 

                                                      
12 Oder B. E., Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, s. 157. 
13 Age. S. 157; Kanadoğlu O. K., Anayasa Mahkemesi, s. 242. 
14 İlgili Kanun teklifinin zaten bir gerekçesi de bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi, 

teklif gerekçesinin olup olmadığının denetlenmesi hususunu yetkisi kapsamında 
görmemiştir. 
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görüşmelerinde Anayasa Mahkemesi’nin norma verdiği anlamı haklı 
kılan bir açıklık bulunmaktadır. 

Nihayet, Anayasa Mahkemesi’nin kararında açıklığa kavuşturduğu 
bu yorumun daha sonraki hukuki uygulamalarda ne ölçüde geçerli ol-
duğu, bir başka anlatımla özellikle diğer mahkemelerin Anayasa Mah-
kemesi’nin bu yorumuyla bağlı olup olmadığı konusu, uygulamada gö-
rüş ayrılıklarına yol açabilecektir. Bu durum, idari işlemlerin hukuki 
dayanağını oluşturan tüm yasaların açık ve belirli olmasını gerektiren 
hukuk devletinin bir alt unsuru olan “hukuk güvenliği” bakımından da 
sorunludur. Yasa koyucunun, yürütmeyi denetleyecek yargıca kullanıla-
bilir, açık ve kesin bir ölçüt vermediği belirsiz yasalarda, yargıç idari 
işleminin denetimindeki esasları kendisi bulmak zorunda kalacaktır. 
Böylece denetim ölçütü hukuku arayanlar için – en azından işlemin ya-
pılması öncesinde – fark edilebilir olmadığı için hukuki korumanın et-
kinliği de zarar görecektir. 

 
V. Belirlenebilir Olma Ko şulları 
Yasama organı, belirsiz ama “belirlenebilir” hukuksal kavramlar 

kullanarak, normun açıklığını ve belirliliğini sağlama görevini nihai ola-
rak bütünüyle yargı organına bırakamaz. Gerçi yasama organı, esas ola-
rak yasanın yeterli ölçüde belirliliğini sağlamalıdır, fakat bunu belirli 
ölçüde yargı organına da bırakabilir16. Ancak yasa koyucu bu durumda 
bile sonraki hukuki gelişmeyi göz önünde bulundurmak ve gerektiğinde 
müdahale etmek zorundadır17. 

Zamanla istikrar kazanan bir içtihat, hukuk güvenliği boyutuyla 
belirlilik gereğini yeterince yerine getirdiği ölçüde belirsiz hukuk kav-
ramlarına karşı oluşan kuşkuları azaltabilir. Ancak yargı eliyle “belirle-
nebilir” olmanın sağlanabilmesi için eksik normun somutlaştırılmasına 
ili şkin esasların da yasa koyucu tarafından getirilmiş olması da aranma-
lıdır. 

Aynı konuya ilişkin farklı yargı kararlarının varlığı, belirsiz hukuki 
kavramların yorumunda birliğin, dolayısıyla belirlilik gereğinin sağla-
namadığının işaretidir. Mahkemelerin aynı konudaki uyuşmazlıklarda 
aynı belirsiz hukuk kavramını uygulayarak farklı sonuca varmaları, yargı 

                                                                                                                                 
15 Komisyon raporunda, MİT Kanunu’na herhangi bir atıf yapılmadığı gibi, açıkça; 

“Teklif, 5271 sayılı Kanunun yeni hükümleri karşısında duyulan değişiklik ihtiyacının gere-
ğidir” denilmektedir, bkz. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss164.pdf. 

16 Papier H. J./Möller J., “Das Bestimmtheitsgebot und seine Durchsetzung”, AÖR 122, 
s. 190. 

17 Canabis kararında, Alman Federal Anayasa Mahkemesi, bir hukuksal kavramın hu-
kuk uygulamasında farklı yorumlanmasına ilişkin şunları söylemiştir; “Yasa koyucu, 
yasanın içeriğinin, hukukun bu alanında önemli ölçüde aynı şekilde uygulanıp uygu-
lanmadığını ve uygulamanın uyumlu hale getirilmesi için ek yasal somutlaştırmalara 
gerek olup olmadığını gözlemleyebilir”, BVerfGE 90, 145, 191.  
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kararları yoluyla eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelmeyip, aksine 
özünde norm koymadaki anayasal yetersizliğin bir göstergesidir. 

Danıştay’ın memur yargılamasına ilişkin içtihadının, bu konudaki 
belirsiz normun belirlenebilir olmasını sağlar nitelikte olmadığı görül-
mektedir. Zira bu konudaki yargı kararlarının bir içtihat birliğini oluştur-
duğunu ve yargı eliyle hukuk güvenliğini yaratan bir somutlaştırmanın 
yapıldığını söyleyebilmek olası değildir. Soruşturma iznine ilişkin Da-
nıştay kararları, iznin somut koşullarının belirginleştirilmesine yönelik 
olmayıp, usul gereklilikleri üzerinde yoğunlaşmış olup, bazılarında her-
hangi bir gerekçeye bile rastlanmamaktadır18. 

 
VI. Ceza Hukuku Politikası 
Anayasa Mahkemesi, kararında yasa koyucunun ceza hukuku po-

litikasına ilişkin tercihine şu genel formülü kullanarak göndermede bu-
lunmaktadır19; “Ceza hukukunun, toplumun kültür ve uygarlık düzeyi, 
sosyal ve ekonomik yaşantısıyla ilgili olması nedeniyle suç ve suçlulukla 
mücadele amacıyla ceza, ceza muhakemesi ve ceza infaz hukuku ala-
nında sistem tercihinde bulunulması Devletin ceza siyaseti ile ilgilidir. 
Bu bağlamda ceza hukukuna ilişkin düzenlemeler bakımından 
yasakoyucu Anayasa’nın temel ilkelerine ve ceza hukukunun ana kural-
larına bağlı kalmak koşuluyla, soruşturma ve yargılamaya ilişkin olarak 
hangi yöntemlerin uygulanacağı, toplumda hangi eylemlerin suç sayıla-
cağı, suç sayıldıkları takdirde hangi çeşit ve ölçüde ceza yaptırımlarıyla 
karşılanmaları gerektiği, hangi hal ve hareketlerin ağırlaştırıcı ya da ha-
fifletici öğe olarak kabul edileceği ve cezaların ne şekilde bireyselleşti-
rilerek hangi yükümlülüklerin yükleneceğinin belirlenmesi gibi konu-
larda takdir yetkisine sahiptir.” 

Anayasa Mahkemesi, bu ve çoğu kararında, yasa koyucunun ceza 
hukuku alanındaki yetkisini, sınırsız bir takdir yetkisi olarak algılamakta 
ve normu yaratan ve normun konulmasını gerekli kılan olguları (ceza 
hukuku politikalarını) esas almaktadır. Oysa Mahkeme, yasa koyucunun 
kullandığı takdir yetkisinin dış sınırlarını da belirlemelidir. 

Yasa koyucunun takdir yetkisinin sınırlarının belirlenmesinde, ya-
sama yetkisinin genelliği ilkesi ve bu bağlamda, denetlenen kuralın ge-
nel, soyut ve objektif niteliğine değinilmesi yeterli değildir. Yalnızca bu 
özellikler, teklifin somut bir soruşturmayı ya da kovuşturmayı engelle-
mek için yasalaştırılmadığını göstermez. Nitekim karara karşı oy yazan 
yargıç Erten; tarihsel ve sistematik yorum aracılığı ile yasa koyucunun 

                                                      
18 Bkz. Danıştay 1. Daire 2008/653 E., 2008/917 K.; 2. Daire 1996/986 E., 1998/348 

K.; 1. Daire 2010/390 E., 2010/470 K. 
19 Aynı formülün diğer bir kullanım örneği için bkz. E. 2008/12, K. 2011/104, Kt. 

16.6.2011. 
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kamu yararı ile değil de, kişisel çıkara dayalı bir işlem yaptığı sonucuna 
vararak amaç unsurundaki sakatlığı saptamıştır20. 

Kamuoyuna yansıyan tartışmalar21 da göstermektedir ki yapılan bu 
düzenlemeyle bireysel çıkarlar, siyasal karar alma sürecinin merkezine 
taşınmış, Meclisin kurumsal yapısı zedelenmiştir. 

 
VII. İstihbarat Birimlerinin Parlamenter Denetimi 
Federal Alman Anayasası, istihbarat birimlerinin faaliyetlerinin 

denetlenmesi konusunda parlamenter bir denetim öngörmüştür. Böylece 
Almanya’nın istihbarat kurumlarının faaliyetlerinin denetimi hususunda 
ABD ve İngiltere’nin yolunu takip ettiği söylenebilir. Bu ülkelerden ilki 
olan ABD’de 1970’li yıllardan itibaren gerek Senato gerekse Temsilciler 
Meclisi, istihbarat konusunda seçilmiş komiteler kurarak, istihbarat ku-
rumlarının faaliyetlerini denetleme yoluna gitmişlerdir. İngiltere’de ise 
1989 ve 1994 yılında çıkarılan kanunlarla istihbarat birimleri (Güvenlik 
Servisi ve Gizli İstihbarat Servisi) yasal altyapıya kavuşmuşlardır. An-
cak aynı zamanda bu birimlerin faaliyetlerinin denetlenmesi için ‘’Gü-
venlik ve İstihbarat Kurulu’’ kurulmuştur. Kurul, Başbakan’ın Muhale-
fet Lideri ile istişaresi sonucunda 8 üyesi Avam Kamarasından ve 1 
üyesi Lordlar Kamarasından belirlenmek suretiyle oluşmaktadır. Kurul, 
parlamento üyelerinden oluşmasına karşın bir parlamento komisyonu 
değildir ve komisyonun diğer çalışanları ve görevlileri gizli servis çalı-
şanlarıdır. Kurul, çalışmaları sonucunda Başbakan’a rapor vermektedir 
ve çalışmaları gizlidir. 

Federal Almanya’da ise Anayasa’da 2009 yılında yapılan bir deği-
şiklikle22, Federal Meclis’in federal istihbarat kurumlarını kontrol edile-
bilmesi için bir kurul kurulması, anayasal bir zorunluluk haline getiril-
miştir. 

 
 

                                                      
20 Yargıç Erten, bu yorumuna gerekçe olarak İstanbul Özel Yetkili C.Savcılığınca daha 

başlatılan bir soruşturma ile Adalet Komisyonu raporlarına konan muhalefet şerhleri 
ve tutanaklara yansıyan konuşmaları göstermiştir. Ayrıca, 2937 sayılı Kanun’un Ge-
çici 4. maddesindeki “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hâlen devam 
eden soruşturma ve kovuşturmalar hakkında da 26 ncı madde hükümleri uygulanır.” 
şeklindeki düzenleme ve teklifin süratle Kanun haline getirilmesini de bu yorumu 
desteklemek için kullanılmıştır. 

21 Tartışmalar için bkz.: http://www.haberturk.com/polemik/haber/715018-hakan-fidan-
teklifi-en-gec-carsamba-gunu-yasalasir; http://bianet.org/bianet/siyaset/136187-kendilerine- 
baska-halka-baska-kanun; http://bianet.org/bianet/bianet/136175-mit-kanunu-komisyondan 
-gecti; http://www.radikal.com.tr/politika/mit_duzenlemesine_chpden_hayir-1078435. 

22 BT-Dr.16/2412 S. 4. Bu kurulu düzenleyen Anayasa’nın 45d maddesine göre: 
(1)Federal Meclis, federal istihbarat servisinin kontrolü amacıyla bir kurul oluşturur. 
(2)Ayrıntılar federal yasa ile düzenlenir. 
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1. Parlamenter Denetim Kurulu, İşlevi ve Hukuki Niteliği 
İstihbarat faaliyetlerinin parlamenter denetimi, meşruluğunu önce-

likle ‘’demokrasi’’ ilkesi ve ‘’kuvvetler ayrılığı’’ prensibinde bulur23. 
Parlamenter denetim kurulunun isimlendirilmesinde ‘komisyon 

değil, ‘’kurul’’ kelimesinin kullanılması ise bilinçli bir tercihtir. Böylece 
kurulun, Federal Meclis İçtüzüğü kapsamındaki bir komisyon olmadığı 
ve üye seçimi, dağılımı vb. konulardaki hususların İçtüzük kapsamındaki 
kurallara tabi olmadığı ifade edilmek istenmiştir24. Buna göre parlamen-
ter denetim kurulu bir takım yetkilerle donatılmış, Federal Meclis’in 
yardımcı bir organıdır25. 

Kurulun yaptığı denetimin hukuki niteliği ise tartışmalıdır. Dene-
timin niteliği konusunda ‘’siyasal’’ yahut ‘’hukuki’’ olduğu hususunda 
açık bir tanım bulunmamaktadır26. Kurulun parlamenter kökeni ve hu-
kuki denetimin esas olarak mahkemeler tarafından yürütüldüğü hesaba 
katılırsa, denetimin siyasi olduğu ileri sürülebilecektir. Ancak istihbarat 
faaliyetlerinin hukuki denetiminin kapsamı oldukça sınırlandırılmış ol-
duğundan, burada ‘’parlamenter bir hukuka uygunluk denetimi’’ yapıl-
dığı söylenebilir27. 

Kurul ile Hükümet arasındaki ihtilaflara, Federal İstihbarat Faali-
yetlerinin Parlamenter Denetimi Hakkında Kanun’un (PKGrG) 14. mad-
desi çözüm getirmektedir. Buna göre Parlamenter Kurul ve Federal Hü-
kümet arasındaki ihtilafları, Federal Hükümetin ya da Kurul’un üçte 
ikisinin başvurusu üzerine Federal Anayasa Mahkemesi çözecektir. 

 
2. Sonuç Yerine 
MİT Kanunu’nda yapılan değişikli ğin, Türkiye’de istihbarat faali-

yetlerinin genel denetimi konusunda yaygın bir tartışmaya öncülük et-
mesi beklenirdi. Buna karşılık son günlerde ancak devlet sırrı kavra-
mıyla sınırlandırılmış biçimde, belirli çalışmalar yapılmaktadır28. Bu 
çalışmalarda da korunacak olan sırrın kapsamı ve bu kapsamı belirleye-
cek olan kurum bakımından öncelik yürütme organına verilmektedir. 
Oysa yukarıda değinilen gelişmeler ışığında daha saydam ve demokratik 
                                                      
23 Gusy C., Grundrechte und Verfassungsschutz, s. 128. 
24 Hömig D., Art 45d GG in:Grundgesetz Kommentar, s. 371. 
25 Huber B., “Die Reform der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste und 

des Gesetzes nach Art. 10 GG”, NVwZ 2009, s. 1321. 
26 Mehde, Art 45d GG, in: Beck'scher Online-Kommentar GG Hrsg: Epping/ 

Hillgruber. 
27 Gusy C., “Parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste im demokratischen 

Rechtsstaat”, ZRP 2008, s. 36. 
28 Devlet sırrı kanun tasarısı için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0484.pdf 
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bir toplum düzeni için bu konudaki denetimde, parlamentonun daha et-
kin ve işlevsel olmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması bir gerek-
lilik haline gelmiştir. 
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ANALYSIS Decree No. 663 (K. 2013/30)) 

 
Nurhan Demirhan∗ 

 
ÖZET 
Bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere yayınlanan 663 sayılı Sağlık 

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname ile gerek Sağlık Bakanlığı’nın örgütsel yapı-
sında ve gerekse sağlık hizmetlerinin sunumunda çok köklü değişiklik 
yapılmıştır. 

663 Sayılı KHK; Sağlık Bakanlığı’na bağlı yeni genel müdürlük-
ler, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Sağlık Meslekleri Kurulu, Sağlık Politika-
ları Kurulu gibi yeni Kurullar ihdas edilmiş, güvenceli kamu personel 
istihdamını ortadan kaldıracak personel rejimine ilişkin düzenlemeler 
yapılmış; Kamu Hastane Birlikleri kurulması, Sermayeye kaynak trans-
ferine yönelik kamu özel ortaklığı, Sağlık Serbest Bölgeleri oluşturul-
ması, yabancı hekim ve hemşire çalıştırılması, meslek örgütlerinin yet-
kilerinin kısıtlanması, sağlık personelinin meslekten geçici veya sürekli 
men edilmesi yönünde düzenlemeler içermektedir.  

663 Sayılı KHK; Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 5., 6., 7., 8., 9., 
10., 11., 13., 17., 18., 20., 23., 36., 38., 47., 48., 49., 50., 55., 56., 63., 
70., 87., 91., 112., 123., 124., 125., 126., 128., 130., 131., 135., 138., 
153. ve 168. maddelerine aykırılık teşkil etmesine rağmen AYM; ülke-
mizdeki sağlık yönetimi ve hizmetlerini müşteri ve sağlık işletmeciliği 
odaklı, karlılık ve performans esasına eviren 663 sayılı KHK düzenle-
menin ayrıntı sayılacak birkaç maddesi (kısmi iptal) dışında diğer dü-

                                                      
∗ Tıp Doktoru, Sağlık Yön. Uzm., Hukukçu, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi. 
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zenlemelerin tamamını zorlayarak yorum yoluyla Anayasa’ ya uygun 
olduğuna oy çokluğu ile karar vermiştir. 

Bu çalışmada, sağlık hizmetleri üzerinde esaslı değişiklik yaratan 
663 Sayılı KHK’deki belli başlıca düzenlemelere ilişkin AYM’nin ge-
rekçeli kararı ile Anayasa aykırılığına değinilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 

Sağlık Bakanlığı örgütsel yapısı, sağlık hizmetleri, sağlık hakkı, sağlık 
çalışanlarının ekonomik ve sosyal hakkı, Anayasa Mahkemesi, anaya-
saya aykırılık. 

 
ABSTRACT 
Fundamental changes have been made both on the organizational 

structure of the Ministry of Health and the providing health services 
with the Statutory Decree on the organization and duties of Ministry of 
Health and Subsidiaries No: 663, which was published in Official 
Gazette dated 2 November 2011 and Law No: 28103 (Repeating) 
providing that it will enter into force after one year. 

Statutory Decree No:663; New boards have been created such as 
new general directorates dependent on the Ministry of Health, Medical 
Speciality Board and Health Policy Board; the arrangements on 
personnel regime, which will remove the employment of secured public 
personnel, have been made; This Decree involves arrangements on 
founding Public Hospitals Union, public-private partnership on transfer 
of funds to capital, creating Free Health Zones, employing foreign 
doctor and nurse, restricting the authorities of trade bodies, defrocking 
of health personnel temporarily or permanently. 

Although Statutory Decree No:663 constitute a contradiction to 
Preamble of Constitution and Article 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 
20, 23, 36, 38, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 63, 70, 87, 91, 112, 123, 124, 125, 
126, 128, 130, 131, 135, 138, 153 and 168, Constitutional Court have 
made decision by majority of votes that Statutory Decree No:663, which 
makes healthcare management and services customer-based and health 
management-based and altering them to be based on profitability and 
performance, is in accordance with the Constitution by the way of 
interpretation by forcing the whole of the other arrangements except for 
the arrangement’s some articles assumed as detail (partial cancellation). 

In this study, the Constitutional Court’s reasoned decision, which 
is about the certain main arrangements in Statutory Decree No:663 
creating substantial alterations on health services, and contradiction to 
the Constitution will be mentioned. 
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Keywords: Statutory Decree No:663, the organizational structure 
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and social rights of health care workers, the Constitutional Court, 
contradiction to the Constitution 

*** 
 
I. GİRİŞ 
Çalışmamız, 663 sayılı KHK’nin denetimine ilişkin Anayasa 

Mahkemesi (AYM) kararının tahliline ilişkindir. Gerek söz konusu 
KHK, gerekse AYM kararına yönelik değerlendirme ve yayın sayısı 
yetersizdir. Bu denli önemli bir düzenlemenin yeterince tartışılmamış 
olması, çalışmamız açısından kaynak sıkıntısı da yaratmıştır. Bir başka 
güçlük, çok sayıda iptal talebinin tartışıldığı AYM kararının hayli uzun 
olmasıdır. 663 Sayılı KHK ile yapılan düzenlemelerin her birinin AYM 
tahlili ayrı bir makalenin konusu olduğundan, çalışmada tümüne yer 
vermek mümkün olamamıştır. 

663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, bir yıl sonra yü-
rürlüğe girmek üzere, Resmi Gazete’de yayınlanmıştır1. 

Söz konusu düzenleme ile Sağlık Bakanlığı’nın ismi dışında mer-
kez ve taşra teşkilatı örgütsel yapısı, personel rejimi ve sağlık hizmetle-
rinin sunumuna ilişkin esaslı değişiklik yapılmıştır. Dolayısıyla sosyal 
hukuk devleti olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetleri, bu güne kadar 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülürken bu düzenleme sayesinde Sağlık 
Bakanlığı’nın sağlık hizmeti verme yükümlülüğü ortadan kalkmıştır. 

KHK’nin 2. maddesinde belirtildiği gibi Sağlık Bakanlığı’nın gö-
revi; “Sağlık sistemini yönetmek ve politikaları belirmektir. Bu amaçla 
strateji ve hedeflerin belirlenmesi, planlama, düzenleme ve koordinas-
yon, ulusal ve uluslararası işbirli ği, rehberlik, izleme, teşvik, yönlen-
dirme, denetleme, müeyyide uygulama, acil durum ve afetlerde sağlık 
hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık hizmetine eşit erişim 
için tedbir alınması gibi görevler”dir2. 

Bakanlığın yeni yapılanması, tamamen sağlık sistemini yönetmek 
ve politikalar belirlemek olarak yenilenen görev anlayışı çerçevesinde 
yapılmıştır. 

Bakan tarafından atanacak en az 4 yıllık yüksekokul mezunu ve 
sekiz yıl iş tecrübesi olan 11 kişi ile birlikte Sağlık Politikaları Kurulu 
teşekkül edecektir. Üst düzeyde oluşturulan bu kurulun görevi “sağlık 

                                                      
1 Resmi Gazete, T. 2 Kasım 2011, S. 28103 (Mükerrer). 
2 AKTA Ş, Özgür, “657+6=663”, http://www.izmirtabip.org.tr/userfiles/663_e.pdf 
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sistemi yönetimi ve politikaları belirleme” olarak saptanmış olup en yet-
kili kuruldur3. 

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki işlerin yürütülmesi, takip 
ve denetimi için 12 hizmet birimi (8 Genel Müdürlük, 2 daire başkanlığı, 
hukuk müşavirliği ve özel kalem müdürlüğü) oluşturulmuştur. Bu bi-
rimler 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan eski ya-
pılanmadan tamamen farklıdır. Bakanlık bünyesinde değişik görevleri 
yapmak için 3 adet kurul (Sağlık Politikaları Kurulu, Sağlık Meslekleri 
Kurulu, Tıpta Uzmanlık Kurulu) ve Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesini 
sağlamak için bakanlığa bağlı dört kuruluş oluşturulmuştur4. 

1-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu: Bakanlık politika ve hedeflerine 
uygun olarak, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 

2-Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu: Bakanlık politika ve he-
deflerine uygun olarak ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yar-
dımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, tıbbî ci-
hazlar, vücut dışı tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, 
kozmetik ürünler, homeopatik tıbbî ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar 
hakkında düzenleme yapmakla görevlidir. Bakanlığa bağlı, özel bütçeli, 
kamu tüzel kişili ğini haiz bir Kurum’dur. 

3-Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü: Türk bo-
ğazları, hudut ve sahilleri ile ilgili uluslararası sözleşme ve mevzuat hü-
kümlerinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle görevlidir. 
Bakanlığa bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişili ğini haiz bir Kurum-
dur/Genel Müdürlüktür. 

4-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu: “Bakanlık politika ve he-
deflerine uygun olarak” ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini 
vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri 
sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, de-
ğerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, 
teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağla-
makla görevlidir5. 

KHK ile getirilen düzenlemeler ile Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu (TKHK) kendine bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşla-
rını il düzeyinde Kamu Hastane Birlikleri (KHB) kurarak işletecektir. 

                                                      
3 AKTA Ş, a.g.m. 
4 AKTA Ş, a.g.m. 
5 663 Sayılı KHK ve Sağlık Bakanlığının ‘Yeni’ Teşkilat Yapısı”,  

http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/teskilatyapisi.pdf 
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Kurum ve Hastane yöneticilerinin tamamı sözleşmeli pozisyonda ve 
performans esasına dayalı bir değerlendirme sistemi ile çalıştırılacaktır6. 

Daha önce Sağlık Bakanlığı Personel Dairesine doğrudan bağlı 
olarak görev yapan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşu 
çalışanlarının kadroları ilgili kuruluşlara aktarılmıştır. Dolayısıyla devlet 
memuru olan diğer tüm personelin sözleşmeli amirlerin gözetim ve de-
netiminde çalışacak olmasıdır. Diğer bir deyişle, yöneticilerin perfor-
mansa bağlı çalışacak ve değerlendirilecek olması nedeni ile yönettikleri 
kurumlardaki tüm personelde dolaylı olarak artık belirli performans kri-
terleri gözetilerek çalıştırılacaktır7. 

KHK’nin 25. maddesi ile il ve ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşan 
taşra teşkilatı tanımlanarak Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının üst yapısı, 
yeni oluşturulan işlevsiz ve güvencesiz kadrolara aktarılarak, bütünüyle 
boşaltılmıştır8. 

Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatındaki pek çok yöne-
tici kadrolarında çalışan personel tasfiye edilerek daha az sayıdaki kad-
ronun “en az dört yıllık yüksek okul mezunu ve sekiz yıl iş tecrübesi 
bulunanlar arasından” seçiliverdiği bu yeni sistemde hizmet sözleşmeli 
çalışan kadrolarca sunulmaktadır9. Çünkü KHK’nin “uygun kadrolara 
atanır” cümlesiyle biten hükümleri uygulayan bakanlık, iş bu atama iş-
lemlerinde KHK’nin kendisine verdiği takdir yetkisini kullanmıştır10. 

KHK’nin yürürlüğe girdiği 2 Kasım 2012 tarihinden itibaren ilgili 
birlik kapsamına alınan hastanelerde görev yapan baştabip, baştabip yar-
dımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, başhemşire ve baş-
hemşire yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri sona ermiştir. 
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, bu kişilerin yerine, sözleşmeli yöneticiler 
gelmiştir11. 

Görevleri sona eren personellerden baştabip, baştabip yardımcısı, 
başhemşire ve başhemşire yardımcısı kadrolarında bulunanlar meslekle-
rine uygun ancak yine de farklı bir kadroya atanmış oldular. Bu durum 
bir çok kişi için mali hak kaybına yol açmıştır. Keza 663 sayılı KHK’ de 

                                                      
6 AKTA Ş, a.g.m. 
7 AKTA Ş, a.g.m. 
8 663 Sayılı KHK ve Sağlık Bakanlığının ‘Yeni’ Teşkilat Yapısı”. 
9 YÜKSEL , Atıl, “Sağlıkta Dönüşüm Projesi (SDP)”. http://goo.gl/Vx29mx 
10 KULA , Ufuk, “ 663 Sayılı KHK ve Sağlık Personelinin Hukuki Durumu-2”, 14 Kasım 2012. 

http://goo.gl/l9CsZY 
11 GÖÇMEN , Erkin, “Kamu Hastane Birlikleri’nde Görevden Alınanların Kazanılmış 

Hakları”. 14 Kasım, 2012. http://goo.gl/JtohS8 
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bu kaybı telafi edecek bir fark tazminatı uygulaması yoluna da gidilme-
miştir12. 

Görevleri sona eren hastane müdürü ve hastane müdür yardımcısı 
kadrosunda bulunanlar ise halen bulundukları kadro dereceleriyle yeni 
ihdas edilen “araştırmacı” kadrosuna atanmışlardır. Bu kişiler için muh-
temel hak kayıplarını telafi edecek bir hüküm getirilmiş, ancak bu hü-
küm de dönersermaye ek ödemesi dikkate alınmadığı için uygulama, 
mağduriyeti giderecek ölçüde olmamıştır13. 

663 Sayılı KHK ile Teftiş kurulu başkanlığının kaldırılarak bunun 
yerine denetim hizmetleri başkanlığının kurulmuştur. Fakat yeni örgütsel 
yapıda bu birim, ana hizmet birimleri arasında sayılmaktadır. Bu şekil-
deki bir denetim uygulamasının sakıncaları ortadadır. Çünkü denetim ve 
teftiş hizmetleri, ana bürokratik yapının dışında konumlandırılması gere-
kir ki, görevlerini yaparken yansız davranabilsin. Daha önceki yapıda, 
doğrudan bakana bağlı olarak çalışan teftiş kurulu bu örgütsel yapının 
içerisinde duruma göre müşteşara duruma göre de, müsteşar yardımcı-
sına bağlı olarak çalıştırılabilecektir. Sağlık Bakanlığı’nda, denetimle 
ilgili olarak diğer bakanlıklardaki örgütsel yapının tersine bir kurumsal 
yapı getirilmiştir. Bu durum zamanla bakanlıklar arasındaki denetim ve 
teftiş koordinasyonunu bozacaktır. Kısaca, denetim ve teftiş hizmetle-
rinde, objektiflik zedelenecek, amirin emrinde bir denetim kültürü geli-
şecek ve böylece denetimde etkililik ve verimlilik zamanla kaybolacaktır14. 

Tıp fakültelerinin yapacağı klinik araştırmalarla ilgili bakanlık ta-
rafından düzenleme yapılması, izin verilmesi ve denetlenmesi, tıpta uz-
manlık eğitimi ile ilgili i ş ve işlemlerin bakanlık tarafından yürütülmesi, 
sağlık meslekleri eğitiminde Bakanlığın tek yetkili olması, yönünde KHK 
ile yapılan düzenlemelerle Üniversiteler ve Uzmanlık Dernekleri yok 
sayılmıştır15. 

663 Sayılı KHK ile yukarıda özetlemeye çalıştığımız konuların 
yanı sıra; sağlık turizmi, sağlık serbest bölgelerin kurulması yönünde 
sağlık hizmetlerinin gerek ulusal gerekse uluslar arası sermayeye trans-
feri ve ayrıca sermayenin Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarda doğrudan tem-
siline olanak tanıyan düzenlemede olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde ilk 
denilebilecek daha pek çok konuda düzenleme yapılmıştır. 

                                                      
12 GÖÇMEN , a.g.m. 
13 GÖÇMEN , a.g.m. 
14 KOPLAY , Ali, “663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Getirdiği Yenilikler”. 

http://goo.gl/LjZJnA 
15 YÜKSEL , a.g.m. 
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KHK hakkında AYM’ye iptal davası, TBMM  üyeleri Emine Ülker 
TARHAN ve Muharrem İNCE ile birlikte 116 milletvekili tarafından 
açılmıştır. Ayrıca, altı mahkeme, itiraz yoluna başvurmuştur. 

663 Sayılı KHK hakkında AYM’de açılan iptal davasında, 16 
madde, 33 ayrı bent ve ayrıca KHK’nin tümünün; Anayasa’nın Başlan-
gıç’ı ile birçok maddesine16 aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürür-
lüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenmiştir. 

AYM; ülkemizdeki sağlık yönetimi ve hizmetlerini müşteri ve 
sağlık işletmeciliği odaklı, karlılık ve performans esasına eviren 663 
sayılı KHK düzenlemenin ayrıntı sayılacak birkaç maddesi (kısmi iptal) 
dışında diğer düzenlemelerin tamamını zorlayarak yorum yoluyla Ana-
yasa’ ya uygun olduğuna oy çokluğu ile karar vermiştir17. Karara ilişkin 
farklı noktalarda karşı oy gerekçeleri bulunmaktadır18. 

Bu makalede sağlık hizmetleri üzerinde esaslı değişiklik yaratan 
663 Sayılı KHK’deki belli başlıca düzenlemelere ilişkin AYM’nin ge-
rekçeli kararı ile Anayasa aykırılığına değinilecektir. 

 
II. AYM KARARININ TAHL İLİ 
A) KHK’nin ayrı ayrı tüm maddelerinin ve eklerinin 6223 sa-

yılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle Anayasa’ya 
aykırılı ğı 

1) Genel olarak 
Başvuru gerekçesi, şu şekildedir: 
“Anayasanın Başlangıcının dördüncü fıkrasında, ‘Kuvvetler ayı-

rımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelme-
yip, belli Devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı 
medeni bir işbölümü ve işbirli ği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve 
kanunlarda bulunduğu;’ belirtildikten sonra 2 nci maddesinde Cumhuri-
yetin nitelikleri arasında ‘hukuk devleti’ ilkesine yer verilmiş; 6 ncı 
maddesinde, hiç kimse ve hiçbir organın kaynağını Anayasadan alma-

                                                      
16 Anayasa, md. 2., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 17., 18., 20., 23., 36., 38., 47., 48., 49., 50., 55., 

56., 63., 70., 91., 112., 123., 124., 125., 126., 128., 130., 131., 135., 138., 153. ve 168. 
17 AYM, E. 2011/150, K. 2012/30, K.T. 14.02.2013; RG, T. 25.06.2013, S. 28688. 

Karar metni için bkz. http://goo.gl/gcdzF3 (AYM web sitesi. Link Google URL 
Shortener ile kısaltılmıştır). 

18 Hakimin reddine karşı oy dışında, digger hususlarda, şu üyelerin akrşı oy ve değişik 
gerekçeleri mevcuttur: Zehra Ayla PERKTAŞ, Erdal TERCAN, Osman Alifeyyaz 
PAKSÜT, Serdar ÖZGÜLDÜR, Burhan ÜSTÜN, Celal Mümtaz AKINCI, Mehmet 
ERTEN, Serruh KALELİ, Zühtü ARSLAN. 
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yan bir Devlet yetkisi kullanamayacağı; 7 nci maddesinde, Yasama yet-
kisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet meclisine ait olduğu ve 
bu yetkinin devredilemeyeceği; 8 inci maddesinde, yürütme yetkisi ve 
görevinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve 
yasalara uygun olarak yerine getirileceği kuralları getirilmiş; 87 nci 
maddesinde, Bakanlar Kuruluna ‘belli konularda’ KHK çıkarma yetkisi 
verilmesi TBMM’nin görevleri arasında sayılmış; 91 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında ise, yetki kanununun, çıkarılacak kanun hükmünde ka-
rarnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi 
içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılmayacağını göstereceği 
hükme bağlanmıştır” 19. 

Anayasanın 91. maddesinde, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 
ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile 
dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevlerin kanun hük-
münde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Bu istisnalar 
dışında yer alan konularda TBMM tarafından verilecek bir yetki ile Ba-
kanlar Kurulu’nun KHK çıkarma yetkisi tanınmış ise de, bu yetki, 
TBMM’nin yasama yetkisine göre tali ve istisnai bir nitelik taşımakta 
olup, Anayasanın temel olarak benimsediği ilkeler ve hukuk devleti ilke-
sinin gereği, yasama yetkisi asli olarak TBMM’ne verilmiştir. 

663 Sayılı KHK düzenlemeyle; Anayasa’mızın 6. Maddesinde dü-
zenlenen yasama yetkisi ile 7. maddesinde düzenlenen yürütme yetkisi 
yer değiştirmiştir, Kuvvetler ayrılığı ilkesinin yok sayılmış, KHK çı-
karma yetkisi Anayasa’nın 91.maddesinde yer verilen düzenleme ama-
cından uzaklaşmıştır ve KHK çıkarma yetkisi, yasama yetkisinin üze-
rinde bir yetki olarak kullanılmıştır. 

 
2) AYM kararı 
AYM kararında, aşağıdaki gerekçeye yer verilir: 
“6223 sayılı Yetki Kanunu’nun amaç ve kapsamını düzenleyen 1. 

maddesinde Kanun’un amacı, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, 
verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak olarak belirlen-
miş ve yetkinin kapsamı iki başlık altında tespit edilmiştir. Yetkinin kap-
samına ilk olarak kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının 
yeniden belirlenmesi girmektedir. Bu çerçevede gerekli görülmesi ha-
linde yeni bakanlıklar kurulması, var olan bakanlıkların birleştirilmesi, 

                                                      
19 AYM, K. 2013/30. 
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bakanlıkların bağlı, ilgili ve ili şkili kuruluşlarının yeniden belirlenmesi 
için KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. Bu amaçla; 

1- Mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya kaldırılmasına, yeni 
bakanlıklar kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve ili şkili ku-
ruluşlarıyla hiyerarşik ili şkilerine, 

2- Mevcut bağlı, ilgili ve ili şkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin 
yeniden belirlenmesine veya bunların mevcut, birleştirilen veya yeni 
kurulan bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlen-
mesine, 

3- Mevcut bakanlıklar ile birleştirilen veya yeni kurulan bakan-
lıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesine, taşrada ve 
yurt dışında teşkilatlanma esaslarına ilişkin kanun hükmünde kararname 
çıkarılabilecektir. 

İkinci olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen me-
murlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin atanma, 
nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve 
emekliye sevk edilme usul ve esaslarına ilişkin olarak değişiklikler ve 
yeni düzenlemeler yapılması için KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. 

AYM tarafından yapılan inceleme sonucunda KHK’nin, 6223 sa-
yılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal edilen kural-
ları ile hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilenler dı-
şında kalan diğer kurallarının 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun kapsa-
mında olduğu anlaşıldığından bu maddelere, fıkralara, bentlere, bö-
lümlere, cetvellere ve listelere ilişkin iptal isteminin reddi gerekir”20. 

 
3) Değerlendirme 
1982 Anayasasının 91. maddesinde TBMM’nin görev ve yetkileri 

arasında bulunan Hükümete Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yet-
kisi tanımlanmıştır: 91. Maddeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Bakanlar Kuruluna, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebi-
lir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anaya-
sanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak-
lar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasal 
haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. 

Kanun hükmünde kararnamelerin hükümetlerce kullanılması hak-
kındaki bir AYM kararında, KHK’ler bakımından zorunluluk ve ivedilik 
unsurları vurgulanmıştır21. 
                                                      
20 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
21 “Kanun hükmünde kararnamelerin ancak yerine getirilmesinde zorunluluk bulunan, 

belli usullere göre yasa çıkarmaya zamanın elvermemesi gibi İVEDİ durumlarda 
kullanılması gerekir, Sonuç olarak, yasama yetkisi genel ve asli bir yetkidir; bu yetki 
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AYM’nin bir başka kararında, söz konusu iki unsura ek olarak, 
önemlilik de yer alır22. 

Sağlık Bakanlığı yapısını temelden değiştiren, kişilerin sağlık 
hakkı ve dolayısıyla yaşam hakkını, sağlık çalışanlarının özlük, ekono-
mik ve sosyal haklarını yakından ilgilendiren düzenlemenin KHK ile 
yapılmış olması, yetki yasası süresinin sona erdiği günün gecesinde ve 1 
yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde yayımlanması dolayısıyla yapılış 
şekli ile bu düzenlemenin Anayasa’nın 91 inci maddesine aykırıdır. Ay-
rıca personel rejimi ile ilgili de olduğu için Anayasa’nın 70 inci madde-
sine aykırıdır. 

AYM, yukarıda belirttiğimiz daha önceki örnek kararları ile bu 
aykırılığı onaylamaktadır. Bu nedenlerle karara katılmıyoruz. 

 
B) Md. 2/2’de yer alan “ile ilgili olarak” ibaresin in Anayasa’ya 

aykırılı ğı 
1) Genel olarak 
663 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan 181 sayılı Sağlık Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ nın “Görev” başlıklı 2. 
maddesinde Sağlık Bakanlığının koruyucu, tedavi ve rehabilite edici 
hizmetlerle ilgili görevleri sayılırken: 

- Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, te-
davi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak, 

- Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetle-
rini yapmak, 

                                                                                                                                 
devredilemez. KHK’ler, unsurları Anayasada belirtilen yetki yasalarına göre çıkarı-
lır ve işlem görürler, ayrık durumlar içindirler ve bağlı bir yetkinin kullanılması yo-
luyla hukuksal yaşamı etkilerler. (…) TBMM tarafından Bakanlar Kuruluna KHK 
çıkarma yetkisinin devri anlamına gelecek ya da izlenimini verecek biçimde sık sık bu 
yola başvurulmaması Anayasa koyucunun amacına, kuşkusuz daha uygundur. (…) 
KHK çıkarılması, TBMM tarafından verilen ve ancak ‘ivedi ve zorunlu’ olmayan du-
rumlarda kullanılması, bu doğrultudaki uygulamaya süreklilik ve yaygınlık kazandı-
rılması, yasama yetkisinin devri anlamına gelir ve Anayasaya aykırı düşer” . AYM, 
E,1988/64, K.1990/2, K.T. 1.2.1990; E,1989/3, K.1989/23, K.T. 16.05.1989. 

22 “TBMM’nin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme koşullarını; ivedilik, 
zorunluluk ve önemlilik gibi üç koşulun birlikte bulunmasını kararlaştırmıştır. Bütün 
idari yapıyı temelinden değiştirecek idari düzenlemelerin kanun hükmünde kararna-
meler yoluyla yapılması ve bu düzenlemenin süresinin kanun hükmünde kararname 
ile 1 yıl boyunca devam ettirilmesi Anayasanın 91. Maddesine açıkça aykırıdır”. 
AYM, E.1998/62, K. 1990/2, K. T. 06.02.1990. 
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- Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu 
alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyon 
ve denetimini sağlamak, gibi ifadelere yer verilmiş ve bu hizmetlerin 
doğrudan bakanlık tarafından verileceği düzenlenmiştir. 

Buna bağlı olarak bakanlığın teşkilat yapısı içinde (Madde 8) Ana 
Hizmet Birimleri sayılır23. 

Anılan genel müdürlükler ve daire başkanlıkları Yukarıda sayılan 
hizmetleri bizzat yürütmekle görevliydiler. 181 sayılı KHK’nın 39. 
maddesinde de Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Refik Say-
dam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı olmak üzere iki bağlı kuruluş sa-
yılmıştır. 

2011 tarihli 663 sayılı KHK’da ise ana hizmet birimleri tamamen 
değiştirilmi ş bakanlığın örgütsel yapısına yeni hizmet birimleri eklen-
miştir. Bakanlığın yeni örgütsel yapısı değişmiştir24. 

663 sayılı KHK’nın “Görevler” başlıklı 2. maddesi aşağıdadır: 
“….(2) /b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin 

yürütülmesi ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetir ve politikaları belir-
ler. Bakanlık bu amaçla; 

a) Strateji ve hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordi-
nasyon yapar. 

c) Rehberlik, izleme, değerlendirme, teşvik, yönlendirme ve denet-
leme yapar, müeyyide uygular. 

ç) Acil durum ve afet hallerinde sağlık hizmetlerini planlar ve yü-
rütür” . 

Bu ifadelere paralel olarak bakanlığın teşkilat yapısı içinde (madde 
7) Hizmet Birimleri arasında bu hizmetlerle ilgili olarak Sağlık Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sa-

                                                      
23 Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ana Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı, Ve-
rem Savaşı Dairesi Başkanlığı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dai-
resi Başkanlığı. 

24 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağ-
lık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık 
Yatırımları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Hu-
kuk Müşavirliği, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yö-
netim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü. 181 Sayılı Sağlık Ba-
kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete 
Tarih: 14.12.1983; No: 18251. 
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yılmış, ancak bazı birimler25 kaldırılmıştır. Kaldırılan genel müdürlük ve 
başkanlıkların hizmet alanları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
görevleri arasında “Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici 
sağlık hizmeti” gibi genel bir ifade ile düzenlenmiş ancak anılan genel 
müdürlük bu hizmetleri yürütmekten bizzat sorumlu olmayıp bu hiz-
metleri planlamak, teknik düzenleme yapmak, standartları belirlemek ve 
bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, bununla ilgili i ş ve işlemleri 
yaptırmakla görevlendirilmiştir. 

663 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan 181 Sayılı KHK’nın 
“Görev” başlıklı 2 nci maddesinde Sağlık Bakanlığı’nın görevleri içinde 
yer alan, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetler; yeni kurulan 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumu olan iki 
bağlı kuruluşa devredilmiştir ve dolayısıyla yeni düzenlemeye göre Sağ-
lık Bakanlığının “Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici 
sağlık hizmeti”ni bizzat yürütme görevi bulunmamakta, sadece acil du-
rum ve afet hallerinde sağlık hizmetini yürütme, sistemi yönetme ve 
sağlık politikalarını belirleme görevi bulunmaktadır26. 

 
2) AYM kararı 
AYM kararının gerekçesi, aşağıdaki şekildedir: 
“KHK’nin 2. maddesinde, Sağlık Bakanlığının görevleri düzen-

lenmiştir. Maddenin (1) numaralı fıkrasında, Bakanlığın görevinin, her-
kesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını 
sürdürmesini sağlamak olduğu belirtildikten sonra dava konusu kuralı 
da içeren (2) numaralı fıkrasında, Sağlık Bakanlığının, yedi bent halinde 
sayılan hususlar ‘ile ilgili olarak’ sağlık sistemini yöneteceği ve politi-
kaları belirleyeceği ifade edilmiş, fakat sağlık hizmetini yerine getirecek 
teşkilatın yapısına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 
Dava dilekçesinde sözü edilen bağlı kuruluşlar ise KHK’nin müteakip 
maddelerinde düzenlenmiştir. Bu itibarla, anılan (2) numaralı fıkradaki 
bentlerde yer alan hususları tek bir yükleme bağlamak dışında hiçbir 
fonksiyonu olmayan ‘ile ilgili olarak ’ ibaresinin, Anayasa’ya aykırı bir 
yönü bulunmamaktadır. İptal isteminin reddi gerekir”27. 

 
                                                      
25 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sıtma Savaş Daire Başkan-

lığı, Verem Savaşı Daire Başkanlığı, Kanserle Savaş Daire Başkanlığı. 
26 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasaya Aykırılık Gerekçeleri, (Haz. 

ÖZÇEL İK , Ziynet ve diğerleri, TTB Yay., Ankara, 2012, s. 11. 
http:www.ttb.org.tr/kutuphane/khkgerekce.pdf  

27 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
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3) Değerlendirme 
Oysa ulusal kamu hizmetlerinin merkezi idare tarafından nasıl ör-

gütlenmesi gerektiği Anayasa’nın 123 ve 126 ncı maddelerinde düzen-
lenmiştir. 

AYM’nin kararlarında da sağlık hizmetlerinin doğrudan yaşam 
hakkı ile ilgili olması nedeniyle diğer kamu hizmetlerinden farklı ol-
duğu, mahiyeti itibarıyla ertelenemez ve ikame edilemez bir özelliğe 
sahip olduğu belirtilmiştir28. 

Bir diğer kararda yaşam ve sağlık hakkı arasındaki bağ “insanların 
hastalandıklarında ya da hastalanmadan koruyucu hekimlik kapsamında 
sağlık hizmetlerinden yararlanmaları, tedavi olmaları insan olmanın 
asgari yaşam standardıdır” şeklinde ortaya konmuştur29. 

AYM kararlarından da anlaşılacağı üzere ayrıca sağlık hakkının 
korunması, geliştirilmesine yönelik devletin pozitif ödevlerinin yerine 
getirilmesi için yönetsel teşkilatın kamu hizmetlerinin görülmesine iliş-
kin Anayasal ilkelere uygun davranmayarak hizmet bakanlığına son 
vermek Anayasa’ nın 17 ve 56 ncı maddelerine de aykırılık oluşturmak-
tadır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nı bir tür düzenleyici kurul’a dönüş-
türerek, kamu sağlık hizmetinin yürütülmesi görevini merkezi idareden 
adeta bağımsız hale getirilen bağlı kuruluşlara devri sonucunu doğuran 
663 sayılı KHK’nin 2 nci Maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde 
yer alan “ile ilgili olarak” ibaresinin; Anayasa’nın 2 nci, 17 inci, 56 ncı, 
123 üncü ve 126 ncı maddelerine aykırı olduğu aşikârdır. 

 
C) 6. maddenin (1) ve (2) numaralı Fıkralarının Anayasa’ya 

Aykırılı ğı 
1) Genel olarak 
663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlık Politikaları 

Kurulu oluşturulmuş, (1) ve (2) numaralı fıkralarında, Sağlık Politikaları 
Kurulunun oluşumu, Kurul üyelerinde aranacak nitelikler, üyelerin gö-
rev süresine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. bu kurulun 11 üyesinin 
Bakan tarafından en az 4 yıllık yüksek okul mezunu ve 8 yıl iş tecrübesi 
bulunanlar arasından görevlendirileceği, bu üyelerin görev süresinin iki 
yıl olacağı düzenlenmiştir. Kurul bünyesinde de bilimsel ve uzmanlık 
gerektiren konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek üzere danışma 
kurulları ve komisyonlar oluşturulacağı düzenlenmiştir. Düzenlemeye 
göre, Sağlık Politikaları Kurulu’nun Bakanlık bünyesinde sürekli bir 
kurul niteliği olduğu görülmektedir. Kurulun yapısının incelenmesinde, 
kurulda görev yapmak üzere kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlen-
                                                      
28 AYM, E. 2010/29, K. 2010/90, K.T. 16.07.2010. 
29 AYM, E. 2007/78, K. 2010/120, K.T. 30.12.2010. 
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dirilebileceği düzenlenmiş, kamu görevlisi olsa dahi bu kişilerin hangi 
kriterlere göre belirleneceği açık olarak düzenlenmemiştir30. 

 
2) AYM kararı 
AYM kararının gerekçesi, aşağıdaki şekildedir: 
“Sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel gö-

revleri ifa etmek üzere kurulan Sağlık Politikaları Kurulu üyelerinin, 
Anayasa’nın 128. maddesi kapsamında devletin genel idare esaslarına 
göre yükümlü olduğu asli ve sürekli görevleri yürüten kamu görevlisi 
niteliğinde olduklarında kuşku bulunmamaktadır. 

Dava konusu kuralda, bu Kurulun sağlık sistemi yönetimi ve poli-
tika belirleme ile ilgili temel görevleri ifa edeceği belirtilmiştir. Öte 
yandan Kurulun, Bakan tarafından görevlendirilecek on bir üye ile 
Müsteşar ve müsteşar yardımcılarından oluşacağı, Bakan tarafından 
seçilecek üyelerin en az dört yıllık yüksek okul mezunu ve sekiz yıl iş 
tecrübesinin bulunması gerektiği belirtilerek üyelerinin nitelikleri ile 
atama usulü düzenlenmiştir. Ayrıca maddenin dava konusu olmayan 
fıkralarında Kurulun özlük hakları, yetkileri ile çalışma usul ve esasla-
rına ilişkin genel ilkeler belirlenmiştir. Dolayısıyla Kurul üyelerinin 
nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülüklerinin 
genel çerçevesinin kanunla belirlendiği açıktır. 

Öte yandan, Kurul üyeliğine atanacak kişilerin nitelik ve kabili-
yetlerinin saptanması kanun koyucunun takdirinde olup, dava konusu 
kuralda Kurul üyeliğine atanacaklar için öngörülen koşulların Kurula 
verilen görev ve yetkilerle uyumlu olup olmadığı veya bu niteliklere sa-
hip kişilerin KHK’de belirlenen yetkileri kullanmaya ehil olup olmadık-
ları sorunu anayasallık denetiminin kapsamı dışında kalmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa’nın 2. ve 
128. maddelerine aykırı değildir. İptal istemlerinin reddi gerekir”31. 

 
3) Değerlendirme 
AYM’nin kararlarında bir kamu hizmetinin yürütülmesinde yetki-

lendirilecek kişi ya da komisyon üyelerinin kendilerine tanınan yetkinin 
gerektirdiği niteliklere sahip olması gerektiği, buna ilişkin kuralların da 
hukuki güvenlik ilkesi uyarınca belirli ve öngörülebilir olmasının zo-
runlu olduğu ifade edilmiştir. Belirlilik ve öngörülebilirlik özelliği taşı-

                                                      
30 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasaya Aykırılık Gerekçeleri, s. 22. 
31 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
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mayan, takdire bağlı ve belirsiz bir yetki içeren kuralların Anayasa’nın 2 
ve 128 nci maddelerine aykırı olduğu saptanmıştır32. 

Dolayısıyla 663 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları, Sağlık Politikaları Kurulu üyelerinin nitelikleri açıkça belirtil-
mediği için Anayasa’ nın 2 ve 128 inci maddelerine aykırıdır. Bu ne-
denle AYM kararına katılmıyoruz. 

 
D) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (md. 26) ve Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumu’nun (md. 29) Anayasa’ya aykırılığı 
1) Genel olarak 
“Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hiz-

meti”, Bağlı Kuruluşlar adı verilen ve kendilerine has teşkilat yapıları ve 
bütçeleri bulunan, kendi personellerinin atama, nakil, özlük, ücret, 
emeklilik ve benzeri işlemleri ile kamu hizmetlerinin gerektirdiği her 
türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmet-
leri yürütme yetkileri bulunan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yürütülecektir. Bu bağlı kuruluşla-
rın merkez teşkilatında Bakan tarafından atanan ve Genel İdari Hizmet-
ler sınıfına mensup (bu görevler için Sağlık Hizmetleri sınıfından kadro 
ihdas edilmemiş) birer başkan, beşer başkan yardımcısı, daire başkan-
lıkları, ihtiyaca göre kurulacak danışma ve denetim birimleri ile strateji 
geliştirme daire başkanları, teşkilatlarında ise birinci basamak sağlık 
hizmetlerini yürütecek olan Halk Sağlığı Müdürlükleri ile ikinci ve 
üçüncü basamak sağlık hizmetlerini yürütecek olan Kamu Hastane Bir-
likleri bulunmaktadır. 

663 sayılı KHK’nin yayımlandığı tarihte Sağlık Bakanlığının teş-
kilatında bulunan İl Sağlık Müdürlerinin kadroları kaldırılarak Bakanlık 
müşaviri olarak, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve Şube Müdürlüğü kad-
roları da kaldırılarak anılan kadrolardaki kişiler de araştırmacı unvanı ile 
atanmışlardır. Ancak kaldırılan bu kadroların yerine Sağlık Hizmetleri 
sınıfından değil de Genel İdari Hizmetler sınıfından olmak üzere Bakan 
tarafından atanan toplam 81 İl Sağlık Müdürü kadrosu, 280 İl Sağlık 
Müdür Yardımcılığı kadrosu, 650 İlçe Sağlık Müdürlüğü kadrosu ve 750 
Şube Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiştir. Bu düzenlemeden de anlaşıla-
cağı üzere anılan yönetici kadrolarına tabip veya sağlık personeli atana-
mayacaktır. İl ve ilçelerde “Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve 
rehabilite edici sağlık hizmeti”ni yine Halk Sağlığı Müdürlükleri ve 
Kamu Hastane Birlikleri yürütecektir33. 

 
                                                      
32 AYM, E. 2005/85, K. 2009/15, K.T. 29.01.2009. 
33 DEM İRKIRAN , a.g.m. 
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2) AYM kararı 
AYM kararının gerekçesi, aşağıdaki şekildedir: 
“KHK’nin 26. maddesiyle, tüm birinci basamak koruyucu ve te-

davi edici sağlık hizmetlerini sunmak üzere, Bakanlığa bağlı Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu kurulmuş ve bu Kurumun görev, yetki ve sorum-
lulukları düzenlenmiştir. 

KHK’nin 29. maddesiyle de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hiz-
metlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve 
benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlen-
mesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koru-
yucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini 
sağlamakla görevli ve Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu kurulmuş ve bu Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları düzenlen-
miştir. 

Kamu hizmetlerinin, hizmetin nitelik ve özelliği ile ihtiyaçlar dik-
kate alınarak, Bakanlık merkez teşkilatında ana hizmet birimleri ya da 
bağlı kuruluşlarca sunulmasının öngörülmesi kanun koyucunun takdi-
rindedir. Dava konusu kurallarda yer alan bağlı kuruluşlar, Bakanlık ve 
merkezî idare dışında değillerdir. Bağlı kuruluş modelinin tercih edilme-
sinde idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı bir yön de bulunmamaktadır. 
Öte yandan, bu kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlama görevi 
merkezde Bakanlık merkez teşkilatına, taşrada ise il sağlık müdürlükle-
rine verilerek hizmetlerin bir bütünlük ve uyum içinde yürütülmesinin 
amaçlandığı anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural-
lar Anayasa’nın 56. maddesine aykırı değildir. İptal istemlerinin reddi 
gerekir. Kuralların, Anayasa’nın 2., 6., 17., 123. ve 126. maddeleriyle 
ilgisi görülmemiştir” 34. 

 
3) Değerlendirme 
Sağlık Bakanlığı’ nın bir hizmet bakanlığı olarak temel görevini 

üstlenmiş bu iki bağlı kuruluşa ilişkin 26 ve 29 uncu maddeler, Karar-
name’ nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan 
“ ile ilgili olarak ” İbaresiyle ilgili bölümde belirttiğimiz nedenlerle bütü-
nüyle Anayasaya aykırıdır. Tekrar etmemek için ilgili maddede yaptığı-
mız açıklamalara atıf yapmakla yetiniyoruz. 

 

                                                      
34 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
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E) Sağlık Meslekleri Kurulu ve bu kurula verilen Sağlık Per-
sonelinin Meslekten Geçici veya Sürekli Men Edilmesi hakkındaki 
Yetkinin Hukuka Aykırılı ğı 

1) Genel olarak 
KHK’nin 23. maddesinde, Sağlık Hizmetleri Kurulunun oluşumu, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile sağlık meslek mensubuna uygulanacak 
yaptırımlar düzenlenmektedir. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, sağlık mesleklerinde eğitim müfre-
datı, mesleki alan ve dal belirlemesi gibi mesleki düzenlemelerde ve 
istihdam planlamalarında görüş bildirmek, mesleki yeterlilik değerlen-
dirmesi yapmak, mesleki müeyyide uygulamak, etik ilkeleri belirlemek 
ve uyumu denetlemek üzere “Sağlık Meslekleri Kurulu” adıyla yeni bir 
idari birim teşkil edilmiştir. Maddede, bu Kurulun oluşumu, görev ve 
yetkileri, çalışma usulleri düzenlenmiştir. Kurulun, müsteşar veya gö-
revlendireceği müsteşar yardımcısı ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 
veya görevlendireceği bir yetkili temsilci, I. Hukuk Müşaviri veya gö-
revlendireceği hukuk müşaviri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Tür-
kiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanları veya görevlendirecekleri 
yardımcıları, Bakan’ın seçeceği en az doktora seviyesinde eğitim almış 
beş ayrı sağlık meslek mensubu üye, en az genel müdür yardımcısı sevi-
yesinde Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir üye, Yükseköğretim Ku-
rulunun seçeceği iki üye, Mesleki Yeterlilik Kurumu temsilcisi bir üye 
ve kanunla kurulan sağlık meslek birliklerinden birer üyeden oluşması 
öngörülmüştür. 

Anılan maddenin (6) numaralı fıkrasının (e) bendinde, meslekten 
geçici veya sürekli men etmeye karar vermek Kurulun görevleri arasında 
sayılmış, (7) numaralı fıkrasının (c) bendinde, meslek icrası esnasında 
neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek 
veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek 
bir kişinin ağır derecede olmayan özürlülüğüne sebebiyet verenlerin üç 
aydan bir yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verileceği, 
bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde verilecek cezalarda alt ve üst 
sınırların iki katı olarak uygulanacağı hükme bağlanmış, (ç) bendinde ise 
meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine 
aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal 
veya gecikme göstererek bir kişinin ağır özürlülüğüne veya ölümüne 
sebebiyet verenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici olarak men 
edilmesine karar verileceği, bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde 
meslekten sürekli men kararı verileceği belirtilmiştir35. 

 

                                                      
35 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasaya Aykırılık Gerekçeleri, ss. 14 vd. 
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2) AYM kararı 
AYM kararının gerekçesi, aşağıdaki şekildedir: 
“Dava konusu kuralda, Sağlık Meslekleri Kurulunun kimlerden 

oluşacağı açıklanmıştır. İlgili kurumlardan gelen yönetici ve diğer tem-
silcilerin nitelikleri Özel kanunlarında gösterilmiştir. Bakan tarafından 
seçilecek beş sağlık meslek mensubunun ise en az doktora seviyesinde 
eğitim almış olması gerektiği kuralda ifade edilmiştir. Kurulun oluşumu 
ve üyelerinin niteliklerinin genel çerçevesi bu şekilde belirlendikten 
sonra, idare tekniğine ilişkin usul ve esasların Düzenlenmesinin yönet-
meliğe bırakılmış olması, yasama yetkisinin devri sayılamayacağı gibi, 
hukuk devleti ilkesine de aykırılık oluşturmaz. 

Öte yandan, sağlık mesleklerinde eğitimin planlanmasıyla ilgili 
kimi görevleri bulunan Kurulda Milli Eğitim Bakanlığının temsilcisine 
de yer verilmiş olması Kanun koyucunun takdirindedir. … 

Ceza yaptırımı ile idari yaptırım, sebep, sonuç, hukuksal dayanak, 
amaç ve usul Açılarından birbirinden farklıdır. Bu nedenle, aynı eylem 
için ceza yaptırımı uygulanmasını gerektiren koşulların oluşup oluşma-
dığı ile idari yaptırım Uygulanmasının şartlarının gerçekleşip gerçek-
leşmediğinin birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmekte-
dir. Bununla birlikte, maddi gerçeğin ortaya Çıkarılmasını esas alan 
ceza yargılamasında hâkime tanınan yetkilerin genişliği gözetildiğinde, 
bir eylemin sabit olmadığı yolundaki ceza mahkemesi kararının, idari 
yaptırım uygulamaya yetkili makam tarafından da dikkate alınması, 
adalet ve hakkaniyete daha uygun düşmektedir. Dava konusu kuralda, 
idari yaptırım Uygulamaya yetkili makamın, ceza mahkemesinin bu ni-
telikteki kararlarını dikkate almasını engelleyen herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktadır. … 

Diğer taraftan, dava konusu kuralla, sağlık meslek mensuplarının 
mesleki disiplin kurallarına aykırı eylemlerine değil, bireyin vücut bü-
tünlüğünün ihlali Sonucunu doğuran veya doğurma potansiyeli bulunan 
eylemlerine idari yaptırım uygulanmasının öngörüldüğü anlaşılmakta-
dır. Sağlık hizmetinden yararlananların vücut bütünlüğünün ihlaline yol 
açan eylemler nedeniyle meslek mensubuna idari tedbir uygulanması, 
meslek kuruluşlarına tanınan özerk alan Kapsamında değerlendirilemez. 
Dava dilekçesinde, (6) numaralı fıkranın (b) bendinde yer alan ve Sağlık 
Meslekleri Kuruluna sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında 
görüş Bildirme yetkisi veren düzenlemenin Anayasanın 131. maddesine 
aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Dava konusu düzenlemede, Kurula 
‘sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek’ görev 
ve yetkisi verilmiştir. Görüş bildirme yetkisinin bağlayıcı karar alma 
yetkisine sahip olmak anlamına gelmediği açıktır. 
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Anayasa’nın 56. maddesi uyarınca sağlık hizmeti sunmakla görevli 
olan Sağlık Bakanlığının hangi bilgi, beceri ve yetenekleri haiz sağlık 
meslek mensubuna ihtiyacı olduğuna dair önerilerde bulunabilmesi do-
ğaldır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2., 7., 38., 
131. ve 135. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir. 
Kuralın, Anayasa’nın 6. ve 123. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir” 36. 

 
3) Değerlendirme 
Bu kurula, bazı koşulların gerçekleşmesi halinde sağlık personelini 

geçici veya sürekli meslekten men etme yetkisi veren (7) numaralı fıkra-
nın (c) ve (ç) bentleri, AYM tarafından Anayasa’nın 91. maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmesi ye-
rinde olmuştur. 

Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeye göre; 
“Sağlık Meslekleri Kurulunda, sağlık meslekleriyle ilgisi olmayan 

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisine yer verildiği, Kurulda yer alacak 
YÖK temsilcilerinde aranacak niteliklerin gösterilmediği gibi Sağlık 
Bakanı tarafından seçilecek Kurulun beş üyesinin de çok çeşitli sağlık 
mesleklerinin mensuplarını ve farklı uzmanlık alanlarını temsil ehliye-
tine sahip olamayacaklar, Kurul üyelerinin ağırlıklı olarak idare tara-
fından belirlenmesi meslek örgütlerini işlevsiz kılacaktır. 

Kurulun inceleme alanına giren eylemin meslek örgütünün kural-
larına göre de yaptırım gerektirmesi halinde meslek örgütünün devre 
dışı bırakılacağına dair düzenleme, Anayasa’nın 135.maddesi ile meslek 
örgütlerine verilen mesleki deontolojiyi koruma, bu çerçevede mesleki 
yaptırımlar uygulama yetkisinin kısıtlanmasıdır. Kurul ayrıca, olayla 
ilgili başlatılan ceza ve disiplin Soruşturmasının sonucu ile bağlı olmak-
sızın ve bu soruşturma Sonuçlarını beklemeksizin karar verme yetkisine 
sahip olacaktır. 

Kuralda, uygulanacak yaptırımlar tek tek belirlendiği halde hangi 
eylemlerin yaptırım gerektirdiği açık bir şekilde düzenlenmemiş, suç ve 
cezaların yönetmelikle düzenlenmesine olanak tanınmış, düzenlemenin, 
sağlık meslek mensuplarının aynı eylemleri nedeniyle hem meslek kuru-
luşu hem de Bakanlık tarafından cezalandırılması sonucunu doğuracaktır. 

İlk bakışta, sağlık personelinin meslek içi eğitime tabi tutulması 
gibi algılanan bu düzenleme, sağlık personelinin mesleğini hukuki gü-
venlik ve mesleki bağımsızlık içinde uygulama hakkı açısından bir tehdit 
oluşturmaktadır. Anayasamızın 38. maddesinde suç ve cezaya ilişkin 
temel kurallara yer verilmiş, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar 
                                                      
36 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
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kimsenin suçlu sayılamayacağı, kanunsuz suç ve ceza olamayacağı dü-
zenlenmiştir. 663 sayılı KHK ile Kurula, ceza soruşturması sonucunu 
beklemeden sağlık personelini meslekten men etme yetkisi verilmiştir. 
Meslekten men edilen sağlık personelinin ceza soruşturması veya ko-
vuşturması sonunda kusursuz olduğunun ispatı ihtimali ve masumiyet 
karinesi göz ardı edilerek yapılan bu düzenleme, Anayasa’nın 48. ve 49. 
maddesinde düzenlenen çalışma hakkının ve 38. maddesinde düzenlenen 
masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir. Ayrıca, mesleki yeterlilik değer-
lendirmesi yapacak kurul, komisyon ve alt birimlerin hangi kriterlere, 
hangi niteliğe sahip sağlık personeli tarafından oluşturulacağı, mesleki 
yeterlilik değerlendirmesinin hangi kriterlere göre yapılacağı konusunda 
düzenlemelere yer verilmeyerek sağlık personelinin hukuki güvenliğini 
ve mesleki bağımsızlığını tehdit eden bir uygulamanın önü açılmaktadır. 
Düzenleme bütün bu yönleriyle Anayasa’nın 2., 38., 48., 49., 128. ve 
135. maddelerine aykırılıklar taşımaktadır”37. 

Diğer taraftan, karara karşı oy yazan iki AYM üyesi, Anayasa md. 
13 ve 91 açısından daha geniş bir eleştiri getirmektedir: 

“Maddenin (7) numaralı fıkrasında, bir yandan Kurul aşamasın-
dan önce yapılacak olan idari incelemelerin prosedürü, diğer yandan da 
‘ İdarî inceleme veya varsa adlî kovuşturma kapsamında elde edilen bilgi 
ve belgeler de değerlendirilerek, genel hükümler saklı kalmak üzere Ku-
rulca’ sağlık meslek mensuplarına uygulanacak idari yaptırımlar belir-
tilmektedir. 

Dava konusu kural olan (7) numaralı fıkranın (a) bendi, 
mesleğinde yetersizliği tespit edilenler ile dikkatsiz ve özensiz davranışla 
ölüme ve vücut fonksiyon kaybına sebep olan sağlık mensuplarının mes-
leki yeterlilik eğitimine tabi tutulacaklarını, bu eğitimi takiben yapılacak 
sınavda başarısız olanların da meslek icrasından menedileceğini dü-
zenlemektedir. 

Görüldüğü üzere kural, meslekten men gibi son derece ağır bir 
idari yaptırımı düzenlemektedir. Bu yaptırımın, mesleki yetersizliğin ve 
dikkatsizlik ve özensiz davranışla ölüme ve vücut fonksiyon kaybına se-
bep olma fiilinin sonucu olarak ortaya çıkan bir disiplin cezası niteli-
ğinde olduğu açıktır. Bu yönüyle kural, Mahkememizce oybirliğiyle iptal 
edilen aynı fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde yer alan düzenlemelerle aynı 
mahiyettedir. İdarenin yetersiz, dikkatsiz ve özensiz olanları belli bir 
eğitim ve sınav sürecine tabi tutarak yaptırımlar uygulaması veya 
mesleği icradan menedilenlerin yeniden sınava tabi tutularak mesleğe 
kabul edilebilmeleri sonucu değiştirmemektedir. 

                                                      
37 DEM İRKIRAN , a.g.m. 
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Anayasa’nın 91. maddesi uyarınca, ‘sıkıyönetim ve olağanüstü 
haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü 
bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararna-
melerle düzenlenemez.’ Esasen bu hüküm, temel hak ve hürriyetlerin 
sınırlandırılması konusunda Anayasa’nın 13. maddesiyle getirilen kanu-
nilik şartına paraleldir. Olağan dönemlerde, sosyal ve ekonomik haklar 
dışında kalan temel hak ve hürriyetlerin, kanuna göre istisnai bir tasar-
ruf olan kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyeceğinin belirtil-
mesi, bu hak ve hürriyetleri daha fazla güvence altına almaya yöneliktir. 

Diğer yandan, Anayasa’nın 91. maddesindeki kanun hükmünde 
kararname ile düzenleme yasağını sadece ‘sınırlama’ olarak anlamamak 
gerekir. Anayasa koyucunun, ‘sınırlama’yı da kapsayan çok daha geniş 
bir kavram olan ‘düzenleme’yi seçmesi bilinçli bir tercihi yansıtmakta-
dır. Aksi yorum, temel hak ve hürriyetlere yönelik hangi düzenlemenin 
sınırlama, hangisinin genişletme olduğu konusunda belirsiz bir alan 
doğmasına ve gereksiz tartışmalara yol açabilir. Bu nedenle, Ana-
yasa’nın 91. maddesinde belirtilen hak ve hürriyetler, sınırlama ya da 
genişletme amacıyla, hiç bir şekilde kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenememelidir. 

Aynı gerekçeyle, (7) numaralı fıkranın (a) bendinin de iptal edil-
mesi gerektiğini düşündüğümüzden çoğunluğun red yönündeki kararına 
katılmıyoruz”38. 

 
F) 31. maddenin Anayasa’ya aykırılığı 
1) Genel olarak 
31. maddenin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “perso-

nel hareketlerini gerçekleştirmek” görev ve yetkisinin kapsamı, süresi, 
sınırları ve ilkelerinin belirsiz olduğu, istihdam planlaması yapma, per-
sonel hareketlerini gerçekleştirme konusunda idareye, kapsamı ve çerçe-
vesi belirsiz bir yetki tanımaktadır. 

Dava dilekçesinde, kuralın kuralın, Anayasa’nın 2., 17., 56., 123., 
126. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kendi personelinin yani birinci ba-
samaktaki personelin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri 
işlemlerini, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu da kendi kurumlarındaki 
personelin yani ikinci ve üçüncü basamaktaki personelin atama, nakil, 
özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütecektir. Dolayısıyla 
bir Kamu Hastane Birliği içinde personelin ihtiyaç olan bir hastaneden 
diğerine görevlendirilebilecektir. Ayrıca bağlı kuruluşların teşkilatında 
                                                      
38 AYM, K. 2013/30 (Serruh KALELİ ve Zühtü ARSLAN’ın karşı oy gerekçesi). 
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çalışan personel, lüzumu halinde bir yılı aşmamak üzere bağlı kuruluşlar 
arasında (Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumuna yani birinci basamaktan ikinci ve üçüncü basamağa) 5442 
Sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde geçici olarak görevlendirilebile-
cek. Bu görevlendirmelerde personelin muvafakati aranmayacak sadece 
görevlendirme personelin kurumuna bildirilecek, 10 gün içinde kurumun 
itirazda bulunmaması halinde (gecikmesinde sakınca bulunmayan hal-
lerde bu 10 günlük süre de beklenmeyecek) personel görevlendirildiği 
yere gitmek zorunda kalacaktır. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatı olan Kamu 
Hastaneleri Birliklerinin en üst karar ve yürütme organı olan genel sek-
reterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler 
başkanlıkları bulunmaktadır. 

Genel sekreterin başında bulunduğu Birliğe bağlı hastaneler, has-
tane yönetici tarafından yönetilir. Başhekimlik ile idari işler, mali işler 
ve sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri hastane yöneticisine bağlı ola-
rak çalışacaktır. Kamu Hastaneleri Birliklerinde görev yapmak üzere 
sözleşmeli statüde toplam 100 genel sekreter ve yukarıda sayılan her bir 
başkanlık için yine sözleşmeli statüde 100 er başkan, 500 hastane yöne-
ticisi, 850 başhekim, 2000 başhekim yardımcısı, 1700 müdür, 2400 mü-
dür yardımcısı, 2000 uzman ve 450 büro görevlisi kadrosu ihdas edil-
miştir. Bu düzenlemeye göre hastaneler, Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu başkanının sözleşme imzalayacağı genel sekreter, hastane yöneti-
cileri, hizmet başkanlıkları, başhekim ve müdürler eliyle yönetilecektir. 
Devlet memuru olarak hastanelerde görev yapacak sağlık personelinin 
atama, nakil, özlük, ücret ve emeklilik hizmetleri, sözleşmeli yöneticile-
rin insiyatifinde olacaktır39. 

 
2) AYM kararı 
AYM kararının, KHK’nin 31. maddesine ilişkin kısmı şu şekildedir: 
“Dava konusu kuralda, personel yönetimi bağlamında ilgili ka-

nunlar uyarınca yapılması gereken işlemleri icraya yetkili idari ma-
kamlar belirlenmiştir. Kuralda, sağlık personelinin tabi olacağı statü ve 
atanma koşullarına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Sağlık 
personelinin tabi olacağı atanma usulü, bunların hakları ve ödevleri, 
çalışma koşulları gibi hususlar yönünden 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Söz-
leşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili 
                                                      
39 DEM İRKIRAN , a.g.m. 
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diğer kanunlar uygulanmaya devam edilmektedir. Dolayısıyla yürütmeye 
sınırsız ve kapsamı belirsiz bir yetki tanındığından söz edilemez. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 56. ve 128. 
maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir. Kuralın, Ana-
yasa’nın 2., 17., 123., ve 126. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir” 40. 

 
3) Değerlendirme 
Oysa bu düzenleme yukarıda değindiğimiz ve Kararnamenin 2 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “ile ilgili olarak” 
İbaresiyle ilgili bölümde belirttiğimiz nedenlerle Anayasa’nın 2 inci, 6 
ıncı 17 nci, 56 ncı, 123 üncü ve 126 ncı maddelere aykırıdır. 

Ayrıca Anayasamızın 128. maddesinin 1.fıkrasında, devletin, 
kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin ge-
rektirdiği asli ve sürekli görevleri, memurlar ve diğer kamu görevlileri 
eliyle yürüteceği düzenlenmiştir. Anayasanın 128.maddesinin 2.fıkra-
sında da, memurların ve diğer kamu görevlilerinin niteliklerinin, atanma, 
görev ve yetkilerinin, hakları ve yükümlülüklerinin, aylık, ödenekleri ve 
diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği belirtilmiş; 128. maddenin 3. 
fıkrasında da üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esaslarının 
kanunla özel olarak düzenleneceği belirtilmiştir. Bakanlık bünyesinde 
oluşturulan, asli ve sürekli niteliği olan Kurul ve Kurumların üyeleri ve 
yöneticilerinin niteliği, bu üyelerin memur ve kamu görevlisi olmayan 
kişilerden de seçilebileceği görülmektedir. Dolayısıyla, bu düzenlemeler, 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve 
diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceğine dair Anayasa’nın 128.mad-
desinin 1.fıkrasına açıkça aykırıdır. Ayrıca, Kurul ve Kurumlarda görev 
alacak üyelerin seçimini Bakan’ın tercihine bırakan düzenleme Anaya-
sa’nın 128.maddesinin 2. ve 3. fıkrasına açıkça aykırıdır. Bu nedenle 
AYM’ nin kararına katılmıyoruz. 

 
G) Hastaların Kişisel Verilerinin paylaşılmasına yönelik dü-

zenlemenin Anayasa’ya aykırılığı 
1) Genel olarak 
KHK’nin 16. maddesinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı düzen-

lenmiştir. Anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında Başkanlığın görev-
leri sayıldıktan sonra dava konusu kuralı da içeren (2) numaralı fıkrası-
nın birinci cümlesinde, denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişilere, gizli 
dahi olsa bütün belge, defter ve bilgilerin talep edilmesi durumunda ib-
raz etme, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde 
                                                      
40 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
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gösterme, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olma ödevi yüklen-
miştir. 

KHK’nin 47. maddesinde, Bakanlığın bilgi toplama, işleme ve 
paylaşma yetkisine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Anılan maddenin 
(1) numaralı fıkrasıyla, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına, mevzuatla ken-
dilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha 
etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağ-
lık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık 
hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zo-
runda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin 
bilgileri her türlü vasıtayla toplama, işleme ve paylaşma yetkisi veril-
miştir. Maddenin (2) numaralı fıkrasında, Bakanlık ve bağlı kuruluşları-
nın işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum 
ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kurumların bu verilere erişebileceği 
hususunda kanunen yetkili olması halinde ve görevlerini yapmalarına 
yetecek derecede paylaşabilecekleri belirtilmiştir. Maddenin (3) numa-
ralı fıkrasında ise Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının, mevzuatla kendile-
rine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve 
özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkili oldukları ve ilgili 
kişi ve kuruluşların istenilen bilgileri vermekle yükümlü oldukları kurala 
bağlanmıştır41. 

 
2) AYM kararı 
AYM kararının gerekçesi, şu şekildedir: 
“Anayasa’nın ikinci kısmının ‘Kişinin Hakları ve Ödevleri’ baş-

lıklı ikinci bölümünde yer alan 20. maddesiyle güvenceye bağlanan özel 
hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin düzenle-
meler içeren dava konusu kurallar, KHK’nin 16. maddesinin (2) numa-
ralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘…gerçek ve…’, ‘…gizli dahi 
olsa…’ ibareleri için, KHK’ nin 47. maddesinin (1),(2) ve (3) numaralı 
fıkraları açıklanan gerekçelerle, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci 
fıkrasına aykırıdır. İptali gerekir”42. 

 
3) Değerlendirme 
AYM’nin düzenlemeye ilişkin iptal kararına katılıyoruz. 
 

                                                      
41 “Anayasa Mahkemesi 663'teki o maddeleri neden iptal ettiğini açıkladı”. 

http://goo.gl/TLFxa7 
42 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
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H) İptal edilen KHK’nin 55. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı 
1) Genel olarak 
Sağlık Bakanlığına, gerek kamuya ait gerekse özel kişi ve kuru-

luşlara ait bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan her kademedeki 
sağlık personeli için görevli olduğu sağlık kuruluşunun bulunduğu yerle-
şim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirme yetkisi tanın-
mıştır. Bu mecburiyetin usul ve esaslarının ise Bakanlıkça belirlenmesi 
öngörülmüştür43. 

 
2) AYM kararı 
AYM kararının gerekçesi, şu şekildedir: 
“Sağlık personeline çalıştığı yerde ikamet mecburiyeti getirilmesi 

hususu, Anayasa’nın 23. maddesinde düzenlenmiş bulunan ‘yerleşme ve 
seyahat hürriyeti’ ile yakından ilgilidir. Bu madde, Anayasa’nın ikinci 
kısmının ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Anayasa’nın 91. maddesi 
gereğince bu bölümde yer alan hak ve hürriyetlerin KHK’lerle düzen-
lenmesi mümkün değildir.  

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 91. madde-
sinin birinci fıkrasına aykırıdır. İptali gerekir”44. 

 
3) Değerlendirme 
AYM’nin bu düzenlemeyi Anayasa’nın 23 ve 91. maddesinin bi-

rinci fıkrasına aykırılık gerekçesiyle iptal etmesi yerindedir. 
 
İ) Türk Tabipleri Birli ği ve Tabip Odalarının Görev ve Yetki 

Alanına İlişkin Düzenlemelerin Hukuka Aykırılı ğı 
1) Genel olarak 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 1.maddesinde Türk 

Tabipleri Birliği’nin tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanış-
mayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilme-
sini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak ama-
cıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluş olduğu 
düzenlenmiştir. 

663 Sayılı KHK’nin atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan 
hükümler kısmında düzenlenen 58 inci maddenin 14 numaralı fıkrası ğ 
bendi ile, 6023 sayılı Kanunun 1.maddesinde yer alan, “tabipli ğin kamu 
ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresi çıkarılmıştır45. 

 

                                                      
43 “Anayasa Mahkemesi 663'teki o maddeleri neden iptal ettiğini açıkladı”. http://goo.gl/ 

TLFxa7 
44 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
45 AYM, K. 2013/30 (başvuru gerekçesi). 
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2) AYM kararı 
AYM kararının gerekçesi, şu şekildedir: 
“TTB, Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kanunla kurulmuş, tü-

zel kişili ğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup 
6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarının statülerine ilişkin düzenleme yapılması mümkün değildir.  

Açıklanan nedenlerle, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu 
olan TTB’nin statüsüne ilişkin düzenleme içeren kural, 6223 sayılı Yetki 
Kanunu kapsamında değildir. İptali gerekir”46. 

 
3) Değerlendirme 
Anayasamızın 135. maddesi ile kamu kurumu niteliğinde meslek 

örgütleri düzenlenmiş olup, Türk Tabipleri Birliğine kamu yararına ça-
lışma, mesleki disiplini ve ahlakı koruma görevi, Anayasa’nın 135. 
maddesi ile verilmiştir. AYM’nin söz konusu düzenlemeyi 135.maddeye 
aykırı bularak iptal etmesi yerindedir. 

 
J) Yabancı Hekim Çalıştırılmasına İlişkin Düzenlemenin Ana-

yasa’ya Aykırılığı 
1) Genel olarak 
Yabancı hekim çalıştırılmasına ilişkin düzenleme y663 sayılı KHK 

ile getirilen sağlık serbest bölgeleri uygulaması ile birlikte değerlendiril-
diğinde, yabancı hekim çalıştırılmasına izin verilmesinin amacının geniş 
halk kitlelerine sağlık hizmeti sunmak olmadığı, yabancı sermayenin 
ucuz iş gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir amaç olduğu görül-
mektedir. Bu nedenle, halk sağlığı yönünden ülkemiz sağlık sistemine 
hiçbir katkısı olmayan, aksine uyum sorunları nedeniyle halk sağlığını 
tehdit eder nitelikte olan yabancı hekim istihdamının çalışma koşulları 
ve niteliğinin de kanunla düzenlenmemiş olması nedeniyle söz konusu 
düzenleme, Anayasa’nın 2., 17. ve 56. Maddesine aykırıdır. Ayrıca, halk 
sağlığını, sağlık hakkını ve dolayısıyla temel haklardan olan yaşam hak-
kını ilgilendiren bir konunun KHK ile düzenlenmesi Anayasa’nın 91. 
maddesine de ayrıca aykırıdır47. 

 
 
 

                                                      
46 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
47 DEM İRKIRAN , a.g.m. 
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2) AYM kararı 
AYM kararının gerekçesi, şu şekildedir: 
“Anayasa’nın 48. maddesinde ‘Herkes dilediği alanda çalışma ve 

sözleşme hürriyetine sahiptir.’ hükmü yer almaktadır. Bu maddede dü-
zenlenen çalışma hakkının öznesi ‘herkes’ olarak belirlenmek suretiyle 
bu hak sadece Türk vatandaşları için değil, kural olarak yabancılar yö-
nünden de güvence altına alınmıştır. 

Ancak, Anayasa’nın 16. maddesine göre, yabancıların çalışma 
hakları milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Nite-
kim Türk hukukunda birçok iş ya da mesleğin icrası çeşitli kanunlarla 
yabancılara yasaklanmıştır. Bununla birlikte Anayasa’nın 16. madde-
sinde yabancıların hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması emredilme-
mekte bu konuda yasama organına izin verilmektedir. Dolayısıyla kanun 
koyucu, ülkenin koşullarını dikkate alarak yabancıların hangi iş ya da 
meslekleri yapıp yapamayacakları konusunda karar vermeye yetkilidir. 

Anayasa’nın 56. maddesiyle devlete yüklenen herkesin hayatını, 
beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama ödevi, ülkede yeterli 
miktarda nitelikli sağlık personeli istihdamı için gerekli her türlü tedbi-
rin alınmasını gerektirmektedir. Bu anayasal gerekler dikkate alınarak 
sağlık hizmetlerinin asli unsuru olan hekim ihtiyacının karşılanması 
amacıyla yabancı doktorlara yönelik Türkiye’de çalışma yasağının kal-
dırılması, çalışacaklarda aranan nitelikler ve çalışma şartlarının dü-
zenlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğu açıktır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa’nın 16., 48. 
ve 56. maddelerine aykırı değildir. İptal istemlerinin reddi gerekir. Ku-
ralların Anayasa’nın 2., 5., 17. ve 49. maddeleriyle ilgisi görülmemiş-
tir” 48. 

 
3) Değerlendirme 
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle AYM’ nin kararına katılmıyoruz. 
 
K) Klinik Şef ve Şef Yardımcılarının Eğitim Yetkisi ve Unva-

nının Kaldırılmasının Anayasa’ya aykırılığı 
1) Genel olarak 
663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanele-

rinde klinik şefi ve şef yardımcısı olarak uzmanlık eğitimi verme hak ve 
yetkisine sahip hekimlerin klinik şefi ve şef yardımcısı unvanı kaldırıl-
makta, bu hekimlerin unvanının eğitim görevlisi olacağı düzenlenmekte-
dir. Klinik şef ve şef yardımcılarının kliniklerdeki tıbbi ve idari sorum-

                                                      
48 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
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luluğu ayrılmakta, uzmanlık eğitimi ve hizmetleri konusunda bilgisi ol-
mayan hastane yöneticilerine (!) eğitim kliniklerine eğitim sorumlusu ve 
idari sorumlu olarak atama yetkisi tanınmaktadır. Düzenlemede, eğitim 
sorumlusu hekimlere yasalarla tanınan klinik şef ve şef yardımcısı yetki-
sinin kaldırılması, kamu görevlisi bu hekimlerin hukuki güvenliğini teh-
dit eden bir düzenlemedir. Ayrıca hekim yetiştiren klinik şef ve şef yar-
dımcıları ile uzmanlık eğitiminin kaderinin hastane yöneticilerinin 
insiyatifine bırakılması nitelikli uzmanlık eğitiminde yaşanacak sorunla-
rın halk sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin etkileri ise bilimsel bir ger-
çekliktir. Klinik şef ve şef yardımcılarının yasalarla güvence altına alı-
nan eğitim yetkisini kısıtlamakta ve dolayısıyla sonuçları itibarıyla uz-
manlık eğitimini ve halk sağlığını etkilemektedir49. 

 
2) AYM kararı 
AYM kararının gerekçesi, şu şekildedir: 
“Dava konusu kurallarla tek bir kişi hakkında bireysel nitelikte bir 

yürütme işlemi tesis edilmeyip, aksine genel ve soyut bir kural getiril-
mektedir. Soyut bir kuralın gerçekte tek bir kişiyi ya da sınırlı sayıda 
kişiyi ilgilendiriyor olması onun soyut niteliğini ortadan kaldırmaz. Bi-
reysel nitelikte bir işlemden söz edilebilmesi için somut olarak bir kişinin 
hukuki durumunda değişiklik yapan bir irade açıklamasının bulunması 
gerekir. Dava konusu kuralla doğrudan somut bazı kişilerin hukuki du-
rumunda değişiklik yapılmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığından 
bireysel işlemin varlığından söz edilemez. Kuralda belirtilen kadrolarda 
görev yapan kişilerin hukuki durumlarının, düzenlemenin sonucundan 
etkilenmiş olması bu neticeyi değiştirmez. 

Ayrıca, KHK’nin geçici 6. maddesiyle, KHK’nin yayımlandığı ta-
rihte görevde bulunan şef ve şef yardımcılarının bu görevlerinin sona 
ermesi ve bunların eğitim görevlisi olarak atanmış sayılmalarının öngö-
rülmesi, anılan kadroların kaldırılması sonucu ortaya çıkan hukuki ve 
fiilî zorunluluklar nedeniyledir. Buna göre, söz konusu işlemin sebep 
unsuru, Sağlık Bakanlığının teşkilatının değiştirilmesi olup yürürlükte 
bulunan kanunlara dayanılarak ve kamu görevlisinin öznel durumu dik-
kate alınarak idarece tesis edilen naklen atama işlemlerinden tamamen 
farklıdır. Söz konusu hukuki ve fiilî zorunluluklar nedeniyle kazanılmış 
haklar korunarak başka kadrolara atama yapılması, kanun koyucunun 
takdir alanı içindedir. 

                                                      
49 DEM İRKIRAN , a.g.m. 
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Açıklanan nedenlerle, dava konusu kurallar Anayasa’nın 2. ve 36. 
maddelerine aykırı değildir. İptal istemlerinin reddi gerekir. Kuralların, 
Anayasa’nın 17., 56. ve 128. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir” 50. 

 
3) Değerlendirme 
AYM kararına karşı oy yazan üye Mehmet ERTEN’in gerekçesi, 

aşağıdaki şekildedir: 
“Dava konusu düzenlemelerle Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve 

araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcılıkları kaldırılarak, 
yerlerine eğitim görevlisi kadrosu getirilmekte ve Geçici 6. maddenin 
yayımı tarihinde klinik şefi ve şef yardımcılarının görevleri sona erdiri-
lerek, eğitim görevlisi kadrolarına kazanılmış hak aylık dereceleriyle 
atanmış sayılacakları hükme bağlanmaktadır. 

Anayasa’nın 2. maddesinde öngörülen hukuk devleti, hukuk ku-
rallarında sınırsız değişiklik yapma yetkisi vermemekte, ayrıca, yapılan 
değişikliklerde mevcut hukuki durumun ve oluşmuş bulunan istikrarın 
gözetilmesini de gerekli kılmaktadır. Hukuk normlarının öngörülebilir 
olması, devlete güven duyulabilmesi ve yasal düzenlemelerinde bu güven 
duygusunu koruması hukuk devleti olmanın kaçınılmaz gereklerindendir. 
Hukuki güvenlik sadece devlet faaliyetlerine duyulan güveni değil, aynı 
zamanda yürürlükteki mevzuatın süreceğine duyulan güveni de kapsar. 

Anayasa’nın 130. maddesi, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, ya-
yın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere bi-
limsel özerkliğe sahip üniversitelerin, Devlet tarafından kurulacağını 
öngörmektedir. 

İptali istenilen kurallar, klinik şefi ve şef yardımcılarının kazanıl-
mış hak aylık dereceleriyle eğitim görevlisi kadrolarına atanmalarını 
hükme bağlamış olsa da bunların klinik içerisindeki önceki pozisyonla-
rına ve bilimsel statülerine uygun bir atamayı gerçekleştirmemesi nede-
niyle istikrar kazanan hukuki durumlarını korumadığı, böylece Ana-
yasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin ihlal edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, eğitim ve araştırma hastaneleri yöneticilerine, eğitim so-
rumlusu ve idari sorumlu uzmanı seçme yetkisinin verilmesi, tıpta uz-
manlık ve yan dal uzmanlığı eğitiminin bir yükseköğretim türü olduğu 
gözetildiğinde, yüksek öğretime ilişkin anayasal gereklere uygun düş-
memektedir. Eğitim ve araştırma hastanelerinde verilecek eğitim faali-
yetlerinin de üniversite öğretim üyelerinde olduğu gibi her türlü etkiden 
uzak, özgür bir ortamda bilim gereklerine uygun olarak yapılması gere-
kir. Bu durumun göz ardı edilmesi, uzmanlık eğitiminin kalitesinin düş-
                                                      
50 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
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mesine dolaylı olarak da insan sağlığının tehlikeye girmesine neden ola-
cağı açıktır. Bilimsel özerkliğe sahip olmayan bir eğitimle tıpta uzmanlık 
ve yan dal uzmanlığı eğitiminin verilmesi Anayasa’nın 130. maddesine 
aykırılık oluşturmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle yukarda belirtilen kuralların iptali gerekir”51. 
AYM üyesinin belirttiği gerekçelere katılıyoruz. 
 
L) Sözleşmeli Aile Hekimlerine Uzmanlık Yetkisi Verilmesinin 

Anayasa’ya aykırılığı 
1) Genel olarak 
Başvuru gerekçesi, şu şekildedir: 
“663 sayılı Kararname’nin 58 inci maddesinin (8) numaralı fıkra-

sının (b) bendi ile 1219 sayılı Kanuna Geçici Madde 9 eklenmiştir.  Bu 
madde ile sözleşmeli statüde aile hekimi olarak çalışan hekimlerin mer-
kezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlene-
cek esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecekleri 
düzenlenmiş, bu eğitimi uzaktan ve/veya kısmî zamanlı eğitim metotları 
da uygulanmak suretiyle en az altı yılda tamamlayabilecekleri belirtil-
miştir.  

Aile hekimliği 1219 sayılı Yasaya ekli çizelge uyarınca bir tıpta 
uzmanlık dalı olup 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi sonrasında Tıpta Uzman-
lık Sınavı ile hak kazanılan 3 yıllık uzmanlık eğitimi sonrasında elde 
edilen bir yetkidir. Aile hekimliği uzmanlık eğitimi, teorik bilimsel eğiti-
min yanı sıra uygulamalı tıp eğitimini de içermekte, eğitimin bir bölümü 
farklı uzmanlık dallarında rotasyonlarla gerçekleşmektedir. 

Bir yükseköğretim olan uzmanlık eğitiminin yükseköğretimin ilke-
lerine uygun olarak eğitim vermeye yetkisine sahip eğiticiler eşliğinde ve 
eğitim kurumlarında uygulamalı olarak yürütülmesi gerekir. Tıp alanın-
daki toplam 88 alandaki uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi tam gün 
eğitim kurumlarında, eğitim sorumluları nezaretinde yürütülmektedir. 
Diğer uzmanlık alanları için öngörülen kural ve yöntemden yalnızca 
sözleşmeli olarak çalışan aile hekimlerinin yapacağı aile hekimliği uz-
manlık eğitimi yönünden farklılık gerektirir bilimsel nedenler bulunma-
maktadır. Aksine tıp alanındaki bilimsel gereklilikler aile hekimliği uz-
manlık eğitiminin de aynı kural ve koşullarda yapılmasını gerektirmek-
tedir. Aile hekimi uzmanı olmayan hekimlerin farklı koşullara tabi tutu-

                                                      
51 AYM, K. 2013/30 (M. ERTEN’in karşı oy gerekçesi). 
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larak hizmet içi eğitim sonucunda uzmanlık yetkisi almasının Anayasal 
eşitlik ilkesine aykırı olduğu açıktır”52. 

 
2) AYM kararı 
AYM kararının gerekçesi, şu şekildedir: 
“Dava konusu kuralla, sözleşmeli aile hekimleri yönünden olağan 

aile hekimliği uzmanlık eğitimine nazaran daha farklı bir eğitim yönte-
minin öngörüldüğü açıktır. Bu noktada en belirgin farklılık, sözü edilen 
kişilerin bir yandan sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmaya devam 
ederken, diğer yandan da aile hekimliği uzmanlık eğitimini alabilecek 
olmalarıdır. Ayrıca, olağan aile hekimliği uzmanlık eğitiminin süresi üç 
yıl olarak öngörülmüşken, sözleşmeli aile hekimleri, aile hekimliği uz-
manlık eğitimini en az altı yılda tamamlayabileceklerdir. Bu süre farklı-
lığı sözleşmeli aile hekimlerinin bir yandan aile hekimi olarak çalışıp 
diğer yandan da aile hekimliği uzmanlık eğitimi alacak olmalarından 
kaynaklanmaktadır. Bu eğitim, uzaktan eğitim ve kısmi zamanlı eğitim 
metotları da uygulanarak gerçekleştirilebileceği için eğitimin daha geniş 
bir zamana yayılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte, aile hekimliği uzmanlık eğitiminin içeriği ve aşamalarının söz-
leşmeli aile hekimleri yönünden değiştirilmesi söz konusu değildir. Di-
ğer bir ifadeyle bir aile hekimliği uzmanı hangi aşamalardan geçip de 
uzman oluyorsa sözleşmeli aile hekimleri de aynı aşamalardan geçe-
ceklerdir. Ayrıca, sözleşmeli aile hekimlerinin alacağı aile hekimliği 
uzmanlık eğitiminin Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenecek esaslar çer-
çevesinde yürütüleceği ve eğitim müfredatı ile rotasyonların uygulan-
ması ve eğitimin şekli ile sair hususların Kurul tarafından belirleneceği 
kuralda açıkça ifade edilmiştir. Bu itibarla, aile hekimi açığının gideril-
mesi amacıyla ve geçici bir süreyle, olağan aile hekimliği uzmanlığı 
eğitimi yönteminden farklı olarak daha esnek bir eğitim metodunun uy-
gulanmasının Anayasa’ya aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Kuralın 
Anayasa’nın 10. maddesiyle ilgisi görülmemiştir” 53. 

 
3) Değerlendirme 
AYM’nin vermiş olduğu karara katılmıyoruz. Zira, bu düzenleme, 

başvuru gerekçesinde savunulduğu üzere, Anayasa’nın yalnızca 10. 
Maddesi değil, aynı zamanda 2, 17, 56 ve 91. Maddelerine de aykırıdır. 

Kaldı ki, AYM’nin hekimlik mesleği ve sağlık hizmetlerine ilişkin 
değerlendirmelerini içeren 2010/29 E. sayılı kararında, bu yönde gerek-
çelere yer verilir: 
                                                      
52 AYM, K. 2013/30 (başvuru gerekçesi). 
53 AYM, K. 2013/30 (karar gerekçesi). 
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“….Kişinin sahip olduğu hak ve hürriyetler önem dereceleri göz 
önünde bulundurularak Anayasa’da yer almıştır. Bu bağlamda hekimlik, 
Anayasanın 17. maddesinde yer alan ve bireyin en önemli hakkı olan 
yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı ile doğ-
rudan ilgili bir meslektir. Kişilerin maddi ve manevi varlıklarını 
gelistirebilmelerinin mutlu ve huzurlu olabilmelerinin başlıca şartı, ihti-
yaç duydukları anda sağlık hizmetlerine ulaşıp bu hizmetlerden yararla-
nabilmeleridir. Devlet için bir görev ve kişiler için de bir hak olan bu 
amacın gerçeklestirilmesine bu haktan yararlanmayı zorlastırıcı ya da 
zayıflatıcı düzenlemeler Anayasa’ya aykırı düşer. Sağlık hizmetleri doğ-
rudan yaşam hakkı ile ilgili olması nedeniyle diğer kamu hizmetlerinden 
farklıdır. Sağlık hizmetinin temel hedefi olan insan sağlığı, mahiyeti iti-
barıyla ertelenemez ve ikame edilemez bir özelliğe sahiptir. İnsanın en 
temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkı ile bu yaşamın sürdürülmesindeki 
yeri tartışmasız olan hekimin statüsünün de bu çerçevede değerlendirile-
rek diğer kamu görevlileri ile bu yönden farklılığının gözetilmesi gere-
kir” 54. 

AYM kararında da vurgulandığı üzere, yaşam hakkı ile doğrudan 
ilgili olan hekimlik mesleğine ilişkin düzenlemelerin mesleğin önemine 
ve niteliğine uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Tıpta uzmanlık 
dalı olan aile hekimliği uzmanlık yetkisinin, verilecek hizmet içi eğitim 
ile aile hekimliği uzmanı olmayan hekimlere tanınması birçok yönden 
hukuka aykırılık taşımaktadır. Uzmanlık yetkisi, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
ile başlayan ve 3 yıllık uzmanlık eğitimi sonunda elde edilen bir yetkidir. 
Aile hekimi uzmanı olmayan hekimlerin aynı koşullara tabi tutulmaksı-
zın, hizmet içi eğitim sonunda uzmanlık yetkisi tanınması Anayasanın 
10.maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Uzmanlık eğitimi 
hekimlerin sunduğu sağlık hizmetinin temelini oluşturmaktadır. Uzman-
lık eğitiminin niteliği ile sunulan sağlık hizmetinin niteliği paraleldir. 
Anayasanın 17.maddesinde düzenlenen temel haklardan olan yaşama, 
maddi ve manevi varlığını sürdürme hakkı ile doğrudan bağlantılı olan 
sağlık hakkı ile ilgili bir düzenlemenin de KHK ile düzenlenmiş olması 
Anayasa’nın 91.maddesine, 2. ve 56. maddelerine aykırıdır55.Bu neden-
lerle karara katılmıyoruz. 

 
 
 

                                                      
54 AYM, E. 2010/29, K. 2010/90, K.T. 16.07.2010; RG, T. 04.12.2010, S. 27775. 
55 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasaya Aykırılık Gerekçeleri, ss. 

98-99. 
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III. SONUÇ  
İnsan temel haklarının en önemlisi sağlık ve dolayısıyla yaşam 

hakkı ile sağlık çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarını dolayısıyla 
ülkemizdeki 76 milyon insanı yakından ilgilendiren, sağlık sisteminde 
çok köklü değişiklik yapan 663 sayılı KHK’nin; gerek sağlık hizmeti 
alanların (hastalar) ve gerekse sağlık hizmeti sunanların (kamu görevlisi 
sağlık çalışanları) görüşü alınmadan üstelik TBMM’nin açık olduğu bir 
dönemde, bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde, KHK çıkarma yetki 
süresinin son günü gecesinde, KHK yapma yöntemi, amacı ve gerekçe-
sine aykırı olarak Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. 

AYM; 663 Sayılı KHK’nin, Anayasa’nın Başlangıç ilkeleri başta 
olmak bir çok maddesindeki düzenlemelere aykırılık teşkil etmesine 
rağmen ülkemizdeki sağlık yönetimi ve hizmetlerini Sağlık Bakanlığı 
tarafından verme yükümlülüğünü ortadan kaldıran, kamu güvencesinde 
verilen sağlık hizmetlerini sözleşmeli personel istihdamı ile esnek ve 
güvencesiz bir personel sistemi içerisinde verilmesine olanak tanıyan, 
müşteri ve sağlık işletmeciliği odaklı, kârlılık ve performans esasına 
eviren söz konusu düzenlemenin ayrıntı sayılacak birkaç maddesi; 

1. KHK'nın 58. maddesinin (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendiyle, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun, Türk Tabipler Birliğini 
(TTB) tanımlayan 1. maddesinde geçen "tabipliğin kamu ve kişi yararına 
uygulanıp geliştirilmesini sağlamak" ibaresinin, 

2. KHK'nın 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümle-
siyle gerçek kişilerinin gizli bilgilerinin sağlık denetçilerine ibrazı zo-
runluluğunun getirildiği, 

3. Doktorların meslekten men edilmesi yetkisini tabip odalarından 
alarak Bakanlık bünyesindeki Sağlık Meslekleri Kurulu'na veren 23. 
maddenin 7. fıkrasının c ve ç bentlerinin, 

4. KHK'nın 44. maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının da 
Sağlık Uzmanlığı, Sağlık Uzman Yardımcılığı, Sağlık Denetçiliği ve 
Sağlık Denetçi Yardımcılığı kadrolarına giriş koşullarını belirlediği 

5. KHK'nin 47. maddesinde, Bakanlığın bilgi toplama, işleme ve 
paylaşma yetkisine ilişkin hükümlerin düzenlendiği, maddenin (1), (2) 
ve (3) numaralı fıkralarının, 

6. KHK'nin 55. maddesiyle, Sağlık Bakanlığına, gerek kamuya ait 
gerekse özel kişi ve kuruluşlara ait bütün sağlık kuruluşlarında çalışan 
her kademedeki sağlık personeli için görevli olduğu sağlık kuruluşunun 
bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti ge-
tirme yetkisinin, 

İptali dışında, diğer düzenlemelerin tamamını; eski örnek kararla-
rını da gözetmeksizin, zorlayarak yorum yoluyla Anayasa’ ya uygun 
olduğuna oy çokluğu ile karar vermiştir. 
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Söz konusu 663 Sayılı KHK ile yapılan bu köklü değişiklik nede-
niyle sağlık çalışanı mağduriyetlerine hasta mağduriyetleri de eklenerek 
süreç içerisinde hiç şüphesiz içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. 
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ÖZET 
Anayasa Mahkemesi 27/10/2011 ve 14/02/2013 tarihli iki kara-

rıyla, yürütme organının KHK ile düzenleme yapma yetkisini genişlet-
miştir. Mahkeme daha önceki içtihatlarında Kanun Hükmünde karar-
name çıkarılmasını güç koşullara bağlarken, bu son kararıyla yürütmeye 
adeta bir ilk el yetki tanımıştır. Böylece Anayasa Mahkemesi sağlık ala-
nında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyi ve bunun dayandığı yetki 
kanununu incelediği kararlarında özgürlüğü ikinci plana atıp, iktidar 
yanlısı bir tavır sergilemiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, kanun hükmünde ka-

rarname, yürütme organı, ilk el yetki, yetki kanunu. 
 
ABSTRACT 
The Constitutional Court has expanded the executive body’s 

authority to issue governmental decrees having force of law, with two 
decisions of the Constitutional Court dated 27.10.2011 and 14.02.2013. 
In the earlier case-law the Court had made more difficult conditions to 
issue governmental decrees having force of law but in the final decision, 
the Court has granted nearly a first hand authority to executive body. 
Thus the Constitutional Court, in it’s final decisions on governmental 
decrees having force of law about the health field and the authority act 
added value to freedoms at the second plan and took an attitude in favor 
of the executive body. 

 
Keywords: Constitutional Court, governmental decrees having 

force of law, executive body, first hand authority, authorization act. 
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663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin olarak Nurhan 
Hanım teknik açıdan oldukça ayrıntılı bilgi vermiş ve gerek sağlık sektö-
ründe çalışanlar, gerekse hastalar açısından ortaya çıkabilecek sorunlara 
dikkat çekmiş bulunuyor. Benim burada yapacağım, kendisinin sunu-
munu, özellikle Anayasa Mahkemesinin bu konudaki tavrını yorumlaya-
rak tamamlamak. Çalıştay başlığıyla ilintili olarak Anayasa Mahkemesi-
nin bu alanda özgürlük ve iktidar noktalarından hangisine daha yakın 
durduğunu tespit edebilmek için, Anayasa Mahkemesinin bu konudaki 
iki kararını incelemek gerektiğini düşündüm. 

Bunlardan ilki, Anayasa Mahkemesinin 663 sayılı KHK’nın da-
yandığı 6223 sayılı yetki kanunu ile ilgili iptal isteminin reddi kararıydı, 
ikincisi ise doğrudan 663 sayılı KHK’ya ilişkin kısmi iptal kararıydı. 

I-Öncelikle AYM’nin önüne, 663 sayılı KHK’nin dayanağını 
oluşturan, 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Dü-
zenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu 
Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu1 getirilmiştir. CHP 
tarafından açılan bu iptal davasında Anayasa Mahkemesi iptal istemini 
reddetmiştir. Öncelikle Anayasa Mahkemesinin bu yetki kanununun 
iptaline ilişkin olarak verdiği red kararını inceleyip yorumlamak gerek-
mektedir. 

Anayasa Mahkemesi 1990’lı yıllardan bugüne kadar verdiği ka-
rarlarda, yetki kanunlarına ilişkin olarak istikrarlı bir çizgi geliştirmiş 
bulunuyordu. Mahkeme istikrar kazanan bu kararlarında, TBMM’nin 
Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermesi için Anayasada sayı-
lanlara ek olarak, ancak ivedi, zorunlu ve önemli hallerde KHK çıkarıla-
bileceği şeklinde bir ön koşulu da içtihat yoluyla unsurlar arasına dahil 
etmişti. Anayasa Mahkemesinin bu içtihadı başlattığı 1990 tarihli kara-
rına göre, “… KHK uygulamasının yaygınlaştırılması, yetki yasalarına, 
kullanılma süreleri uzatılarak süreklilik kazandırılması ve hemen her 
konuda KHK'lerle yeni düzenlemelere gidilmesi, ivedilik koşuluna 
uyulmaması yasama yetkisinin devri anlamına gelir. Böylece, üç kamu 
erki arasındaki denge bozulur, yürütme organı yasama organına karşı 
üstün bir duruma gelir. Bu durum Anayasa'nın yukarıda açıklanan mad-
delerine aykırı düşer. Anayasa Mahkemesi, yakın tarihte verdiği bir ka-
rarında, "TBMM tarafından Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisinin 
ancak, önemli, zorunlu ve ivedi durumlarda verilmesi, yasama yetkisinin 
devri anlamına gelecek ya da izlenimini verecek biçimde güncelleştirilip 
sık sık bu yola başvurulmaması Anayasa koyucunun amacına, kuşkusuz 
daha uygundur (AYM'nin 16.5.1989 günlü, E. 1989/4, K. 1989/23 sayılı 
                                                      
1 Sözkonusu yetki kanunu 3 Mayıs 2011 tarih ve 27923 sayılı RG’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 
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kararı) diyerek konuya açıklık kazandırmıştır…” Böylece Anayasa 
Mahkemesinin 90’larda başlattığı içtihada göre, KHK’ler ancak ivedilik 
isteyen belli konularda, kısa süreli yetki yasaları temel alınarak, önlemler 
ve zorunlu düzenlemeler için yürürlüğe konur. İvedilik, önemlilik ve 
zorunluluk taşımayan hususlarda KHK çıkarma yetkisinin verilmesi ya-
sama yetkisinin devri anlamına gelir. Anayasa Mahkemesi bu içtihadını 
temel alarak, 1990’lardan bugüne, Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma 
yetkisi veren 9 adet yetki yasasının iptali için kendisine yapılan başvu-
rulardan, sonuncusu olan 6223 Sayılı Yetki Yasası hariç, 8 yetki yasa-
sını, bu koşulları taşımadıkları gerekçesiyle iptal etmiştir. Bu kararlar 
arasında Anayasa Mahkemesinin 05.10.2000 tarihli kararı bizim konu-
muzla yakın benzerliği itibarıyla anlamlıdır2: 

“…Anayasanın 87. maddesine göre, ancak belli konularda KHK 
çıkarma yetkisi verilmesi gerekirken, dava konusu yasayla her konuyu 
kapsayacak biçimde genel bir yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu, ayrık 
tutulan iki kurum dışında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını yeniden 
örgütleyebilecek, bunların görev ve yetkilerini yeniden düzenleyebile-
cek, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin ücret, aylık, disiplin ve ce-
zaları ile emeklilikleri hakkında kanun ve KHK’lerde değişiklik yapabi-
lecek, devletin gelirleri ve harcamalarına ilişkin tüm mevzuatı, kamu 
mali yönetimi kavramı içinde değerlendirerek, yeni kurallar getirebile-
cektir. Sınırları geniş ve belirsiz konularda düzenleme yapmak üzere 
Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmesi, Anayasanın 87. 
maddesinde belirtilen belli konularda verilen yetki olarak değerlendiri-
lemez…Niteliği itibarıyla uzun süreli ve çok yönlü çalışmayı gerektiren 
düzenlemeler ivedi ve zorunlu olarak nitelendirilemez. Dava konusu 
yasanın amaç ve kapsamındaki genişlik ve sınırsızlık, verilen yetkinin 
önemli, ivedi ve zorunlu durumları içerip içermediğinin tespitine imkan 
vermemektedir. KHK’lerin kapsam ve konusunun çok geniş ve sınırsız 
olması nedeniyle verilen yetkinin 91. maddede öngörülen yasak alanına 
girip girmediğinin denetimi olanaksız hale gelmiştir. Konu ve kapsam-
daki bu sınırsızlık ve belirsizlik Meclise ait olan yasama yetkisinin yü-
rütme organına devri anlamına gelir…” 

Bu bağlamda bugüne kadarki AYM’nin yetki kanunlarına ilişkin 
kararları özetle şöyle okunabilir. İlkin, yetki kanununun Anayasada be-
lirtilen unsurlarına ek olarak AYM ancak ivedi, zorunlu ve önemli hal-
lerde KHK çıkarılabileceğine hükmetmektedir. Niteliği itibarıyla uzun 
süreli ve kapsamlı bir çalışmayı gerektiren örgütlenmeye ilişkin düzen-
lemeler, her şeyden önce ivedi olarak değerlendirilemez. 

İkinci olarak 1982 Anayasasının 91. maddesinde yetki kanununun 
unsurları sayılmıştır. Buna göre, yetki kanunu ancak Anayasa ile yasak-
                                                      
2 AYM, E.2000/45, K.2000/27, karar t. 05/10/2000. 
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lanmayan konularda BK’nun KHK çıkarması için yetki verebilir. Ayrıca 
yetki kanununda, çıkarılacak KHK’nin amacı, kapsamı, ilkeleri, kul-
lanma süresi ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarıla-
mayacağı gösterilir. Ayrıca belli konularda KHK çıkarma yetkisi verme 
gereği de anayasada açıkça yazmayan, ancak gerek KHK ile düzenleme 
yasağı bulunan alanlar bulunması, gerekse yetki kanununda KHK’nin 
kapsamının belirtilmesi gereği karşısında yetki kanununun gizli unsurları 
arasında yeralmak gerekir. Yine Anayasanın 87. maddesinde TBMM’nin 
görev ve yetkileri sayılırken, belli konularda Bakanlar Kuruluna KHK 
çıkarma yetkisi vermekten sözedilmektedir. O nedenle Meclisin Bakan-
lar Kuruluna konusu belli olmayan, çok geniş kapsamda düzenleme 
yapma yetkisi vermesi Anayasaya aykırıdır. 

Oysa AYM 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Yetki Kanununa iliş-
kin olarak verdiği iptal isteminin reddi kararında3 bu kökleşmiş içti-
hadından sapmıştır. 

6223 sayılı kanunun iki konuda Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma 
yetkisi verdiği görülmektedir. Bunlardan ilki, kamu hizmetlerinin ba-
kanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenmesidir. Bu çerçevede 
gerekli görülmesi halinde yeni bakanlıklar kurulması, varolan bakanlık-
ların birleştirilmesi, bakanlıkların bağlı, ilgili ve ili şkili kuruluşlarının 
yeniden belirlenmesi için KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. İkincisi ise 
kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, söz-
leşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin atanma, nakil, görevlendi-
rilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk 
edilme usul ve esaslarına ilişkin olarak değişiklikler ve yeni düzenleme-
ler yapılması için KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Tüm teşkilat, personel ve usul yasalarına ilişkin düzenleme yetki-
sinin Bakanlar Kuruluna verilmesi aslında kapsamın çok geniş olması ve 
bununla bağlantılı olarak da konunun belirsizliğini ortaya koymaktadır. 

Anayasa Mahkemesi 6223 sayılı Yetki Kanununun Anayasaya uy-
gunluğunu incelediği kararında öncelikle, 20 yıllık içtihadını değiştirmiş 
ve olağan KHK’lerin çıkarılması için acil, ivedi, önemli ve zorunlu bir 
durumun olması gerektiğine dair Anayasada herhangi bir düzenleme 
yeralmadığını belirtmiştir. AYM, yetki kanunlarının ve KHK’lerin Ana-
yasaya uygunluğunun incelenmesinde Anayasada öngörülmeyen yeni 
şartlar ihdas edilmesi mümkün olmadığı gibi, neyin önemli, ivedi ve 
zorunlu olduğuna anayasaya uygunluk denetimi yapan yargı organının 
karar vermesi de bu organın işlevine uygun değildir diyerek, önceki 20 
yıl boyunca, KHK kurumunun niteliğine uygun olarak geliştirdiği son 
derece yerinde ve önemli yaratıcı içtihadından dönmüştür. Böylece KHK 

                                                      
3 AYM, E. 2011/60, K. 2011/147, karar t. 27/10/2011. 
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çıkarma konusunda yürütme organına daha fazla serbesti tanımış ve bu 
konudaki kendi denetleme yetkisini kısıtlamıştır. 

Anayasa Mahkemesinin kararında kullandığı ikinci önemli gerekçe 
ise, yetki kanununun verdiği yetkinin kapsamı ve konusunun belirsiz 
olduğu iddiasına karşılık, yetki kanununda KHK’nin konusunun belir-
lenmiş olmasının yeterli olacağına ilişkin yorumudur. Anayasa Mahke-
mesine göre, belirlenen bu konunun mutlaka dar kapsamlı olması ge-
rekmemektedir, ayrıca yetki verilen konunun kapsamının sınırlı mı 
yoksa geniş mi olduğu şeklindeki bir irdeleme, subjektif değerlendirme-
leri ortaya çıkaracaktır. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki geniş kap-
samlı bir konuda KHK çıkarma yetkisinin verilmesi, “belli konularda 
KHK çıkarma yetkisi verme”ye aykırı olacaktır. 

II- Konuyu Anayasa Mahkemesinin bu defa 6223 sayılı Yetki Ka-
nununa dayanarak çıkarılmış olan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hakkında verdiği 
karar4 açısından incelediğimizde ise, özgürlükten çok iktidar yanlısı 
eğilimin iyice pekiştirildi ği görülmektedir. Anayasa Mahkemesi 663 
sayılı KHK’nin Anayasaya aykırılığına ilişkin olarak açılan iptal dava-
sında sözkonusu KHK hakkında kısmen iptal kararı verirken bazı nok-
taları gözden kaçırmıştır. Aslında 663 sayılı KHK ile, toplumun kamusal 
sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin olarak yapısal değişiklikler 
gerçekleştirilmi ştir. Nurhan Hanımın ayrıntılı olarak açıkladığı gibi 
sözkonusu KHK’deki düzenlemelerin pekçoğu sağlık hizmetlerinin nite-
liğini ve insanların gereksinimi olan sağlık hizmetlerine ulaşabilmesine 
ili şkin süreci olumsuz etkileme gücüne sahiptir. AYM de daha önce, 
kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak adlandırılan 5947 sayılı yasanın 
bazı maddelerinin iptaline ilişkin olarak verdiği kararının5 gerekçesinde, 
sağlık hizmetlerinin doğrudan yaşam hakkı ile ilgili olduğunu ve bu ne-
denle diğer kamu hizmetlerinden nitelik itibarıyla farklı bulunduğunu 
ifade etmiştir. Bu çerçevede AYM, bu hizmetlerin sunum şekline yöne-
lik düzenlemeleri Anayasanın yaşam hakkına ilişkin 17. maddesi kap-
samında değerlendirmiştir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararla-
rında da sağlık hakkı yaşam hakkının bütünleyicisi olarak yorumlan-
maktadır. 

Bu çerçevede şu değerlendirme yapılabilir: aslında 663 sayılı KHK 
ile getirilen düzenlemeler, sağlık hakkının düzenlenmesinden öte, sınır-
lanmasına yönelik tedbirler içermektedir. Aynı zamanda yaşam hakkına 
ili şkin düzenlemelerdir bunlar. Dolayısıyla, Anayasada KHK’lerin dü-
zenlendiği 91. maddede yeralan KHK ile düzenlenmesi yasaklı alanlara 

                                                      
4 AYM, E. 2011/150, K. 2013/30, karar t. 14/02/2013. 
5 AYM, E.2010/29, K.2010/90, karar t. 16/07/2010 
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ili şkin olarak birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Bu nedenle de konusu 
itibarıyla Anayasaya aykırılık taşımaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesi 
kararında bu konuyu gözardı etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin iki kararı şu sonucu ortaya 
çıkarmaktadır. Anayasa Mahkemesi artık KHK ile düzenleme yapma 
konusunda hükümete daha fazla yetki verilmesi yoluyla yürütmenin 
daha da güçlendirilmesi ve düzenleyici işlem yapma yetkisinin artırıl-
ması yönünde bir tavır alırken, özgürlükleri, hatta en temel hakları ise 
ikinci plana atmış gözüküyor. 
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Abdullah Sezer∗ 

 
ÖZET & PLÂN 1 
Çalışma, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumhurbaşkanı Seçimi 

Kanunu'nu (CSK) denetimine ilişkin 2012/96 karar sayılı kararının anali-
zine özgülenmiştir. 

2007 Anayasa (Any.) değişikliği ile, Cumhurbaşkanı (CB) seçme 
yetkisi TBMM’den alınarak, doğrudan halk tarafından 5 yıl için ve 2. kez 
seçilebilme olanağını da içeren yeni bir yöntem kabul edildi. 11. Cumhur-
başkanı (CB) A. GÜL, 28 Ağustos 2007’de TBMM’de 3. turda 339 oyla 
seçildi. Any. değişikliği, halkoylamasında % 68.95’lik oyla onaylandı. 

Any. değişikliği, 11. CB GÜL’ün görev süresinin yanı sıra, gerek 
GÜL ve gerekse öncekilerin 2. kez aday olma/gösterilme hakkından yarar-
lanıp yararlanamayacağına ilişkin bir geçiş düzenlemesi içermemekteydi. 
Değişikliğin hazırlık sürecinde, bu yönde bir norma ihtiyaç olmadığı düşü-
nüldü. Ancak, zamanla akademik ve politik çevredeki tartışmalar sonucu 
oluşan belirsizlik, Any. md. 102/son gereği hazırlanan Yasa’da giderildi. 
                                                      
∗ Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
1 KISALTMALAR: Any.: Anayasa(sı); AYM: Anayasa Mahkemesi; AYHD: Anayasa 

Hukuku Dergisi; b.k.v.t.a.: bold karakterli vurgulama(lar) tarafımıza aittir; bkz.: ba-
kınız; bs.: bası; C.: cilt; CB: Cumhurbaşkanı; CSK: Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu; 
dp: dipnot; E.: (mahkeme kararı) esas no.; e.t.: (internet kaynağına) erişim tarihi; f.: 
fıkra; GM: Geçici madde; GNAT: Grand National Assembly of Turkey; K.: (mah-
keme kararı) karar no.; K.n.: Kanun no; K.t.: (Kanun) kabul tarihi; K.T.: (Mahkeme 
kararı) karar tarihi; md.: madde; no.: numara(sı); RG: Resmî Gazete; s(s): sayfa(lar); 
S.: sayı; SS: sıra sayısı; T.: Tarih; TBMM-AK: TBMM Anayasa Komisyonu; 
TBMM-GK: TBMM Genel Kurulu; TBMMTD: TBMM Tutanak Dergisi; TRT: Tür-
kiye Radyo ve Televizyon Kurumu; vb.: ve benzeri; yay.: yayın(lar)ı; Y.: yıl; YD: 
yürürlüğü durdurma (kararı); YSK: Yüksek Seçim Kurulu; YY: Yasama yılı; …, etc. 
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GÜL’ün görev süresi 7 yıl olarak belirlendi ve fakat 2. kez adaylık yolu 
kapatıldı. Yasa’nın AYM’ye götürülmesi sonrası, aykırılığı iddia edilen 
normlardan sadece biri (GM 1/2) iptal edilerek, 2. kez adaylık yolu açıldı. 
İptal kararında, başlıca şu argümanlara dayanıldı: Önceki norm-sonraki 
norm ilişkisi, bir temel hak olarak seçilme hakkı, seçimlerde ve adaylıkta 
eşitlik, Any. ile tanınan hakkın yasa ile kaldırılamayacağı, vs. 

Sonuç olarak, 11. CB’nin görev süresi 28 Ağustos 2014’de sona ere-
cek olup, CB seçimleri 2012 yerine 2014’te yapılacaktır. İptal hükmü ge-
reği, gerek 11. CB GÜL ve gerekse öncekiler (EVREN, DEMİREL, SE-
ZER), 2. kez aday gösterilebilecektir. Zira, 2012 Any. değişikliği gereği 
re’sen aday olma yolu kapatıldığından, yalnızca aday gösterilme olanağı 
mevcuttur. Zira, 1982 Any. md. 101 ve CSK md. 7’ye göre, en az 20 
TBMM üyesi veya son seçimlerde toplam oy oranı % 10’u aşan siyasal 
partiler, CB adayı gösterebilirler. 

Çalışma, 3 bölümden oluşur: 
§ I. Giriş: Genel Bilgiler 
§ II. AYM Kararının Analizi 
§ III. Gözlemler & Sonuçlar. 
 
Anahtar Kelimeler:  Cumhurbaşkanı, adaylık, Cumhurbaşkanı 

adayları, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 2007 Anayasa Değişikliği, seçim, 
plebisit, referandum, başkanlık rejimi, Anayasa Mahkemesi. 

 
ABSTRACT & PLAN 
In this work, the decision of the Constitutional Court (No. 2012/96) 

relating to the supervision of Presidential Election Act (dated 19 January 
2012) will be examined. In this context, the subject will be analyzed in the 
light of articles 101 and 102 of the 2007 Constitutional Amendment of the 
Constitution of the Republic of Turkey. 

The current President (Abdullah GÜL) was elected by the Grand 
National Assembly of Turkey (GNAT) on 28 August 2007 on the third ballot 
with vote 339. But, according to 2007 Amendment, the next President of the 
Republic shall be elected for a five-year time by the popular vote (eligible 
for a second term). In addition to, the procedures and principles concerning 
presidential elections shall be regulated by law. In October 2007, voters 
approved a referendum package of the constitutional amendments including 
a provision for direct presidential elections with 68.95 %. In this context, 
the relevant law was adopted in GNAT in 2012 and put into effect on 26 
January 2012. But over time, the status of GÜL began to be discussed. The 
provisional article 1/2 cancelled by the Constitutional Court in 2012. In this 
decision, following criteria were used: as a fundamental right, the right to 
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be elected; equality in election and candidacy, the argument of next-
previous norm, etc. 

As a result, next presidential elections will be held in 2014 instead 
of 2012. A. GÜL and former Presidents (EVREN, DEMİREL, SEZER) 
can be nominated for a second term. According to the Constitution (art. 
101) and the Act (art. 7), the candidates for Presidency are nominated 
by no less than 20 Members of GNAT or political parties which have 
surpass the 10 % electoral threshold in last elections or coalition of 
parties which surpass this threshold in total. 

Main sections in this work, below mentioned 
§ I. Introduction: General Information 
§ II. Analysis of the Decision of the Constitutional Court 
§ III. Observations & Conclusions. 
 
Keywords: President of Republic, candidacy, presidential candidates, 

Presidential Election Act, 2007 Constitutional Amendment, election, 
plebiscite, referendum, presidential regime, Constitutional Court. 

*** 
 
AYM kararının daha çok tartışılan 2 boyutu, görev süresi ve 2. kez 

seçilmedir. Ancak, tüm yönleriyle analiz; bütünsellik açısından yararlı, 
karardaki çelişkilerin anlaşılması için gereklidir. AYM kararlarında yerleş-
miş sistematik yerine, farklı bir plân izlenecektir: Giriş (I), analiz (II), sonuç (III). 

 
§ I. GİRİŞ: GENEL BİLGİLER 
A. DAVAYA KONU YASA 
• Yasa ve davanın arka plânı: 11. CB2 seçim sürecinde patlak ve-

ren “367 krizi”  sonrası, TBMM hukuken “çifte münfesih”3 duruma düşme-
sine karşın, CB seçimine ilişkin Any. değişikliği yapıldı (31 Mayıs)4. Erken 
seçim (22 Temmuz) sonrası, -diğer deyişle Any. değişikliğinin kabulünden 
sonra, fakat onayından önce- 11. CB seçildi (28 Ağustos). Any. değişikliği 
referandumda % 68.95’lik çoğunlukla onaylandı (21 Ekim). Değişiklikten 4 

                                                      
2 Karmaşaya yol açmamak için, soyut anlamda görevdeki CB için “mevcut CB”, şu an 

görevdeki A. GÜL için “11. CB”  nitelemesi kullanılacaktır. 
3 KABOĞLU , İbrahim Özden, “Çifte Kavrulmuş Demokrasi”, BirGün, 16.05.2007. 

http://goo.gl/5hYZXe [Link kısaltmalar: http://goo.gl (Google URL Shortener)]. 
4  K.n. 5678, K.t. 31.05.2007; RG, T. 16.06.2007, S. 26554. http://goo.gl/wk80pI 
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yıl 7 ay sonra, CSK5 kabul edildi. Yasa’dan 5 ay sonra, AYM kararı ve-
rildi6. 

• Yasalaşma süreci: Adalet Bakanlığı metni7, Hükûmet Tasarısı8, 
Alt Komisyon Raporu9, TBMM-AK Raporu10 ve TBMM-GK'da kabul 
edilen nihaî metin11 arası farklılıklar vardır. 

• Yasa’nın genel gerekçesi: Yasa’nın Anayasal dayanağı (Any. 
md. 102/son'daki “emredici anayasa normu”) vurgulanır12 ve 2007 Any. 
değişikliğinin amaçlarına referans yapılır13. 

• Yasa-aykırılık gerekçeleri: Tasarı’nın genel gerekçesi ve md. 
gerekçelerinde geçen anayasal dayanakların çoğu14, AYM’ye iletilen 
başvurudaki dayanaklarla aynıdır. 

 
B. AYM KARARI 
• Başvurunun niteli ği: İptal davası (soyut norm denetimi). 
• Davayı açanlar: E. Ü. TARHAN ve M. A. HAMZAÇEBİ ile bir-

likte, 115 TBMM üyesi. 
• Davanın konusu: 19.01.2012 tarih ve 6271 no.lu CSK. 
• İstem: CSK normlarının, Any’ya aykırılığı savıyla iptali ve yürürlü-

ğünün durdurulması (YD). 

                                                      
5 K.n., 6271, K.t. 19.01.2012; RG, T. 26.01.2012, S. 28185. Düstur, 5. Tertip, C. 51. 

http://goo.gl/n9jQIW 
6 AYM , K.T. 15.06.2012, E. 2012/30, K. 2012/96; R.G., T. 01.01.2013, S. 28515. Karardan 

alıntılarda, AYM web sitesindeki metin esas alındı: http://goo.gl/dDfvkS RG metni: 
http://goo.gl/Vpgvso 

7 TBMM , Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/487), TBMMTD , Dönem: 24, YY: 2, SS: 138, ss. 5-8. http://goo.gl/2q4uTI Ayrıca 
bkz. http://goo.gl/ejyF5b; http://goo.gl/deLO98 

8 T. 10.12.2009. Tasarı metni ve TBMM-AK metninin karşılaştırıldığı tabloda geçen 
“Hükûmet'in teklif ettiği metin” ve “Hükûmet teklifi”, hükûmet kaynaklı yasama girişimi 
için yanlıştır. Bkz. TBMM , op.cit., ss. 40-50. 

9 Ibid., ss. 9-11. 
10 T. 16.01.2012, E. 1/487, K. 3. Ibid., ss. 18-28. Muhalefet şerhleri için bkz. ss. 29-39. 
11 RG metni için bkz. http://goo.gl/n9jQIW 
12 “Tasarı,... söz konusu hüküm gereğince, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin usul ve esasla-

rın düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır” . TBMM , Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu..., 
s. 5. 

13 “... seçim tabanının genişletilmesi...; yönetenleri belirleme sürecine milletin etkin 
katılımının temini; halkın seçtiği Cumhurbaşkanının tarafsız, partiler üstü bir tutum ser-
gilemesinin mümkün kılınması amaçlanarak,...” . Ibid., s. 5. 

14 TBMM , op.cit., s. 5. 
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• İptali istenen Yasa normları: Md. 5, 11/1, 13/2, 14, 21/1, GM 1. 
• İptal talepleri kapsamı: 6 md'de, 15 ayrı iptal talebi. Yoğunluk, 

md. 14’tedir (7 nokta). 
• Dayanılan Any. normları15: Başlangıç, para. III ve IV; md. 2, 6, 

10, 11, 67, 68, 78, 79, 101, 102, 106, 175. 
• İlk inceleme (14 yargıç): Oy birliği ile, “dosyada eksiklik 

bulunmadığından işin esasının incelenmesine”, YD isteminin “esas ince-
leme aşamasında karara bağlanmasına” karar verildi. 

• Esas inceleme (16 yargıç): İlk incelemedeki tüm yargıçlar, bu aşa-
mada yer alır. 

• Kararın hukuksal niteli ği: Basit karar türü16 (aykırılık ve uygun-
luk). 

• Karar sonucu: Yalnızca 1 norm için iptal kararı: GM 1/2. 
• Karar çoğunlukları : 2 md. hariç, oybirliği: Md. 5 (1 karşı oy); GM 

1/1 (4 karşı oy). 
 
§ II. AYM KARARININ ANAL İZİ 
Davaya konu normlar, tez-antitez-sentez diyalektiği ile irdelenecektir: 

Denetlenen norm (1), başvuru (2), karar ve sonuç (3), -varsa- farklı ge-
rekçe/karşı oylar (4) ve görüşümüz (5). 

 
A. CB SEÇİMLER İNDE ERTELEME (MD. 5) 
1. NORM (Altı çizili kısımların iptali istenir) 
“(1) [TBMM]  tarafından savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılma-

sına imkân görülmediğine dair karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı 
seçimi bir yıl geriye bırakılır. 

(2) Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki 
usule göre bu işlem tekrarlanabilir” . 

Yasalaşma sürecinde md. metni değişmemiştir. Md. “gerekçe”si ise, 
tek cümleden ibarettir17. 
                                                      
15 Genel bir gözlem ve öneri: AYM kararlarında, gerek dayanılan, gerekse denetlenen 

normların yürürlükteki metinlerinin aktarılması isabetlidir. Ancak, bu metinlere, karşı 
oylardan sonra -örneğin bir “ek'ler”  kısmında- yer verilmesi, kararın izlenmesini kolay-
laştırabilir. Bu tür bir sistematikle; farklı noktalarda aynı Any. normlarına dayanıldığı du-
rumlarda, tekrara düşme ve metnin uzamasının da önüne geçilebilir. 

16 Başvuruda, nitelik  bakımından “ara karar”  türüne yönelik birçok “kısmî iptal”  talebi 
yer alsa da, kabul görmez. Zaman bakımından “ara karar”  niteliğinde YD talebi de, 
reddedilir. 

17 TBMM , op.cit., s. 7. Davaya konu md. gerekçelerinin çoğu (5, 11, 13, 21), esasen teknik 
anlamda gerekçe niteliği taşımayan, yalnızca konuyu belirten cümlelerden oluşur. 
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2. BAŞVURU 
a. Ortak18 aykırılık gerekçesi: Anayasal dayanak yokluğu: CSK 

md. 5, “Anayasal dayanaktan yoksundur”; “Anayasanın gerek lâfzı ve ge-
rekse ruhu ile tam bir mübâyenet19”  hâlindedir. 

b. Any. md. 6’ya aykırılık [Ayrıca md. 11’e aykırıl ık] : “1982 Ana-
yasası, kabul ettiği 'Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı' ilkesi ile ta-
mamen Anayasal bir rejim tesis etmek istemiştir” 20 saptaması yapılır ve 
Any. md. 6’ya aykırılıkta Any. md. 11 kullanılır21. 

c. Any. md. 78/1’e aykırılık: Aykırılık tezi, genel kural-istisnaî 
kural ilişkisi irdelenerek22, 3 argümanla savunulur: Yasama organının 
“takdir yetkisi” 23nin elinden alınamayacağı24; Any. değişikliği konusu 

                                                      
18 “Anayasal dayanaktan yoksunluk” gerekçesini “ortak”  biçiminde nitelememizin nedeni, 

davaya konu normların 1'i dışında, aynı formülle öne sürülmesidir: “Anayasal dayanağı 
olmadığı gibi, Anayasanın... maddelerine aykırı” (md. 5, 11/1, 13/2, 21, GM 1). 

19 Sözcük, “zıddiyet” , “tutmazlık” , çelişki, tutarsızlık, vb. anlamlara gelir. 
DEVELL İOĞLU , Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 16. Bs., Aydın Yay., 
Ankara, 1999, s. 700. 

20 Cümle, hatalı anlatım içerir. Zira, cansız birer nesne olan Anayasalar, ne bir ilke kabul 
eder, ne de rejim kurmak isterler. Bu tür kabul/istek/hedefler, anayasayı yaratan aktörlerin 
iradesidir. 

21 “ [Any. md. 6/3]... kullanılacak bütün yetkilerin Anayasadan sâdır olması gerektiğini 
zorunlu kılmıştır.... Anayasada Yasama Organı’na ‘Cumhurbaşkanı seçiminin geri bıra-
kılması’na ilişkin herhangi bir yetki verilmediğinden, aksine bir düzenleme Kanun yo-
luyla yapılamaz” . “Sâdır” : “çıkan” , “kaynaklanan” anlamındadır. DEVELL İOĞLU , 
op.cit., s. 907. 

22 “... seçimlerin geri bırakılması 'çok istisnaî' bir durumdur.... 1 inci [metinde, “1.nci” ] 
fıkrada [TBMM] , seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına 'karar verebilir.' denilmektedir; 
bu emredici bir hüküm olmayıp,... yasama organının takdirine bırakılmıştır”  (AYM , K. 
2012/96). Kararda, 20'yi aşkın yerde numaralara eklerde aynı hata tekrarlanır. 

23 Metinde geçen “takdir hakkı” , eleştirilebilir. Esasen özgürlükler alanına ait olan “hak”  
yerine, devlet alanına özgü “yetki”  sözcüğü önerilir. Karışıklığı doğuran etken ise, her iki 
kavramın ortak yönü olan “izin verici norm”  niteliğidir. Öte yandan, PAKSÜT’ün karşı 
oyunda, “yasama organının genel yetkisi ve takdir hakkı”  ibâresi ile, genellik ilkesi ve 
takdir yetkisi karıştırılır. Hatta başvuruda, her iki niteleme birleştirilerek, “takdir hakkı ve 
yetkisi” kullanılır. AYM kararında ise, çoğunlukla “takdir yetkisi”  tercih edilir. 

24 “Anayasada yasama organının takdir hakkına ve yetkisine bırakılan bir konuda, Kanun 
ile emredici ve yasama organının elini-kolunu bağlayıcı hükümler getirilemez” (AYM , 
K. 2012/96). Cümlede çelişik gibi görünen hususa açıklık getirelim: 1. kısımda “tak-
dir” le kastedilen, erteleme yönündeki parlamento kararıdır (karar tipi i şlem); 2. kısımda 
ise, bizzat CSK md. 5'tir (kanun tipi i şlem). 
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“istisnaî düzenleme”nin, yasa ile yapılamayacağı25; TBMM seçimlerini 
“erteleme”nin, kıyasla CB seçimlerine uygulanamayacağı26. 

d. Any. md. 102’ye aykırılık: Any. md. 102'de ertelemenin düzen-
lenmediği belirtilerek27, CSK md. 5'in “parlamenter demokratik sistemin 
suiistimaline yol açabilecek bir düzenleme” olduğu savunulur. 

e. Any. md. 106’ya aykırılık: Any. md. 106'nın “çok açık bir bi-
çimde” ihlâl edildiği savı, 3 argümana dayanır: Savaşın, CB seçimini 
erteleme nedeni olamayacağı28; Any’da, CB seçiminin zamanı açısından 
istisna öngörülmediği29; Any'da “erteleme” değil, “vekâlet”in düzenlendiği30. 

 
3. KARAR 
• Yeni CB seçilememesinin, makamın boş kalma hâli olmadığı31; 
• CB seçimi yapılamadığı durumda, mevcut CB’nin görevi sürdüreceği32; 
• Any’da yer almayan CB seçimlerinin ertelenmesinin, yasayla dü-

zenlenebileceği33. 
Sonuç: Oy çokluğu (15-1) ile, şu sonuçlara varılır: Any. md. 102’ye 

uygunluk; Başlangıç, md. 6, 78 ve 106 ile ilgisizlik34. 

                                                      
25 “... ‘seçimlerin geri bırakılması’... ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi’ne teşmil edilmekte ve 

Anayasa değişikliği yoluyla yapılması gereken bir düzenleme Kanun yoluyla yapılmak-
tadır” . (AYM , K. 2012/96). 

26 “TBMM seçimlerinin geri bırakılması müessesesi [Metinde, “müessesi”], kıyas yoluyla 
Cumhurbaşkanlığı seçimi müessesesine de taşınmaktadır”. (AYM , K. 2012/96). 

27 Any. md. 102’de, “ ‘seçimin geri bırakılması’na ilişkin herhangi bir anayasal düzenleme 
mevcut değildir.... Anayasada olmayan bir düzenleme getirilmektedir” . (AYM , K. 
2012/96). 

28 “Anayasa hükmünde ‘savaş sebebi’ Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için bir 
mazeret olarak görülmemiştir” . 

29 “Anayasa koyucu, savaş sebebi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesini istese 
idi,... Anayasa hükmü ile düzenleyebilir ve... vekâlet etme müessesesini ayrı … düzenle-
mezdi!” (AYM , K. 2012/96). 

30 Any. md. 106’nın, "böyle bir olasılık halinde öngördüğü düzenleme, Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin ertelenmesi değil, yenisi seçilinceye kadar [TBMM]  Başkanı’nın Cumhurbaş-
kanlığı’na vekâlet etmesidir” . (AYM , K. 2012/96). 

31 “Anayasa koyucu yeni Cumhurbaşkanının seçilememesini bir boşalma hali olarak değer-
lendirmemiş...”  (AYM , K. 2012/96). 

32 “... savaş ya da başka bir nedenden kaynaklanan bir zaruret hâlinde seçimlerin fiilen 
yapılamaması durumunda herhangi bir erteleme kararı olmasa da süresi biten Cumhur-
başkanı görev yapmaya devam edecektir”. (AYM , K. 2012/96). 

33 “... kanun koyucunun... savaş gibi bir mücbir sebep nedeniyle seçimin yapılmasına imkân 
bulunmayan hâllerde seçimin ertelenmesini düzenlemesinde Anayasa’ya aykırı bir yön 
bulunmamaktadır”. (AYM , K. 2012/96). 
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4. KARŞI OY (PAKSÜT) 
Başlıca argümanlar: Savaş hâlinde “milyonlarca seçmenin güven 

içinde ve düzenli olarak oy kullanmasının mümkün olamayacağı”  ve bu tür 
mücbir/zorlayıcı nedenlerin hukukun ilkelerinden biri olduğu; TBMM se-
çimi-CB seçimi ilgisizliği35; TBMM seçimleri ve CB seçiminde genel ira-
deyi özdeşleştirme yanılgısı36. 

Başvuru ve kararda geçmeyen ek bir dayanak: Any. md. 87, 
“takdir yetkisi yokluğu” nu destekleyici yönde yoruma tâbi tutularak kulla-
nılır37. CSK 5 - Any. 87 kıyasında ise, Any. md. 102’den yararlanılır38. 

 
5. DEĞERLENDİRME 
• Doğru sonuç, yanlış argüman: Başvuruda, seçimlerin yapılama-

ması durumunda CB makamına vekâlet edileceği savunulur. Ne var ki, sa-
vaş hâli, “devlet işlevlerinin sürekliliği”  ekseninde Any. md. 106'da sayılan 
CB makamının boş kalma nedenlerinden değildir. 

• Ulusal irade-CB seçimini özdeş tutma yanılgısı (PAKSÜT’ün 
karşı oyu): TBMM’de “olu şan”  çoğunlukla, CB seçiminde “olu şması ge-
reken” seçmen çoğunluğu arasında ilişki kurulamaz. Ulusun aktif katılımcı 
seçmen kitlesinin yasama organına yansıyan iradesini, CB seçimine veya bu 
seçimi erteleme iradesine bağlamak, “demokratik meşruiyet”  açısından 
çelişki yaratır. Bu yaklaşım, CB'nin gerek TBMM’ce seçildiği, gerekse halk 
tarafından seçileceği dönem itibariyle sorunludur. Zira, 2007 Any. değişik-
liği ile, bu konudaki inisiyatif vekillerden (TBMM) alınarak, doğrudan 
asillere (seçmen çoğunluğu) bırakılmıştır. TBMM seçimlerini erteleme 
yetkisinin, kıyasen ve doğrudan/otomatikman (TBMM’nin başka bir işlem 

                                                                                                                                 
34 Oysa, istemde Başlangıç’a dayanılmaz. Bu açıdan hata vardır. 
35 “… savaş halinde TBMM seçimlerinin ertelenebileceğine ilişkin hükümlerin, TBMM ile 

ili şkisi olmayan ve doğrudan adaylarla halk arasında … gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine de uygulanmasının Anayasal dayanağı bulunmamaktadır”. (AYM , K. 
2012/96). 

36 “Kuralın... TBMM’de çoğunluğu temsil eden siyasal görüşün Cumhurbaşkanı seçiminde 
oy kullanacak seçmen çoğunluğu ile de örtüşeceği ve... TBMM’nin Cumhurbaşkanlığı 
seçimi üzerinde de, kendi genel seçimlerinde olduğu gibi, erteleme hakkı bulunmasının 
doğal görüleceği algı ve varsayımıyla yasalaştırıldığı anlaşılmaktadır”. (AYM , K. 
2012/96). 

37 “Kuralın, yasama organının genel yetkisi ve takdir hakkı içerisinde kabul edilmesi de 
mümkün değildir.... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin savaş nedeniyle ertelenmesine karar 
vermek, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında değildir” . (AYM , K. 2012/96). 

38 “... seçimin ne zaman yapılacağı doğrudan Anayasa tarafından düzenlenmiş ve bir 
istisnaya yer verilmemiş olduğundan, bu konuda yasama organının bir takdir hakkı bu-
lunmamaktadır”. (AYM , K. 2012/96). 
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yapmasına gerek bırakmayacak ve inisiyatifini ortadan kaldıracak biçimde) 
CB seçimlerine uygulanması yanlıştır. 

• Any. normuna yasa ile istisna öngörülmesi: Any. ile düzenlen-
mesi gereken konunun Yasa’da düzenlenmesi, hukuk tekniği açısından 
sorun taşır. Any. md. 102’de CB görev süresi düzenlenir, ancak istisnası 
olarak erteleme öngörülmez. Erteleme, CB seçimlerinin tekrarlanma peri-
yoduna ilişkin 5 yıllık süreyi açıkça saptayan genel kuralın istisnasıdır. 
TBMM, “türev kurucu iktidar”39 işleviyle, bu yönde bir irade ve olanağa 
sahip olmasına karşın, bu yetkiyi kullanmamıştır. Any. ile getirilen genel 
kuralın istisnasının da yine biçimsel olarak Any. normunda yer alması gere-
kir(di). CSK normu, “yetkide paralellik” açısından sorunludur. 

• Karar içi çeli şki : AYM çoğunluğunca, Any. normuna yasa ile is-
tisna getirilmesinde sorun görülmez. Ancak, GM 1/2'nin iptal gerekçesinde, 
şu cümle geçer: “ Anayasanın tanıdığı temel bir hakkın kanunla ortadan 
kaldırılması mümkün değildir ” . AYM’nin iki istisnaya yaklaşımı, kararın 
iç tutarlılığı açısından çelişkilidir 40. 

 
B. ADAYLIK: GÖREVDEN AYRILMA-GÖREVE DÖNME 

(MD. 11/1) 
1. NORM (Altı çizili kısmın iptali istenir) 
“(1) Cumhurbaşkanı adayı gösterilen [sayma yoluyla saptanan-

lar...], aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış 
sayılır....”. 

Uzun bir liste içeren kısım, (yargı mensupları, parti yöneticileri, vb.), 
TBMM-AK'de eklenmiştir. Tasarı’da, genel bir ibare vardı: “Devlet me-
murları ve diğer kamu görevlileri”41. Md. “gerekçe”si ise, konuyu özetle-
yen cümlelerden oluşur42. 

 
 

                                                      
39 Kararda, 1982’nin ilk metni ve değişikliklerini üreten güçler için, “anayasa koyucu” 

deyimi kullanılır. Oysa ki, açıkça Any. değişikliğinin (türev kurucu iktidar) kastedildiği 
kısımlarda (CSK md. 5'e ilişkin başvuru ve GM 1'e ilişkin AYM çoğunluğu gerekçesi), 
deyim yanlış düşer. Zira, “anayasa koyucu” deyiminin, “türev kurucu iktidar”ı karşıla-
madığı kanısındayız. 

40 Analiz için bkz. infra., II-F-6-b. Öte yandan, TBMM-AUK'ya sunulan AKP önerisin-
deki başkanlık rejimi kurgusunda ise, Başkan seçimlerinin ertelenmesinde yetki, CSK 
md. 5'ten farklı olarak, doğrudan TBMM'ye tanınır: “Savaş sebebiyle seçimlerin ya-
pılmasına imkân görülmezse, [TBMM]  ve Başkanlık seçimlerinin bir yıl ertelenme-
sine Meclis karar verebilir” (md. 29/1). http://goo.gl/uWDMOg 

41 Krş. için bkz. TBMM , op.cit., s. 44. 
42 Ibid., s. 5. 
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2. BAŞVURU 
a. Any. md. 2’deki “hukuk devleti” aracılı ğıyla, md. 11'e aykırı-

lık : Md. 2’ye aykırılık savı, Any. md. 11’le bağlantı kurularak gerekçelen-
dirilir 43. 

b. Any. md. 10’a aykırılık: Md. 11/1'de, CB adaylığı kesinleşen 
mevcut CB, TBMM Başkanı, Başbakan, Bakan ve milletvekili için gö-
revden ayrılma düzenlenmez. Eşitlik tartışması, bu noktada devreye girer44. 
Any. md. 10'da, “eylemli değil, hukukî eşitlik öngörülmüş”  olduğu; eşitlik 
ilkesinin, farklı durumlara farklı uygulamayı engellemeyeceği vurgulanır45. 
Kanımızca, “seçimlerde eşitlik”  ilkesinin yanı sıra, dürüstlük, adalet ve 
tarafsızlık ilkelerine de dayanılabilirdi. Bu açıdan, Any. md. 79/2 (“seçim-
lerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dü-
rüstlüğü” ), destekleyici yönde kullanılabilirdi. 

c. Dayanılan Any. normlarında sayılmayan, ancak yorumda 
kullanılan md. 114: CSK md. 11, “haksız üstünlük tesis etmeme” ve “ku-
rumların aşırı politize olmaması” açısından tedbir olarak nitelenir. Bu bağ-
lamda, öncelikle, Any. md. 114'e dayanılır46. Gerekçenin ilk cümlesi, -deği-
nileceği üzere- esasında gerekçeyi zayıflatan stratejik bir hatanın da başlan-
gıcıdır. Ardından, CB seçimlerinde ilgili görevlerin vekâletle yürütülmesi 
gereği savunulur47. Ayrıca, milletvekillerinin çekilmesi gerekmediği, kıyas-

                                                      
43 “... ‘Hukuk Devleti’ kavramını ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan uygulama-

lar... [Any. md. 2'ye] aykırılık oluşturacağı gibi … Anayasanın herhangi bir hükmüne ay-
kırı bir düzenlemenin... [Any. md. 11] ile bağdaşması da beklenemez” . (AYM , K. 
2012/96). 

44 “Seçimlerin eşitliği ilkesi, ‘mutlak bir eşitlik’  anlamındadır. Anayasa, seçim sisteminin 
belirlenmesini Kanun Koyucuya bırakmış ise de, Kanun Koyucu seçimler konusunda ya-
sama yetkisini kullanırken, şüphesiz, Anayasal ilkelere uymak zorundadır”. (AYM , K. 
2012/96). “Seçimlerin eşitliği” yerine, doğrusu, “seçimlerde eşitlik”  olsa gerekir. 

45 Bu açıdan, -dolaylı da olsa- bir başka Any. normuna daha dayanılabilir (idi): “Seçimler... 
eşit... oy... esaslarına göre... yapılır”. (Any., md. 67/2, c. 1). Eşit oy ve seçimlerde 
eşit/âdil şartlarda yarışma, birbirini tamamlayan iki ilkedir. 

46 “Bu gerekçenin haklılığı, aday oldukları takdirde mevcut Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
Bakanlar için çok daha fazla geçerlidir.... İşte bu düşünce iledir ki, [Any. md. 114 uya-
rınca] seçimler öncesinde, seçimdeki eşitlik ve adaleti temin etmek üzere Ulaştırma, İçiş-
leri ve Adalet Bakanları istifa ederler”. (AYM , K. 2012/96). 

47 “Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların aday olmaları durumunda, yetki ve sorumlu-
luklarını vekillerine devretmeleri seçimlerin eşit ve adil cereyan etmesinin bir gereği-
dir.... Başbakan’ın, Cumhurbaşkanı adayı olması sürecinde, Kamu gücü ve Devlet im-
kânlarıyla haksız ve adaletsiz propaganda yapmasının önünü ve yolunu açmaktadır.... 
diğer yurttaşlar ise, adaylık sürecinde ‘göstermelik aday’ olarak ve ‘seçime sözde 
meşrûiyet’ kazandırma amacıyla kullanılmış olacaklardır”. (AYM , K. 2012/96). Diğer 
yurttaşların “kullanılmış”  olacağı vurgusu; iddiaya katkı sağlamaktan uzaktır, hukuksal 
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lama yoluyla ortaya konulur48. Kanımızca, Any. md. 114 zayıf, hatta savı 
daha baştan çürütmeye elverişli bir dayanaktır: Parlamenter rejim gereği 
Başbakan'ın çekilmemesi açıklan(a)madığı gibi; daha önemlisi, TBMM 
seçimlerinde aday olabilecek mevcut CB, TBMM Başkanı, Başbakan ve (3 
bakan hariç diğer) Bakanların zorunluluğunun bulunmayışından hiç söz 
edilmez. Oysa ki, sayılanlar, davaya konu normda eşitlik açısından öne sü-
rülen listedeki kişilerle aynıdır. AYM bu eksikliği kullanacak, başvurucula-
rın savı kendi argümanı ile zayıflatılacaktır. 

d. Any. md. 11’e aykırılık: Başvuru, üstünlük ve bağlayıcılığa aykı-
rılık savıyla sonlandırılır. 

 
3. KARAR 
a. Any. md. 2’ye aykırılık: Bu konuda bir tartışma yapılmaz ve baş-

vuru gerekçesindeki aykırılık savı yanıtlanmaz; ancak sonuç kısmında, md. 
2’ye aykırılık bulunmadığı vurgulanır. Oysa, örneğin diğerlerinde yapıldığı 
üzere, “ilgisi bulunmamaktadır” kaydı düşülebilirdi. Tartışma yapılmaksı-
zın ve öne sürülen savın dayandığı gerekçeler çürütülmeksizin, “anayasaya 
uygunluk” sonucuna nasıl varıldığını anlamak güçtür. 

b. Any. md. 10 açısından analiz: Başvuru gerekçesi ile paralellik: 
AYM’nin yerleşik içtihadındaki “eylemli değil, hukukî eşitlik”  ekseninde, 
farklı duruma farklı norm ve uygulamanın eşitlikle çelişmeyeceği savunu-
lur. Bu noktaya kadar saptamalar, başvuru gerekçesi ile paraleldir. 

c. Any. md. 76: Başvuru gerekçesi ile farklılaşma: Any. md. 76’nın 
da yoruma dâhil edilmesiyle birlikte, karar gerekçesi, başvuru gerekçesin-
den farklılaşmaya başlar. Görevden ayrılma zorunluluğu, iki nedene dayan-
dırılır: “kamu hizmetlerinin aksamasını” ve nüfuz sahibi kişilerin “di ğer 
adaylara karşı avantaj sağlamalarını” önlemek. 

d. Any. md. 114'ten hareketle geliştirilen argümana, aynı md. ile 
yanıt: Kararda, (başvuruda dayanılan) Any. md. 114, başvuruyu çürütmede 
güçlü bir koz olarak kullanılır. TBMM seçimlerinden önce 3 bakanın çe-
kilmesine karşın, Any. md. 114'ün diğer Bakanlar ve Başbakanı kapsama-

                                                                                                                                 
bir gerekçe açısından uygun düşmez, dahası yurttaşlık sıfatı ve seçilme hakkı bağlamında 
şık değildir. 

48 “Bu eleştirilere karşı ‘O zaman milletvekili neden istifa etmiyor?’ şeklinde bir savunma 
ileri sürülemez. /... milletvekili yasama organının 550 üyesinden biridir ve Cumhurbaş-
kanı, Başbakan ve Bakanlar gibi icra makamı değildir” . (AYM , K. 2012/96). (Alıntı-
larda cümle aralarındaki / simgesi, orijinal metindeki paragraf/fıkra ayrımlarını göstermek 
için, tarafımızca eklenmiştir). 
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dığı not edilir. Yasa koyucunun “hizmetin aksamasını engelleme” amaçlı 
takdir yetkisine referansın yanı sıra, makamların farklı niteliği49 öne sürülür. 

e. Başvurudaki “vekâlet” önerisinin reddi: İlgili görevlerin nite-
liği: Başvuruda, CB adayı olan mevcut CB, Başbakan ve Bakanlar için, 
“vekâleten sürdürme” önerisi vardı. Kararda “vekâlet”  sözcüğü kullanıl-
masa da, ilgili kişilerin “görevlerinden ayrılmaları ve bu görevlerin geçici 
olarak başkaları tarafından yürütülmesi” savı reddedilir50. 

Sonuç: Oy birliği ile, şu sonuca varılır: Any. md. 2 ve 10'a uygunluk; 
Any. md. 11'le ilgisizlik. 

 
4. DEĞERLENDİRME 
• Başvuruda stratejik hata (Any. md. 114): Başvuruda, Any. md. 

114 uyarınca 3 bakanın çekilmesi örnek verilir ve fakat diğer bakanlar ve 
Başbakan’ın çekilmemesine değinilmez. Zira, parlamenter rejimde parla-
menter olma zorunluluğu bulunan ve görevden ayrılması kabinenin otoma-
tikman dağılmasına neden olan Başbakan'ın çekilmesi, md. 114'te dahi ön-
görülmez. Bu durum, aslında başvuruda md. 114'e atıf yoluyla ortaya atılan 
tezi zayıflatır. Nitekim AYM, bu açığı kullanmıştır. 

• Md. 11'de sınırlı sayma yöntemi: Görevden çekilecek kişiler, 
sayma yolu ile belirlenir. Bazı ibâreler yoluyla (vb. makamlar, vs. kişiler) 
örnekleme tercih edilmediği ve ucu açık tutulmadığı için, liste genişletile-
mez. 

• Mevcut CB açısından: Mevcut CB listede sayılmadığı gibi, dahası 
“göreve devam etme”si, Any. (md. 102/4) ve Yasa (CSK, md. 4/4) normla-
rının da gereğidir. 

• Başbakan açısından: Başbakan'ın parlamenter rejimdeki 2 özelliği, 
görevi bırakma gereğinin temelini zayıflatır: Parlamenter olma zorunluluğu, 
görevi bırakması hâlinde kabinenin dağılması. 

• Bakanlar açısından: Genel seçimlerde 3 bakanın çekilmesine kar-
şın, CB seçimlerinde çekilme öngörülmez51. 
                                                      
49 Any. md. 114'te “Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların aday olmaları halinde görev-

den çekilme zorunluluğu getirilmemiş olmasının bu kişilerin görevlerinin niteliğinden 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır”. (AYM , K. 2012/96). 

50 “Kanun koyucunun..., seçim döneminde aksaklıklara neden olabileceğini gözeterek 
tercihini dava konusu kural doğrultusunda kullanması takdir yetkisi içindedir. Cumhur-
başkanı, Başbakan ve Bakanların diğer kamu görevlileri ile aynı hukuksal durumda ol-
dukları söylenemeyeceğinden[,]... görevden çekilme zorunluluğu getirilmemiş olmasında 
eşitlik ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır”. (AYM , K. 2012/96). 

51 Yerel seçimlere gelince; Aralık 2013'te Başbakan, çekilme zorunluluğu bulunmamasına 
karşın, bakanlarının görevlerinden ayrılacağını vurgulamıştır. Seçim adaletine katkıda 
bulunabilecek uygulamanın devamı temenni edilir. 
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• CB seçiminde görevden çekilme: 2839, 2972 ve 6271 no.lu Yasa 
normlarının birlikte yorumundan, md. 11’de sayılanlar dışındakiler için 
görevden çekilmenin gerekmediğini savunuyoruz. CB seçilenin TBMM 
üyeliğinin sona ermesi bir yana; mevcut CB, TBMM Başkanı, Başbakan, 
Bakanlar ve TBMM üyeleri için, CB seçimlerinde de aynı sonuca varılabilir. 

• Seçimlerde dürüstlük ve âdil yarışma: Sayılan kişiler açısından 
ayrılma, seçimde dürüstlük ve etik ilkeler açısından eleştiriler, Any. deği-
şikliğinin iade gerekçesi, TBMM-AK Raporu ve hatta TBMM-GK süre-
cinde de ileri sürülür52. Ancak, teknik anlamda aynı sonuca ulaşılamayabi-
lir. Zira, ilgili ki şiler, Any. ve Yasa’da sayma yoluyla belirlenenler dışında 
kaldığından, adaylık sürecinde sınırlayıcı rol oynayabilecek biçimde geniş-
letici bir yorum yapılmamalıdır. Öte yandan, “seçimlerde eşit ve âdil ko-
şullarda yarışma” gereği (CSK md. 11/1), “propaganda yayınlarının tam 
bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması” (CSK, md. 13/2) ile de ilişkilidir. 
Yasa içi uyum ve tutarlılık açısından, yerine ikame olunabilen makamların 
(örn. bakanlar) görevden ayrılması, makul ve gerekli görülebilir. Bakanlara 
çekilme zorunluluğu tartışmalı olduğundan, Any’ya aykırılık savını sonuca 
bağlamada AYM heyetinin hareket alanı sınırlı idi. 

 
C. SEÇİMLERDE PROPAGANDA (MD. 13/2) 
1. NORM (Altı çizili kısmın iptali istenir) 
“(2) Propaganda döneminde, Türkiye Radyo ve Televizyonlarında 

yapılacak propaganda yayınlarının tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde 
yapılması, YSK ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından sağ-
lanır” . 

Tasarı, TBMM-AK metni53 ve TBMM-GK'da kabul edilen nihaî me-
tin karşılaştırıldığında, f. 2 açısından fark olmadığı görülür. Md. “ge-
rekçe”si ise, konuyu belirten tek cümledir54. 

 
 
 
 
 

                                                      
52 A. KART: “… kamu görevlilerinin aday olması hâlinde istifa etmeleri esasını getiriyo-

ruz.... Başbakanı … Cumhurbaşkanını … Meclis Başkanını … bakanları niye eklemiyo-
ruz? /... Devlet imkânlarının propaganda aracı olarak kullanılmasının yolunu açmaz 
mı?”. TBMMTD , Dönem: 24, YY: 2, Birleşim: 53, T. 18.01.2012-Çarşamba., s. 22. 
http://goo.gl/uqJTVb 

53 Tasarı ve TBMM-AK metnini krş. için bkz. TBMM , op.cit., s. 45. 
54 Bkz. ibid., s. 7. 
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2. BAŞVURU55 
a. Any. md. 6’ya aykırılık: “Hukuka ciddî anlamda aykırılıklar” 

olarak nitelenen savın ilk dayanağı, Any. md. 6'dır. Bu açıdan, TRT'nin 
yetkisizliği savunulur56. 

b. Any. md. 67 ve 79’a aykırılık: CSK md. 13/2'nin “özensiz bir bi-
çimde kaleme alındığı” , “içerikteki özensizliğin biçime yansımış hâli”  ol-
duğu ve Any’ya aykırı düştüğü savunulur. Bu bağlamda, YSK’nın seçim-
leri denetimde “tek yetkili”  olduğu vurgulanır57. Ancak, belirtelim ki, 
TRT’ye verilen yetkinin konusu, zaten “denetim” değildir. Nitekim izleyen 
paragrafta, TRT’ye propaganda sürecinde denetim yetkisi verilmediği 
eklenir58. 

c. Any. md. 67 ve 79: Propaganda sürecinde denetimsizlik : Propa-
ganda sürecinde denetimsizliğin kuşku ve endişe doğuracağı; sonraki dene-
timin ise bu sakıncaları, “ihlâllerin fiili sonuçları” nı ve “olu şan kamu za-
rarı” nı gideremeyeceği savunulur. Gerekçedeki “kayıt dışı propaganda”59 
deyimi eleştirilebilir ise de, temel tartışma önemlidir60. 

 
3. KARAR 
a. Any. md. 67 açısından: Gerekçe yokluğu: Any. md. 67’ye uy-

gunluk sonucuna varılmasına karşın, tartışma yapılmaz; yalnızca normun 

                                                      
55 Girişte, CSK md. 11/1 açısından dayanılan normlar tekrarlanır. Oysa, metinde, Any. md. 

6, 67, 79'la ilişki irdelenir. 
56 “… propaganda yayınlarının tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması için [YSK]  yanında 

[TRT] de görevlendirilmiş bulunmaktadır. [TRT’nin]  Anayasada böyle bir yetkisi yoktur; 
… bu yetkisini Anayasadan değil, Anayasa hilâfına Kanun’dan almaktadır”. (AYM , K. 
2012/96). 

57 “… başka hiçbir güce, organa ya da kuruluşa yetki, inisiyatif ve takdir hakkı tanınmamış-
tır; yegâne görevli ve yetkili organ 'yargı'dır ve yargı organı bu yetkisini … sadece 
[YSK]  eliyle kullanır”. (AYM , K. 2012/96). 

58 “Anayasada TRT’ye seçim sürecinin olağan bir unsuru olan propagandayı düzenleme ya 
da yönetme konusunda herhangi bir yetki / işlev / mezûniyet verilmemiştir” . (AYM , K. 
2012/96). 

59 Deyim, ifade özgürlüğünün özgün bir biçimi olan seçimlerde propagandanın “izin sis-
temi”ne bağlandığı gibi yanlış bir izlenim yansıtır. Yine başvuruda, CSK md. 14 açısın-
dan kullanılan “kayıt dışı finansman”, bilinen ve hukuken tanımlı bir ibâredir. Buna kar-
şın, “kayıt dışı propaganda”, yeni ve fakat tanımlayamadığımız bir ibâredir. 

60 “… parlamenter sistemde eksik olan şeffaflık ve denetimsizlik hali Cumhurbaşkanlığı 
seçimine de tamamen yansıtılmış olmaktadır. /... Böylece 'kayıt dışı propagandaya' fırsat 
verilmiş olacak ve … Cumhurbaşkanlığı seçiminin 'meşrûiyeti' dahi tartışılır hâle gele-
cektir” . (AYM , K. 2012/96). 
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amacı belirtilmekle yetinilir61. Bu ise, esasen yargısal karar gerekçesi 
değil, ancak normun konuluş gerekçesi olabilir (idi)62. 

b. Any. md. 79 açısından: Aykırılık savı, 3 gerekçe ile reddedilir: 
TRT'nin yayınlarda özgün konumu ve “uzman kuruluş”63 özelliği; TRT 
yetkisinin “denetim” niteliği taşımadığı64; YSK yetkilerinin sınırlanma-
dığı65. 

Sonuç: Oy birliği ile, şu sonuçlara varılır: Any. md. 67 ve 79’a uy-
gunluk; md. 6 ile ilgisizlik. 

 
4. DEĞERLENDİRME 
• Başvuru ve karar gerekçeleri ekseninde, şu soru ve yanıtlar önemlidir: 
� Yargı kurumu olmayan TRT, seçimleri denetleyebilir mi? Hayır 

(tek yetkili YSK’dır). 
� YSK, doktrin ve AYM’ce mahkeme olarak sayılır mı? Hayır. 
� TRT’ye seçim sürecinde tanınan işlev, denetim işlevi midir? Hayır. 
• Any’ya açık bir aykırılık göremiyoruz. Ancak, tarafsızlık vurgusu 

önemlidir. 
 
D. ADAYLARA MALÎ YARDIM (MD. 14/2, 3, 4, 6) 
1. NORM (Altı çizili kısımların iptali istenir): 
“(2)... Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşme-

sini müteakip Resmî Gazetede yayımlanır. 
(3)... Alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müs-

tesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez. 
(4)... Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kul-

lanılır ve başka bir amaç için tahsis edilemez. 

                                                      
61 “Seçimlerin dürüstlük içinde ve [Any. md. 67'de] yer alan ilkelere uygun bir şekilde 

yapılmasını güvence altına almak”. (AYM , K. 2012/96). 
62 Nitekim cümle, md. gerekçesindeki cümlenin hemen hemen kopyasıdır. 
63 “… Yayınlara ilişkin belirtilen hususlarda uzman kuruluş [TRT] olduğundan propa-

ganda adaletinin sağlanmasında [YSK’nın] yanı sıra [TRT’ye de] … ödev yüklendiği 
anlaşılmaktadır. [TRT] bu yayınların planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğundan, propa-
ganda yayınlarının düzenlenmesinde adaletin sağlanması ödevinin doğrudan muhatabı-
dır” (AYM , K. 2012/96). Daha ziyade birey alanı için kullanılan “ödev” yerine, “görev”  
sözcüğü uygun düşer. 

64 “ [TRT’ye] propaganda yayınlarının tam bir tarafsızlık ve eşitlik  içinde yapılması husu-
sunda ödev yüklenmesinde seçimlerin yargının yönetimi ve denetimi altında yapılması 
ilkesine aykırılık yoktur”. (AYM , K. 2012/96). 

65 “ [YSK’nın]  denetim ve gözetim yetkilerine herhangi bir sınırlama getirilmemiştir” . 
(AYM , K. 2012/96). 
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(6) Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve 
belgeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde 
[YSK’ya]  sunulur. [YSK] bir ay içinde, seçim hesaplarını inceler ve 
varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit 
eder. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla [YSK] 
tarafından adaylara uygun bir süre verilir.... Kurul bu görevi yerine geti-
rirken Sayıştay['] dan ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından 
yardım alabilir” . 

Özetle, birçok “kısmî iptal”  talebi söz konusudur. Tasarı'daki md. 14, 
TBMM-AK'de genişletilmiştir66. Md. gerekçesi ise, diğerlerinden farklı 
olarak, hukukî anlamda “gerekçe”dir; hatta bazı ilkeler67 içerir. 

 
2. BAŞVURU 
a. “Anayasa Hukuku sistematiği” ve “hukukun genel ilkeleri”ne 

aykırılık : Her 2 argüman eleştirilebilir 68. 
b. Mal bildiriminin zamanı (f. 2, c. son): Gerekçe, 2 boyutludur: 

Any. ve Yasa. 
• Üst metne/Any’ya “aykırılık” : Md. 67 ve 7969; 
• Yasa içi “uyumsuzluk”: F. 2’nin, f. 4’te geçen “ şeffaflık”la çeliş-

tiği70. 
c. Bağış açısından denetimsizlik: Kayıt dışı finansman ve meşrui-

yet krizi : Md. 14'ün, bu açıdan birçok sorun potansiyeli taşıdığı savunu-
lur71. 

                                                      
66 Krş. için bkz. TBMM , op.cit., ss. 45-47. 
67 Örneğin, f. 2 açısından, “seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacı”. Ibid., s. 8. 
68 Ancak, “Anayasa Hukuku sistematiği”  ile neyin kastedildiği belirsizdir. Öte yandan, 

“hukukun genel ilkeleri”ne dayanılmasına karşın, herhangi bir genel ilkenin tartışılması 
yerine, “pozitif anayasa normları” kullanılır. Aynı yönde bkz infra., dp. 94. 

69 Seçilen adayın mal bildiriminin seçimden sonraya bırakılmasının, hem “Kanun’un bizzat 
kendisi ile çelişmekte” , hem de Any. md. 67, 68 ve 79'la “çatışmakta” olduğu savunulur. 
(AYM , K. 2012/96). Ancak, yeterli tartışma yapılmaz. 

70 “... seçilen kişinin seçimden sonra mal bildiriminde bulunmasının 'şeffaflık ilkesi' ile 
bağdaştığı söylenemez.... Şeffaflık ilkesi, adayların mal bildirimlerinin seçimden önce bil-
dirmelerini gerekli ve zorunlu kılar” (AYM , K. 2012/96). Cümlede düşüklük vardır. Ge-
rekçede ayrıca, “malî şeffaflık” ibâresi de kullanılır. 

71 “... bağış öncesinde herhangi bir yasal denetimin olmaması, yardım yapacak kişi ve 
kuruluşların bu konudaki malî denetimlerinin belirsizliği;... kuşku ve endişeleri berabe-
rinde getirecektir. … ‘kayıt dışı finansmana’ fırsat verilecek ve Cumhurbaşkanlığı seçi-
minin... 'meşrû olup olmadığı' tartışma konusu yapılacaktır”. (AYM , K. 2012/96). 
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d. Malî yardıma eleştiri: Anayasal dayanak yokluğu: CB adayla-
rının finansmanı tartışılırken, Any. md. 102’de malî yardıma yer verilme-
diği vurgulanır ve bazı saptamalara yer verilir. 

aa. Ön saptamalar: Bir AYM kararına72 referansla, 4 sonuca varılır: 
• Partilere malî yardım, demokraside iktidar-muhalefet dengesi 

gereğidir73; 
• CB adaylarına malî yardım zorunluluğu yoktur74; 
• Any'da, CB adaylarına malî yardım düzenlenmez75; 
• Partilere yardımın Yasa ile CB adaylarına teşmil edilmesinin, 

Anayasal dayanağı yoktur76. 
bb. Görüşümüz: “Anayasal dayanak yokluğu” değil, “devlet yar-

dımı yokluğu” : Başvuruda eleştirilen konu, adaylara devlet yardımıdır. 
Ancak, Any. değişikliği ve Yasa'da konu düzenlenmez. CSK'da düzenlenen 
husus, devlet yardımı değil, yalnızca kişilerden yardım ve bağışlardır. Baş-
vuruda, bir yandan, CB adaylarının seçim finansmanının kendi olanaklarına 
bırakılmış olması eleştirilir; öte yandan, md. 14, - karardan 41 yıl önceki bir 
AYM kararına referansla- Any'da düzenlenmeyen devlet yardımı sanki 
Yasa ile öngörülüyormuş gibi okunur. Hem kendi içinde çelişen, hem de 
yanlış çıkış noktası yansıtan bu durumu anlamak, fevkalâde güçtür. Kaldı 
ki, başvurunun devamında yer alan saptamalar (e), bu kanımızı doğrula-
maktadır. 

                                                      
72 AYM , K.T. 02.02.1971, E. 1970/12, K. 1971/13; R.G., T. 09.07.1971, S. 13890. Ancak, 

duyulan kuşku üzerine, AYM web sitesinden yapılan kontrolde (http://goo.gl/lvIiGm), 
başvuruda metnin değiştirilerek aktarıldığı fark edilmiştir. 

73 “...gereklilik, tamamen 'muhalefet görevini ifa eden siyasî partilerin yürütme organına 
(iktidara) karşı korunması...' ihtiyacından doğmaktadır”. (AYM , K. 2012/96). 

74 “Devlet’in başkaca bir kamu kurumuna, kuruluşuna... malî yardım yapma yükümlülüğü 
yoktur”. (AYM , K. 2012/96). CB adaylarının, partiler gibi vazgeçilmez unsur olup olma-
dıklarının yanı sıra, partilerin -gerekçede iddia edildiği gibi- kamusal kuruluşlar olup ol-
madığı, tartışılabilir. 

75 “Anayasa Koyucu,... Cumhurbaşkanı adaylarına da yardım yapılması gerektiği görüşünü 
benimsemiş olsa idi,... 102 nci maddesinde yer verirdi!”. (AYM , K. 2012/96). “Anayasa 
koyucu” nitelemesi, “siyasî partiler”  deyiminden hareketle, 1982’nin ilk metnini işaret 
etse de; “Cumhurbaşkanı adaylarına da” ibâresi açısından uygun düşmez. Zira, 2007'de 
Any. değişikliği ile norm üreten irade, “aslî kurucu” iktidarı çağrıştıran “anayasa ko-
yucu” irade değil, anayasayı değiştiren (“türev/talî kurucu”) iktidardır. 

76 Any. md. 102’de “yer almayan bir düzenlemenin, 'siyasî partilerin demokratik siyasî 
hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu' ve 'siyasî partilere malî yardım yapılması 
gerektiği' yönündeki Anayasal ilkelerden esinlenilerek Cumhurbaşkanlığı seçimine de 
teşmil edilmesi... Anayasal ilkelerle çelişmekte ve çatışmaktadır. /... düzenlemenin yasal 
dayanağını [Any. md. 102’de] bulabilmek mümkün değildir” . (AYM , K. 2012/96). Alın-
tıdaki “ yasal dayanağını”  ibâresi, hatalıdır. Zira, Any. md. 102'den söz edilmektedir. 
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e. Devlet yardımı yokluğuna eleştiri : 2007 değişikliklerinin “Baş-
kanlık Sistemi Kurgusu” taşıdığı ve devlet yardımı yokluğunun CB seçi-
minde finansal kargaşa yaratacağı savunulur77. Sonuç olarak başvuru, iki 
açıdan (d ve e) çelişkilidir. 

f. Hükûmet, sermaye ve farklı çevrelerin güdümünde CB adayı 
savı: Bu ve diğer birçok kısımda, “herkesin” CB yerine, belli çevrelerin 
güdümünde CB makamı vurgusu yer alır78. 

g. “Siyasî geleneklere aykırılık” (f. 3 ve 4): Gerçek kişilerden yar-
dım ve bağış, “Anayasaya açıkça aykırı hükümler” olarak nitelenir. Ancak, 
hangi Any. normları ile çeliştiği belirtilmez, “gelenekler”e referans yapı-
lır79. Any'ya “açıkça”  aykırılık iddiasının hukukî karşılığı, Any'dan “açık”  
bir normun kanıt olarak gösterilmesi zorunluluğunu beraberinde getirir; 
buna karşın, iddiayı kanıtlamada “gelenekler”e başvuru ile geçiştirme ter-
cihini anlamak güçtür. 

h. Belgelerin seçimi izleyen 10 gün içinde YSK’ya sunulması (f. 6, 
c. 1 ve 2): 2 açıdan eleştirilir:  Any. md. 6/3'e aykırılık (YSK’ya, Any'da 
olmayan bir görev verildiği)80; Any. md. 67, 68 ve 79'a dolaylı aykırılık 
(Yasa'daki “şeffaflık” ilkesi)81. 

                                                      
77 “Cumhurbaşkanlığı adaylığında gerekli olan malî kaynak, adayın kendi yaratacağı ola-

naklara bırakılmıştır. Afakî, nesnellikten uzak ve malî gücü çok yüksek olan kişilerin 
Cumhurbaşkanı seçilebilmelerine olanak sağlayan bir seçim sistemi kabul edilmiştir. 
Belli bir eleme sonrası hazineden alınabilecek eşit yardımlarla herkesin aday olabilme 
ideali kabul edilmeyip, …” (AYM , K. 2012/96). 

78 “... hükûmet olanakları,... finans kaynakları ve... kişi ve sermaye gruplarının aday 
çıkarabileceği bir seçim sistemi benimsenmiştir.... sâde bir vatandaşın, halktan birinin 
veya bugüne kadar seçilen Cumhurbaşkanları profillerine yakın bir kişinin seçilebilme 
olasılığı yoktur”. (AYM , K. 2012/96). 

79 “Gerçek kişilerden yardım ve bağış alınması 'siyasî geleneklerimize ters' bir uygulama-
dır.... yakın işadamları, holdingler, sermaye odakları gibi kişi ve kuruluşlar belirmesi ka-
çınılmazdır.... 'herkesin' olması gereken Cumhurbaşkanı, 'paraca güçlü bir takım kişi 
veya kuruluşların'  Cumhurbaşkanı olarak anılabilecektir”. (AYM , K. 2012/96). 

80 Md. 14/6'da iptali istenilen c. 1 ve 2, c. 5'le birlikte değerlendirilir: “ [YSK] , malî konu-
larda uzman değildir ; uzman olmadığı için de seçim hesaplarını inceleyip varsa usul-
süzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını sağlıklı bir biçimde belirleyebilmesi 
mümkün olamaz. … [YSK’nın]  'seçim hesaplarını inceleme' görevi mevcut değildir; 
böylece, … [YSK’ya]  ‘Anayasada yer almayan bir görev’ … ve ‘kaynağını Anayasadan 
almayan bir Devlet yetkisi’ … verilmektedir”. (AYM , K. 2012/96). 

81 Gerekçede kullanılan “şeffaflık” ilkesi, Any. normlarında doğrudan yer almaz, yorum 
yoluyla “seçimin... dürüstlüğü” nü öngören md. 67'den yorum yoluyla çıkarılır. Dolayı-
sıyla gerekçe, Any'da değil, Yasa'da (md. 14/4) ve bir md. gerekçesinde (14/2) yer alan 
“seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacı” ibâresinin yoruma dâhil edilmesiyle oluştu-
rulur: “Cumhurbaşkanı Seçimi’nde amaç 'şeffaflığın sağlanması' ise... bilgi ve belgele-
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i. “Adaylara” sözcüğü (f. 6, c. 3): YSK denetimi sonrası “tespit 
edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla... adaylara uygun bir süre ve-
ril” mesine ilişkin hükümdeki “adaylara”  sözcüğü, 2 açıdan Any’ya aykırı 
bulunur: Dil ve mantık açısından82; hukuksal açıdan83. 

j. Diğer nitelemeler: CSK md. 14, “Ki şiye Özgü”84, “adrese tes-
lim” , TBMM Any. Komisyonlarının “müktesebâtı, ciddiyeti ve tarihî so-
rumluluğuyla bağdaşmayan” ve sonuç olarak “iptali gereken bir hüküm” 
olarak nitelenir. 

 
3. KARAR 
a. f. 2, c. son: Öncelikle, başvuruda dayanılan Any. normlarında 

“ şeffaflık” ilkesinin yer almadığı, CSK md. 14/2 ve Any. arasında ilişki 
bulunmadığı belirtilir; ancak Any. md. 67'den yorum yoluyla çıkarılabile-
cek “şeffaflık” ilkesini sağlamada TBMM’nin “takdir yetkisi”ne sahip ol-
duğu vurgulanır85. Ardından, normun amacından çıkışla, Any’ya aykırılık 
savı reddedilir86. 

b. F. 3, c. 2 ve 3: Devlet aygıtının klasik yetkilerinden olan vergi-
lendirme hususunda devletin tekel konumu ve TBMM’nin “takdir yet-
kisi”nden hareketle, aykırılık savı reddedilir. CB adaylarına bağış izni ve 
ödünç yasağının amacı, “Cumhurbaşkanı seçilen kişinin tarafsızlığını ve 

                                                                                                                                 
rin,... seçimden sonra değil , Cumhurbaşkanı seçiminden önceki bir süreçte verilmesi 
halinde söz konusu olabilir”. (AYM , K. 2012/96). 

82 Sözcüğün, “dil ve anlatım kurallarına, kanun yapım tekniğine, hukuka ve mantığa”  ay-
kırı düştüğü vurgulanır. 

83 “Başka bir deyişle [metinde, “değişle” ], eksiklerin giderilmesi amacıyla adaylara 
'seçimden sonra' uygun süre verileceği öngörülmektedir. Seçimden sonra ise, ortada bir 
'aday'dan söz edilmesi olanaksızdır; seçim yapılmış ve seçilen kişi artık 'aday' statüsün-
den bırakıp, Cumhurbaşkanı seçilmiştir” . (AYM , K. 2012/96). “Değişle” sözcüğü, baş-
vuruda 6 cümlenin 5'inde bu şekilde kullanılır. Ayrıca, “bırakıp” sözcüğü yerine, “çıkıp”, 
“sıyrılıp”, “ayrılıp”, vb. denilebilirdi. 

84 “Ki şiye Özgü” ibaresinin büyük harflerle yazılması, mânidârdır. Şu hâlde, doğrusu, 
“Ki şi’ye”  biçiminde olmalıdır. 

85 “Bu maddelerden hiçbirisinde seçim kampanyalarının finansal şeffaflığına ilişkin bir 
hüküm bulunmamaktadır. [Any. md. 67'de] yer alan... ilkelerin bütününden seçim kam-
panyalarının şeffaflığının sağlanması gerekliliği çıkarılabilirse de[,] bu şeffaflığın nasıl 
sağlanacağını belirlemek önemli ölçüde yasama organının takdir yetkisi içindedir”. 
(AYM , K. 2012/96). 

86 “... adayların mal varlığı üzerinden bir seçim propagandası yapılmasını sağlamak değil, 
Cumhurbaşkanı seçilen kişinin mal varlığının kamuoyu tarafından öğrenilmesine ve 
Cumhurbaşkanlığı süresince meydana gelecek değişikliklerin denetimine imkân vererek 
kamu yönetiminde açıklığı ve demokratik hesap verebilirliği sağlamak...” (AYM , K. 
2012/96). 
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bağımsızlığını güvence altına almak”; bağışlarda tavan öngörülmesi ve 
YSK’ca belirlenecek miktarı aşan bağışların bankada açılan seçim hesa-
bına yatırılması zorunluluğunun amacı ise, “bağışların şeffaflığını sağ-
lamak”tır. Ayrıca, Any. md. 6, 67, 68, 79, 101 ve 102 ile ilgi kurulmaz87. 

c. F. 4, c. son: CSK’daki amacı (şeffaflık) sağlamada TBMM’nin 
takdir yetkisine referansla, Any. md. 67’ye aykırılık savı da reddedilir. 

d. F. 6, c. 1: Any. normları özetlenir ve şeffaflığı sağlamada 
TBMM’nin takdir yetkisi tekrarlanır88. Kanımızca, seçimlerin finansma-
nında şeffaflığın, gerekçede geçen, “bu şeffaflığın nasıl sağlanacağını be-
lirlemek”ten öte, “ne zaman?” sorusu ile de yakından ilintili olduğu göz 
ardı edilmemelidir. “Malî denetim(sizlik)”, Türkiye'de ciddi sorun alanla-
rından biridir. Seçim dönemi harcamalarındaki usûlsüzlüklerin, seçim son-
rasında sorgulanması güçleşebilir. Eleştirilerin, CB seçilen kişi açısından 
yerinde bir kaygıyı yansıttığını kabul etmek gerekir. Ne var ki, malî deneti-
min teknik boyutuna yeterince vakıf olamadığımız için, aykırılık açısından 
kesin bir sonuca varamıyoruz. 

e. F. 6, c. 2: Başvuruda, Any. md. 79'da YSK’ya seçim hesaplarını 
denetleme yetkisi tanınmadığı, CSK’da tanınan yetkinin Any. md. 6, 67, 68, 
79, 101 ve 102’ye aykırı düştüğü savunulmaktaydı. İddia, 2 argümanla red-
dedilir: Seçimlerin yönetimi ve denetiminde YSK'nın “genel yetkili” ol-
duğu89; yasama işlevi: “Aslîlik” ilkesinden hareketle, “takdir yetkisi” 90. 

                                                      
87 Sayılan maddeler, başvuruda dayanılan Any. normlarının da tümüdür. Diğer bir deyişle, 

başvuruda öne sürülen hiçbir dayanağın tartışılması gerekmediğinden, esasında Any’ya 
“uygunluk”tan öte, “ilgisizlik”  sonucuna ulaşıldığı vurgulanabilir. Anayasa yargısının 
işlevi ve any. yargıcının görevi de, zaten budur: Normun TBMM’de üretimi sırasında 
(masumiyet karinesi benzeri) “uygunluk karinesi” varsayımı geçerli olduğu için, ilkin (ve 
iptal kararı için zorunlu olarak) Any’ya “uygunluğu” değil, “aykırılığı” ispat etme yü-
kümlülüğü; ikinci olarak, başvurudaki “aykırılık” iddialarını çürütme veya bizzat kendi-
nin vardığı “ilgisizlik” iddialarını kanıtlama. Ancak bu sonuca varılırken, ilgisizliği ka-
nıtlama gereksinimi duyulmaz, normun amacını tekrarlamakla yetinilir. Kaldı ki, üst 
normla ilgisizliği kanıtlamak, hem “zor” dur, hem de “zorunlu”  olup olmadığı tartışmalıdır. 

88 “ İptali istenen kuralda seçim hesaplarının denetiminin seçim sonuçlarının kesinleşmesin-
den sonra yapılması öngörülmüştür.... Bu şeffaflığın nasıl sağlanacağını belirlemek ya-
sama organının takdir yetkisi içindedir” . (AYM , K. 2012/96). 

89 Seçim kampanyasının finansmanında şeffaflığının sağlanmasının, seçimlerin demokratik 
süreci açısından büyük önem taşıdığı vurgulanır. Seçimlerin “yönetimi ve denetimi” 
(Any. md. 67/2) bağlamında, sürece ilişkin “bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları in-
celeme ve kesin karara bağlama” (Any. md. 79/2) yetkilerinin YSK’ya verildiği, deneti-
min de bu kapsamda olduğu sonucuna varılır: “... seçim hesaplarının denetimi bu yetkiler 
kapsamındadır”. (AYM , K. 2012/96). 

90 Aykırılık savı reddedilirken, “yasama yetkisinin aslîliği”  ilkesine de dayanılır: “Kaldı ki 
yasama yetkisi asli bir yetki olup yasama organının herhangi bir konuda bir yasal dü-
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Her iki argüman, nüanslıdır. İlkin denetimin kapsam dâhilinde olduğu 
savunulurken; izleyen cümlede, Any. normu ile yetkilendirme olmasa dahi, 
aslîlik ve genellik ilkelerinden hareketle “takdir yetkisi”ne başvurulur. 

f. F. 6, c. 3: Gramatik analize, aynı yönde yanıt: Any. md. 101 ve 
102 ekseninde, “adaylara”  sözcüğünün iptal istemi reddedilir91. Deyim 
yerinde ise, gramatik analize, aynı analizle karşılık verilir: Seçim dönemi 
belgelerinin incelendiği, bu dönemde hâlihazırda yarışan kişilerin ise halen 
“aday”  olduğu... 

g. F. 6, c. 5 (YSK denetiminde Sayıştay'dan yardım alınması): 
Any. md. 79/2’ye aykırılık savı reddedilir. Gerekçede, aynı f’da yer alan c. 
2 ve 3'e ilişkin daha önce yapılan değerlendirmelerin yanı sıra, Any. md. 
160’a atıf yapılır92. 

Sonuç: Oy birliği ile, şu sonuca varılır: 7 noktada iptal isteminin 
reddi (Any. normları ile uygunluk veya ilgisizlik). 

 
4. DEĞERLENDİRME 
Başvuruda öne sürülen birçok “kısmî iptal” talebi, kabul görmez. Çok 

sayıda norm tartışıldığından, değerlendirmeler ilgili kısımlara eklenmiştir. 
 
E. CB TUTANAĞI VE YEM İN TÖRENİ (MD. 21/1) 
1. NORM (Altı çizili kısımların iptali istenir) 
“(1) Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, [TBMM]  

Genel Kurulunda, [TBMM]  Başkanı tarafından verilir ve aynı oturumda 
andiçme töreni yapılır....”. 

                                                                                                                                 
zenleme yapabilmesi için Anayasa tarafından özel olarak yetkilendirilmiş olmasına gerek 
yoktur.... bir kanunla [YSK’ya]  seçim hesaplarını denetleme yetkisi tanınabilmesi için 
öncelikle böyle bir yetkinin Anayasa tarafından tanınması gerektiği söylenemez” . 
(AYM , K. 2012/96). 

91 “Söz konusu denetim seçimden sonra yapılmış olsa da seçim sürecinde yapılan bağışlar 
ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden ve seçim öncesindeki işlemlere ilişkin 
bir denetimdir.... seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle adaylık statüsü sona ermekte ve se-
çimi kazanan aday Cumhurbaşkanı statüsü elde etmekteyse de[,] bu kural seçime katılan 
bütün adaylarla ilgili olduğundan Kanun’da ‘aday’ kavramına yer verildiği anlaşıl-
maktadır”. (AYM , K. 2012/96). 

92 “... seçim hesaplarının denetiminin [YSK’ca] yapılması ve bu denetim sırasında Sayış-
tay[']dan ya da diğer kamu kurumlarından yardım almasının [Any. md. 79’da] yer alan 
yetkiler kapsamı dışında olduğu söylenemez.... Kaldı ki, [Any. md. 160’a] göre Sayış-
tay[']ın görevleri arasında kanunlarla verilen inceleme ve denetlemeleri yapmak da 
bulunmaktadır”. (AYM , K. 2012/96). 
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İlk gözlemimiz, iptali istenilen kısmın kapsamına ilişkindir93. Yasa 
sürecindeki metinler aynıdır. Md. “gerekçe”si ise, konuyu belirten cümle-
lerden oluşur94. 

 
2. BAŞVURU 
a. “Anayasa Hukuku sistematiği” ve “hukukun genel ilkeleri”ne 

aykırılık : CSK md. 14 gibi, md. 21'in de, “Anayasa Hukuku sistematiği 
yanında, hukukun genel ilkelerine de aykırı” olduğu savunulur95. 

b. Any’nın Başlangıç kısmına aykırılık: Kuvvetler ayrılı ğı: 
Kuvvetler ayrılığının, Any. Başlangıç kısmı para. IV’te “çok açık bir 
biçimde dile getiril”diği vurgulanır. Fakat bu “çok açık”  vurgu ile CSK 
md. 20 arasında ne tür bir ilişki kurulduğu konusunda, “açıkça”  analiz 
yapılmaz. 

c. Any. md. 11’e aykırılık: Any. md. 11 metni verilmesine karşın, 
normla ilişki kurulmaz. 

d. Any. md. 79’a aykırılık: Öncelikle, -yanlış bir yorumla- CSK 
md. 20 ve 21 arasında çelişki olduğu savunulur96. Tutanağın TBMM 
Başkanı yerine YSK'ca verilmesi gerektiği, şu ilginç gerekçe ile savu-
nulur: “Anayasanın 79. maddesinde belirtilen ‘seçimlerin başlamasından, 
bitimine kadar sorumluluk [YSK’nındır] ’ hükmünce,... tutanağın... 
[YSK’ca] verilmesi,... demokrasinin bir gereği” dir. Ne var ki, yorum ve 
sonuç tartışmalı, alıntılanan Any. metni ise yanlıştır. Değerlendirme 
başlığında analiz edilecektir. 

 
3. KARAR 
a. Başlangıç, para. IV: “Kuvvetler ayrılı ğı” : Başvuruda “erkler ay-

rılığı” na yer verilmiş, ancak tartışılmamıştı. Kararda ise, başvuruda bu tür 

                                                      
93 Zira, ilgili kısmın iptali durumunda, geri kalan hüküm, “ve...” bağlacı ile başlayan tutar-

sız bir cümle olacaktı. Ancak, AYM iptal kararı verse idi, 6216 no.lu AYM Yasası md. 
43/4 ekseninde bağlacın da “uygulanamaması sonucunu doğur” acağı savıyla, “keyfiyeti 
gerekçesinde belirtmek şartıyla..., uygulama kabiliyeti kalmayan” kısmı da iptal edebile-
ceği kanısındayız. Bu yetki, esasen AYM’nin “istemle bağlı olma” ilkesinin de başlıca 
istisnası sayılabilir. 

94 TBMM , op.cit., s. 8. 
95 Md. 14 için eleştirimiz, md. 21 açısından aynen geçerlidir. Bkz. supra., dp. 67. 
96 “… tutanak düzenlenmesi görevinin [YSK’ya]  ait olduğu belirtildikten sonra,... ‘... 

düzenlenen tutanak, [TBMM] Genel Kurulunda, [TBMM]  Başkanı tarafından verilir…’ 
hükmüne yer vermek, maddeler arasında tam bir çelişki teşkil etmekte”dir. (AYM , K. 
2012/96). 
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bir tartışma yapılmış gibi özetleme yoluna gidilir97. Kararın izleyen 
paragraflarında ise, adı geçen ilkeye aykırılığın olmadığı açıkça belirtilir98. 

b. Tutanağı “kabul”, “düzenleme” ve “verme”nin farklı i şlemler 
olduğu: Başvurudaki aykırılık gerekçesi zayıf olup, ayrıca söz konusu iş-
lemler de karıştırılmaktaydı99. Nitekim kararda, CSK md. 20 ve 21'in konu-
ları isabetle ayrılır ve her iki yetkinin farklılığı vurgulanır100. 

c. Tutanağın TBMM Ba şkanı’nca verilmesi: Seçim denetimi ve 
erkler ayrılı ğı: Tutanağın TBMM Başkanı'nca verilmesinin Any. normları, 
seçimlerin denetimi ve erkler ayrılığına aykırı olmadığı, hatta Yasa'daki 
tercihin olumlu ve isabetli olduğu vurgulanır. 

Sonuç: Oy birliği ile, şu sonuçlara varılır: Any. Başlangıç ve md. 
79’a uygunluk; Any. md. 11’le ilgisizlik. 

 
4. DEĞERLENDİRME 
• Any. normunu saptırma: Gerekçe metninde, md. 79 hükmü 

aktarılırken, “seçimlerin başlamasından, bitimine kadar sorumluluk 
[YSK’nındır] ” ibâresi geçer. Ne var ki, Any. metni imiş gibi aktarılan kı-
sım, yanlıştır. Md. 79'da, “seçimlerin başlamasından bitimine kadar” kısmı 
mevcut olmasına karşın, gerekçede eklenen “sorumluluk”  çok geniş bir 
kavramdır ve Any’da geçmez. 

• CB tutanaklarını düzenleme ve sunma farkı: Any md. 79/1, 
YSK'nın yetkisi açısından, “Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul 
etme” ile biter. Oysa ki, CSK md. 21, “tutanakları kabul” veya “düzen-
leme” değil, “seçilen CB adına düzenlenen” tutanağın (ki, YSK düzenler), 
TBMM Başkanı’nca “verilmesi” ne ilişkindir. Başvuruda, “bir ki şinin 
Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı düzenleme görev ve yetkisi, sa-
dece ve sadece [YSK’ya]  aittir”  denilir, ama bu görevin “sadece ve sadece” 
tutanağı düzenleme" ile sınırlı olduğu unutulur. Oysa ki, tutanağı sunma, 

                                                      
97 Karardaki başvuru özetinde yer alan bir cümle, erkler ayrılığı ile çelişki oluşturur: “Dava 

dilekçesinde, Kanun’da Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını düzenleme yetkisi ile tuta-
nağın ayrılarak farklı organlara verilmesinin … kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu 
ileri sürülmüştür” . (AYM , K. 2012/96). 

98 Bkz. infra, c başlığı. 
99 Kaldı ki, başvuruda da, “tutanağı düzenleme görev ve yetkisi, sadece ve sadece [YSK’ya]  

aittir”  denilir, ancak tutanağı sunuşun da YSK’ya ait olduğu belirtilmez. İşte yüzdendir 
ki, Any. normunu tırnak içinde verirken bir manevraya gidilerek metin değiştirilmi ş, ek-
lenen “sorumluluk”  sözcüğü ile bu yönde yapay bir dayanak oluşturulmaya çalışılmıştır. 

100 CSK md. 20’de, “... seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra [YSK]  tarafından... 
tutanak düzenleneceği öngörülmüştür”.  Md. 21’de ise, “... [YSK’ca] hazırlanan tutana-
ğın,... [TBMM]  Başkanı tarafından seçilen Cumhurbaşkanına verilmesi … düzenlen-
mektedir”. (AYM , K. 2012/96). 
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Any md. 79'da geçen seçim süreci kapsamına dâhil değildir. Any. normuna 
“sorumluluk” eklenerek, YSK yetkisi, “tutanağı verme”ye teşmil edilmiş 
ve genişletilmiştir. Başvurunun diğer birçok kısmında “yetkinin dayanağı”  
ilkesine referans yapılmasına karşın, bu noktada yetkinin bu yolla genişle-
tilmesi, ciddi bir çelişki olarak değerlendirilebilir. 

• Başvurudaki yasa içi çelişki ve üst norma aykırılık savları: 
Birbiri ile ili şkili tutanağı düzenleme ve verme yetkilerinin farklı organlara 
tanınmasını öngören CSK md. 20 ve 21'in çeliştiği yorumuna katılamıyo-
ruz. Öte yandan, Any’ya aykırılık gerekçesinde “erkler ayrılığı”nı içeren 
Any. Başlangıç para. IV'e dayanılma mantığını anlamak zordur. Yasa 
normları arasında çelişki iddiası içeren başvurunun bizzat kendisinde, iddia-
dayanak çelişkisi gözlenir. 

• YSK'nın yetkisinin kapsamı: Kaldı ki, alıntılanan Any. normuna 
“sorumluluk” sözcüğünün eklenmesi yoluyla oluşturulan sapma dahi, ge-
rekçeyi tutarsızlıktan kurtarmaya yetmemektedir. Zira, sorumluluğun za-
mansal sınırı, her hâlükârda, seçimlerin “başlaması ve bitimi” arası ile sı-
nırlı dilimdir. Oysa ki, “yetkide dar yorum” ilkesi gereği, tutanağı tanzimle 
birlikte, YSK'nın yetkisinin de sonlandığı açıktır. 

• CB seçiminin sonuçlanması ve YSK'nın yetkisi: Öte yandan, 
YSK'nın yetkisi ve sorumluluğu, şikâyet vaki olduğu takdirde “seçim son-
rası”na dek uzansa da, CB seçiminin sonuçlanması ile sona erer. Dolayı-
sıyla, seçimin kesinleşmesi sonrası tutanağın verilmesi açısından TBMM 
Başkanı'nın yetkilendirilmesinde erkler ayrılığı ile çelişik bir durum bulun-
mamaktadır. Kanımızca, bu konudaki yasal düzenlemenin Any’ya açık bir 
aykırılığını saptamak zordur. 

 
F. 11. CB VE/VEYA ÖNCEKİ CB'LER (GM 1) 
1. NORM (Altı çizili  kısımlar, iptali istenen; üstü çizili kısım(lar) ise, 

AYM’ce iptal edilenlerdir) 
“(1) Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır. 
(2) 31/5/2007 tarihli ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-

sının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yü-
rürlü ğe girdiği tarihten önce seçilen Cumhurbaşkanları, iki defa seçile-
memeleri kuralı dâhil, Anayasanın değişiklik öncesi hükümlerine tabidir” . 

GM 1, Tasarı'nda yer almayıp, TBMM-AK’de eklenmiştir101. Alt Ko-
misyon'da düzenlenen hüküm102 de, esas komisyon metninden farklıdır. 
TBMM-AK'de GM metni revize edilmiş, cümle sıralaması ters çevrilmiş ve 
tek f. yerine 2 ayrı f'da düzenleme tercih edilmiştir. 

                                                      
101 Krş. için bkz. TBMM , op.cit., s. 49. 
102 Ibid., s. 17. 



Abdullah Sezer 

Journal of Constitutional Law - Volume: 3 / Issue:5 / Year: 2014 

309

GM 1’in Tasarı'da yer almama nedeni, bu yönde bir düzenleme “ihti-
yacı duyulmamış”  olması olarak belirtilir103. Eklenme nedeni, TBMM-AK 
Raporu’nda (16.01.2012) gerekçelendirilir. Düzenlemenin “tek amacı”, 
belirsizliği gidermek ve tartışmalara son vermektir104. Gerekçede referans 
yapılan Alt Komisyon Raporu’nda (11.01.2012) ise, ekleme işleminin ge-
rekçeleri sıralanmaktaydı105. 

 
2. BAŞVURU 
Başvuru gerekçesinin GM 1'e ilişkin kısmı, gerek dil, gerek cümle 

yapısı ve gerekse üslûp açısından, diğer kısımlardan farklı olup106; hukuk-
ötesi argümanlar, dikkate değer tespitleri gölgeler. 

a. Geçici maddelerin hukuksal değeri: DBHP hakkındaki AYM 
kararına107 sorunlu108 bir referansla, geçici maddelerin statüsü özetlenir 
ve “kazanılmış hakların saklı tutulmasını... sağla” ma işlevi vurgulanır. 

                                                      
103 “Esasen, mevcut Cumhurbaşkanının seçildiği dönemde, referandum öncesi hukuka tabi 

olması nedeniyle süresinin yedi yıl olduğunda ve en çok bir defa seçileceğinde hiçbir 
kuşku yoktur.... Hükümet Tasarısında bu konuda düzenleme ihtiyacı duyulmamıştır” . 
Ibid., s. 27. 

104 “Ne var ki, son günlerde gerek siyasi alanda gerekse akademik çevrede bu husus tartış-
maya açılınca, bu konuda açıklayıcı niteliğe sahip bir düzenleme yapılması zorunlu hale 
gelmiştir . İşte geçici madde konulmasının tek amacı buna yöneliktir” . Ibid., s. 27. 

105 Konjonktürün, GÜL’ün “görev süresinin tartışılmasına”na ve “makamın 
istikrarsızlaştırılması”na yol açtığı; “bu konudaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ge-
rektiği” ; “kanunların geriye yürümezliği”  ve “hukuki güvenlik” ilkeleri gereği 11. 
CB’nin 7 yıl görev yapacağı; “aksi bir yorumun Mecliste Anayasayı değiştirecek güce 
sahip çoğunluk karşısında “Cumhurbaşkanlığı makamını korumasız bırakacağı” ; “bu 
durumun da istikrarsızlık ve kaosa yol açacağı” ; düzenlemenin, “yaşanan tereddüdü gi-
dermeye yönelik bir geçiş hükmü içerdiği” ; Any. md 102/son uyarınca, “kanunla bu dü-
zenlemenin yapılmasının imkân dahilinde olduğu” ; vb. Ibid., s. 10. 

106 Gerekçeyi kaleme alan kişi/kişilerin, diğer kısımları yazan kişi/kişilerden farklı olması 
olasıdır. Nitekim, ilgili kısmın hemen hemen tümü, TBMM-AK Raporu’na “muhalefet 
şerhi” yazan 6 CHP’li üyenin metninden alıntıdır. Bkz. TBMM , op.cit., ss. 29-34. 

107 AYM, K.t. 22.05.1997, E. 1996/3, K. 1997/3; R.G., T. 02.06.2000, S. 24067 (Parti ka-
patma). http://goo.gl/8j31EL 

108 Referansta, “SP kapatma” kaydı düşülmez. Bu tür eksik referanslarda, okuyucunun daha 
detaylı bilgi almak için karara ulaşması zorlaşır ve referans işlevini yitirir. Zira, aynı esas 
ve/veya karar no.suna sahip birden çok karar söz konusu olabilmektedir. Nitekim, örnekte 
geçen 1997/3 K. sayılı kararın hangi tür olduğunu anlamak ve metnini kontrol etmek için, 
tarafımızca 4 karar kategorisi sırayla taranmak zorunda kalındı: 1) İptal-itiraz  (4161 
no.lu Yasa hakkında); 2) SP kapatma (DBHP); 3) SP ihtar (YDHP); 4) YD kararı  
(4180 no.lu Yasa hakkında). 
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b. “Anayasal dayanak” yokluğu: Gerekçenin son cümlesi, şu şekil-
dedir: “... Anayasal dayanağı olmadığı gibi, Anayasanın... maddelerine 
aykırı düzenlemeler getirmiştir ve iptali gerekmektedir”. 

c. “Anayasal gelenek”: CB görev süresinin doğrudan Any'larda 
düzenlendiği: CB görev süresinin Cumhuriyet tarihi boyunca doğrudan 
Any'larda düzenlendiği için, “Anayasa hukukumuzda köklü bir teâmül” 
oluşturduğu belirtilir109. 

d. “Âmir hüküm”: Any. md. 101/2 : 5 yıllık sürenin, “emredici 
norm” olduğu vurgulanır110. 

e. “Yetkide paralellik”: Normun istisnasının eşdeğer irade ile dü-
zenlenme gereği: Bu noktada, yakın anlamlı 2 ilkeye başvurulur: İdare 
Hukuku ilkesi: “Paralellik ilkesi” 111; hukukun genel ilkesi: “ İşlemlerin 
paralelliği” 112. 

Nitekim TBMM’nin “bu yöndeki iradesini daha önce sarih bir bi-
çimde ortaya koymuş”  olduğu belirtilir ve 2010 Any. değişikliğinden 2 
örnek verilir113. 2012'de yasa ile düzenleme yoluna başvurulması, “tutarsız-
lık”  olarak değerlendirilir. Benzer görüşler, doktrinin114 yanı sıra, CSK’nın 
TBMM görüşmeleri sırasında115 da dile getirilmişti. 

                                                      
109 Aynı vurgu, PERKTAŞ’ın GM 1/1’e ilişkin karşı oyunda da yer alır. 
110 Any. md. 101/2’de “Cumhurbaşkanı’nın görev süresini hükme bağlayan ‘beş yıllık’ 

süre..., Kanun yolu ile düzenleme kapsamına alınamayacak nitelikte ‘emredici’ bir Ana-
yasa buyruğudur” . (AYM , K. 2012/96). 

111 “ İdare Hukukunda... ‘Paralellik İlkesinin’ gereği... Hukuk Devletlerinde mevcut norma-
tif bir düzenlemede değişiklik yapılmak isteniliyor ise, yine eş değer düzeyde bu iradenin 
ortaya konulması zaruretidir”. (AYM , K. 2012/96). 

112 “Hukukun ana prensiplerinden biri... ‘işlemlerin paralelliği’ ... Yani bir işlem hangi 
yöntemlerle yapılmışsa, geriye doğru aynı ya da benzer yöntemlerle işlemden kaldırılabi-
lir, geri alınabilir” . (AYM , K. 2012/96). 

113 2010 Any. değişikliğinde, TBMM Başkanı’nın (md. 94/3) ve AYM üyelerinin (md. 
147/1) görev süreleriyle ilgili geçiş düzenlemesinin, yine Any. değişikliği ile yapılması-
dır. Kanımızca, 2010-2012 örneklerini kıyaslarken, AKP’nin TBMM’deki üye sayısının 
azaldığı ve Any. değişikliği açısından 1987’de getirilen alternatif ve minimum eşik (330 
üye) altına düştüğü unutulmamalı. Nitekim, kararda izleyen cümlelerde, aradan geçen sü-
rede TBMM’de “kritik eşik” altına düşülmesinin, farklı bir yol izlemeye (Any. değişikliği 
normuna istisnayı, yasa ile düzenleme) zorladığı da eklenir (bkz. infra, II-F-2-f). Ancak, 
TBMM'de yasa yapımı süreci partiler yoluyla değil, belli asgarî anayasal çoğunluklar ek-
seninde gerçekleştiği için (md. 96), AKP’nin TBMM aritmetiğindeki güç kaybı ile kuru-
lan bağlantı, hukuken değil, ancak siyaseten değer ifade edebilir. 

114 BİLİR, Faruk, “11. Cumhurbaşkanının görev süresi”. http://goo.gl/P4pOkJ (e.t.: 
11.12.2013). 

115 Bedii Süheyl BATUM: “Cumhurbaşkanının ne yetkilerini ne görev süresini kesinlikle ve 
kesinlikle veya iki kez seçilip seçilmeyeceğini yasayla düzenleme yetkiniz yoktur”. 
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f. Any. yerine yasa ile düzenlemenin nedeni: Parlamento’daki 
kritik e şik : Başvuruda, Any'daki normun istisnasının CSK’da düzenlenme 
nedeni vurgulanır: “mevcut Siyasi İktidarın, Parlamento aritmetiğindeki 
kritik eşik sebebiyle, Anayasal düzenlemede sıkıntı yaşayabileceği kaygısı 
ile bu konuda yasal düzenleme yolunu tercih ettiği âşikârdır” . Bu saptama, 
-hukuken ispatlanabilir değilse de- siyaseten isabetli sayılabilir. 

g. 11. CB işlemlerinin anayasal dayanaktan yoksun olacağı: 11. 
CB'nin 5 yıllık görev süresi sonu itibariyle tüm işlemlerinin hukuken geçer-
siz olacağı savunulur116. Bu sava katılmanın herhangi bir dayanağını 
bulamadığımızı belirtmekle yetinelim. 

h. Any. md. 175'e aykırılık (Any. md. 6 yoluyla): Any. md. 6-175 
ili şkisi ekseninde, aykırılık sonucuna varılır117. Ancak, metindeki “anaya-
sal düzenleme” kavramının anlamı118 ve “parlamentoların” bu konuda 
takdir yetkisine sahip olmadığı tezi119, anayasa hukuku teorisi ekseninde 
eleştiriye açıktır. 

i. Diğer gerekçe ve nitelemeler: Siyasal iktidarı hedef alan birçok 
niteleme söz konusudur. Nitelemelerin çıkış noktası, 2007 Any. değişikliği 
ve CSK ekseninde siyasal rejim tartışmasıdır: 

“Anayasal anlamda yetki gaspı” , “ Anayasal sistemin sabote 
edil” mesi, “ Makyavelist yöntemler, zorlama yaklaşımlar ve dayat-
macı” lık; “mübâyenetten ve tutarsızlıktan öte; hukuk, demokrasi ve Milli 
İrade konularındaki keyfîliği... ve sorumsuzluğu” ; “... ‘ Kifayetsiz, muhte-
ris ve öngörüden uzak’ bir siyaset anlayışı” ; “Cumhuriyet’in değer ve ka-
zanımlarını etkisiz kılmaya yönelik olan ‘ideolojik saldırılar’” ; “ mantıktan 

                                                                                                                                 
TBMMTD , Dönem: 24, YY: 2, Birleşim: 54, T. 19.01.2012-Perşembe., s. 12. 
http://goo.gl/SkhR3T 

116 “… mevcut Cumhurbaşkanı’nın, beş yıllık görev süresinin dolacağı tarih olan 28 Ağus-
tos 2012 tarihinden sonra tesis edeceği bütün işlemler Anayasal dayanaktan mahrum 
kalacaktır!”  (AYM , K. 2012/96). 

117 “Anayasal düzenlemelerin… usul ve esasları konusunda Siyasî İktidar ya da 
Parlamentoların ‘takdir yetkisi’ bulunmamaktadır. Aksi halde, bu yol açıldığı takdirde, 
bundan böyle parlamentoda az sayıda çoğunluğa sahip olan her siyasî parti, Cumhur-
başkanı seçim süresini kendi siyasî görüş ve tercihleri doğrultusunda keyfî bir biçimde 
belirleme yoluna gidebilir”. (AYM , K. 2012/96). 

118 “Anayasal düzenleme” deyimi ile, Any. değişikliğinin kastedildiği, cümlenin genel 
anlamından çıkarılabilir. Hatta deyim, 2010 değişikliğinden söz ederken de kullanılır. 
Ancak, “anayasal” nitelemesi, “anayasaya uygun” olmak kaydı ile geniş bir işlem kate-
gorisini kapsadığından, eleştirilebilir. 

119 Kanımızca, “uzlaşmacı demokrasi” ekseninde, siyasal iktidar ya da belirli bir partinin 
Any. değişikliği konusundaki yetkisi tartışılabilir. Ne var ki, eklenen “ve Parlamentola-
rın”  ibaresi ile, amaç aşılmış olup; ulusal egemenlik, ulusun kendi geleceğini tayin hakkı, 
vb. ilkelerin yanı sıra, Any. md. 175’le dahi çelişebilir. 
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ve objektif temelden yoksun” luk; “... kanun yapma tekniği ve felsefesi açı-
sından... garabetler” ; ulusal iradeye karşı “nezaketsizlik” ve referandumda 
5 yılı onaylayan “ halkı kandırma” 120; “ kral gibi CB”121 saptaması; “dün-
yada örneği olmayan bir ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi’122” ; “Anayasa tek-
niği anlamında ‘ucube’...”  (“Ucube” nitelemesi, 6 CHP’li ve 2 MHP’li 
üyenin TBMM-AK Raporu’na muhalefet şerhlerinde de yer alır123). 

Benzer değerlendirme ve nitelemeler, TBMM-AK’da 6 CHP’li üye-
nin CSK’ya ilişkin “muhalefet şerhi” nde124 ve CB SEZER’in 2007 Any. 
değişikliğini iade gerekçesinde de yer alır125. 

Özetle, 1982’de yaratılan “güçlü”  devlet başkanı konumuna 2007'de 
halk seçimi ile “doğrudan meşruiyet”  (Any. değişikliği) ve 2012'de tekrar 
seçilme olanağının (CSK) eklenmesi, başlıca iki kategori eleştiriye maruz 
kalmıştır: Yürütme içi “iki ba şlılık” 126 olgusu ve CB-Hükûmet çatışması 

                                                      
120 “halkın bizzat kendisi tarafından referandumda kabul edilmiş bir metnin, vekilleri 

vasıtasıyla değiştirilmesi, ‘halkın doğrudan tecelli etmiş iradesine karşı’ büyük bir neza-
ketsizliktir. /... Seçmen kitlesi, mevcut Cumhurbaşkanının da... aynı süreye tabi olduğunu 
düşünerek oy vermiştir.... Bu, en başta Millî iradeye bir emri vaki yapmak, dayatmak ve 
halkı kandırmaktır” . (AYM , K. 2012/96). 

121 “Halkoyuyla ve seçimle gelen; Anayasal sistemde çok geniş yetkilere sahip olan; buna 
rağmen hiçbir Anayasal denetime (Meclis soruşturması ve benzeri) tâbi olmayan, adeta 
bir kral gibi ülkeyi yöneten bir Cumhurbaşkanı...” Gerekçede ayrıca, bu durumun, CB-
Hükûmet arasında “doğması kaçınılmaz Anayasal Yetki ve İktidar Kavgası mücadeleleri 
sonucunda oluşacak bir Fetret Yapılanması” yaratacağı savunulur. (AYM , K. 2012/96). 
AYM’nin sonraki bir kararının karşı oy yazısında da (NECİPOĞLU, ARSLAN), sınırlı 
kez CB seçilme, “demokratik rejimlerde ‘seçilmiş krallar’ın ortaya çıkmasını engel-
leme” amaçlı tedbir olarak nitelenir. AYM , K.T. 10.01.2013, E. 2012/128, K. 2013/7; 
RG, T. 23.03.2013, S. 28596. http://goo.gl/LWCyrV 

122 Ancak, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” nitelemesinin de, Anayasa Hukuku teorisinde ve 
“dünyada örneği”  olup olmadığı sorgulanabilir. 

123 TBMM , op.cit., s. 30, 31, 35. 
124 “Yeni Kenan Evren’lerin önü açıl”dığı, “Orta Asya Tipi Demokrasi”ye geçildiği... 

TBMM , op.cit., ss. 30-31. 
125 “Sistem değişikliği yapmadan ya da anayasal sistemi tümüyle ele alıp gerekli 

düzenlemeleri öngörmeden yalnızca Cumhurbaşkanı’nı halka seçtirmek parlamenter re-
jimin özüyle bağdaşmamaktadır”. Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Ra-
poru (1/1368), T. 25.05.2007, TBMMTD , Dönem: 22, YY: 5, (S. Sayısı: 1433), s. 10. 
http://goo.gl/wXKmcq 

126 Kastedilen, teknik/biçimsel değil, politik açıdan “iki ba şlılık” tır. Zira, parlamenter ve 
yarı-başkanlık rejimleri, zaten “iki ba şlı”  (düalist) yapıdadır. 
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riski; Any. gereği “partilerce önerilen CB” ile, tarafsızlığın zedelene-
ceği127. 

j. Varılan sonuçlar: GM 1128 ekseninde CSK md. 3/1129 yorumlana-
rak, şu sonuçlara varılır130: Görev süresini kısaltma131; haklar alanını geniş-
letme132; değişikliğin hedefi: 11. CB133; kişiye özgü düzenleme134; eşitlik 
ilkesi ve seçilme135 hakkına aykırılık, yasakçı ve anti-demokratik anlayış136. 

 
3. KARAR 
a. GM 1/1: 11. CB'nin görev süresi: Aykırılık gerekçeleri, aşağıdaki 

argümanlarla reddedilir: GM 1/1'in amacının, 5-7 yıl tartışmasına son ver-
mek olduğu137; 11. CB'nin görev süresinin, seçildiği tarihte 7 yıl olduğu138; 

                                                      
127 Aynı kaygı, CB SEZER’in 2007 Any. değişikliğini iade gerekçesinde dahi yer aldı: 

“Cumhurbaşkanı adayının seçimi yapacak halkın önüne siyasal görüntü içinde çıkma ol-
gusu Cumhurbaşkanının yansızlığına gölge düşürecektir”. Geri Gönderme Tezkeresi …, 
s. 10. http://goo.gl/wXKmcq 

128 11. CB ve önceki CB’lere ilişkindir: 11. CB’nin görev süresinin 7 yıl olduğu ve 2. kez 
seçilemeyecekleri. 

129 Sonraki CB’lere ilişkindir: “Cumhurbaşkanı seçimleri beş yılda bir yapılır. Bir kimse en 
fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir”. 

130 Bu kısım, Alt Komisyon’un MHP’li üyesi N. KORKMAZ’ın muhalefet şerhi ile hemen 
hemen aynıdır. TBMM , op.cit., s. 12. Benzer sonuçlar, TBMM-AK’nin 2 MHP’li üyesi-
nin (N. KORKMAZ, F. BAL) “Muhalefet Şerhi” nde de yer alır. Hatta Şerh’in son cüm-
lesi, GM 1 için dillendirilen “ki şiye özgü” norm eleştirisine yönelik istihzaî bir niteleme-
dir: “ Telgrafçı Hamdi Bey’e, maaş bağlanmasına cevaz veren özel kanun benzeri bir 
kanun”. Ibid., s. 39. 

131 “Cumhurbaşkanı’nın... görev süresini 7 yıldan 5 yıla düşüren bir hüküm getirmektedir”. 
(AYM , K. 2012/96). 

132 “Cumhurbaşkanı’nın birden fazla kez seçilebilmesine olanak sağlayan ve şahsın hukuk 
alanını … ‘genişletici bir hüküm’ mahiyetindedir”. (AYM , K. 2012/96). 

133 “... tamamen siyasî saiklerle, … adeta bu düzenlemenin tek hedefinin mevcut 
Cumhurbaşkanı’nın … şahsı olduğu” . 

134 “ Şahsî bir düzenleme yapılarak 'Kanunların genelliği ve objektifliği'  … prensibi ihlal 
edilmektedir”. (AYM , K. 2012/96). 

135 “... mevcut Cumhurbaşkanı’na ikinci kez aday olma ve seçilme yasağı getirmekte”. 
Daha doğru deyişle, “aday gösterilme hakkı”. (AYM , K. 2012/96). 

136 “Anayasamızda belirtilen 'eşitlik ilkesi' ile 'seçme ve seçilme hakkı'nı sınırlandıran 
anti-demokratik hükümler içermektedir”. (AYM , K. 2012/96). 

137 Aynı amaç, Yasa'nın ilgili md. gerekçesinde de yer alıyordu. Norm ve karar gerekçesin-
deki paralellik, -daha sonra da vurgulanacağı üzere- GM 1/1'in istisnadan çok, belirleme 
işlevini teyid eder. 
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5 yıllık sürenin, yürürlüğe girişten tarihten sonra seçilecekler için uygulana-
bileceği139; 5 yıllık görev süresinin, 11. CB için uygulanamayacağı140. 

b. GM 1/2: 11. CB ve önceki CB’lerin 2. kez seçilebilmesi: Davaya 
konu norm, aşağıdaki argümanlarla iptal edilir: Sonraki normun önceki 
normu ilga edeceği141; adaylıkta eşitlik ve Any'da bu açıdan istisna öngörül-
mediği142; seçme-seçilme hakkı bağlamında aday olma ve oy verme hakkı-
nın temel hak niteliği143; Any. değişikliği ile kaldırılan tekrar seçilme 
yasağının, geçmişe dönük olarak uygulanamayacağı144; Any. normunun 
niteliği: 11. CB ve önceki CB'ler için geleceğe yönelik ve olumlu düzen-
leme145; Any. ile tanınan bir hakkın yasa ile kaldırılamayacağı146; normun 

                                                                                                                                 
138 “Cumhurbaşkanının seçildiği tarihte, görev süresini değiştirecek olan kural, 

[TBMM'de] kabul edilmiş ancak henüz halkoylamasına sunulmamış,... hukuken henüz 
tamamlanmamış ve yürürlüğe girmemiştir” . (AYM , K. 2012/96). 

139 “Bu hükmün yürürlüğe girmesinden sonra halkoyu ile seçilecek cumhurbaşkanları 
açısından görev süresinin beş yıl olduğu konusunda bir kuşku bulunmamaktadır”. 
(AYM , K. 2012/96). 

140 2007 Any. değişikliğinde “ özel bir düzenleme yer almadığından[,]... Onbirinci 
Cumhurbaşkanının görev süresinin kısaltıldığı sonucuna varılamaz” . (AYM , K. 
2012/96). Gerekçe, “derhal uygulanma” ilkesi ile de ilişkilidir. Bkz. infra., dp. 147, 159. 

141 “Anayasa’nın... bir kimsenin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceğini düzenle-
yen hükmü, maddenin eski metninde yer alan bir kimsenin iki defa Cumhurbaşkanı seçil-
mesini yasaklayan kuralı ortadan kaldırmıştır” . (AYM , K. 2012/96). 

142 “Bu hak bakımından Anayasada mevcut ve önceki Cumhurbaşkanları açısından her-
hangi bir istisna öngörülmemiştir .... mevcut ve önceki Cumhurbaşkanlarının bu haktan 
yararlanmaları doğaldır” . (AYM , K. 2012/96). 

143 “… seçme ve seçilme hakkı … vatandaşlar açısından bir temel hak olarak öngörülmüş-
tür. Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olma ve oy verme hakkının da … temel bir hak 
olduğu konusunda bir kuşku bulunmamaktadır”. (AYM , K. 2012/96). Karardaki “temel 
hak” ile, “anayasal haklar”ın mı, kişi haklarının mı kastedildiği açık değildir. Hatta, 
1982 Any. II. Kısım başlığı ve kenar başlıklarda geçen “temel hak” kavramına karşın; 
Any. md. 91/1’de, hak-özgürlük kategorileri sayılırken, “temel haklar” deyiminin yal-
nızca “genel hükümler” bölümü (md. 11-16) için ibaresinin kullanıldığı dikkate alınınca, 
sorun daha da çetrefil hale gelir. 

144 “Anayasa değişikliği ile kaldırılan iki defa Cumhurbaşkanı seçilme yasağının kanunla 
geçmişe dönük olarak uygulanabilir hale getirilmesi anayasa koyucunun bu konudaki 
iradesiyle bağdaşmamaktadır”. (AYM , K. 2012/96). Diğer eleştirilerimizin aksine, bura-
daki “anayasa koyucu” deyimi ile kastedilen, Anayasa’nın ilk metnini kaleme alan ira-
dedir (aslî kurucu iktidar). 

145 “Anayasada iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilme imkânının öngörülmesi[,] mevcut ve 
geçmişte bu görevi yapmış olanların seçilme haklarını ileriye dönük olarak olumlu 
yönde etkileyen bir düzenlemedir”. (AYM , K. 2012/96). 
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amacının, 11. CB ve önceki CB'lerin 2. kez seçilme hakkını engelleme ol-
duğu147; Any. md. 10 ve 175 açısından incelemenin gereksizliği. 

Sonuç: F. 1 bakımından, oy çokluğu (12-4) ile, Any. md. 101’e uy-
gunluk; Any. Başlangıç ve md. 2, 6, 11, 102 ve 175'le ilgisizlik. F. 2 bakı-
mından, oy birliği (3 farklı gerekçe) ile. Any. md. 67 ve 101’e aykırılık ve 
iptal; md. 10 ve 175 yönünden incelemenin gereksizliği. 

 
5. KARŞI OYLAR VE FARKLI GEREKÇELER 
a. KANTARCIO ĞLU : F. 1 açısından karşı oyda, şu argümanlara 

dayanılır: 11. CB için “kazanılmış hak” ilkesinin uygulanamayacağı148 
(Başvuru ile paralellik149); Any. değişikliğinin “derhal uygulanma” il-
kesi150; türev kurucu iktidar iradesinin ertelenemeyeceği151; Any. normuna 
yasa ile istisna getirilemeyeceği152; Any'nın yasa ile etkisizleştirilemeye-

                                                                                                                                 
146 Kararda, “Anayasanın tanıdığı temel bir hakkın kanunla ortadan kaldırılması mümkün 

değildir”  denilir. (AYM , K. 2012/96). Peki, Any’daki başkaca düzenlemelere yasa ile 
istisna getirilmesi mümkün müdür? Bu soruya, izleyen kısımda değinilecektir. Bkz. 
infra., II-F-6-b. 

147 “Kuralın temel olarak mevcut ve önceki cumhurbaşkanlarının bundan sonra yapılacak 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmelerini engellemeyi amaçladığı anlaşıl-
maktadır”. (AYM , K. 2012/96). Dolayısıyla CSK md. 11, önceki CB'ler ve yeni CB 
adayları arası eşitlik sorunu açısından da tartışılabilirdi. Ancak, f. 2 iptal edildiğinden, bu 
konuda “ayrıca inceleme yapılmasına gerek görülme”diği vurgulanır. 

148 “ [K] amu hukuku alanında genel olarak kişilerin bulunduğu statülerin kazanılmış hak 
oluşturmadığı ve Cumhurbaşkanı seçilmenin bir hak değil, onurlu bir görev... sağladığı 
gözetildiğinde, kanunların derhal uygulanması ilkesi uyarınca, Onbirinci Cumhurbaş-
kanı’nın görev süresinin beş yıla indirilmiş olduğunun kabulü gerekir”. (AYM , K. 
2012/96). 

149 “ Şüphesiz, Cumhurbaşkanlığı, bir ‘hak’ olmayıp ‘onursal bir görev’dir. Öyle ise, onur-
sal bir görevde ‘kazanılmış bir hak’tan söz edebilmek olanaklı değildir” . (AYM , K. 
2012/96). 

150 “... tali kurucu iktidarın, Onbirinci Cumhurbaşkanı’nın yedi yıl görevde kalmasını iste-
mesi halinde, bunu geçici bir kuralla gerçekleştirmesi olanağı varken bu yola başvurma-
ması, söz konusu kuralın derhal uygulanması iradesine sahip olduğunu göstermektedir”. 
(AYM , K. 2012/96). 

151 “Dava konusu kural ile Onbirinci Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin yedi yıl olarak 
belirlenmesi, [Any. md. 101'deki] beş yıllık sürenin, yürürlük tarihinin ertelenmesi,... 
tali kurucu iktidarın bu konudaki iradesinin yasa ile değiştirilmesi sonucunu doğurmak-
tadır” . (AYM , K. 2012/96). 

152 “Anayasa’da, genel kurala, geçici kural ile istisna getirilmesi, Anayasal sorun 
oluşturmadığı halde, aynı istisnanın yasa ile getirilmesi, Anayasa’nın üstünlüğü ve bağ-
layıcılığı ilkesiyle bağdaşmamaktadır”. (AYM , K. 2012/96). 



12. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yaklaşırken...  
Anayasa Mahkemesi'nin K. 2012/96 Kararının Analizi: 7 Yıl Yerine, 12 Yıl (mı?) 

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 3 / Sayı:5 / Yıl:2014 

316

ceği153. F. 2 açısından farklı gerekçede ise, şu argümanlara dayanılır: GM 
1/1'in Any’ya uygunluğu yönündeki çoğunluk görüşü154; kararda iç çelişki: 
F. 1 açısından uygunluk ve f. 2 açısından aykırılık155; f.1 açısından öne 
sürülen “kazanılmış hak” ilkesi ve “statü hukuku” tartışması156. 

b. ERTEN: F. 1 açısından karşı oyda, şu argümanlara dayanılır: 
Yasa normunun amacının, Any. normunu değiştirmek olduğu157; Any. 
değişikli ği ile genel kurala istisna/geçiş hükmüne yer verilmemesinin 11. 
CB açısından sonuçları158; Any'da değişiklik veya geçiş/istisnanın, ancak 
Any. değişikli ği ile yapılabileceği159; Any. normunun yasa ile değişti-
rilmesinin hukuksal sakıncaları160. F. 2'ye farklı gerekçede ise, “aynı ge-

                                                      
153 “… yasa hükmü ile Anayasa buyruğunu etkisiz kılacak her düzenlemenin Anayasa’ya 

aykırılık oluşturacağında duraksamaya yer yoktur”. (AYM , K. 2012/96). 
154 “… çoğunluk görüşü, ‘Onbirinci Cumhurbaşkanı, [Any. md. 101'in] önceki düzenlemesi 

uyarınca yedi yıllık bir süre için seçildiğinden, bu tarihteki Anayasal iradenin geçerli 
olacağı düşüncesine’ dayandırılmıştır” . (AYM , K. 2012/96). 

155 AYM çoğunluğunun GM 1/1 açısından geçerli olan görüşünün, tutarlılığını koruyabil-
mesi için, f. 2 açısından da geçerli olması gerektiği vurgulanır. Ancak, f. 2 açısından bu 
görüşe itibar edilmediği ve 11. CB için 2. kez seçilme yolu açıldığı için, bir tutarsızlık 
oluştuğu savunulur: “... görev süresi bakımından önceki Anayasal iradeye; birden fazla 
seçilme konusunda ise yeni Anayasal iradeye itibar edilmesi... ciddi bir çelişki oluşturdu-
ğundan, (2) numaralı fıkranın iptal gerekçesine katılmak olanaklı değildir” . (AYM , K. 
2012/96). 

156 “…  statü hukukunun gereği olarak, Anayasa değişikliğinin yürürlü ğe girdiği tarihten 
itibaren, bu tarihten önce seçilen Cumhurbaşkanlarının da iki kez seçilme olanağından 
yararlanmaları ve yeni kurallara tâbi olmaları gerekir” . (AYM , K. 2012/96). 

157 GM 1 f. 1 ve 2'nin, Any. md. 101/2'yi, 11. CB ve önceki CB'ler açısından "değiştirmek 
ya da uygulanmasını engellemek isteyen bir Kanun hükmü olduklarında duraksama bu-
lunmamaktadır”. (AYM , K. 2012/96). 

158 “... genel kurala istisna sayılabilecek herhangi bir geçiş hükmü konulmamıştır. / … 
Değişiklik yapılırken önceki Cumhurbaşkanları ve Onbirinci Cumhurbaşkanı için geçiş 
hükmüne yer verilmediği için, Onbirinci Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş yıla inmiş, 
bir kimsenin ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğine ilişkin yasak da kalkmıştır” . 
(AYM , K. 2012/96). 

159 “Anayasal kuralların değiştirilmesi ya da bu kurallara geçiş hükmü konulması ancak, 
[Any. md. 175’te] öngörülen ‘Anayasanın değiştirilmesine’ ilişkin usulle olabilir”. 
(AYM , K. 2012/96). 

160 “Anayasada yapılacak bu tür değişikliklerin kanunla gerçekleştirilmeleri 175. madde-
sine uygun olmayacağı gibi, önceki Cumhurbaşkanlarını da kapsayan bu değişikliğin 
yine kanunla düzenleme yapılarak önceki Anayasa hükümlerine tabi tutulmaları da ola-
naklı değildir. Aksinin kabulü, Anayasal kuralların kanunlarla değiştirilmesini olanaklı 
hale getirir”. (AYM , K. 2012/96). 
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rekçeyle iptali gerektiği için çoğunluğun bunun dışındaki iptal ge-
rekçesine;... katılmadım” denilir. 

c. PAKSÜT: F. 1 açısından karşı oyda, 5 yıllık süre savunulur161 ve 
doktrine atıf yapılır162. 

d. PERKTAŞ: F. 1 açısından karşı oyda, 2 noktaya dayanılır: Any. 
normlarında “derhal etki”  ilkesi163, Any. değişikliği sırasında ertelemenin 
yapılmadığı164. F. 2 açısından farklı gerekçede ise, “yukarıda belirtilen 
gerekçe ile iptali gerektiğinden verilen karara iptal gerekçesi yönünden 
katılmıyorum” denilir. 

 
6. DEĞERLENDİRME 
a. 11. CB görev süresi açısından (GM 1/1) 
• CB görev süresine ilişkin formülde 30 yıllık değişim (1982-

2012): Şu şekilde özetlenebilir: 1982 Any.: 7 yıl ve 2. kez seçilememe (7); 
2007 Any. değişikliği: 5 yıl ve 2. kez seçim (5+5); 2012 Yasası: 11. CB 
için, 7 yıl ve 2. kez seçilememe (7); 2012 AYM kararı: 11. CB için oluşan 
statü, 7 yıl ve 2. kez seçilebilme (7+5). 

• 2 norm, 4 olasılık: GM 1'e ilişkin 2 noktanın çözümünde, 4 olasılık 
söz konusu idi: 

� 11. CB'nin seçildiği anda geçerli norm (Any.) tercihi: GM 1 
gerekçesi, bu yöndedir165. 
                                                      
161 “… Onbirinci Cumhurbaşkanı, … yedi yıl için seçilmiş, Anayasa değişikliğini takiben 

statüsü yeni Anayasa kurallarına tabi hale gelmiştir. Anayasa değişikliği sırasında süre 
ile ilgili bir  geçiş hükmü öngörülmemiştir.... Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beşinci 
yılın sonunda dolmuştur” . (AYM , K. 2012/96). 

162 PAKSÜT, “5 yıl lehindeki doktrindeki görüşlere de katılmakla yetiniyorum” cümlesi ile 
yetinir ve doktrine atıfta bulunur. Bkz. GÖZLER , Kemal, “Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün Görev Süresi Ne Kadardır ve Bu Görev Süresi Kanunla Belirlenebilir mi?”, Te-
razi, Y. 7, S. 66, Şubat 2012, ss. 36-50. http://goo.gl/YOIYp1 

163 “Anayasa değişiklikleri, Anayasa hükümlerinin 'derhal etki ilkesi' gereği yürürlüğe 
girdiği tarihte uygulanması gereken, genel ve bağlayıcı kurallardır. Bu nedenle bir Ana-
yasa hükmünün 'uygulanmasının ertelenmesi', ancak yine Anayasa’da yapılan bir dü-
zenleme ile mümkündür”. (AYM , K. 2012/96). 

164 “Anayasa değişikliğinde bazı hükümlerin uygulanması geçici maddeler konulmak sure-
tiyle bir süre ertelendiği halde, Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin olarak Ana-
yasa’da yer alan hükmün ertelenmesi konusunda ayrı bir düzenleme bulunmamakta-
dır” . (AYM , K. 2012/96). 

165 “Esasen, mevcut Cumhurbaşkanının seçildiği dönemde, referandum öncesi hukuka tabi 
olması nedeniyle süresinin yedi yıl olduğunda ve en çok bir defa seçileceğinde hiçbir 
kuşku yoktur”. TBMM , op.cit., s. 27. 
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� AYM kararı tarihindeki norm (Yasa) tercihi: Karara karşı oylar, 
bu yöndedir. 

� Görev süresinde Any., 2. kez seçilmede Yasa tercihi: AYM ka-
rarı, bu yöndedir. 

� Görev süresinde Yasa, 2. kez seçilmede Any. tercihi: Bu yönde 
görüşe rastlanmaz. Zira, GM 1/1'e ilişkin karşı oy yazan 4 yargıcın hiçbiri, 
GM 1/2 için karşı oy yazmaz; 3'ü farklı gerekçe kaleme alır. 

• AYM kararındaki tercih : Özgürlük/hak temelli yorumla, önceki 
ve sonraki normların birlikte uygulanması da pekâlâ savunulabilir (idi). 
Nitekim, -her ne kadar KANTARCIOĞLU'nun GM 1/2 için farklı gerekçe-
sinde, bu tercih karar içi tutarsızlık olarak nitelense de166- AYM kararının 
sonucu bu yönde oldu: 

� Görev süresi (f. 1) açısından, önceki Any. normu167; 
� Tekrar seçilebilme (f. 2) açısından, sonraki Any. normu. 
• 11. CB görev süresinin, Yasa ile belirlenmesi: Belirlemenin Yasa 

ile yapılması, doktrinde eleştirilir. GM 1'e karşı oy yazısı kaleme alan 
PAKSÜT’ün referans verdiği GÖZLER’in bir başka makalesine göre, CB 
görev süresi Any. ile 5+5 olarak saptanmasına karşın, Yasa ile 11. CB için 
öngörülen 7 yıllık süre, istisnadır. Bu ise, “istisnaların kaideyi koyan ma-
kam tarafından konulması” ve “Anayasa normunun yasa ile daraltılama-
ması”, dolayısıyla “Anayasa’nın üstünlüğü”  ilkesi ve “normlar hiyerar-
şisi”  kuramına aykırıdır168. GM 1/1 için öne sürülen bu görüşü paylaşmak, 
11. CB’nin statü hukuku ve seçilme hakkı nedeniyle zor olsa da, bu ölçüt-
ler, aynı kişi için 2. kez aday gösterilme ve seçilme olanağını kapatan GM 
1/2 açısından, özgürlük temelli yaklaşımla (aday olma özgürlüğü) birlikte 
düşünüldüğünde isabetli görülebilir. Ancak, GM 1/1’deki istisnanın (veya, 
zaten 11. CB için geçerli süre, seçildiği an yürürlükteki süre olduğundan, 5 
yıl olarak açıklığa kavuşturmanın) da bir “geçiş hükmü” olarak Any. ile 
getirilmesi daha uygun olurdu. Aktardığımız TBMM görüşmeleri, komis-
yon raporlarına muhalefet şerhleri, AYM’ye başvuru gerekçeleri, AYM 
kararına karşı oy/farklı oy gerekçeleri ve doktrinde bu yönde ileri sürülen 

                                                      
166 Bkz. supra, dp. 154. 
167 Başbakan, bu görüşü savunur: Milliyet , 17.12.2011. http://goo.gl/bCnKDh Benzer 

görüşler, doktrinde de paylaşılır. Örn. ERDOĞAN, Mustafa, “Cumhurbaşkanının 
Görev Süresi 7 Yıldır”, Star, 13.02.2010. Aksi görüşler de vardır. Kr ş. KOÇAK, 
Mustafa, “Cumhurba şkanının Görev Süresi”, Radikal, 03.09.2010. 

168 GÖZLER , Kemal, “Yorum İlkeleri”, Kamu Hukukçuları Platformu Toplantısı, (An-
kara, 29.09.2012), s. 23. http://goo.gl/yhZbwN (e.t.: 23.07.2013). 
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görüşlere, -bazı nitelemeler açısından çekince ile yaklaşmak kaydıyla- ilke-
sel anlamda katılıyoruz. Fakat, GM 1'in istisna normu olduğu görüşüne 
yönelik çekincemizi saklı tutuyoruz. 

• GM 1/1: Değişiklik mi, açıklı ğa kavuşturma mı?: Her ne kadar, 
Any. md. 102’de CB seçimine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlene-
ceği hükmü yer alsa da, açıkça 5 yıl olarak Any'da düzenlenen görev süresi, 
artık yasa düzenlemesinin kapsamı dışında kalır. Diğer bir deyişle, görev 
süresi Any'da düzenlendiği içindir ki; Yasa’ya yollama yapan hükümle bir-
likte, görev süresini düzenleme yetkisinin de kurulu iktidara devredildiğin-
den söz edilemez. Any. normuna uygun olmak kaydıyla, her tür yasa normu 
üretilebilir. Yasa ile, 11. CB sonrası seçilecekler için yeni bir CB görev 
süresi belirlemesi, zaten Any’ya açıkça aykırı düşerdi. 5 yıllık görev süresi, 
geleceğe yönelik olarak değiştirilemeyeceği gibi; öte yandan, 11. CB seçil-
dikten sonra değiştirilen Any. normu, adı geçen CB için uygulanamaz. Ya-
sa'da düzenlenen görev süresi ise, 11. CB’yi ilgilendirmektedir. Bu husus, 
11. CB'nin görev süresini açıklığa kavuşturma amaçlıdır. Doğrusu, bu tav-
zihin, yasa ile değil, Any. değişikliği ile yapılması idi. Yasa ile getirilen 
hüküm ise, esasında 11. CB açısından bir değişiklik değil, başlan-
gıçta/seçimi anında geçerli olan 7 yıllık sürenin teyidi olduğundan dolayıdır 
ki, kanımızca Any’ya aykırı değildir. Diğer bir deyişle, yöntem açısından 
değişiklik olduğu kuşku götürmeyen norm, sonucu ve hukuksal etkisi itiba-
riyle, bir tür “tavzih”  işlemidir169. Nitekim, TBMM-AK Raporu’nda, 
GM’nin konulmasının amacı, akademik ve politik çevrelerde görev süresi 
açısından oluşan belirsizliği gidermek ve tartışmalara son vermek olarak 
vurgulanır. Gerekçede yer alan, “bu konuda açıklayıcı niteliğe sahip bir 
düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir”  cümlesi ile kastedilen de esa-
sen budur170. Aynı husus, GM 1/1’in aykırılığının reddine ilişkin AYM 
çoğunluğunun gerekçesinde de açıkça yer alır. 

• Any. yerine, Yasa ile düzenleme: Asıl sorun, maddî açıdan Any. 
normu olan ve şeklî açıdan yine Any. metninde -değişiklik aracılığıyla- yer 
verilmesi uygun düşen düzenlemenin, şeklî açıdan yasa normuna bürünerek 
karşımıza çıkmasıdır. 11. CB için tekrar adaylık yolunu kapatan GM 
1/2’nin, Hükûmet’in tasarı ile önerdiği metinde yer almadığını, TBMM-
AK’de eklendiğini yineleyelim. Düzenlemede Any. değişikliği yerine yasa-
nın tercih edilmesinin temelinde, diğer birçok etkenin yanı sıra, Any. deği-
                                                      
169 1921 TEK'teki 1923 değişikli ğinin başlığında yer alan “tavzihân tâdil”den ilhamla 

kullandığımız deyim için, şu kaydı düşelim: 1923’te, Any. değişikli ği; CSK md. 
1/1’de ise, Any'daki belirsizliği gideren yasa normu söz konusudur. 

170 TBMM , op.cit., s. 27. 
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şikliğinin sayısal eşiği (330) açısından TBMM’de var olan kritik dengenin 
de payı olabilir. 

• Aksi yönde AYM kararı olasılığında durum: AYM’nin olası bir 
aksi kararı ve sürenin 5 yıla indirilmesi durumunda, hukuksal sorunun daha 
da büyüyeceğini tahmin etmek zor değildi. Zira, anayasal çerçevede CB’yi 
görevden uzaklaştırmaya yönelik herhangi bir norm bulunmuyordu. 

• 11. CB seçildiği tarihte geçerli Any. normu ve görev süresi: J. 
CHIRAC171 örneği ile de benzerlik gösteren sorun açısından, bir noktaya 
dikkat çekelim: AYM’nin statü hukukuna ilişkin diğer kararları ile CB gö-
rev süresi arasında, bir farklılık vardır. 11. CB GÜL'ün seçildiği tarihte 
(28.08.2007), aslında görev süresini 7 yıldan 5 yıla indiren Any. değişikliği 
TBMM’de kabul edilmiş (31.05.2007), fakat referandumda onaylanmamıştı 
(21.10.2007). 11.01.2012 tarihli “Alt Komisyon Raporu”nda GM 1'in ek-
lenme gerekçeleri arasında yer alan 2 argüman, 11. CB için seçildiği anda 
geçerli 7 yıllık sürenin uygulanmasının başlıca dayanaklarıdır: “Kanunların 
geriye yürümezliği”  ve “hukuki güvenlik”. 

• TBMM çoğunluğunun 2 çelişkisi: “Nezaketsizlik”, kendi irade-
sine mi, ulusal iradeye (mi?): GM 1 açısından, referandumda 5 yıllık sü-
reyi onaylayan “ulusal iradeye nezaketsizlik” ve “halkı kandırma” sapta-
maları, başvuru gerekçesinde yer alıyordu: “Seçmen kitlesi, mevcut Cum-
hurbaşkanının da... aynı süreye tabi olduğunu düşünerek oy vermiştir” . 
Aynı çelişki, CB seçimine Yasa ile erteleme öngören ve böylelikle kendine 
ait bir yetkiyi CB seçimi açısından yitirme sonucu doğuran md. 5 açısından 
da öne sürülebilir. Hatta, bu açıdan bakılınca, hem ulusal irade ile, hem de 
kendi iradesi olmasa da, (2012'de yeni bir TBMM olduğuna istinaden) CB 
seçiminde oy kullanan önceki TBMM iradesi ile çelişkiden söz edilebilir. 
Dahası, 2007 döneminde 11. CB’yi 7 yıllığına seçen TBMM iradesi, 3 ay-
dan kısa bir zaman önce görev süresinin 5 yıla indirilmesi iradesini gösteren 
iradenin de bizzat kendisi idi. TBMM’de, yeni görev süresi 5 yıl olarak 
belirlendiği ve bu sürenin 11. CB için geçerli olup olmadığı yönünde bir 
geçiş normu öngörülmediği için, bu ayrıntı gözden kaçırılmıştır. Ancak, 
teknik hukuk bağlamında, anılan tarihte Any. değişikliği henüz yürürlüğe 
girmediği içindir ki, bu farklılığa herhangi bir hukuksal sonuç bağlanamaz. 

 
 

                                                      
171 Fransa'da da süre 5 yıla indirilmiş, ancak 7 yıllığına seçilen CHIRAC süresini tamamlamıştı. 
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b. 11. CB ve önceki 3 CB için 2. kez seçilme/aday gösterilme açı-
sından (GM 1/2) 

• GM 1/1’den farkı: GM 1/1'in aksine, f. 2, yalnızca 11. CB’yi değil, 
önceki CB'leri de kapsar. 

• 2007 Any. değişikli ği ile öngörülen 2. kez seçilme hakkının 
kullanım alanında daraltma: 1982 Any. ilk metninin aksine, 2007 Any. 
değişikliği ile ile 2. kez CB seçilme olanağı tanınır. Söz konusu olanak, 
Any. değişikliği ve Yasa ile, 2 açıdan etkilenir: 

� Any. değişikli ğinin etkisi: Zorla ştırma : Any. değişikliği ile, 
“re'sen aday olma” yolu tıkanarak, “aday gösterilme” şartı getirilir. 

� Yasa'nın etkisi: Engelleme: Yasa ile (CSK GM 1/2), 2. kez se-
çilme, 11. CB ve önceki CB'ler açısından kapatılır. 

• Kararda geçen cümleden hareketle test ve kararın iç çelişkisi: 
Daha önce değinildiği üzere172, Any. ile 2. kez CB seçilme olanağı tanınma-
sına karşın, söz konusu olanağı 11. CB için kapatan GM 1/2'nin iptal gerek-
çesinde, şu cümle yer alır: “ Anayasanın tanıdığı temel bir hakkın kanunla 
ortadan kaldırılması mümkün değildir ” . Genel kural-istisna ilişkisi bağ-
lamında şu test yapılabilir: Yukarıda verilen cümledeki söz dizimini boz-
maksızın, yalnızca “hak” yerine “genel kural”, “kaldırma” yerine “istisna” 
sözcüklerini yerleştirelim. Any. (değişikliği) ile öngörülen genel kurala yasa 
ile istisna getirilen bir diğer düzenlemede (savaş sebebiyle CB seçiminin 
ertelenmesi ve 5 yılda bir CB seçimi kuralından sapma) hiçbir sorun gör-
meyen AYM yargıçlarının içine düştüğü çelişkiyi anla(t)mada, kendi cüm-
leleri yeterli olsa gerek. Zira, istisna argümanı, uygunluk kararı verilen 
normda, 11. CB'nin yeniden aday olma hakkını kullanmasının önünü açma 
işlevi görür iken; aykırılık savının reddedildiği diğer normda, CB seçiminin 
ertelenmesinde TBMM’yi (ve vekillerin temsil yetkisini toptan) by-pass 
eden normun hukuk düzeninden ayıklanması yönünde kullanılabilirdi. 

• Genel kural-istisnada nitelik farkının göreceliliği (özgürlük-
yetki): AYM’nin her iki gerekçesinden, şu sonuç çıkar: İstisnanın hak ve 
özgürlüğe ilişkin olması hâlinde kabul edilemeyeceği, bunun dışındaki ko-
nularda ise Any. normuna yasa ile istisna getirilmesinin hiçbir sorun taşı-
madığı. Savımız, yetki ve sınırın, özgürlük/hak ve sınırlama ikilisinden 
farklı olsa da, istisna ilkesi açısından benzer yoruma tâbi tutulacağı yönün-
dedir. Konu, emredici Any. normları ve özgürlükler açısından çok daha 
                                                      
172 Bkz. infra., dp. 39, 145. 
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önemlidir. Hatta, yetkinin istisnası ya da özgürlüğün sınırı olması açısından 
elbette fark vardır; ancak bu, sadece bir önem farkıdır, ilkenin anlamından 
hareketle birbirinin bu denli aksi sonuçlara ulaşabilme esnekliği yaratmaz. 
AYM heyetinin içine düştüğü çelişkiyi, daha açık ifade etmek mümkün: CB 
seçilme (daha doğrusu, aday gösterilme) hakkına yasa ile istisna getirile-
mez. Buna karşın, ulusal iradeyi temsil etmek üzere seçilenlerin çoklu ira-
desini yansıtan TBMM’nin kendi seçimlerini ertelemesi açısından sahip 
olduğu yetkinin, yasa ile getirilen istisnaî normla ellerinden alınmasında, 
hiçbir sorun yoktur (!). Dahası, böylelikle, diğer Any’ya aykırılık noktala-
rında bolca kullanılan “ulusal irade”  açısından da (!) 

• Yasama yetkisinde aslîlik-genellik-takdir yetkisi ilişkisi: Kanı-
mızca, bir konu, doğrudan Any. normu ile düzenlenmiş olduğu halde, 
herhangi bir istisnasına yer verilmesi mümkün iken tercih edilmemiş ise, 
yahut Any. veya Any. değişikliği ile genel kurala istisnanın düzenlenmesi 
konusunda yasama organının yetkili olduğu yolunda bir hüküm konul-
mamış ise, bu konuda yasama organının “takdir yetkisi”nin bulunduğu ya 
da “yasamanın genelliği”  ilkesinin işletilebileceği sonucuna varmak güçtür. 

• Kararda iç tutarsızlık: GM 1 içinde değil, md. 5 ve GM 1 ara-
sında: ve Ancak, söz konusu cümlenin bizzat kendisi tartışılabilir. Zira, 11 
CB’nin 2. kez adaylığının engellenmemesi kanaatine ulaşırken dayandığı-
mız gerekçe, Any’nın ilgili kişi için -AYM kararı deyimi ile- “temel hak” 
doğurduğu savının da ötesinde; var olan normlar arası ilişkinin özgürlükçü 
bir yoruma tabi tutulabileceğidir. Sonuç olarak karar, “iç tutarlılık” bakı-
mından sorunludur. Ancak tekrar altını çizelim ki, işaret ettiğimiz tutarsız-
lık, karşı oylarda belirtildiği şekliyle GM1/1 ve GM 1/2 arasında değil; 
CSK md. 5 ve GM 1/2 arasındadır. 

• Seçilme anı ve statü hukuku: AYM içtihadı ile uyumluluk: Ben-
zer konulu bir uyuşmazlık, davadan 7 yıl önce de AYM önüne geldi. 5362 
no.lu Yasa md. 54/1, c. 2 iptal edildi. Oda başkanlarının seçildikleri tarih-
teki normların geçerli olduğuna karar verilirken, başlıca şu argümanlar kul-
lanıldı173: Hukuk güvenliği, hukuk devleti, güven ve istikrar, yasaların geç-
mişe yürütülemeyeceği, vb. Dolayısıyla, AYM’nin içtihadının aradan geçen 
zamanda değişmediği anlaşılmaktadır. Şu hâlde, AYM içtihadı, adı geçen 

                                                      
173 AYM , K.T. 30.09.2005, E. 2005/78, K. 2005/59; RG, T. 21.07.2006, S. 26235. 

http://goo.gl/OwYoFz Başvuruda, statü hukukuna ilişkin düzenlemelerde 3 ilke vurgula-
nır: İstikrar, belirlilik, öngörülebilirlik. 
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görevliler için somutlaştırdığı güvencelerden, devletin temsil makamı olan 
CB’yi yoksun bırakmamış görünüyor. 2013 yılından bir kararda da, aynı 
içtihada rastlanır174. 

 
G. YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI 
1. BAŞVURU: YD istenen normlarda, içtihatta yerleşik 2 koşulun 

yanı sıra, ek argümanlara dayanılır: Hukuka/Any’ya “açıkça”  aykırılık175, 
telâfisi olanaksız veya güç zararlar, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü176, 
yalnızca iptal kararı verilmesi hâlinde, kararın etkisiz kalacağı. 

2. KARAR : İlk incelemede, YD isteminin “esas inceleme aşama-
sında karara bağlanması”na karar verilmiştir. YD istemleri, esas incele-
mede şu gerekçelerle ve oybirli ği ile reddedilir: 

• İptal edilen norm (GM 1/2) açısından: YD isteminin, “koşulları 
oluşmadığından reddine...”177 

• Any’ya uygun bulunan normlar açısından: “iptal istemleri,... redde-
dildiğinden... bu madde, fıkra, bölüm, cümle, ibare ve sözcüklere ili şkin 
yürürlüğün durdurulması isteminin reddine...”178 

 
3. DEĞERLENDİRME 
• Olası zarar ve sakıncalarda abartı: Öne sürülen bazı hususlar, 

savunulabilir niteliktedir179. Ancak, “yüksek menfaatler” olarak nitele-
                                                      
174 5174 no.lu Yasa md. 16/5, 38/5, 40/3 ve GM 10/1’de yer alan, üst üste 2 dönem belirli 

görevlerde bulunan kişilerin, “aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden 
seçilemeyecekleri”nin iptaline ilişkin karar. AYM , K.T. 10.01.2013, E. 2012/128, k. 
2013/7; RG, T. 23.03.2013, S. 28596. http://goo.gl/LWCyrV 

175 Bu açıdan, “… iptali istenen hükümler, Anayasaya açıkça aykırıdır”  denilir ve 
“Anayasanın öngördüğü bütün kurallar[ın] ihlâl edilmiş olacağı” ndan söz edilir. 

176 “Anayasal düzenin hukuka aykırı kural ve düzenlemelerden en kısa sürede arındırılması, 
hukuk devleti olmanın en önemli gerekleri arasında sayılmaktadır”. 

177 YD açısından genel bir gözlem ve soru: Any'ya göre; davaya konu norm, iptal kararının 
RG'de yayımı tarihinde “yürürlükten kalkar” (md. 153/3, c. 1) ve iptal kararları “gerek-
çesi yazılmadan açıklanamaz” (md. 153/1, c. 2). Şu hâlde, henüz yürürlüğe girmemiş bir 
iptal işlemine dayanılarak, aynı gün ve oturumda ve aynı karar no.su ile YD talebinin 
reddine kararı verilmesi, hukuk tekniği açısından bir çelişki değil midir? 

178 Şu sorular üzerinde düşünmeye değer: Hüküm fıkrasında geçen, “fıkra, bölüm, cümle, 
ibare ve sözcüklere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin reddi” ibaresinden anla-
şılması gereken, anayasa yargısında kullanılan “kısmî iptal” kavramından farklı olarak, 
“kısmî yürürlüğü durdurma” mıdır? Aykırılık iddiasına konu kısımlarla sınırlı YD kararı 
verilebiliyor ise, kalan kısımlar yürürlüğünü devam ettirecek midir? 
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nen “bağımsızlık” ve “bölünmezlik” açısından zarar doğacağı kurgusu, 
abartılı olmanın yanı sıra, konu ile ilgisiz ve isabetsizdir180. Üstelik, 
“ çok açık ve kesin”  nitelemesi, abartıyı artırmaktadır. İddiaya katıl-
makta “çok açık”  güçlük çekiyoruz. 

• Etkisizlik savı: Yalnızca iptal kararı verilmesi hâlinde, iptal 
kararının “büyük olasılıkla etkisiz kalacağı” , YD kararı verilmesi hâ-
linde ise, “herhangi bir boşluk meydana gelmeyeceği”  savunulur. Sap-
tama, etkisizlik181 ve olasılık182 açısından değerlendirilebilir. 

 
§ III. GÖZLEMLER & SONUÇLAR 
A. GÖZLEMLER 
1. Başvuru gerekçesi açısından 
• Gerekçede önemli ilkeler yer aldığı gibi, mantık örgüsü yer yer 

karardan öndedir. Önemli bir kısmı, TBMM-AK Raporu'na 6 CHP’li üye-
nin yazdığı “muhalefet şerhi”nden alıntıdır. 

• Dil ve anlatım sorunları: Yasa’ya yönelik “dil ve anlatım kuralla-
rına aykırılık” eleştirisi içeren başvuruda, Türkçe'nin kullanımı, dil ve imlâ 
açısından sıkça rastlanan hatalar, -basımdan kaynaklı değil ise183- ironik düşer. 

• Hukuk-ötesi nitelemeler ve abartılı ifadeler: Başvuru, sistematik, 
anlatım, aktarım, alıntılar, önceki AYM kararına referanslar ve özellikle 
GM 1'e ilişkin üslûp bakımından sorunludur. Hukuk-ötesi nitelemeler, dik-
kate değer birçok tespiti gölgeler. Ayrıca, “yüksek menfaatler” olarak nite-
lenen 2 ibâre, abartılı ve temelsizdir. 

                                                                                                                                 
179 Belirsizliğin giderilmesi, eşitlik, Any’nın üstünlüğü ve bağlayıcılığı, seçilme hakkı, 

Any’nın değiştirilmesi, vb. 
180 “Bu hükümlerin uygulanması halinde bir yandan Devletin varlık ve bağımsızlığı, ülke-

nin ve milletin bölünmez bütünlüğü gibi yüksek menfaatlerinin süratle korunması, öte 
yandan... konusunda Anayasanın öngördüğü bütün kurallar ihlâl edilmiş olacağı ve bu 
ilkeler yönünden telâfisi imkânsız zararların doğacağı çok açık ve kesindir” . 

181 Oysa, iptal edilen norm (GM 1/2) açısından, öngörülen “etkisizlik” , uygulamada doğma-
mıştır. İptal kararı sonucu oluşan yeni hukukî durumu (2. kez aday gösterilme) etkisiz kı-
lacak bir gelişme yoktur. 

182 YD isteminde dayanılan ilkeler açısından doğacak zararlarda “çok açık ve kesin” 
öngörüsüne karşın, yalnızca iptal kararı durumunda oluşacağı iddia edilen zararın “büyük 
olasılıkla” nitelemesi ile zayıflatılmasında, dayanılan ilgisiz argümanların rolü olabilir. 
Diğer etken, zararın gerekçelendirilememesi dolayısıyla, geleceği öngörmedeki zorluktur. 

183 Kaldı ki, RG metninde de aynı hatalarla karşılaşılır: http://goo.gl/Vpgvso 
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• Gerekçe ve dayanaklar: CSK md. 14 ve 21 açısından öne sürülen 
“Anayasa Hukuku sistematiği”  ile neyin kastedildiği belirsizdir. Öte yan-
dan, “hukukun genel ilkeleri”ne dayanılmasına karşın, herhangi bir ilke 
değil, “pozitif anayasa normları” kullanılır. Ayrıca, yeni AYM kararları 
varken, 1961 Any. dönemine ve 41 yıl öncesine ait bir AYM kararından 
sonuçlara varılır ve devlet yardımı açısından karmaşaya düşülür. 

 
2. AYM kararının gerekçesi açısından 
• Gerekçe yetersizliği/eksikliği: Any. normlarına aykırılık savı siste-

matik biçimde tartışılmaz. Md'ler arasında kopukluk, genel değerlendirme-
spesifik analizler arası kaymalar söz konusudur. Aynen alıntılama işlemi 
dahi dikkatsizce yapılmıştır. 

• Gerekçe yokluğu: Kararda, tartışma eksikliği ve yetersizliğinin öte-
sinde, bazı noktalarda tartışma yokluğu gözlenir. “Gerekçe”nin anlaşılış 
tarzı, Türkiye yargı pratiğinin kronik sorunlarından biridir (CSK''nın daha 
önce değinilen md. gerekçeleri de, hukuken gerekçe sayılmaz). Mahkeme 
kararında, iddia ispatlanmak zorundadır, yorumda kullanılan gerekçenin 
işlevi de budur. Kararda bazı Any. normları açısından hiçbir tartışma ya-
pılmadığı halde, sonuç kısmında aykırılık bulunmadığı vurgulanır. Tartışıl-
madan, sonuca nasıl ulaşılabileceğini anlamak güçtür. Örneğin, CSK md. 
13/2 açısından, Any. md. 67 ve 79'a “aykırılık bulunmadığı”  sonucuna va-
rılır, ancak tartışma ve ispatlama ihtiyacı duyulmaz. Oysa, -md. 11 açısın-
dan yapıldığı üzere- “ilgisi bulunmamaktadır” kaydı düşülebilirdi. Temel 2 
ilke olarak, AYM açısından “istemle bağlılık” ve “gerekçeyle bağlı ol-
mama” ilkeleri geçerlidir. Başvurudan farklı bir gerekçe ile iptal kararı ve-
rilebilir, öne sürülen gerekçelerin tümü açısından ilgi kurulması zorunluluğu 
bulunmaz. İlgi kurulamayan durumlarda, doğrudan veya dolaylı yol izlene-
bilirdi. Oysa, ne doğrudan tartışılır, ne de eleştirilere yanıt verilir. Hâl böyle 
iken, “ilgisi kurulamayan” kısmında zikredilmek yerine, aykırılık bulun-
madığı kaydı düşülmesi, kolaycı ve fakat sorunlu bir yöntemdir. 

• “Takdir yetkisi” kavramına sıkça ba şvurma: Kararın birçok kıs-
mında, “yasamanın genelliği”  ve “takdir yetkisi”ne başvurulur. Ancak, 
başvuru, karşı oylar ve doktrin karşısında, savın büyük ölçüde çöktüğü ka-
nısındayız184. Any’da düzenlenmesi gereken konunun Yasa’da düzenlen-
mesi, hukuk tekniği ve özellikle “yetkide paralellik” ilkesi açısından so-

                                                      
184 Örn. bkz. PAKSÜT’ün karşı oyundan alıntı. Infra, dp. 22. 
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runlu olmanın ötesinde, Any. md. 11’e de aykırıdır. Şöyle ki; Any. md. 
102’de CB seçiminin süreci ve süreleri belirtilir, ancak istisna öngörülmez. 
Normal zamanında yapılması gereken bir seçimin ertelenmesi, genel kurala 
istisna normu gerektirir. Türev kurucu iktidar, yetkisi olmasına karşın, genel 
kurala istisna getirmemiş; istisna, paralel düzeyde normda değil, 2. düzey 
normda (yasa) düzenlenmiştir. Any. normunun istisnası Yasa’da değil, yine 
biçimsel olarak any. normunda yer almalı idi. 

 
3. Farklı gerekçe ve karşı oy gerekçeleri açısından 
• Sistematik ve içerik açısından, diğer kısımlara oranla derli toplu 

sayılabilir. 
• GM 1'e ilişkin başvuru gerekçesi, TBMM-AK'nin 6 CHP’li üyesi-

nin “muhalefet şerhi”  ile aynı idi185. Benzer şekilde, GM 1'e ilişkin farklı 
gerekçe ve karşı oy gerekçeleri, metinler çok farklı olsa da, dil ve üslûp 
açısından TBMM-AK'nin 2 MHP’li üyesinin “muhalefet şerhi” ne daha 
yakındır186. 

 
B. SONUÇLAR 
AYM kararının birçok hukuksal ve siyasal sonucu tartışılabilir. Yal-

nızca iptal edilen normun değil, yürürlüğü etkilenmeyen normların da 
(başta, GM 1/1) ciddi etkileri olacaktır. 

 
1. 11. CB ve önceki CB'ler açısından: Başlıca 2 soru 
• Yeniden seçilebilirler mi? Özetle, 11. CB A. GÜL’ün yanı sıra, 

öncekilerden halen yaşayan 3’ü için (EVREN, DEMİREL, SEZER) 2. kez 
adaylık olanağı doğmuştur. Böylece, bu kişilerle diğer yurttaşlar arasında 
oluşan eşitsizliğin giderildiği savunulabilir. Her 4 adayın CB adaylık ko-
şullarını hâlihazırda sağladığı kabul edilir ise, 2. kez seçilebilmek için 2. ön 
koşul da hukuken elde edilmiştir. Ancak, unutulmaması gereken, 2007 ön-
cesi geçerli olan “re’sen aday olma” yolu kapatıldığı için, “aday göste-
rilme”  koşuludur. Adı geçen potansiyel CB adaylarının, seçildikleri anda 
geçerli olan kuralın (2007 Any. değişikliği öncesi) kolaylaştırıcı yönünden 
(re’sen aday alma) yararlanamayacakları kanısındayız187. 

                                                      
185 TBMM , op.cit., ss. 29-34. 
186 Ibid., ss. 35-39. 
187 Bir diğer dayanağımız, GM 1/2'nin iptal edilmiş olmasıdır. Söz konusu normla, 11. CB 

ve önceki CB'ler açısından bir yandan olanak/kolaylık getirilirken (aday gösterilme ye-
rine, “re'sen aday olabilme”); öte yandan bir engelleme/sınırlama öngörüldü (2. kez 
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• Re’sen aday olabilirler mi? 2007'de muhalefetin “istenmeyen 
adam” ilân ettiği GÜL'ün, Cumhuriyet mitingleri, 367 krizi, e-muhtıra vb. 
bir dizi yoğun gündemin odağındaki aktör olduğunu anımsayalım. Zamanla 
AKP-Cemaat-Muhalefet sacayağına oturan tartışmalarda “kar şı-denge un-
suru” konumu kazan(dırıl)an GÜL'ün, AYM kararı ile “tekrar adaylık”  
yolu açılsa da, “re’sen adaylık” yolu Any. değişikliği sonrası kapalıdır. 
AKP grubu veya TBMM’deki 20 üyesi GÜL’ü 12. CB adaylığı için gös-
termediği takdirde, -GÜL’ün kendisi de re’sen aday olamayacağına göre- 
2014 satranç tahtasında ERDOĞAN karşısına GÜL’ü çıkarma işlevi, mu-
halefet partilerine kalabilir. Bu da güçlü bir olasılık olmadığına göre, 
GÜL’ü bir sürprizin beklediği tahmin edilebilir. Fakat, Türkiye'nin hızla 
değişen gündemi ve siyasal güç dengeleri, geleceğe yönelik tahmini zorlaş-
tırmaktadır: Aralık 2013 soruşturması ile ivme kazanan Cemaat muhalefeti-
nin AKP'de yarattığı sarsıntının zorlamasıyla, ERDOĞAN'ın AKP tüzü-
ğündeki 3 dönem şartını kaldırıp parti başında kalmaya devam etmesi ve 
böylelikle Çankaya’ya çıkmaktan vazgeçmesi olasılığının, Any'nın “taraf-
sız” (md. 101, 103) ve gündemin görece “suskun” aktörü tarafından dik-
katle izlendiğini tahmin etmek zor olmasa gerek. 

 
2. Diğer adaylar ve genel olarak 2014 CB seçim süreci açısından 
• 11. CB ve önceki CB'lere aday gösterilme yolunu kapatan normun 

iptali, potansiyel aday sayısını +4 artırdığı gibi, genel olarak 2014 CB seçim 
sürecini de etkileyecektir. 

• “Re'sen aday olma” yolunun 2007 Any. değişikliği ile kapatıl-
ması ve “aday gösterilme” ön koşuluna bağlanması; 2012 CSK ile kapatı-
lan “tekrar aday gösterilme” olanağının AYM kararı ile 11. CB için açıl-
ması, hukuksal analizin ötesinde, siyaseten önemli stratejik hamlelerdir. 
Dahası, CB seçiminde ilk turun “eleme”, 2. turun “seçme” işlevi188 dikkate 
alınınca, etki daha da derinleşebilir189. 

                                                                                                                                 
adaylık hakkından, adı geçen kişileri yoksun kılma). İptal yoluyla nasıl ki 2. kez adaylık 
yolunun açıldığı sonucuna varılıyor ise; adı geçen şahıslar açısından re'sen adaylık olana-
ğına da son verildiği çıkarımı yapılabilir. 

188 “CB seçiminde ilk iki tur, partileri uzlaşmaya; son iki tur ise, seçime zorlamakta”dır. 
KABOĞLU , İbrahim Özden, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi (2)”, BirGün, 10.01.2007. 
http://goo.gl/89LSVJ 

189 Bu vesile ile, AYHD’nin önceki sayısına yazdığımız makaledeki bir hatayı da düzelte-
lim: CB seçiminde 2. turda sonuç alınamaması durumunda, yeniden oylama yapılmaz, 
seçim süreci yenilenir. Hatalı yorumumuz için bkz. SEZER, Abdullah, “Cumhurbaş-
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Bu perspektifle okunan kararın siyasal dengelerde yaratacağı etki, CB 
seçim süreci yaklaşırken daha iyi gözlenebilecektir. 
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ÖZET 
Bu makale Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Seçim Ka-

nunu Üzerine verdiği kararının incelenmesine ayırılmıştır. Makale Ana-
yasa Mahkemesi kararının daha çok Onbirinci Cumhurbaşkanının görev 
süresine dair yorumlarını, konu ile ilgili doktrindeki görüşlerle birlikte, 
incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu, Onbirinci 
Cumhurbaşkanının görev süresi 

 
ABSTRACT 
“This article analyzes the judgement of the Turkish Constitutional 

Court dealing with the constitutionality of the Law on Presidential 
Elections. It also focuses on the discussions both in the judgement and 
the legal literature concerning the term of office of the 11th president of 
the Republic of Turkey” 

 
Keywords: Law on Presidential Elections, term of office of the 

11th president of the Republic of Turkey 
*** 

 
I. Giri ş 
1982 Anayasası’nda 2007 yılında halk oylaması ile yapılan deği-

şiklikler Anayasa’nın siyasal sistemi düzenleyen hükümlerinde değişik-
lik içeriyordu. Bu değişiklikleri iki başlık altıda toplamak mümkündür: 
cumhurbaşkanının seçimi ve genel seçimlerin beş yıl yerine dört yılda 
bir yapılması. Cumhurbaşkanının seçimi konusundaki düzenleme de 
cumhurbaşkanının görev süresini yedi yıldan beş yıla indiriyor, ikinci 

                                                      
∗ Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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defa seçilememe yasağını kaldırıyor ve TBMM yerine halkoylaması ile 
seçilmesini öngörüyordu. 

Anayasanın Cumhurbaşkanının seçimini düzenleyen yeni hük-
münü hayata geçirebilmek için TBMM 19.01.2012 tarihinde 6271 sayılı 
“Cumhurbaşkanının Seçimi Kanunu” başlıklı bir kanun çıkardı. Bu ka-
nunun, Anayasa Mahkemesi tarafından anayasallığı denetlendi1. Bu 
yazının konusunu, Yard.Doç.Dr. Abdulah Sezer’in Anayasa Mahke-
mesi’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu üzerine verdiği kararını in-
celediği 29 Ekim 2013 tarihli sunumu ve bu sunumun paralelinde Ana-
yasa Hukuku Dergisi’nin İkinci Cilt, Dördüncü Sayıda yayınlanmış olan 
(s. 199-265) “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adaylık [2007 Anayasa 
Değişikli ği ve 6271 No.lu Yasa Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz]” 
başlıklı makalesinin tartışılmasıdır. Sezer, gerek sunum metninde ge-
rekse makalesinde Cumhurbaşkanının seçilmesine dair kanun ve bu ka-
nun üzerine verilen Anayasa Mahkemesi kararını etraflıca incelemiştir. 
Ancak, 29 Ekim 2013 tarihinde yapılan toplantıda, Sezer’in sunumunda 
ağırlık verdiği iki konu üzerinde görüşlerimi iletmiştim. Burada da bu iki 
konuya değinilecektir. Bu konular sırasıyla Onbirinci Cumhurbaşkanının 
görev süresinin ne kadar olduğu ve önceki Cumhurbaşkanlarının ve de 
Onbirinci Cumhurbaşkanının, Onikinci Cumhurbaşkanı olarak seçimlere 
katılıp katılamayacağı konusudur. Bu iki konuya geçmeden öncelikle 
bazı hukuk ilkelerini hatırlatmakta fayda vardır. 

 
II. Genel İlkeler 
Onbirinci Cumhurbaşkanının seçimi 2007 değişikliklerine dair 

halkoylamasından önce yapıldığına göre öncelikle a) halkoylaması ile 
yapılan değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair ilkeleri, sonra 
da b) yürürlüğe giren kuralın geriye dönük uygulanıp uygulanmayaca-
ğına dair ilkeyi tespit etmek gerekir. 

 
A) Halkoylaması ile Kabul Edilen Değişiklikler Ne Zaman Yü-

rürlü ğe Girer? 
Anayasa değişiklikleri halk oylamasında %68.95 oranında evet 

oyuyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir2. Halkoylaması ile kabul edi-
len anayasa değişikliklerinin ne zaman yürürlüğe gireceğinin tespiti 
Cumhurbaşkanının seçimine hangi kuralın uygulanacağı açısından önem 
taşımaktadır. Önümüzde üç farklı tarih vardır: Değişikliklerin TBMM’de 
kabul edildiği tarih: 31 Mayıs 2007, değişikliklerin Resmi Gazete’de 

                                                      
1 E. 2012/30, K. 2012/96, K.T. 15.6.2012, R.G. 01.01.2013, S. 28515. 
2 YSK Karar No: 873, RG. 26686, 31.10.2007. 
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yayınlandığı tarih: 16 Haziran 2007 ve halkoylaması tarihi: 21 Ekim 
2007. Onbirinci Cumhurbaşkanı da TBMM tarafından 28 Ağustos 2007 
tarihinde seçilmiştir. 

Birinci görüşe göre, halk oylamasına sunulan anayasa değişiklik-
leri halk oylamasında kabul edilmesi ile yürürlüğe girer. İkinci görüşe 
göre ise, Resmi Gazetede yayın tarihi esas alınmalıdır3. Üçüncü bir gö-
rüşe göre ise, halk oylaması ile kabul edilen anayasa değişiklikleri her ne 
kadar halk oylaması ile yürürlüğe girse de teamül gereği geriye yürüye-
rek önceki seçimi etkiler4. 

Bu konuda Anayasamızdaki Cumhurbaşkanının seçimini düzenle-
yen 101. maddeye bakmak faydalı olacaktır. Bu maddede şöyle bir ibare 
vardır: “Değişik: 21/10/2007-5678/4 md”. Bu ibare o maddedeki deği-
şikli ğin yürürlüğe giriş tarihidir. Bu tarih de değişikli ğin Meclis’te kabul 
edildiği (31 Mayıs 2007) ya da Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih (16 
Haziran 2007) değil halk oylaması tarihidir. Üstelik yasal/anayasal deği-
şikliklerin halk oylaması tarihinde yürürlüğe gireceği kuralı bize özgü de 
değildir. Halkoyuna sıkça başvurulan ülke İsviçre’den örnek vermek 
gerekirse; İsviçre Anayasası’nın “Kilise ve Devlet” başlıklı 72. madde-
sinin üçüncü fıkrası “Minare yapımı yasaktır” demektedir. Bu üçüncü 
fıkraya hemen bir not ile 29 Kasım 2009 tarihinde halk oylaması ile ka-
bul edildiği ve o tarihten itibaren yürürlüğe girdiği bilgisi eklenmiştir5. 
Burada da halkoylaması ile kabul edilen değişikli ğin resmi gazetede 
yayın, yasa tasarısı olarak kabul ya da imza tarihinde değil halk oylaması 
tarihinde yürürlüğe girdiğini görmekteyiz. Eğer anayasa değişikli ği hal-
koylaması tarihinde değil 31 Mayıs 2007 tarihi olan Meclis’in değişik-
liği kabul ettiği tarihte yürürlüğe girecekse TBMM’nin bu tarihten sonra 
Cumhurbaşkanı seçimi yapamaması gerekirdi. Öyle ki, yeni düzenleme 
ile TBMM’nin Cumhurbaşkanını seçme yetkisi de kaldırılmıştır. 

Anayasa Mahkememiz de halkoyuna sunulan metne son şeklini 
veren ikinci anayasa değişikli ği kanununu incelediği kararında, halkoy-
lamasının Anayasa değişikli ği kanunlarının yürürlük koşulu olduğunu 
belirtmiştir. Mahkeme’ye göre, “Anayasa değişikliklerinin Cumhurbaş-
kanınca yayımlanması ya da halkoyuna sunulması işlemi, doğası gereği 
Anayasanın değiştirilmesine ilişkin yasanın varlık koşulu niteliğinde 
değildir. Anayasanın 89. ve 175. maddelerinden anlaşılacağı üzere Ana-
                                                      
3 Bkz. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Görev Süresi Ne Kadardır ve 

Bu Görev Süresi Kanunla Belirlenebilir mi?”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin 
Yay., Ankara 2012, Y. 7, S. 66, s. 37. 

4 Tarhan Erdem, “Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman?”, Radikal, 10.02.2011, Tarhan 
Erdem, “Cumhurbaşkanı seçimini ertelemek isteyenler”, Radikal, 16.06.2011. 

5 İsviçre Anayasası’nın metni için bkz. http://www.admin.ch/org/polit/00083/ 
index.html?lang=en, Erişim tarihi: 08.01.2014. 
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yasa değişikliğine ilişkin yasalar Genel Kurul iradesiyle varlık kazanır 
ve halkoyuna sunulmaması durumunda Cumhurbaşkanınca yayımlan-
makla yürürlüğe girer. Anayasa değişikliklerinde yürürlük koşulu kimi 
durumlarda Cumhurbaşkanı ile halk arasında paylaştırılmıştır. Bu hal-
lerde her iki irade Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girmesinin ön 
koşulunu oluşturmaktadır… Nitekim Anayasa Mahkemesi halkoyuna 
sunulduğundan dolayı henüz yürürlüğe girmediği halde, istem üzerine 
5678 sayılı Anayasa Değişiklikleri Hakkında Kanunun Anayasaya uy-
gunluğunu denetlemiştir…”6 

 
B) Kanunların Geriye Yürümezliği Kuralı 
Hukukta geçmiş, yeni çıkarılan bir kanunun etki alanı dışında ka-

lır. Kanunlar geleceğe yönelik düzenlemeler yaparlar ve derhal uygula-
nırlar. Sonradan yürürlüğe giren hukuki düzenlemelerin geçmiş ve kesin 
nitelik kazanmış hukuksal işlemlere etkili olmaması hukukun genel il-
kelerindendir. Amaç hukuk devletinde güven ve istikrarın korunabilme-
sidir. Buna “kanunların geriye yürümezliği kuralı” denir. Kuralın istis-
naları vardır ama çok sınırlıdır. Ortada bir kamu yararı olmalıdır ve de 
bu durum kanuna eklenen geçici bir hükümle düzenlenmelidir. Örneğin, 
2011 Şubat ayında Askerlik Kanunu’nda yapılan ve emniyet teşkilatı 
mensuplarına askerlik muafiyeti getiren değişikli ğe geçici madde ile 
“askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlar, askerlik hizmetleri durdu-
rularak terhis edilir ve görevlerine iade edilir” cümlesi eklenmiştir7. Bu 
ek, kamu yararı olduğu düşüncesi ile kanunların geriye yürümezliği ku-
ralına istisna getirmekte ve yeni hükmü geriye yürüterek eski düzenle-
meye göre askere alınıp hali hazırda askerlik yapanlara da uygulamaktadır. 

Kanunların derhal uygulanması ilkesi (derhal etki) ise yürürlüğe 
girdikten sonra uygulama alanı buldukça derhal/mutlaka uygulanır an-
lamına gelir. Örneğin, bu doğrultuda, Cumhurbaşkanının seçimine dair 
yeni hükmün uygulama alanı bulacağı tarih Ağustos 2014’tür. Eğer ana-
yasa değişikli ği 2014 Temmuzunda yapılsa idi yeni kanun derhal bir ay 
içinde uygulama alanı bulacak idi. 

Konu 2000 yılında Fransa Anayasası’nda yapılan değişiklik ile de 
gündeme gelmiş idi. Bu değişiklik ile Fransa Cumhurbaşkanının görev 
süresi tıpkı bizdeki 2007 Anayasa değişikliklerinde olduğu gibi yedi 
yıldan beş yıla indirilmekte idi. Değişiklik gerekçesinin son cümlesi tar-
tışmaya ışık tutması açısından önemlidir: “Kanunların yürürlüğe girme-
sini düzenleyen ilkelere göre yeni görev süresi gelecek başkanlık seçi-
                                                      
6 E. 2007/99, K. 2007/86, KG. 27.11.2007, RG. 26792, 19.02.2008. 
7 “Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Kanun No: 6109, KT: 

05.02.2011, RG. 27840, 08.02.2011. 
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minden itibaren uygulanacaktır.”8 Bir diğer ifade ile, değişikli ğin ileriye 
yönelik hüküm doğuracağı açıkça ifade edilmektedir. Belki daha da 
önemlisi, “kanunların yürürlüğe girmesini düzenleyen ilkelere göre” 
ifadesidir. Bu ifade malumun ilanı olmanın yanında, ilkenin anayasa 
değişikli ği yapan yasama iradesi ile koruma altına alındığını göstermek-
tedir. 

Anayasa Mahkememiz de yakın tarihli bir kararında kanunların 
geriye yürümeyeceği kuralını ve istisnasını bir kez daha hatırlatmıştır. 
Kararın konusu bu sefer 2010 Anayasa değişikli ği ile ortaya çıkan bir 
başka hukuki durumdur. Bu değişiklik paketi Anayasa’nın 84. maddesi-
nin son fıkrasını yürürlükten kaldırmıştır. Bu fıkra şöyle demekte idi: 
“Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu 
Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belir-
tilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazetede gerekçeli 
olarak yayımlandığı tarihte sona erer.” Bu hükmün uygulaması olarak 
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP milletvekili Ahmet 
Türk’ün ve Aysel Tuğluk’un milletvekillikleri düşmüştü. Peki bu hüküm 
12 Eylül 2010 tarihinde kaldırıldığına göre, Ahmet Türk ve Aysel Tuğ-
luk o tarihten itibaren milletvekilliklerine devam edebilecekler midir? 
Anayasa Mahkemesi “hayır” cevabı vermektedir. Mahkeme’ye göre, 
“Başvurucuların milletvekilliklerinin sona ermesinden sonra, konuya 
ili şkin Anayasa kuralının yürürlükten kaldırılmış olması, sona eren mil-
letvekilliği statüsünün tekrar kazanılması sonucunu doğurmaz. 

Anayasa değişiklikleri kural olarak ileriye dönük hukuki sonuçlar 
doğurmaktadır. Anayasa’nın 84. maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılırken söz konusu değişikli ğin, beyan ve eylemleriyle parti kapa-
tılmasına sebep olduğu için milletvekillikleri sona eren kişiler yönünden 
de geçerli olduğu yolunda istisnai bir düzenlemeye de yer verilmemiş-
tir.”9 (italikler yazara aittir.) 

Gözler ise, kanunların geçmişe uygulanabilmesinin istisna oldu-
ğunu kabul etmekle birlikte, derhal etkili olmasına dair genel kuralı, “ge-
riye yönelik de derhal etkili” şeklinde yorumlamakta, eğer yeni Anayasa 
kuralı bir sonraki seçimde uygulanırsa (Ağustos 2014) bunu ertelenmiş 
etki/uygulama kabul etmektedir10. Kanımızca, burada ertelenmiş etki 
kavramının mevcut olaya uygulanmasında bir hata vardır. Bu hata, ka-
                                                      
8 “Projet Loi Constitutionelle relatif à la durée du mandat du Président de la 

République“, L'Assemblée nationale, 7 juin 2000, No. 2462. Bkz. 
http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl2462.asp, Erişim tarihi: 08.01.2014. 

9 E. 2011/1 (Değişik işler), K. 2011/2, KG. 17.03.2011, RG. 27989, 09.07.2011. 
10 Gözler, s. 37-41.  

Anayasa Mahkemesi üyesi Fulya Kantarcıoğlu da aynı görüştedir. Bkz. E. 2012/30, 
K. 2012/96, K.T. 15.6.2012‘deki karşı oy yazısı. 
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nımızca, kanunun yürürlüğe girdiği an ile uygulanabilme imkanı bul-
duğu an arasında uzun sayılabilecek bir zaman dilimi varsa bu durumun 
kanunun uygulamasının ertelenmesi olarak görülmesinden kaynaklan-
maktadır. 

Kanunların bir alanda daha geriye yürüyebileceği kabul edilir. O 
da, eğer suçlar ve ceza yaptırımları bakımından lehe bir durum varsa, 
ceza hukuku alanındadır. Bunun arkasında yatan düşünce yeni kuralın 
toplumda yeni bir uzlaşının yansıması olduğudur. Önceki kural bir suç 
için daha fazla ceza öngörmüşse, yeni kural geriye yürütülerek, yeni 
kuralın yürürlükte olduğu zaman aynı suçu işleyenlerin alacakları ceza-
lar arasındaki farklılık giderilmiş olacaktır. Suçların ve cezaların geriye 
yürümezliği kuralının bir istisnası olan bu kural, Türk Ceza Kanunu’nda 
açıkça düzenlenmiştir. TCK m. 7/2’e göre, “Suçun işlendiği zaman yü-
rürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hüküm-
leri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur”. Bu 
kural da 2007 Anayasa değişiklikleri suçlar ve ceza yaptırımları konu-
sunda bir düzenleme içermediği için uygulama alanı bulamayacaktır. 

 
III. Onbirinci Cumhurba şkanının Görev Süresi 
Gerek Sezer gerekse ben Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süre-

sinin yedi yıl olması gerektiği konusunda hemfikiriz11. Ancak kişisel 
görüşüm bu sürenin kanunla belirlenemeyeceği yönündedir. Öncelikle 
sürenin neden yedi yıl olması gerektiğini inceleyelim sonra da kanun 
yolu ile düzenlemenin yanlışlığını ele alalım. 

 
A) Sürenin Tespiti 
Cumhurbaşkanının görev süresinin yedi yıl olması kanunların ge-

riye yürümeyeceği kuralının zorunlu bir sonucu olması gerekir. Kuralın 
kendisi, karşılaştırmalı hukukta ve Anayasa Mahkemesi kararlarında 
bulduğu anlam, bu sonuca varmayı gerektiriyor. Bununla birlikte, Cum-
hurbaşkanının görev süresini beş yıl olarak belirleyen görüş aynı za-
manda seçimle gelinen koltuklar kazanılmış hak konusu olamaz, kamu 
hukukunda kazanılmış hak olmaz savunmasını yapmıştır12. Doktrinde, 

                                                      
11 Bkz. Abdullah Sezer, “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adaylık (2007 Anayasa 

Değişikli ği ve 6271 No.lu Yasa Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz)”, Anayasa Hu-
kuku Dergisi, Anayasa- Der & Legal Yay.,İstanbul 2013,C.2, S.4, s.244-246, 250-251.  

12 Ergun Özbudun’un, Mümtaz Sosyal’ın ve Yekta Güngör Özden’in bu yöndeki görüş-
leri için bkz. “Cumhurbaşkanı’nın görev süresi tartışma yarattı”, Milliyet, 
16.02.2010; Aynı yöndeki görüş için bkz. Hikmet Sami Türk ile röportaj, “21 
Ekim’de ‘Evet’ çıkarsa Gül’ün görev süresi 5+5”, Milliyet, 08.10.2007; Kemal Göz-
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yedi yıllık sürenin kazanılmış hak olduğunu ileri sürenler de vardır13. 
Oysa, yedi yılın dayanağı kamu hukukunda işlemlerin yapıldıkları za-
manki kurallara tabi olması ilkesidir. Bu kural, hukuka güven ilkesinin 
bir sonucudur14. Şöyle düşünelim: Cumhurbaşkanını belirlemek için 
halkoylaması yapılsın. Bu seçim sırasında iktidar partisinin TBMM’de 
anayasayı değiştirecek oranda milletvekili de olduğunu varsayalım. Eğer 
halk seçimde, iktidar partisinin adayına oy vermez, başka bir adayı cum-
hurbaşkanı seçerse o zaman iktidar partisi Meclisteki anayasayı değiş-
tirme gücünü kullanarak derhal anayasa değişikli ği yapıp (tali kurucu 
iktidar), kendinden olmayan cumhurbaşkanının görev süresini bir güne 
düşürebilir mi? Eğer Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl 
kabul edilirse bir günlük süreye de “evet” dememiz gerekir! Seçildikleri 
zamanki hukukun geçerliği olmadığını kabul etmemiz halinde, cumhur-
başkanlarını görevden bu şekilde uzaklaştırmanın da yolu açılmış olur. 
Teziç’in deyimiyle bu anayasa karşı hilenin tipik bir örneğidir15. 

Gözler ise, Onbirinci Cumhurbaşkanının 2007 anayasa değişikli ği-
nin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile görev süresini tamamlamamış olma-
sını, geçmiş ve kesin nitelik kazanmış bir durum olarak değil, geçmişte 
başlamış ancak henüz kesin nitelik kazanmamış bir durum olarak nitele-
yip kesin nitelik kazanmamış duruma yeni kuralın uygulanacağını ifade 
etmektedir16. Bize göre, burada geçmiş ve kesin nitelik kazanmış bir 
durum vardır. O da Onbirinci Cumhurbaşkanının seçimidir. Bu seçim 
anayasa değişikli ği yürürlüğe girmeden önce yapılmıştır, kesinleşmiştir, 
geçmiştedir ve Cumhurbaşkanı da bu seçim doğrultusunda görevine 
başlamıştır. Bu seçim ile görev süresinin de yedi yıl olduğu belirlenmiş-
tir, sürenin yedi yıl olduğu kesinleşmiştir, bu kesinleşme işlemi de geç-
miştedir. Görev süresi seçim işleminden bağımsız olarak sonradan, olaya 
uyguladığımızda anayasa değişikli ğinden sonra, belirlenecek değildir. 

Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olduğunu ileri süren gö-
rüşler içinde bunun teamül olduğu da iddia edilmiştir. Teamül diye su-
                                                                                                                                 

ler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yay., Bursa 2010, s. 314; Erdem, “Cum-
hurbaşkanı seçimi ne zaman?”, a.g.g. 

13 Bülent Yavuz, “2007 Anayasa Değişikli ğinin Doğurduğu Tereddütler ve Çözüm 
Yolları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara 2008, C. XII, S. 1-2, s. 
1208. 
Erdoğan ise yedi yıllık süreyi statüye tanınan hakkın kazanılmış hak olmasına değil, 
statüye tanınan sürenin henüz dolmamış olmasına dayandırıyor. Bkz. Mustafa Erdo-
ğan, “Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır”, Star, 13.02.2010. 

14 Aynı görüşte Kürşat Erdil, Ömer Keskinsoy, “Cumhurbaşkanının Görev Süresi”, 
Ankara Barosu Dergisi, Ankara 2010, Y. 68, S. 2010/1, s. 255, 257-258. 

15 Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yay., İstanbul 2007, s. 392, dp. *. 
16 Gözler, s. 44. 
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nulan ise Başbakanın isteği ile 24. dönem milletvekilliği seçimlerinin 
beş yıl yerine dört yıl sonra yapılmasına yönelik TBMM kararıdır. Eğer 
2007 anayasa değişikli ği sonrası seçimler, yeni kurala göre 2012 Tem-
muz yerine 2011 Haziran’da yapılıyor ise Cumhurbaşkanı da 2012’ye 
kadar görev yapması gerektiği ileri sürülmektedir17. Kanımca, 
TBMM’nin erken seçim kararı alması bu alanda bir teamül oluşturmuş 
değildir. Benzer şekilde, Cumhurbaşkanı da beş yılın sonunda istifa ede-
rek görevinden ayrılabilirdi. Ancak onu buna zorlayacak herhangi bir 
hukuk kuralı yoktu. TBMM’ni de Temmuz 2012’e kadar beş yıl görev 
yapmaktan alıkoyacak herhangi bir kural yoktu18. 2012 Temmuz’da 
yapılması gereken seçimlerin 2011 Haziran ayında yapılmasını ise siyasi 
saiklerde aramak gerekir. İktidar partisi genel başkanı ve Başbakan 12 
Haziran 2011 tarihini Meclis’in erken seçim kararından (3 Mart 2011) 
tam bir yıl önce anmıştır. İktidardaki bir siyasi partinin popülaritesinin 
en üst aşamasında olduğu dönemlerde erken seçime gitmek istemesi 
dünya siyasetine yabancı bir tercih değildir. 

Ek olarak, “aynı nitelikteki (özel veya genel) eski ve yeni kuralın 
çatışması durumunda, sonrakinin, yani sonraki kuralın uygulanmasının 
genel bir hukuk ilkesi olduğu da dikkate alınmalıdır” gerekçesi ile yeni 
kural olan beş yıllık sürenin geçerli olması gerektiği de ileri sürülmüş-
tür19. Ne var ki, yeni kuralın uygulanması gereği bundan sonra o kuralın 
uygulanmasını gerektiren durumlar içindir, kuralın yürürlüğe girmesin-
den önceki uygulamalar (11. Cumhurbaşkanının seçimi) için değil. 

Eğer Onbirinci Cumhurbaşkanının beş yıllığına seçildiği kabul 
edilecekse seçimi sonrası yürürlüğe giren yeni anayasa maddesinin ne-
den sadece süreye ilişkin kısmının Onbirinci Cumhurbaşkanını hemen 
etkiliyor olmasına rağmen halk tarafından seçime dair kısmının etki do-
ğurmuyor olmasını sorgulamak gerekiyor. Eğer anayasadaki yeni hüküm 
önceki seçimi etkileyecekse, değişiklik öncesi yapılan seçimi TBMM 
yapmış olduğu için seçimin yeni hükme göre derhal, bu sefer halk tara-
fından, yenilenmesi gerekmez mi? Benzer şekilde Erdoğan da “Ekim 
2007'deki halkoylamasıyla onaylanan anayasa değişikli ği, sadece cum-
hurbaşkanının görev süresini kısaltan basit bir değişiklik olmayıp, hem 
seçilme yöntemini hem de görev süresini değiştirmek suretiyle cumhur-

                                                      
17 Bkz. Erdem, “Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman?”, a.g.g. 
18 2007 değişiklikleriyle görev yapmakta olan TBMM’nin görev süresinin değişmediği, 

beş yıl olarak kaldığı yönündeki benzer görüş ve tartışması için bkz. Yavuz, s. 1182-
1187.  

19 Cengiz Gül, “Türkiye’de Cumhurbaşkanının Görev Süresine İlişkin Hukuki Bir 
Değerlendirme”, E-akademi, Eylül 2010, S. 103, http://www.e-akademi.org/ 
makaleler/cgul-2.htm, Erişim tarihi: 08.01.2014. 
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başkanı için yeni bir statü getiren bir değişikliktir” dedikten sonra “Do-
layısıyla bu yeni statü eski yönteme göre seçilmiş bir cumhurbaşkanı 
için geçerli olamaz. Yeni statü ancak değişikli ğin öngördüğü gibi yeni 
cumhurbaşkanının halk tarafından genel oyla seçilmesiyle başlayabilir” 
görüşünü ileri sürmektedir20. 

Tüm bu tartışmaları Anayasa Mahkemesi’nin kararı takip etmiştir. 
Mahkeme’ye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun geçici madde-
sinde yapılan yedi yıl düzenlemesi yukarıda sıralanan tartışmalara son 
verme amacı gütmektedir. Geçici maddenin gerekçesi de süreye dair 
tereddütleri giderme amacından bahsetmektedir. Mahkeme’ye göre, 
“Cumhurbaşkanının seçildiği tarihte, görev süresini değiştirecek olan 
kural, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ancak henüz hal-
koylamasına sunulmamış, dolayısıyla hukuken henüz tamamlanmamış ve 
yürürlüğe girmemiştir ”. Mahkeme devamla, “Anayasa’nın değişik 101. 
maddesinde Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olduğu hükmü 
yer almaktadır. Bu hükmün yürürlüğe girmesinden sonra halkoyu ile 
seçilecek cumhurbaşkanları açısından görev süresinin beş yıl olduğu 
konusunda bir kuşku bulunmamaktadır. Ancak aynı şeyi değişiklik yü-
rürlüğe girmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş 
olan Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi bakımından söylemek 
mümkün değildir. Zira Anayasa’nın önceki 101. maddesinde Cumhur-
başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisince yedi yıllık bir süre için se-
çileceği öngörülmüştür. Onbirinci Cumhurbaşkanı bu kurala göre se-
çilmiş olup seçimiyle birlikte görev süresi de belirlenmiştir. Anayasa 
değişikliğine ilişkin 5678 sayılı Kanun’da Onbirinci Cumhurbaşkanının 
görev süresine ilişkin özel bir düzenleme yer almadığından Anayasada 
yapılan bu değişiklikle Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresinin 
kısaltıldığı sonucuna varılamaz. Görev süresinin kısaltıldığına ilişkin bir 
düzenleme olmadığına göre Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi 
Anayasa’ya göre yedi yıldır. İptali istenen düzenlemede de Onbirinci 
Cumhurbaşkanının görev süresinin yedi yıl olduğu vurgulanarak konuya 
açıklık getirilmiştir ”. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu yorumu ile yukarıda sürenin yedi yıl 
olması doğrultusunda ileri sürdüğümüz görüşler paraleldir. 

 
B) Sürenin Kanunla Düzenlenip Düzenlenemeyeceği 
Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresinin kanunla düzenlenip 

düzenlenemeyeceği Sezer’in sunumunda ve makalesinde tartıştığı bir 
diğer hukuki sorundur. 

                                                      
20 Erdoğan, a.g.m. Erdil/Keskinsoy da beş yıllık grev süresinin halkoylaması ile seçil-

miş olma koşuluna bağlandığını ifade etmektedir. Bkz. Erdil/Keskinsoy, s. 257.  
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Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olduğunu ileri 
süren görüş, doğal olarak bir kanun ile bu sürenin yedi yıl olarak düzen-
lenmesini anayasaya aykırı görmektedir. Bu görüşe göre, ortaya anayasal 
iradeyi değiştiren kanun maddesi çıkmıştır. Normlar hiyerarşisinde ana-
yasanın kanunların üzerinde olmasının, anayasanın üstünlüğü ilkesinin 
gereği olarak bu kanun maddesi anayasaya aykırıdır21, iptal edilmelidir. 

Bize göre onbirinci cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıl oldu-
ğuna göre, kanuna eklenen bir geçici hükümle bu sürenin tespit edilme-
sini nasıl değerlendirmek gerekir? Anayasa Mahkemesi “Onbirinci 
Cumhurbaşkanının görev süresi Anayasa’ya göre yedi yıldır” tespitini 
yaptıktan sonra “İptali istenen düzenlemede de Onbirinci Cumhurbaşka-
nının görev süresinin yedi yıl olduğu vurgulanarak konuya açıklık geti-
rilmiştir” diyerek kanundaki düzenleme ile Anayasaya arasında aykırılık 
görmemiştir. Peki Anayasa Mahkemesi incelediği kanunda yazan yedi 
yıl kuralının hangi anayasa hükmüne uygunluğunu denetlemiştir? Dene-
timin yapıldığı sırada anayasada yedi yıl kuralı olmadığına göre, yürür-
lükten kalkan bir anayasa hükmüne göre mi denetim yapmıştır? 

Bize göre, burada, kanun düzenlemesine konu olabilecek bir du-
rum yoktur. Kanun ile geçmişte anayasaya göre yapılan bir işlem dü-
zenlenemez. Bu ancak, örneğin, süreyi beş yıla çeken anayasal düzenle-
meye geçici bir madde eklenmesi ile yapılabilirdi. Bu nedenle, 2007 
değişiklikleri sonrası Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresinin ne 
kadar olacağı konusu anayasal normların yorumu ile belirlenebilecek bir 
konudur22. Anayasa Mahkemesi de doktrin gibi pekala bu yorumu yapa-
rak, ki kararda bunu yapmıştır, süreyi belirleyebilir ve belirlemiştir de. 
Ancak, belirlediği sürenin (yedi yıl) tesadüfen kanunda yazan süre ile 
aynı olması, sürenin belirlenmesi konusunda kanun koyucunun bu 
alanda yetkili olduğu anlamına gelmez. Bir an için kanun koyucunun 
buna yetkili olduğunu farz edersek şu soruya cevap bulmamız gerekir: 
kanun Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresini yedi yıl yerine başka 
bir süre olarak belirlese idi ne olacaktı? Kanun koyucunun bu belirle-
meyi yapmaya yetkisi olduğu kabul edilirse o zaman bu sürenin hangi 
anayasa normuna aykırılığı incelenecektir? Değişiklik sonrası hüküm 
Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin olmadığına göre, 
kanundaki sürenin yürürlükten kalkan anayasal norma uygun olup olma-
dığı şeklinde bir denetimin yolu mu açılacaktır? 

                                                      
21 Gözler, s. 47-48. 
22 Doğanoğlu, burada bir hukuk boşluğu olduğunu kabul etmekte ve boşluğun kanun ile 

doldurulabileceğini ileri sürmektedir. Bkz. Ali Erdem Doğanoğlu, “Cumhurbaşkanı-
nın Görev Süresinin Belirlenmesi Sorunu”, Ankara Barosu Dergisi, Ankara 2011, 
2011/3, s. 200. 
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Kanımca, olayın doğru tasnifi TBMM’nin AY m. 175’deki sayısal 
çoğunlukları bulmadan bir anayasal düzenlemeye girişmiş olduğudur. 
Ortada maddi anlamda anayasa normunun şekli anlamda kanun ile dü-
zenlenmesi söz konusu olduğundan, bu düzenlemenin şekil bozukluğu 
gerekçesi ile iptal edilmesi gerekir idi23. 

 
IV. Önceki Cumhurbaşkanlarının ve Onbirinci Cumhurba ş-

kanının Yeniden Cumhurbaşkanı Seçilip Seçilemeyeceği Sorunu 
Anayasa Mahkemesi’ne göre, “...değiştirilen Anayasa’nın 101. 

maddesinin ikinci fıkrasının bir kimsenin en fazla iki defa Cumhurbaş-
kanı seçilebileceğini düzenleyen hükmü, maddenin eski metninde yer 
alan bir kimsenin iki defa Cumhurbaşkanı seçilmesini yasaklayan kuralı 
ortadan kaldırmıştır. Yeni düzenleme Cumhurbaşkanı adayı olmaya iliş-
kin diğer koşulları taşıyanlara ikinci kez aday gösterilme hakkını tanı-
maktadır. Bu hak bakımından Anayasada mevcut ve önceki Cumhurbaş-
kanları açısından herhangi bir istisna öngörülmemiştir. Bu nedenle 
mevcut ve önceki Cumhurbaşkanlarının bu haktan yararlanmaları do-
ğaldır. Ayrıca seçme ve seçilme hakkı Anayasa’nın 67. maddesinde va-
tandaşlar açısından bir temel hak olarak öngörülmüştür. Cumhurbaş-
kanı seçimlerinde aday olma ve oy verme hakkının da bu madde kapsa-
mında temel bir hak olduğu konusunda bir kuşku bulunmamaktadır. 

Anayasa değişikliği ile kaldırılan iki defa Cumhurbaşkanı seçilme 
yasağının kanunla geçmişe dönük olarak uygulanabilir hale getirilmesi 
anayasa koyucunun bu konudaki iradesiyle bağdaşmamaktadır. Anaya-
sada iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilme imkânının öngörülmesi mevcut 
ve geçmişte bu görevi yapmış olanların seçilme haklarını ileriye dönük 
olarak olumlu yönde etkileyen bir düzenlemedir. Anayasanın tanıdığı 
temel bir hakkın kanunla ortadan kaldırılması mümkün değildir ”. 

Sezer de aday olmak (seçilme hakkı) bir anayasal hak olduğu için 
hak temelli bir yaklaşımla Onbirinci Cumhurbaşkanının yeniden seçil-
mesinin kanuna konulan geçici bir hükümle engellenmesini anayasaya 
aykırı bulmaktadır24. 

Biz de bu konuda Anayasa Mahkemesi ve Sezer ile aynı görüşte-
yiz. İki defa seçilememe yasağı anayasadan kalktığına, yeni kural iki 
defa seçilebileceğini düzenlediğine ve de kanunlar ileriye yönelik uygu-
lanacağına göre, bir sonraki seçime uygulanacak olan yeni anayasa ku-
ralıdır25. Bu anlamda sadece Onbirinci Cumhurbaşkanı değil, hayattaki 

                                                      
23 Gözler de faklı bir gerekçe ile yetki gasbını hatırlatıyor. Bkz. Gözler, s. 49. 
24 Sezer, s. 250-251, 259. 
25 Fransa’da Devlet Başkanı Chirac yedi yıllığına cumhurbaşkanı seçilmişti ve 

görevdeyken yukarıda anılan Anayasa değişikli ği (5+5 kuralı) kabul edilince bir kez 
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eski cumhurbaşkanları da yeniden seçilebilirler26. Zira, Anayasanın cum-
hurbaşkanının niteliklerini düzenleyen 101. maddesinde herhangi bir üst 
yaş sınırı yoktur. İkinci defa seçilmeyi düzenleyen yeni kuralın önceki 
cumhurbaşkanlarına uygulanamaması için bunun ayrıca anayasa deği-
şikli ğinde düzenlenmesi gerekirdi. Bu nedenle, geçici birinci maddenin 
ikinci fıkrasının anayasaya aykırılığı nedeni ile iptali yerinde olmuştur. 

 
V. Sonuç 
Cumhurbaşkanının seçimine dair 2007 Anayasa değişikliklerinin 

arkasında mevcut anayasal sistemin siyasi ve hukuki işleyişinde aksayan 
bir yönü çözme çabası yoktur. Değişiklik tamamen günlük siyasi ne-
denlerle yapılmıştır. Görev süresinin bitimine az bir süre kalmış parla-
mento, yedi yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını seçmekte ısrar et-
miş, bunu ısrarın sonucu olan seçimi iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin 
“367 kararı” izlemiş, bu kararı da saf dışı etmek için anayasa değişiklik 
paketi hazırlanmış ve fakat arada yenilenen seçimler ile istenen kişi 
Cumhurbaşkanı seçilmiş olmasına rağmen değişiklikler halkoyuna su-
nulmuş olmuştur. 

Öyle ki, değişikliklerden biri olan Cumhurbaşkanının görev süre-
sinin yedi yıldan beş yıla düşürülmesi değişiklik gerekçesinde açıklana-
bilmiş dahi değildir. Değişiklik gerekçesi milletvekili seçimleri dört 
yılda bir yapılacağı için Cumhurbaşkanının görev süresi de beş yıla dü-
şürülmüştür, demektedir. Adeta, birinde azalma olunca diğerini de dü-
şürdük demektedir! Meclis’in görev süresinin dört yıla düşürülmüş ol-
masına rağmen Cumhurbaşkanının beş yıl görev yapacak olması ise 
Cumhurbaşkanının farklı Meclis çoğunlukları ile çalışabilmesine imkan 
vermek olarak açıklanmıştır. Oysa bu gerekçe yedi yıllık görev süresinin 
düşürülmesi için mantıken kullanılamıyor olması gerekirdi. Biz 
TBMM’nin görev süresinin dört yıla çekilmesini uygun buluyoruz. Si-
yasi tarihimizde beş yıl görev yapabilen Meclis’in az olması görev yapa-
bileceği en fazla sürenin dört yıl olarak belirlenmesini gerekli kılmış 
gözüküyor. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıla 
düşürülmesinin gerekçesini ülke şartlarının ve siyasi atmosferinin hızlı 
değişiminde aramak gerekir. Yedi yıllık Cumhurbaşkanlığı görev süresi 
Cumhurbaşkanını birbiriyle siyasi olarak hiç benzemeyen iki farklı 
Meclis çoğunluğu ve hükümet ile çalışmak zorunda bırakabilmektedir. 
Yine, siyaseten öncekine benzemeyen Meclis ve hükümet de aynı Cum-
hurbaşkanı ile çalışmak zorunda kalabilmektedir. Bu durum, devlette 

                                                                                                                                 
de beş yıllığına seçilip 12 yıl görevde kalmıştı. Murat Sevinç, “Cumhurbaşkanına 
açık mektup”, Radikal 2, 19.06.2011. 

26 Aynı görüşte Yavuz, s. 1209. 
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devamlılık gereği uygun gözükse de, ülkemizde sıkça siyasi krizlere 
sebep olmuştur. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı seçimi süresi gittikçe 
artan bir gerginlik dönemini beraberinde getirmektedir. Beş yılda bir 
halk tarafından seçim ise iki başlılık yaratacağı endişelerini beslese de 
doğrudan demokrasi araçlarına yer verilmeyen ülkemizde demokratik 
katılımı canlandırması açısından olumlu görülebilir27. Ancak eklemek 
gerekir ki, siyasal sisteme yönelik bu değişiklik kamuoyu önünde her-
hangi bir tartışmaya açılmış değildir. Bu da toplum sözleşmesi olması 
gereken anayasanın değiştirilme yöntemi açısından düşündürücüdür. 

2007 anayasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanının görev süresine 
ve önceki Cumhurbaşkanlarının yeniden seçilip seçilemeyeceğine dair 
yarattığı sorunlar Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ve Anayasa Mahke-
mesi’nin bu kanun üzerine verdiği ve Sezer’in sunumuna ve makalesine 
konu olan karar ile kısmen giderilmiş gözükmekle birlikte yeni hukuki 
tartışmalar da doğurmuştur. Bu tartışmalar Sezer’in sunumunda ve ma-
kalesinde incelenmiştir. Sezer’in görüşleri üzerine ele aldığımız bu yazı 
ile bu tartışmalara katkı sunmuş olmayı umut ediyoruz. 
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ÖZET 
Türkiye Parlamentosu gelecekteki nükleer güç tesislerinin kurul-

masına dair bir kanunu kabul etmiştir. Ancak bu kanunun uygulanması 
amacıyla çıkarılan yönetmeliğin bazı maddelerinin yürürlüğü Danıştay 
tarafından durdurulmuştur. Güç tesisinin kurulmasından ısrar eden Tür-
kiye Hükümeti, Rusya ile Türkiye’nin güneyindeki Akkuyu bölgesinde 
güç tesisinin inşası, işletilmesi ve sökülmesine ilişkin bir iki taraflı 
uluslararası andlaşma imzalamıştır. Türkiye Anayasası’nın 90/5. mad-
desi uyarıncas hukuka uygun şekilde yürürlüğe giren uluslararası 
andlaşmalar mahkemeler tarafından denetlenemez ve iptal edilemez. Söz 
konusu maddede andlaşmanın içeriğinden bahsedilmemiştir. Ancak bu 
boşluk hükümetlere iç hukuku ihlal eden bir ulusal iç konuyu uluslara-
rası andlaşma konusu yapmak ve hukuksal denetimden kaçırmak imkânı 
vermektedir. 

Akkuyu Güç Tesisi Uluslararası Andlaşması bunun bir örneğidir. 
Söz konusu tesisin ulusal kanun ve yönetmeliklerce kurulup işletilmesi 
gerekirken, hukuk devletinin bir sonucu olan yasal denetimler ve engel-
ler nedeniyle, Akkuyu Güç Tesisi Türk ve Rus Hükümetleri arasındaki 
bir uluslararası andlaşmanın konusu haline getirilmiştir. Bu sorunun tek 
çözümü, yürürlüğe girmeden önce uluslararası andlaşmaların yargı or-
ganları tarafından ön-denetime tabî tutulması olabilir. 

 
Anahtar Kelimeler : Akkuyu Güç Tesisi, uluslararası andlaşma, 

yargı denetimi, hukuk devleti. 
 
 

                                                      
* Ar. Gör. Dr, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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ABSTRACT 
Turkish Parliament has recently accepted a law on the establishment 

of the future nuclear power plants. But some of the articles of the issued 
regulation to implement this law has been suspended by Council of 
State. The Government of Turkey who insisted on the construction of this 
power plant signed a bilateral international agreement with Russia on to 
construct, to manage and to dismantle the power plant in Akkuyu area at 
south of Turkey. Due to the Article 90/5 of the Constitution of Turkey 
international agreements which became valid conveniently to the law 
can not be controlled and annuled by courts. The content of the 
agreement is not mentioned in this article. It means Turkish Constitution 
doesn’t place value to the subject of the agreement. But this gap gives to 
the governments the capability to make an internal subject which 
violates internal law an international agreement subject and to avoid 
internal judicial control. 

This is the example of the International Agreement on Akkuyu 
Power Plant. Despite this plant should be constructed and managed by 
national law and regulations, due to the judicial controls and obstacles 
which are a consequence of the rule of law, Akkuyu Power Plant has 
became a subject of an international agreement between Turkish and 
Russian Governments. The only solution to solve this problem can be a 
pre-control of the legality of the international agreements by judicial 
organs before going into effect. 

 
Keywords: Akkuyu Power Plant, international agreement, judicial 

control, rule of law 
*** 

 
Giri ş 
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) elektrik arzında çeşitlen-

dirme yaratmak niyetiyle elektrik üretim kaynakları arasına nükleer 
enerjinin dahil edilmesi hedefini koymuştur.1 Türkiye’nin elektrik ener-
jisi üretiminde nükleer santrallerin de yer alabilmesine ilişkin, Yüksek 
Planlama Kurulu’nun 18 Mayıs 2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Kararı ile 
kabul edilen Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Bel-
gesi’nde2 de “elektrik üretiminde nükleer santrallerin kullanılması konu-
                                                      
1 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kurulunun 28.06.2006 tarihli 121. Birleşiminde onaylanmış ve 01.07.2006 ta-
rihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan planın Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Ge-
liştirilmesi başlığı altında 412. paragrafı. 

2 http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Arz_Guvenligi_Strateji_Belgesi.pdf 
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sunda başlatılan çalışmalara devam edilmesi, 2020 yılına kadar elektrik 
üretiminin en az yüzde beşinin nükleer santrallerden karşılanması, bu 
santrallerin elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının uzun dönemde 
daha da artırılması”3 kabul edilmiştir. 

Bu iki belgenin uygulanmasına dönük politikalar çerçevesinde 
Mersin’in Gülnar ilçesinin Akkuyu mevkiinde kurulması planlanan 
nükleer santral için 2008 yılında ihaleye çıkılmıştır. Ancak ihale süre-
cinde karşılaşılan hukuksal denetim nedeniyle santral iç hukuktaki dü-
zenlemeler yoluyla değil, 1982 Anayasası’nın yargısal denetim dışına 
çıkardığı milletlerarası bir andlaşma ile yapılmıştır. 

 
I– Hukuksal Denetimden Bir Kaçış Yolu Olarak Milletlerarası 

Andlaşma 
Rusya Federasyonu ile Türkiye Hükûmeti arasında Akkuyu’daki 

nükleer santralin inşası ve işletimine yönelik milletlerarası bir andlaşma 
imzalanmasının temel nedeni iç hukukun gerekliliği olan ihale sürecinde 
karşılaşılan iptallerdir. 

 
A– Hukuksal Süreç 
Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral için, 5710 sayılı 

Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına 
İlişkin Kanun’a uygun şekilde yapılan ihalenin, tek katılımcı konumun-
daki Rusya Devleti’ne bağlı bir kamu şirketi olan Atomstroyexport4 
şirketine verilmesinin ardından TMMOB'nin açtığı davada Danıştay, söz 
konusu ihalenin dayanağı olan yönetmeliğin5 üç maddesinin yürürlü-
ğünü durdurmuştur. "Yer tahsisi" ve "aktif elektrik enerjisi birim satış 
fiyatını oluşturma usul ve esasları" ile ilgili bu maddelerin yürürlüğünün 
durdurulması üzerine, kararı temyiz etmesi halinde olumlu sonuç alama-
yacağını düşünen, ihalenin yapılmasından sorumlu kurum durumundaki 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) ihaleyi tümden iptal 
etmiştir. Böylece, ülkemizde bir nükleer güç santrali yapılması için ge-

                                                      
3 Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi, 8.3 Nükleer Enerji başlığı. 
4 Rusya Devleti’nin nükleer tesislerinin yönetiminden sorumlu bir devlet iştiraki olan 

Rosatom Devlet Atom Enerjisi Şirketi’ne bağlı Atomenergoprom şirketinin alt şirketi. 
5 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 06.03.2008 tarihli ve 1233 sayılı yazısı üze-

rine, 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satı-
şına İlişkin Kanun’un 3. maddesinin 3. fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 
10.03.2008 tarihinde yürürlüğe konulan ve 19.03.2008 tarihli Resmî Gazete’de ya-
yınlanan Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İliş-
kin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile 
Teşvikler Hakkında Yönetmelik. 
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rekli hukuksal sürecin en başına dönülmüştür. En azından Anayasa’nın 
değişmez nitelikteki 2. maddesinde yer verilen hukuk devleti ilkesi gere-
ğince öyle olmalıydı. 

Ancak ihalenin iptalinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, 2010 yılının Ocak ayında Rusya'ya yaptığı ziyarette yargı kararını 
bir “engel” olarak nitelemiş ve Rus yetkililere "engelin kısa sürede aşı-
lacağını ve Rusya'nın nükleer santral ihalesinde öncelikli ülke görüldü-
ğünü" ifade etmiştir. Bu söylemin gereği olarak Türkiye Hükûmeti engel 
olarak gördüğü iç yargı denetiminden kaçmak amacıyla Akkuyu’da ya-
pılması düşünülen nükleer güç santralini bir uluslararası andlaşmayla 
inşa etmeye karar vermiştir. Bu doğrultuda Rusya Federasyonu ile nük-
leer enerji alanında hükûmetler-arası bir işbirliği andlaşması imzalanma-
sına karar verilmiştir.6 “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Rusya 
Federasyonu Hükûmeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sa-
hası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirli-
ğine İlişkin Anlaşma”7 başlıklı andlaşma 12 Mayıs 2010 tarihinde An-
kara’da imzalanmış, TBMM tarafından 6007 sayılı Kanun’la 15 Tem-
muz 2010 tarihinde onaylanması uygun bulunmuş ve 27.08.2010 tari-
hinde, Dışişleri Bakanlığı’nın 16.08.2010 tarihli ve HUMŞ/182338 sayılı 
yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun’un 3. maddesine 
göre Bakanlar Kurulu’unca onaylanması kararlaştırılmıştır. Bakanlar 
Kurulu’nca onaylanmış olan söz konusu andlaşma Cumhurbaşkanı’nın 
imzasıyla 6 Ekim 2010 tarihli Resmî Gazete’de “Milletlerarası 
Andlaşma” başlığıyla yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Benzer şekilde 
Rusya Federasyonu Konseyi de andlaşmayı 24 Kasım 2010 tarihinde 
onaylamıştır. Böylece ihaleye çıkılmadan nükleer santral yapımının 
"hükûmetten hükûmete" formülüyle hayata geçirilmesinin yolu açılmıştır.8 

Hem söz konusu "hükûmetten hükûmete" formülü uyarınca hem 
de Resmî Gazete’de “Milletlerarası Andlaşma” başlığı altında yayınla-
nan andlaşma hiç kuşku yok ki Anayasa'nın 90. maddesi kapsamında 
değerlendirilmesi gereken uluslararası bir andlaşmadır. Bilindiği üzere 
Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrası uyarınca "usulüne göre yürür-
lüğe giren milletlerarası andlaşmalara karşı anayasaya aykırılık iddia-
sıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz." Böylece Türkiye hükûmeti 
amacına ulaşmış ve Akkuyu’daki nükleer güç santralinin yapılması için 

                                                      
6 Aynı yönde bknz: Mitat ÇELİKPALA, “Rusya Federasyonu İlişkiler”, in Türk Dı ş 

Politikası – Kurtulu ş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt III 
(2001-2012), İletişim, İstanbul, 2013, s. 550 

7 6.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 
onay kararında söz konusu andlaşmanın başlığında “anlaşma” terimi kullanılmıştır.  

8 ÇELİKPALA, a.g.m, ss. 550-551 
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hukuksal engelleri aşmıştır. Ancak bu durum, söz konusu santralin hu-
kuksal açıdan sorunsuz olduğu anlamını taşımadığı gibi aksine, hukuken 
yapılması mümkün olmayan bir nükleer santralin inşa edilmeye çalışıl-
dığını göstermektedir. 

Ancak nükleer güç santraline ilişkin andlaşmayla ilgili hukuksal 
sorunlara değinmeden önce, andlaşmanın şartlarına kısaca değinmekte 
fayda olduğunu düşünmekteyiz. Zira Türkiye Hükûmeti’nin hukuksal 
denetimden kaçıracak kadar değerli bulduğu bir andlaşmanın içeriği ko-
numuzu yakından ilgilendirmektedir. 

 
B– Milletlerarası Andlaşmanın İçeriği 
Türkiye ile Rusya arasında imzalanan milletlerarası andlaşmada 

kilit konumdaki yapı “Proje Şirketi”dir. Ne var ki söz konusu şirket im-
zalanma aşamasında henüz bulunmayan, andlaşmanın imzalanmasından 
itibaren üç ay içerisinde Rusya Federasyonu tarafından kurulacak bir 
şirkettir. Nitekim söz konusu şirket Türkiye kanunlarına uygun şekilde 
Rosatom tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim A.Ş.9 
(bundan sonra Akkuyu NGS) adıyla kurulmuş ve faaliyete geçmiş bu-
lunmaktadır. Andlaşmanın 5.4 maddesi uyarınca Rus yetkili kuruşlarının 
söz konusu şirketteki toplam hissesi hiçbir zaman %51’in altına ineme-
yecektir. 

Andlaşmanın 7. maddesi uyarınca santralin yapılacağı arazi ve 
çevresi, mevcut lisansı ve altyapısıyla birlikte söküm sürecinin sonuna 
kadar, çoğunluğu daimî olarak Rusya Devleti’ne bağlı kuruluşların 
elinde olan söz konusu şirkete bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. Böylece 
Akkuyu'da kurulması planlanan santral, bir ülke sınırları içinde kurulan 
ve fakat sahibinin bir başka ülke olduğu ilk santral olacaktır.10 Üstüne 
üstlük andlaşmanın 7. maddesi söz konusu santral sahasının gerek gö-
rülmesi halinde kamulaştırmalar yoluyla büyütülebileceğini de öngör-
mektedir. Aynı maddenin 2. fıkrasının son cümlesi ise oldukça müphem 
bir “giri ş yasağı” düzenlemesi getirmektedir: “Türk Tarafı, ulusal gü-
venlik sebebiyle, belirli kişilerin böyle arazilere erişimlerini reddetme 
hakkını saklı tutacaktır.” Bu cümlede bahsedilen “ulusal güvenlik”ten ve 
“belirli ki şilerden” ne anlaşılması gerektiği yoruma açıktır. Örneğin bir 
kaza anında gazetecilerin bölgeye girişi engellenebilecek midir? Veya 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını denetlemek amacıyla gelen muhale-
fet partisi milletvekilleri içeri alınmayabilecek midir? 

Andlaşmanın 5. maddesinde yetkileri sayılan Akkuyu NGS, üreti-
lecek olan elektrik dahil tüm tesislerin tek sahibidir. Tesisin yapımı, iş-

                                                      
9 Ayrıntılı bilgi için bknz: www.akkunpp.com 
10 ÇELİKPALA, “Rusya Federasyonu…”, s. 554. 
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letimi ve sökümü bir bütün olarak bu Rusya bağlantılı şirkete bırakıl-
mıştır. İnşa, soğutma ve söküm olarak toplamda yaklaşık 100 yıllık bir 
süreçten bahsedildiği için, böylece, Rusya Federasyonu ile yaşanabile-
cek herhangi bir sorunda geri dönülmesi mümkün olmayan bir yola gi-
rilmiştir. 

Andlaşmanın 9. maddesi uyarınca Rusya tarafı santralin tasarım ve 
inşası için gerekli finansmanı yalnızca iş ve hizmet şeklindeki malların 
Rusya menşeli olması halinde sağlamayı taahhüt etmektedir. Dolayısıyla 
tasarım ve inşa aşamasındaki tüm mal ve -kalifiye iş gücü dahil- hizmet 
Rusya'dan getirilecektir. Andlaşmanın 6. maddesinde yerli çalışanların 
istihdam edilmesi ve eğitilmesi konusunda bazı hükümler olsa da her-
hangi bir sayı, oran veya nitelik kriteri bulunmadığı gibi Rusya tarafını 
zorlayıcı bir ibare de öngörülmüş değildir. Ayrıca, andlaşmanın “Fikrî 
Mülkiyet Hakları” başlığını taşıyan 13. maddesine göre santralin inşası 
ve işletilmesi aşamalarında ticarî değeri olan bilgi ve teknoloji 
Rosatom'a aittir ve bunun paylaşılması konusu Rusya tarafının ihtiyarın-
dadır. Bu nedenle, teknoloji transferinden bahsetmek de mümkün değildir. 

Rusya Federasyonu'nun inşa edeceği Santral henüz test edilmemiş 
tipte üniteler barındırmaktadır. Andlaşmanın “Tanımlar” başlığını taşı-
yan ilk maddesine göre Santral’de VVER-1200 (AES 2006 tasarımı) tipi 
dört adet ünite yer alacaktır. Bu tip ünitelerin VVER-1000 tipi reaktörle-
rin mevcut işletme ömrü, gücü, termal verimi ve güvenlik sistemleri artı-
rılmış modeli olduğu iddia edilmektedir. Rusya’daki Novovoronezh ve 
Leningrad sahalarında ikişer adet olmak üzere dört adet VVER-1200 tipi 
ünite inşa aşamasında olmakla birlikte henüz işletmeye geçmiş bu tip bir 
reaktör bulunmamaktadır.11 

Buna karşın güvenlik konusunda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Rusya tarafının rollerinin ne 
olacağı belirsizdir. Nükleer Santral Kanunu’nun 5. maddesinin 4. fıkra-
sında ve Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji 
Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye 
İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik’in 12. mad-
desinin (i) bendinde nükleer güç santralini kuracak şirketin sigorta yap-
tırma yükümlülüğünden bahsedilmesine karşın andlaşmada santralin 
sigortalanması konusuna hiç değinilmemiştir. Dolayısıyla inşa, işletim 
veya söküm aşamasında oluşabilecek kazalar ve bunlardan kaynaklana-
bilecek can kayıpları, doğa tahribatı, ticarî kayıplar, vb. zararların ne 
şekilde tazmin edileceği tam bir belirsizlik içerisindedir. Andlaşmanın 
16. maddesi nükleer sorumluluğun daha sonra düzenleneceğini belirt-

                                                      
11 Ayrıntılı bilgi için bknz: www.taek.gov.tr/nukleer-guvenlik/nukleer-enerji-ve-reaktorler/ 

165-akkuyu-nukleer-guc-santrali/428-akkuyu-vver-1200-nukleer-santrali.html 
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mektedir. Ancak bunun için kesin bir süre belirlenmediği gibi sorumlu-
luk şartları da çerçevelenmemiştir. 

Akkuyu Anlaşması’nın 1. ve 6. maddelerinden anlaşıldığı üzere 
kurulacak olan santralin dört ünitesi bulunacaktır. Andlaşmanın 10. 
maddesi uyarınca Türkiye, bu ünitelerden ilk ikisinin üreteceği elektriğin 
% 70'ine ve diğer ikisinin de % 30'una 15 yıl boyunca kw/saat başına 
ortalama 12.35 ABD cent’i alım garantisi vermektedir. Ancak bilin-
mektedir ki diğer ülkelerdeki nükleer santrallerden elde edilen elektriğin 
ortalama fiyatı yaklaşık 6-7 cent'tir. Ayrıca Akkuyu NGS, Türkiye'nin 
alım garantisi vermediği elektriğin geri kalanını da istediği fiyattan 
satma hakkına sahiptir. 

Son olarak, santralin inşası ve elektrik üretimi sırasında yaşanacak 
çevresel tahribata değinmek gerekirse, santralin inşasına olanak veren 
Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu 1976 tarihlidir. Dolayısıyla 
rapor güncel değildir. Bölge, aradan geçen zamanda değişiklik göster-
miştir. Ayrıca santral yeterince soğuk olmayan Akdeniz suyunu kullana-
caktır ve bu nedenle son derece düşük bir verimle çalışacaktır. Kullan-
dığı suyu ısınmış bir şekilde yeniden Akdeniz'e bırakacak ve o bölgedeki 
eko-sistemi tahrip edecektir. Akdeniz'deki doğal dengenin yanında, bu 
dengeye temelden bağlı balıkçılık, tarım ve turizm sektörleri santralden 
olumsuz etkilenecektir. 

Sonuç olarak, görüldüğü üzere, ihalesinin bazı maddelerinin Da-
nıştay tarafından yürürlüğünün durdurulması üzerine ihaleyi açan şirket 
tarafından iptal edilen nükleer santral projesinin, Türkiye Hükûmeti tara-
fından öngörüldüğü şekilde Rusya Federasyonu tarafından yapılabilmesi 
adına ve hukuksal denetimden kaçmak amacıyla imzalanan milletlerarası 
andlaşmanın içeriği son derece tartışmalıdır. Ancak yukarıda ifade etti-
ğimiz üzere söz konusu andlaşma, yalnız içeriğinin tartışmalı olmasıyla 
kalmamakta, her ne kadar Anayasa’nın 90. maddesindeki engel dolayı-
sıyla denetlenemese de, çok önemli bazı hukuka aykırılıklar da içer-
mektedir. 

 
II– Akkuyu Nükleer Güç Santraline Dair Milletlerara sı And-

laşmadaki Hukuka Aykırılıklar 
Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santralin iç hukukta bulu-

nan kanun ve yönetmelikler yoluyla değil de bir milletlerarası andlaşma 
ile inşa edilmek istenmesi çeşitli açılardan hukuka aykırıdır. 

 
A- Uluslararası Hukuk Açısından 
Rusya Federasyonu ile yapılan milletlerarası andlaşmanın onay 

kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açan Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne (CHP) göre öncelikli sorun, söz konusu andlaşmanın 
usûlüne göre yürürlüğe girmediğidir. Zira Anayasa'nın "Milletlerarası 
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Andlaşmaları Uygun Bulma" başlığını taşıyan 90. maddesinin ilk fıkra-
sında "Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası 
kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır" 
hükmü yer almaktadır. Anayasa’nın 104. maddesinin (b) fıkrasının 6. 
bendine göre ise milletlerarası andlaşmaları onaylama yetkisi, Bakanlar 
Kurulu’na değil, Cumhurbaşkanı’na aittir.12 Cumhurbaşkanı usûlünce 
Meclis tarafından onaylanması kanunla uygun bulunmuş ve hakkında 
Bakanlar Kurulu kararnamesi düzenlenmiş milletlerarası andlaşmayı 
onaylar ve Resmî Gazetede yayımlar. Milletlerarası andlaşma bu şekilde 
yürürlüğe girmiş olur. Bu nedenle, Anayasa'nın 90. maddesinde sözü 
geçen "onaylama" işi Cumhurbaşkanı'nın yetkisine girdiği halde, 
Akkuyu Anlaşması 27.08.2010 tarihinde bir Bakanlar Kurulu Kararna-
mesi'yle onaylanmıştır. Bu işlemin dayanağı, 244 sayılı Milletlerarası 
Antlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması... Hakkında Ka-
nun'un 3. maddesinin ilk fıkrasındaki "milletlerarası antlaşmaların 
onaylanması... Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olur" hükmüdür. Ancak 
CHP’ye göre bu hüküm, "milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve ya-
yımlamak" yetkisini Cumhurbaşkanı'na veren Anayasa'nın 104. madde-
sinin (b) fıkrasının 6. bendine açıkça aykırıdır.13 

Dolayısıyla, TBMM'nin onay kanununun ardından andlaşmanın, 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekirken Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylanması nedeniyle, Anayasa'nın 90. maddesinin son fık-
rasında ifade edilen "usulüne göre yürürlüğe giren" bir anlaşma olmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle söz konusu andlaşma "Anayasa'ya aykırılık 
iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamayacak" nitelikteki 
andlaşmalardan biri değildir. 

Buna bağlı olarak anamuhalefet partisi, 1969 Viyana Andlaşmalar 
Hukuku Sözleşmesi'nin 69. maddesi uyarınca, bir uluslararası and-
laşmanın yapımına ilişkin temel iç hukuk hükümleri çok açık biçimde 
ihlal edildiğini ve bu nedenle, söz konusu Akkuyu Andlaşması’nın batıl 
sayılabilir bir andlaşma olduğunu iddia etmiştir. Buna istinaden CHP, 
                                                      
12 Servet ARMAĞAN’a göre Anayasa’nın 104. maddesinde geçen “onaylama” keli-

mesi yanlış kullanıldığı için kafa karışıklığına yol açmaktadır. ARMAĞAN burada 
kastedilenin, Bakanlar Kurulu tarafından onanan bir anlaşmanın Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi olarak, yani toplu kararname halinde imzalama ve yayınlanması oldu-
ğunu düşünmektedir. Servet ARMAĞAN, “1982 Anayasası’nda Uluslararası 
Andlaşmaların İmzalanması ve Onaylanması Sistemi”, Anayasa Yargısı Dergisi, cilt 
17, 2000, ss. 352-354. Aynı yönde görüş için bknz: Mümtaz SOYSAL, “Uluslararası 
Andlaşmalar Konusunda Anayasa Yargısı”, Anayasa Yargısı Dergisi, cilt 14, 1997, 
s. 176.  

13 ÇELİKPALA, 2013, s. 552. 
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yürürlüğe girdiği andan itibaren hiç yapılmamış gibi muamele görmesi 
gerektiği düşüncesindedir. 

 
B- İç Hukuk Açısından 
CHP, 16.9.2010 tarihinde, anamuhalefet partisi sıfatıyla, kısaca 

içeriğini aktardığımız söz konusu andlaşmanın içerik açısından da Ana-
yasa'ya aykırılığı iddiasında bulunmuştur.14 Anayasa'nın 90. maddesin-
deki uluslararası andlaşmaların anayasallık denetiminin yapılamayaca-
ğına dair yasağı Anayasa Mahkemesi'nin 27.02.1997 tarihli ve 1996/55 
esas, 1997/33 karar sayılı kararına (İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhra-
cat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uy-
gun Bulunduğuna Dair Kanun) dayanmak suretiyle aşmak isteyen CHP, 
Mahkeme'nin, söz konusu kararda Anayasa'nın 90. maddesinin son fık-
rasındaki yasakla ilgili olarak "Uluslararası ilişkilerde sürekliliği sağ-
lama amacı gözeterek getirilen 'andlaşmaların yargı denetimi dışında 
tutulması'na ilişkin bu kuralla anayasal denetimin dışında tutulmak iste-
nen, yöntemince yürürlüğe konulmuş olan 'uluslararası andlaşmalar'dır. 
Bu nedenle, andlaşmadan bağımsız olarak onay yasalarına karşı Ana-
yasa Mahkemesi'ne başvurulabilir." şeklindeki hükmüne dava dilekçe-
sinde yer vermiştir.15 

Bunun ardından, onay kanununun Anayasa'ya aykırılığını ortaya 
koymanın tek yolu olarak Akkuyu Andlaşması'nın Anayasa'ya aykırı 
yönlerini belirtmeye geçen CHP, andlaşmanın içeriğine bakmadan ya-
sama organının anayasal sınırlar içinde kalıp kalmadığının saptanması-
nın mümkün olmadığını ifade etmiştir.16 Anamuhalefet partisinin görü-
şüne göre bu, andlaşma hükümlerinin anayasallığının denetlenmesi de-
mek değildir. Zira yapılan, yalnızca, onay kanununun Anayasa'ya aykı-
rılığının ortaya konması için andlaşma hükümlerinden yardımcı kaynak 
olarak yararlanmaktır. 

CHP'nin en temel iddiası, imzalanan Akkuyu Andlaşması'nın çe-
şitli açılardan Anayasa'nın ikinci maddesinde ifade edilen hukuk devleti 
ilkesine aykırılık teşkil ettiğidir. Zira "hukuk sistemimizde, yakın tarihte 
                                                      
14 Makale yazıldığı sırada henüz Anayasa Mahkemesi’nin kararı yayınlanmış 

olmadığından CHP’nin iddiaları, CHP’den özel olarak edinilen dava dilekçesi örneği 
aracılığıyla öğrenilmiştir. Bu nedenle çalışmada iddialara bu dilekçe kaynak gösteri-
lerek atıf yapılmıştır.  

15 Ne var ki söz konusu kararda Anayasa Mahkemesi dava konusu andlaşmanın yal-
nızca çekince konulan kısımlarını denetlemiş, çekince konmaya kısımlarını ise bir 
içerik denetiminin Anayasa’nın 90. maddesindeki yasağı anlamsız kılacağı gerekçe-
siyle denetlemekten kaçınmıştır. 

16 CHP dava dilekçesi, s. 5. Biz de aynı görüşte olduğumuzdan çalışmamızın ilk bölü-
münde andlaşmanın içeriğine girmek gereği duyduk. 
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5710 sayılı yasa gibi, nükleer güç santrallerinin kurulması ve işletilmesi 
usul ve esaslarını belirleyen bir yasa da kabul edilmiş iken, bu usul ve 
esasları yok sayarak ihalesiz bir yöntemle bir ülke ve kurulmamış bir 
şirket esas alınarak andlaşma yapılması hukuk devleti ilkesine aykırılık 
oluşturur"17. 

Anamuhalefet partisine göre, andlaşmayla, tanımsız ve sınırları 
belirsiz bir arazi topluluğunun, başka bir anlatımla, sınırları belirsiz çe-
şitli arazinin yabancılara tahsisi nedeniyle, temel ilkeleri koymayan, be-
lirlilik ve öngörülebilirlik özelliklerini taşımayan ve dolayısıyla hukuk-
sal güvenlik sağlamayan bir andlaşma hükmünün TBMM tarafından 
uygun bulunması da hukuk devleti ilkesine aykırıdır18. 

Aynı şekilde, ÇED raporunun hazırlandığı 1976 yılından bu yana 
geçen süre, sahanın ve çevresinin özelliklerinin değişmesine neden ola-
cak uzunluktadır. ÇED koşullarının değişip değişmediği belirlenmeden, 
yeni ÇED raporu alınmadan andlaşma yapılması da, anamuhalefet parti-
sine göre, hukuk devleti ilkesinin ihlali anlamına gelmektedir.19 

Buna bağlı olarak Akkuyu Andlaşması, Anayasa'nın 56. madde-
sinde tanınan "sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı"nı da dik-
kate almamıştır. Çünkü andlaşma, ÇED sorunu çözümlenmeden imza-
lanmış ve uygun bulma kanununda bu konuda herhangi bir şerh konul-
mamıştır. Böylece çevresel etki sorunu, soyut bir kavram olarak görül-
müş, sonradan yapılacak değerlendirmenin sonucu “her halde olumlu” 
farz edilerek, olumsuzluk hali dikkate alınmamıştır.20 

CHP'ye göre andlaşma kamu yararı ilkesini de ihlal etmektedir 
çünkü nükleer enerji gibi çok disiplinli bir iş, uluslararası deneyler ve 
rekabet koşulları gözetilmeden, seçmeci olmayan yöntemle bir ülkeye ve 
-henüz kurulmamış olan- bir şirkete verilmiştir.21 Dolayısıyla 
anamuhalefet partisi, Türkiye Hükûmeti’nin kamu yararı yerine özel 
çıkarları gözeterek Rusya Federasyonu ile söz konusu andlaşmayı imza-
ladığını iddia etmektedir. Ancak bu ifadedeki kastın kişisel yararlar mı 
yoksa Rusya Federasyonu’na özel bir yarar mı olduğu anlaşılamamakta-
dır. Birinci halde ayrıca yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları 
da gündeme gelecektir. Ancak her iki halde de kamu yararı ilkesinin 
ihlal edildiği ortadadır. 

                                                      
17 CHP dava dilekçesi, s. 7. 
18 CHP dava dilekçesi, s. 9. 
19 CHP dava dilekçesi, s. 10. 
20 CHP dava dilekçesi, ss. 10-11. Vurgu bize aittir.  
21 CHP dava dilekçesi, s. 7. 
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CHP’nin aynı yöndeki iddialarından biri de andlaşma kapsamında 
-henüz kurulmamış olan- Rusya şirketine yapılan tahsisin, bir alan sınır-
lamasına tabî tutulmadığı gibi, Anayasa'nın 43. maddesi çerçevesinde 
anayasal güvence altındaki deniz, göl ve akarsu kıyıları ile deniz ve göl 
kıyılarını çevreleyen sahil şeritleriyle ilgili sınırlama ve korumayı da 
getirmeyerek kamu yararı ilkesini gözetmemesidir.22 

Bunların dışında CHP, Akkuyu Andlaşması'nın Anayasa'nın Baş-
langıç, yasama yetkisinin devredilmesi yasağını düzenleyen 7. maddesi 
ve ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı düzenleyen 166. maddesine 
de aykırı olduğunu iddia etmiş ve andlaşmanın hayata geçmesi halinde 
telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağı gerekçesiyle yürürlüğünün 
de durdurulmasını talep etmiştir. 

 
C– Anayasa Mahkemesi’nin Kararı 
CHP’nin iddialarını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 31 Mayıs 

2012 Perşembe günü yaptığı toplantıda 2010/92 esas sayılı dosyayı gö-
rüşerek Anayasa’ya aykırılık olmadığı gerekçesiyle hem yürürlüğü dur-
durma, hem de iptal istemini reddetmiştir. 

Mahkeme 22.11.2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yınlanan kararının gerekçesini üç bölüme ayırmıştır. Bunlardan ilki mil-
letlerarası andlaşmaların yargısal denetiminin yapılıp yapılamayacağıyla 
ilgilidir. Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca millet-
lerarası andlaşmaların Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla dava açılamaya-
cağını, dolayısıyla söz konusu metinler için tek denetimin TBMM’nin 
yapacağı siyasal denetim olduğunu ifade etmiştir. Mahkeme’ye göre 
bunun nedeni, milletlerarası ilişkilerin siyasal yönünün ağır basması ve 
dış ili şkilerin sürekliliği bakımından doğabilecek sakıncaların önlenme-
sidir.23 

Nitekim Anayasa Mahkemesi, daha önce vermiş olduğu Uluslara-
rası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Antlaşmanın Onaylan-
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’a24 ve Özel Sektörün 

                                                      
22 CHP dava dilekçesi, s. 10. 
23 Bu gerekçe ilk olarak 1961 Anayasası’nı hazırlayan Temsilciler Meclisi Anayasa 

Komisyonu’nda görüşülen metinle ilgili yazılan raporda geçmiştir. Bknz: Bülent 
SERİM, “Uluslararası Andlaşmaların Onaylanması ve Denetlenmesi”, Amme İdare 
Dergisi, 26/2, 1993, 19-43, 39; aktaran: Kemal BAŞLAR, “Uluslararası Antlaşmala-
rın Onaylanması, Üstünlüğü ve Anayasal Denetimi Üzerine”, Milletlerarası Hukuk 
ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof.Dr Sevin Toluner’e Armağan, 24/1-
2, 2004, s. 52, http://www.anayasa.gen.tr/baslar-90nciMadde.pdf (13.01.2014 tari-
hinde ziyaret edilmiştir.” 

24 E.2011/47, K.2012/87, 31.5.2012 karar günlü Anayasa Mahkemesi kararı. 
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Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Antlaşmanın Onaylanmasının Uy-
gun Bulunduğuna Dair Kanun’a25 ili şkin vermiş olduğu neredeyse 
birbirinin aynı iki kararında da Anayasa’nın 90. maddesindeki milletle-
rarası andlaşmaların Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle Mahkeme’ye 
götürülmesine dair yasağın istisna içermediğini ve kesin olduğunu, mil-
letlerarası andlaşmaların tek denetiminin TBMM tarafından yapılan de-
netim olduğunu kabul etmiştir. 

Mahkeme’nin karar gerekçesinin ikinci bölümü milletlerarası 
andlaşmaların onay kanunlarının anayasallık denetimiyle ilgilidir. Sonuç 
olarak onay kanunlarının anayasallık denetiminin yapılmasında bir engel 
bulunmadığına karar verse de, bu bölümün başında, onay kanunlarının 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacağını ve yayımlanacağını ifade 
eden Mahkeme’nin26 CHP’nin kanunun Bakanlar Kurulu tarafından 
onaylandığı yönündeki iddiasına hiç değinmemiş olduğu görülmektedir. 
Kanaatimizce, Anayasa Mahkemesi’nin, katılmıyor olsa dahi, anamu-
halefet partisinin iddiasına gerekçesinde yer ve cevap vermesi gerekirdi. 
Zira CHP, bu usulsüzlük iddiasına dayanarak, andlaşmanın hiç yürürlüğe 
girmemiş kabul edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Bunun, olumlu veya 
olumsuz yönde bir karar verilmesi gereken önemli bir iddia olduğu 
kuşkusuzdur. 

Hemen yukarıda ifade ettiğimiz üzere Anayasa Mahkemesi 
Akkuyu Andlaşması’na dair onay kanununu incelemeyi yetkisi dahilinde 
görmüş ve gerekçesinin üçüncü ve dördüncü kısmını bu incelemeye 
ayırmıştır. Ancak bu bölümlerde Mahkeme özetle, onay kanunlarının 
ilgili milletlerarası andlaşmalarla birlikte değerlendirildiğinde bir anlam 
taşıdığını ancak söz konusu andlaşmaların içeriğinin denetlenmesinin de 
Anayasa’nın 90. maddesi gereğince mümkün olmadığını ifade etmiştir. 
Çünkü, 90. madde kapsamındaki andlaşmalar için anayasa yargısı açı-
sından tek olanak, andlaşmanın içeriğine ilişkin bir denetimi kapsamak-
sızın sadece onaylamayı uygun bulma kanunun denetlenmesidir.27 Ne 
var ki söz konusu onay kanunları genelde 2-3 maddeden oluşan usûli 
kanunlar olduğu için denetlenecek maddî bir içerikten yoksundur. Bu 
nedenle Mahkeme’nin kendinde bulduğu yetki içerisinde denetlenecek 
hiçbir şey bulunmayan bir kanunu denetleme yetkisidir ve aslında bu 
yetkiyle gerçek bir denetim yapılmamaktadır. 

Buna karşın, kanaatimizce Anayasa Mahkemesi’nin Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali’ne ilişkin iptal başvurusunda daha önce karara 

                                                      
25 E.2011/48, K.2012/88, 31.5.2012 karar günlü Anayasa Mahkemesi kararı. 
26 Aynı yönde bknz: a.g.k. 
27 Rona AYBAY, “Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri”, TBB Dergisi, 

sayı 70, 2007, s. 191. 
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bağladığı davalardan farklı bir durum söz konusudur. Milletlerarası 
andlaşmalara yönelik olarak verdiği önceki kararlarında söz konusu hu-
kuksal sorun gerçekten Anayasa’nın 90. maddesiyle anayasallık dene-
timi dışında tutulan, iki ülke hükûmeti arasında imzalanan andlaşma-
lardır. Söz konusu andlaşmaların iç hukuk yoluyla yapılması mümkün 
değildir çünkü konuları itibariyle ulusal düzeyde sonuçlandırılamazlar. 

Oysa Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ilişkin milletlerarası 
andlaşma, aslında iç hukukta kanun ve yönetmelik düzeyinde düzenle-
mesi bulunan ve ulusal düzeyde ihale ve inşa edilmesi gereken bir tesisi 
konu edinmektedir. Tesisin iç hukuk yoluyla inşa edilmemesinin nedeni 
yargı makamlarının hukuka dayanarak verdiği kararlardır. Nükleer te-
sislerin inşa edilmesi ve işletilmesine dair çıkartılmış kanun ve yönet-
meliklere uygun olmadığı anlaşıldığı için Akkuyu Nükleer Güç Sant-
rali’nin bir milletlerarası andlaşma yoluyla inşa edilmek istenmesi açıkça 
ulusal hukuku dolanmak ve Anayasa’nın 90. maddesinde “devletin mil-
letlerarası sorumluluğunun doğmaması” amacıyla28 bulunan anayasallık 
denetimi yasağının kötüye kullanılmasıdır. 

Dolayısıyla bu andlaşma, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce ka-
rara bağladığı davalardaki diğer andlaşmalardan hukukun üstünlüğü il-
kesini ihlal etmesi ve bir nevi “anayasaya karşı hile”29 içermesi nede-
niyle ayrılmaktadır. Fakat Anayasa Mahkemesi bu ayrımı dikkate alma-
mış ve Nükleer Santral Kanunu’nun ve ilgili Yönetmelik’in hukuken 
etkisini yitirmesine sebep olmuştur. Ancak asıl tehlike, bu kararla bir-
likte hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal etmek isteyen hükûmetlere tehli-
keli bir kapının açılmış olmasıdır. 

 
Sonuç 
Anayasa Mahkemesi'nin ret kararının en önemli sonucu hükûmet-

lere, iç hukukta yargı engeline takılan/takılacak projeleri milletlerarası 
andlaşmalar haline getirmek yoluyla hukuk denetiminden kaçırma 
imkânı vermesidir.30 Bundan sonra yürütme erki, yargısal olarak sorunlu 
ve hukuka aykırı projeleri, hiç gerekmese ve iç hukuk düzenlemelerinde 
                                                      
28 Bknz: E.2011/47, K.2012/87, 31.5.2012 karar günlü ve E.2011/48, K.2012/88, 

31.5.2015 karar günlü Anayasa Mahkemesi kararlarının IV – A bölümü. 
29 Anayasaya karşı hile terimi daha çok anayasanın ruhuna ve özüne aykırı anayasa 

değişikli ği yapan türev kurucu iktidarların eylemleri için kullanılmaktadır. Örnek 
olarak bknz: Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, 15. basım, Beta, İstanbul, 2012 
(Ekim), ss. 204-205. 

30 Av. Fevzi ÖZLÜER, “’Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimineDair İşbirli-
ğine İlişkin Andlaşma’ ve Hukuki Değerlenmesi”, http://www.fevziozluer.av.tr/ 
2013/02/26/canukleer-guc-santralinin-tesisine-ve-isletimine-dair-isbirligine-iliskin-
andlasma-ve-hukuki-degerlendirmesi/ (13.01.2014 tarihinde ziyaret edildi.) 



Yargı Denetiminden Milletlerarası Andlaşmalar Yoluyla Kaçmak:  
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Andlaşması 

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 3 / Sayı:5 / Yıl:2014 

356

aksi öngörülmüş olsa dahi, uluslararası andlaşmalar yoluyla yapabilecek 
ve iptal edilmesini, durdurulmasını veya yavaşlatılmasını engelleye-
bilecektir. Bunun sonucu, hukuka aykırı projelerin teker teker yapılması 
ve bu şekilde hukuk devleti ilkesinin her bir projeyle biraz daha zarar 
görmesidir. Anayasa'nın değişmez maddeleri arasında bulunan Cumhuri-
yet'in niteliklerinden biri olan hukuk devleti ilkesi böylece fiilen yürür-
lükten kalkmış olmaktadır. 

1982 Anayasa’nın değişmez nitelikteki 2. maddesinin temel ilkele-
rinden biri olan hukuk devleti ilkesini korumak Anayasa Mahkemesi’nin 
öncelikli görevlerinden biridir. Anayasa’nın 90. maddesinde yer alan 
uluslararası andlaşmalara yönelik korumanın kötü niyetli bir şekilde 
kullanılması yoluyla hukuk devletinin yok edilmesinin engellenmesi 
Anayasa’nın koruyucusu niteliğini taşıyan Anayasa Mahkemesi’nin ön-
celikli görevlerinden biri olmalıdır. Kanaatimizce Mahkeme, CHP’nin 
dava dilekçesinde önerdiği şekilde, anayasa değişikliklerinin deneti-
minde kullandığı “esasa girip, şekilden denetim yapma” formülüne ben-
zer bir yolla, onay kanununu denetlerken, dava konusu andlaşmanın ger-
çek bir milletlerarası andlaşma mı, yoksa aslında iç hukuk yoluyla halle-
dilebilecek bir konuyu yargısal denetimden kaçırmak amacıyla hazır-
lanmış bir andlaşma mı olduğuna bakmalıdır. Bu denetimin sonucunda, 
yargı denetiminden kaçmak amacıyla iç hukuk sistemini dolanan, başka 
bir deyişle by-pass eden bu tür uluslararası andlaşmaların onay kanu-
nunu iptal etmelidir. Hukuk devleti, kamu yararı ve demokrasi ilkeleri 
bunu gerektirir. 

Ancak kanaatimizce, nihaî çözüm, 1961 Anayasası’nın Kurucu 
Meclisi’nin sivil kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde anayasa taslağına 
eklenen ve fakat Millî Birlik Komitesi’nin kararıyla taslaktan çıkartılan31 
uluslararası andlaşmalar için ön denetim mekanizmasının 1982 Anaya-
sası’nın 90. maddesine eklenmesidir. 
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TÜRK İYE CUMHUR İYETİ İLE RUSYA FEDERASYONU 
ARASINDA B İR NÜKLEER GÜÇ SANTRAL İNİN YAPIMINA 

İLİŞKİN ANTLA ŞMANIN HUKUK İ NİTEL İĞİNDEN 
HAREKETLE 1982 ANAYASASI MADDE 90’IN İNCELENMESİ 
(A STUDY OF ARTICLE 90 OF THE 1982 CONSTITUTION WITHIN THE AMBIT OF 

THE LEGAL STATUS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF 
TURKEY AND THE RUSSIAN FEDERATION RELATING TO THE CONSTRUCTION 

OF A NUCLEAR POWER PLANT) 

 
Ömer Gedik∗ 

 
ÖZET 
21 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyetiyle Rusya Fede-

rasyonu arasında bir antlaşma imzalanmıştır. Antlaşma Mersin Akkuyu’da 
nükleer tesis yapılmasına ilişkindir. Antlaşma hukukçular ve çevreciler 
tarafından yoğun olarak eleştirilmi ştir. Hukukçuların eleştirilerinin ortak 
noktası nükleer güç santralinin uluslararası bir antlaşma yoluyla yapıl-
masıdır. Zira bu yöntemle, nükleer güç santralinin yargı denetiminden 
kaçırılmak istendiği düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi 1982 
Anayasası açıkça uluslararası antlaşmalara ilişkin olarak Anayasa Mah-
kemesine başvurulamayacağını belirtmiştir. 

Bu çalışmada, ilgili antlaşmadan hareketle 1982 Anayasası’nın 
uluslararası antlaşmaların akdedilmesini düzenleyen maddesi incelene-
cektir. Sonuç olarak uluslararası antlaşmaların denetlenmesi bakımından 
önceden denetimin (a priori) Türk hukuk sisteminde yer alması gerektiği 
ileri sürülecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, uluslararası antlaşma-

ların yargısal denetimi, önceden denetim 
 
ABSTRACT 
An agreement was signed between Russian Federation and 

Republic of Turkey on 21 July 2011 concerning the construction of a 
nuclear plant in Mersin/Akkuyu. The Agreement has been criticized 
heavily by jurists and environmentalists. The common point of juridical 
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criticism is centered on the construction of the nuclear power plant 
through an international agreement. It is argued that, with these method, 
the nuclear power plant is prevented from judicial review. As known, 
constitutional review of international treaties has been banned by the 
1982 Constitution. 

In this case review, Article 90 of the Constitution on treaties, is 
scrutinized in the context of the agreement in question. Consequently, 
this study suggests that “a priori” control (preventive review) of 
international agreements should be ushered in as a formal part of the 
Turkish legal system. 

 
Keywords: Constitutional Court, Judicial review of international 

agreement, “a priori” review 
*** 

 
I. Giri ş 
20. yüzyılın başında atomun parçalanabileceğine ilişkin buluşlar, 

nükleer enerjiye yönelik çalışmaların ilk başlangıcı olarak kabul edilebi-
lir. Bu ilk çalışmalara Avrupa kıtasında ve büyük oranda Almanya’da 
başlansa da, dünyanın ilk nükleer reaktörü ABD’de 1942 yılında 
Chicago Üniversitesi’nde açılmıştır1. Ülkemizdeki nükleer enerjiye 
yönelik araştırmalar da neredeyse bu yıllara kadar uzanmaktadır. “Atom 
Enerjisinin Barışçıl Amaçlarla Kullanılması” gayesiyle 1955 yılında 
Cenevre’de uluslararası bir Konferans düzenlenmiştir. Bu konferansın 
akabinde Türkiye’de 1956 yılında Başbakanlığa bağlı bir “Atom Enerjisi 
Komisyonu” kurulmuştur2. 1957 yılında ise Türkiye, Birleşmiş Milletle-
rin bir kuruluşu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) üye 
olmuştur. Bilimsel araştırmalar ise birkaç yıl sonra 1962 yılında başla-
mıştır. İstanbul'da Küçükçekmece gölü kıyısında kurulan 1 MW'lık TR-1 
araştırma reaktörü bu konudaki çalışmaların ilk adresi olmuştur3. Bu 
dönemde çalışmalara başlanmakla yetinilmemiş nükleer santral kurula-
bileceği yerler de araştırılmıştır. Buna göre nükleer santralin kurulabile-
                                                      
1 Colin J. Carlile, “Reactor Overview”, in Neutrons in Soft Matter (Edited by Toyoko 
İmae, Toshiji Kanaya, Michihiro Furusaka, Naoya Torikai), Wiley, E-BOOK, April 
2011, s. 625; Ural Akbulut, “Atom Bombası Nasıl Yapıldı?”, http://www.uralakbulut. 
com.tr/wp-content/uploads/2010/10/atom-bombasi.pdf, E.T. 05.05.2014; Kadir 
Temurçin ve Alpaslan Aliağaoğlu, “Nükleer Enerji ve Tartışmalar Işığında Tür-
kiye’de Nükleer Enerji Gerçeği”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2003, 1(2), s. 26. 

2 Temurçin ve Aliağaoğlu, agm., s. 32. 
3 http://www.nukleer.web.tr/cgi-bin/showhtml.cgi?turkiye/tarihce, E.T. 2.11.2013. 
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ceği en uygun yerler olarak; Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun, ve 
Kırklareli-İğneada sahaları tespit edilmiştir4. 1976 yılında, Atom Enerjisi 
Komisyonu tarafından, bu tespit edilen alternatif sahalar içinden Mersin-
Akkuyu nihai saha olarak belirlenmiş ve bu sahaya yer lisansı verilmiş-
tir5. Ancak 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasın-
daki ambargo Türkiye’yi uzun süre ekonomik olarak etkileyince, nükleer 
santral projesi bir kenara bırakılmıştır6. 

Özellikle seksenli yılların başında nükleer enerjiye ulaşma konu-
sundaki irade yeniden güçlenmiş, çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Döne-
min başbakanının nükleer santrallerin yap-işlet-devret tarzı ile hayata 
geçirilmesi önerisi7, nükleer santral projesine önemli bir boyut kazandır-
mışsa da, Ukrayna’da yaşanan büyük çevresel felaket, ülkemizde nük-
leer enerjiye bakışı negatif yönde değiştirmiştir8. Hatırlanacağı gibi 26 
Nisan 1986’da Ukrayna’da bulunan Çernobil Nükleer Santralinde dünya 
tarihinin bilinen en büyük nükleer felaketi yaşanmıştır. Kazayı takip 
eden bir aylık süre içerisinde çevreye yayılan radyoaktif serpintinin yol 
açtığı kirlili ğin, o güne kadar insan iradesiyle patlatılan tüm atom bom-
balarından9, nükleer santrallerden ve uranyum madenlerinden doğal ya 
da kaza ile salınan tüm radyasyondan daha fazla olduğu uzmanlarca be-
lirtilmektedir10. 

Doksanlı yıllara gelindiğinde nükleer santral kurma girişimi tekrar 
gün yüzüne çıkmıştır. 1992 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’nın Bakanlar Kuruluna sunduğu raporla başlayan yeni süreç, Mersin 
Akkuyu’da bir nükleer santral yapılmasına dair ihale sürecinin başlatıl-

                                                      
4 M. Cihat Tuna, “Türkiye ve Nükleer Enerji”, http://www.e-haberajansi.com/yazar-

oku.php?yazi=163, E.T. 2.11.2013. 
5 Bkz. “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru 

Dosyası”, http://www.csb.gov.tr/dosyalar/images/file/akkuyungscbd.pdf, E.T. 
3.11.2013; Ayrıca bkz. http://www.akkunpp.com/projenin-tarihcesi, E.T. 3.11.2013. 

6 Fikret Bila, “Türkiye’nin Nükleer Santral Öyküsü”, Milliyet, 17 Mart 2011. 
7 Bila, agm. 
8 Tuna, agw. 
9 İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagazaki’de atılan atom bombasının açığa 

çıkardığı radyasyonun, Rusya, Ukrayna ve Belarus’da 9 milyon kişinin doğrudan et-
kilendiği Çernobil Kazası’nda açığa çıkandan 200 kat daha az olduğu belirtilmekte-
dir. Bu bile başlı başına felaketin çevresel etkisinin ne denli büyük olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bkz. “Chernobyl; Chronology of a Disaster”, in Nuclear Monitor, (A 
Publication of World Information Service on Energy and the Nuclear Information & 
Resource Service), March 11, 2011, No. 724, p. 2. 

10 Alpaslan Türkkan, “Çernobil Nükleer Santral Kazasının Türkiye’ye Etkisi”, in 
Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser, Türk Tabipleri Birliği Yayın-
ları, Nisan 2006, s. 46.  
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mış olmasına rağmen, gelen tepkiler üzerine 2000 yılında dönemin koa-
lisyon hükümeti tarafından sona erdirilmiştir. Ülkemizde nükleer santral 
kurma girişimi konusundaki son aşama 2005 yılında İran’ın Türkiye’ye 
yönelik doğalgaz arzını kesmesiyle başlamıştır. 

Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu mevkiinde inşa 
edilmesi planlanan nükleer enerji santrali, bir çok tartışmayı beraberinde 
getirmektedir. 

Bu sunumda tartışmanın teknik boyutuna girmeden hukuki teme-
lini incelemeye çalışacağız. Bilindiği gibi Mersin Akkuyu’da yapılması 
planlanan nükleer santral uluslararası bir antlaşmayla hayata geçirilmeye 
çalışılmaktadır. Nükleer Santralin uluslararası antlaşmayla inşa edilmesi 
girişimi kimi akademik çevrelerce, santral inşaatının yargısal denetim-
den kaçırılmak istenmesi şeklinde yorumlanmıştır. Antlaşmayı uygun 
bulma kanunu, iptal istemiyle Anamuhalefet Partisi tarafından Anayasa 
Mahkemesi önüne getirilmiş, fakat iptal istemi oybirliğiyle reddedilmiş-
tir. Hükümetin bu girişim 1982 Anayasası’nın uluslararası antlaşma ak-
detme konusunda yürütmeye çok geniş yetki verdiği sorunsalını gün-
deme getirmektedir. Dolayısıyla bu sunumda, Anayasa Mahkemesinin 
bu kararından ve ilgili antlaşmadan hareketle 1982 Anayasası’nın ulusla-
rarası antlaşmaların akdedilmesini düzenleyen maddesi incelenecek ve 
sonuç olarak önceden denetimin (a priori) Türk hukuk sisteminde yer 
alması gerektiği ileri sürülecektir. 

 
II. Antla şmanın Tarihsel Süreci 
Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu hükümetleri arasında 

12 Mayıs 2010 tarihinde Akkuyu’da nükleer santral kurulması amacıyla 
bir uluslararası antlaşma imzalanmıştır. Antlaşmayı Türkiye adına Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya Federasyonu adınaysa 
Başbakan Yardımcısı İgor Sechin imzalamıştır. Kısa bir süre sonra, 21 
Temmuz 2010’da iki ülke arasında imzalanan antlaşma Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilip onaylanmıştır. 6 Ekim 2010 
tarihinde de 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince, Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak Antlaşma yürürlüğe girmiştir. Rusya Federasyonu 
Konseyinde ise biraz gecikmeli olarak 24 Kasım 2010’da onaylanmıştır. 
Böylece Antlaşma hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Rusya Federas-
yonu açısından yürürlüğe girmiştir. 

Burada dikkat çeken nokta henüz bu tarihe kadar projeyi yürütücü 
firmanın kurulmamış olmasıdır. İlgili şirket antlaşma imzalandıktan 
sonra 13 Aralık 2010’da, Rus Atomstroyexport firması tarafından Türki-
ye’de “Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi” adıyla kurulmuş-
tur. Dolayısıyla nükleer santral kurulması konusunda uluslararası ant-
laşmanın muhatabı Rusya Federasyonu olmakla birlikte projenin yürü-
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tülmesi “Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi” ne aittir. Son ola-
rak 21 Mart 2012 Tarihli ve 28240 Sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık 
tarafından bir genelge yayımlanmıştır. Genelgeye göre “ hükümetler 
arası Antlaşma ile gerçekleştirilmesi öngörülen Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile koordinas-
yon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanacaktır. 
Projenin gecikmeye mahal vermeden zamanında tamamlanabilmesi için, 
kamu kurum ve kuruluşlarımızca her türlü iş ve işlemler ivedilikle so-
nuçlandırıl”malıdır. 

 
III. İç Hukuka Göre Uluslararası Antlaşmaların Yargısal Denetimi 
Bilindiği gibi anayasa uygunluk denetimleri denetim zamanı ba-

kımından önceden denetim (a priori) ve sonradan denetim (a posteriori) 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kimi ülkelerde bu iki denetim türünden 
biri benimsenirken, kimi ülkelerin de bu denetim türlerinden her ikisini 
de birlikte benimsediği görülmektedir. Dolayısıyla önceden denetim ve 
sonradan denetimin ayrışmasının mümkün olması gibi, her iki sistemin 
birlikte uygulanması da söz konusudur11. Her iki denetim tarzını uygula-
yan ülkelere örnek olarak Macaristan, Polonya, Portekiz ve Romanya 
gösterilebilirler12. Ülkemizde ise iki istisna dışında anayasaya uygunluk 
denetiminde uygulanan tür sonradan denetimdir. Bu iki istisnadan biri 
referanduma sunulan anayasa değişiklikleri üzerinde yapılan anayasaya 
uygunluk denetimi, diğeri de yürürlüğe giriş tarihi ertelenen ve iptal da-
vası yoluyla AYM’nin denetimine tabi tutulan kanunlara ilişkindir13. 
Görüldüğü gibi ülkemizde kural olarak sonradan denetim uygulanmak-
tadır. 

Karşılaştırmalı hukukta uluslararası antlaşmaların anayasaya uy-
gunluk denetiminin konusunu oluşturduğu görülmektedir. Almanya, 
Avusturya, Polonya, Portekiz, Macaristan ve İspanya Anayasa Mahke-
meleri uluslararası antlaşmaların yargısal denetimine bakmaktadırlar14. 
Fransız Anayasa Konseyi de uluslararası bir taahhüdün Anayasaya aykırı 
bir hüküm içerdiğini tespit etmişse ilgili hüküm anayasa değişikli ğinden 
sonra devreye girebilir15. 

Konuyu ülkemiz açısından ele alacak olursak, 1961 Anayasasının 
hazırlanma aşamasında Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun 
hazırladığı ilk metinde uluslararası antlaşmaların Anayasa Mahkeme-
                                                      
11 İbrahim Kaboğlu, Anayasa Yargısı, 4. Baskı, İmge Kitabevi, s. 70. 
12 Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 70. 
13 Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 73. 
14 Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 107-108. 
15 Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 108. 
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since önleyici denetimini öngördüğü dikkat çekmektedir16. Şöyle ki, 
uluslararası antlaşmaların anayasaya aykırı olduğu düşüncesi Meclis-
lerden birinin üye tam sayısının beşte biri tarafından ileri sürülmesi ha-
linde, bu iddia Anayasa Mahkemesince reddedilmedikçe TBMM’nin söz 
konusu antlaşmayı onaylaması veya buna katılımı söz konusu olamaz17. 
Anayasa Mahkemesi’ne uluslararası antlaşmalarla ilgili olarak sadece 
önleyici denetim yapabilme imkânı tanınması, antlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden sonra Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalinin dev-
letin uluslararası sorumluluğunu doğuracağı düşüncesinden kaynaklan-
maktadır18. Ancak başlangıçta uluslararası antlaşmalar bakımından 
Anayasaya konması düşünülen ön denetim mekanizması 1961 Anaya-
sası’nın son halinde yer almamıştır. Uluslararası antlaşmalara ilişkin 
hüküm şu şekildedir: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 149 uncu ve 151 inci 
maddeler gereğince Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” Anayasa 
koyucunun uluslararası antlaşmalar bakımından sonradan denetime de 
imkân tanımadığı anlaşılmaktadır. 

1982 Anayasası’na ilişkin düzenlemenin 1961 Anayasası’ndakine 
paralel bir düzenleme getirdiğini ifade etmek gerekir.“Milletlerarası 
antlaşmaları uygun bulma” kenar başlığına sahip 90. maddenin son fık-
rasına göre, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaş-
malar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası 
ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” Görüldüğü gibi anayasa ko-
yucu açıkça uluslararası antlaşmalara ilişkin olarak Anayasa Mahkeme-
sine başvurulamayacağını belirtmiştir. 

 
IV. Anayasa Mahkemesi’nin Kararının İncelenmesi 
A. Genel Olarak 
Anamuhalefet Partisi 15.7.2010 günlü, 6007 sayılı Türkiye Cum-

huriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesi-
sine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Antlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun’un 1. maddesinin Anayasa’nın 
Başlangıç’ı ile 2., 7., 43., 56., 90. ve 166. maddelerine aykırılığını ileri 
sürerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi iste-
miyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açmıştır. Mahkeme 31.5.2012 tari-
                                                      
16 İzzet Eroğlu, “1982 Anayasası Döneminde Uluslararası Antlaşmaların TBMM’de 

Görüşülmesi ve Denetimi”, TAAD, Cilt:2, Y. 2, S. 4, Ocak 2011, s. 302. 
17 Eroğlu, agm., s. 302. 
18 Eroğlu, agm., s. 302. 
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hinde karar vermiş ve karar 22.11.2013 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır19. 

 
B. Anamuhalefet Partisinin Konuya Yaklaşımı 
Anamuhalefet Partisi konuyu iki başlık altında değerlendirmiştir. 

Buna göre önce usule ilişkin inceleme yapılmış, sonrasında içeriğe gi-
rilmiştir. 

Birinci başlıkta uygun bulma kanunu ile uluslararası antlaşmanın 
bir birinden bağımsız olduğu ileri sürülmüş, Anayasa’nın ortaya koy-
duğu denetim yasağının sadece antlaşmayla ilgili olduğu, uygun bulma 
kanunun ise bundan bağımsız olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla 
Anamuhalefet Partisi’ne göre Mahkeme, her ne kadar antlaşmayı denet-
leyemese de, uygun bulma kanununu denetleyebilir. Dolayısıyla, “6007 
sayılı Yasanın 1 inci maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından ince-
lenmesinde bir sorun bulunmamaktadır.” 

Diğer yandan Anamuhalefet Partisi içerik incelemesi yaparak da 
Kanun’un Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmektedir. Anamuhalefet 
Partisine göre uygun bulma kanununun hukuka uygun olup olmadığının 
denetimi ise ancak antlaşmanın içeriğine bakılarak anlaşılır. Zira, “ant-
laşmanın içeriğine bakmadan, yasama organının anayasal sınırlar 
içinde kalıp kalmadığının saptanması mümkün değildir. Uygun bulma 
yasasının amacı, aslında, yasama organının antlaşma hükümlerinin ana-
yasal denetimini yapmasıdır. Bu denetimin tamamlayıcısı ise Anayasa 
Mahkemesi denetimidir. Antlaşma hükümleri, burada Anayasaya aykırı-
lığı ileri sürülen norm değil, Anayasaya aykırılığın denetlenebilmesi için 
gerekli destek norm niteliğindedir. Bu destek norm olmadan onay yasası 
somut ya da soyut olarak denetlenemez.” Dolayısıyla uygun bulma ka-
nununu antlaşma kuralları gözetilerek incelenmelidir. Bu düşünceden 
hareketle Anamuhalefet Partisi sözleşmenin içeriğine ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunmuştur. 

                                                      
19 AYM’nin, 31.5.2012 tarih ve E. 2010/92, K. 2012/86 sayılı kararı için bkz. R.G. 

Tarih-Sayı: 22.11.2013-28829; Mahkeme aynı tarihte bu konuya ilişkin iki karar 
daha vermiştir. Bunlardan birincisi, 6118 sayılı Uluslararası Ticaret Finansmanı İs-
lami Kurumu Kurucu Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
nun'un 1. maddesine ilişkinken, diğeri de 6119 sayılı Özel Sektörün Geliştirilmesi 
İslami Kurumu Kurucu Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
nun'un 1. maddesiyle ilgilidir. Bu her iki kararın gerekçesi de, metinde işlediğimiz 
ilgili kararın gerekçesiyle neredeyse bire bir örtüşür şekilde kaleme alınmıştır. 
AYM’nin, 31.5.2012 tarih ve E. 2011/47, K. 2012/87 sayılı kararı için bkz. R.G. Ta-
rih-Sayı: 22.11.2013-28829; AYM’nin, 31.5.2012 tarih ve E. 2011/48, K. 2012/88 
sayılı kararı için bkz. R.G. Tarih-Sayı: 22.11.2013-28829. 
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Anamuhalefet Partisine göre iptal istemine konu olan Kanun ve bu 
Kanunla uygun bulunan Antlaşmadaki temel sorunlardan biri, ihale, ya-
rışma ve rekabet kurallarına uyulmaması, tek ülke ve şirketin yapım ve 
işletme işini ihalesiz olarak almasıdır. Oysa İhale usulünün amacı, milli 
çıkarların korunması ve kamu yararı için en uygun koşulların ve en uy-
gun teknolojinin bulunmasıdır. Buradan hareketle Anamuhalefet Partisi 
ihale ve rekabet yönteminin, uluslararası hukuk ve geleneklere de uygun 
olduğunun altını çizmektedir: “İhale yönteminde, kamu yararı ve ka-
muya ait taşınır ve taşınmaz kaynakların kullanılması da gözetilerek, 
kamu ihalelerinde rekabetçi bir ortamın yaratılması ve aynı zamanda 
ihaleye katılanlar arasında fırsat eşitli ğinin sağlanması amaçlanmakta-
dır. Kamu hizmetlerinin görülmesi ve kamu gücünün kullanılmasında, 
rekabet koşulları içinde en uygun teklifin oluşması evrensel hukukun 
temel ilkeleri arasındadır.” Anamuhalefet Partisi ihale, yarışma ve reka-
bet kurallarına uyulmamasının “genellik ilkesine” aykırılık teşkil ettiğini 
ve dolayısıyla “kamu yararını” da ihlal ettiğini düşünmektedir. Nükleer 
enerji gibi, önemli konuların uluslararası deneyler ve rekabet koşulları 
gözetilerek seçmeci bir yöntemle belirlenmesi gerektiğini düşünen 
Anamuhalefet Partisi, böyle hassas bir tesisin yapımının bir ülkeye ya da 
bir şirkete verilmesini, kamu yararı ve genellik ilkesine aykırı görmekte-
dir. “Ortada imzalanmış bir ikili antlaşma olması, uygun bulma yasasını 
kabul eden yasama organının kamu yararı ve hukuk devleti ilkelerinin 
yok saymasını gerektirmez.” 

Anamuhalefet Partisi, Antlaşmanın, “Arazi Tahsisi ve Erişim”  
başlıklı 7 nci maddesinde, hiçbir çerçeve ve sınırlama yapılmadan, ko-
şulsuz ve bedelsiz olarak sınırları tam olarak belirlenmemiş bir sahanın 
mevcut lisansı ve mevcut altyapısı ile birlikte, mülkiyetinin Nükleer Güç 
Santralinin (NGS) söküm sürecinin sonuna kadar Proje Şirketine tahsisi-
nin, devletin egemenliğine ve bağımsızlığına aykırılık teşkil ettiğini dü-
şünmektedir. “Görüldüğü gibi, Antlaşmaya göre, tanımsız ve sınırları 
belirsiz bir arazi topluluğunun, başka bir anlatımla, sınırları belirsiz 
çeşitli arazinin yabancılara tahsisi söz konusudur. Anayasanın 2 nci 
maddesinde belirtilen hukuk devletinin temel unsurlarından birisi de 
hukuk güvenliğinin sağlanmasıdır. Hukuk güvenliği, kurallarda belirlilik 
ve öngörülebilirlik gerektirir. Temel ilkeleri koymayan, belirlilik ve 
öngörülebilirlik özellikleri taşımayan ve dolayısıyla hukuki güvenlik 
sağlamayan, sınırsız ve belirsiz bir alanı Antlaşmanın tarafına tahsis 
eden hükmün TBMM tarafından uygun bulunması Anayasanın Türkiye 
Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden 2 nci ve yasama 
yetkisini belirleyen 7 nci maddeleri ile bağdaşmaz.” Anamuhalefet Par-
tisi bu belirsizliğin ayrıca, Akkuyu bölgesinin kıyı şeridinde yer alma-
sından dolayı Anayasanın 43 üncü maddesindeki, kıyılardan yararlanma 
hakkının da ihlaline yol açtığını düşünmektedir. “Anayasanın 43 üncü 
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maddesine göre, deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyıla-
rını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı 
gözetilecektir. Türkiye’nin enerji gereksinmesi ile söz konusu enerjinin 
elde edilmesi için gereken alanların tahsisi arasında yararlar dengesi 
gözetildiğinde, tahsisin niteliği ve koşulları önem kazanmaktadır ki, 
Antlaşma kapsamındaki tahsis, bir alan sınırlamasına tabi tutulmadığı 
gibi, anayasal güvence altındaki alanlarla ilgili sınırlama ve korumayı 
da getirmeyerek kamu yararı ilkesini gözetmemiştir.”  

Anamuhalefet Partisi konuya çevre hakkı bağlamında da yaklaş-
mış, Anayasanın 56 ncı maddesindeki “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahiptir” hükmü hatırlatarak, çevreyi geliştir-
menin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin hem 
Devletin hem de vatandaşların ödevi olduğunu vurgulamıştır. 
Anamuhalefet Partisine göre, Antlaşmanın, çevresel etki değerlendirmesi 
sorunu çözümlenmeden imzalanmış ve uygun bulma yasasında da bu 
konuda şerh konulmamış olması bu ihlali ortaya koymaktadır. “Çevresel 
etki sorunu, soyut bir kavram olarak görülmüş, sonradan yapılacak de-
ğerlendirmenin sonucu her halde olumlu farz edilerek, olumsuzluk hali 
gözetilmemiştir. Bu durumun, Anayasanın 56 ncı maddesi ile çevrenin 
kirlenmesinin önlenmesi konusunda Devlete verilen ödevin yerine geti-
rilmemesi ve savsaklanması anlamına geldiği açıktır.” 

Diğer yandan, Anamuhalefet Partisi antlaşmanın, dolayısıyla da 
uygulama kanununun Anayasanın 166. maddesine de aykırı olduğunu 
düşünmektedir. İlgili maddeye göre, “ekonomik, sosyal ve kültürel kal-
kınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu 
biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilme-
sini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak” devletin görevi 
olarak belirlenmiştir. Anamuhalefet Partisine göre, “Bu planlama anla-
yışının özü, anayasal ve ülkesel “bütünlük” ilkesine dayanmaktadır. 
Hukuk devletinin işlevlerinin yaşama geçirilebilmesi için, ülkenin bü-
tünlüğü, güvenliği, coğrafi özellikleri, stratejik konumu ve öncelikleri 
gözetilmek zorundadır.” 

Anamuhalefet Partisi’nin gerekçesini özetlemek gerekirse, konuya 
usul ve esas olmak üzere farklı iki açıdan yaklaştığı görülmektedir. Usul 
açısından Anamuhalefet Partisi Mahkeme’nin Anayasa’nın 90. maddesi-
nin son fıkrası gereğince uluslararası antlaşmayı denetleyip 
denetleyemeyeceği sorununu incelemiştir. Buna göre, uygun bulma ka-
nunu ile uluslararası antlaşmanın bir birinden bağımsız olduğunu ileri 
süren Anamuhalefet Partisi, Anayasa’nın ortaya koyduğu denetim yasa-
ğının sadece antlaşmayla ilgili olduğunu, uygun bulma kanunun bundan 
bağımsız olduğunu belirtilmiştir. Dolayısıyla Anamuhalefet Partisi’ne 
göre Mahkeme, Anayasanın açık hükmü gereğince her ne kadar antlaş-
mayı denetleyemese de, uygulama kanununu denetleyebileceğini iddia 
etmiştir. Usule ilişkin ulaştığı bu sonuçtan sonra Anamuhalefet Partisi 
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esasa ilişkin incelemeye geçmiştir. Bu noktada uygulama kanununun 
incelenmesinin ancak antlaşmanın incelenmesiyle mümkün olabileceği 
düşüncesini ileri sürmüştür. Zira, uygun bulma kanununun amacı, ya-
sama organının antlaşma hükümlerinin anayasal denetimini gerçekleş-
tirmesidir. Anayasa Mahkemesi’nin denetimi bu yasama denetiminin 
tamamlayıcısıdır ve antlaşma hükümleri değerlendirilmeden bu denetim 
gerçekleştirilemez. Antlaşma ve uygun bulma kanunu arasındaki bu 
bağlantıyı kuran Anamuhalefet Partisi antlaşmanın içeriğine ilişkin in-
celemeler yapmıştır. Buna göre, böylesi önemli bir projede ihale usulü 
yerine tek ülke ve şirkete yapım ve işletme işinin antlaşmayla devredil-
mesinin milli çıkarların korunmasının ve kamu yararının ihlali anlamına 
geldiği düşünülmektedir. Ayrıca, Anamuhalefet Partisi nükleer tesis ku-
rulacak arazinin hiçbir çerçeve ve sınırlama yapılmadan, koşulsuz ve 
bedelsiz olarak tahsisinin devletin egemenliğine ve bağımsızlığına aykı-
rılık teşkil ettiğini ileri sürmektedir. Bütün bunlarla birlikte, Anamu-
halefet Partisi uygulama kanunuyla, kıyılardan yararlanmada öncelikle 
kamu yararının gözetilmediğinden hareketle Anayasa’nın 43 üncü mad-
desindeki, kıyılardan yararlanma hakkının, Antlaşma’nın çevresel etki 
değerlendirmesi sorunu çözümlenmeden imzalandığı ve uygun bulma 
kanununa da bu konuda şerh konulmadığından 56. maddedeki sağlıklı 
bir çevreden yararlanma hakkının ve 166. maddedeki devletin planlama 
ödevinin ihlal edildiğini düşünmektedir. 

 
C. Mahkemenin Kararı 
Anayasa Mahkemesi kararında ilk önce uluslararası antlaşmaların 

yargısal denetimi konusunu açıklığa kavuşturmak istemiştir. Daha sonra 
uygun bulma kanunun Mahkemece denetlenip denetlenemeyeceğini tar-
tışmış, son olarak da Anamuhalefet Partisinin aykırılık iddialarını belir-
terek anayasaya aykırılık sorununu çözüme kavuşturmuştur. 

Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasından 
hareketle antlaşmaların Türk hukuk düzenindeki yeri ve Anayasal dene-
timini belirtmiştir. Mahkeme 90. maddede yer alan “başvurulamaz” iba-
resinin, kesin bir önerme olduğunu, dolayısıyla antlaşmalara karşı Ana-
yasa Mahkemesine başvuru yolunu kapattığını işaret etmiştir. Üstelik 
Anayasa, antlaşmaların denetimine ilişkin istisnai düzenlemelere de yer 
vermemiştir. Öyleyse bu hükmün aksine bir uygulamanın da yorum yo-
luyla yapılabilmesi mümkün değildir. Mahkeme bu düşünceden hare-
ketle anayasanın, uluslararası ilişkilerin niteliği gereği antlaşmalar üze-
rindeki tek denetimin TBMM’nin yapabileceği siyasal denetim olduğunu 
ifade etmiştir. Bu da uygun bulma kanununun görüşülmesi sırasında 
gerçekleştirilebilir. Mahkeme devamında anayasa koyucunun uluslara-
rası antlaşmaları anayasal denetim dışında tutmasının sebebini de açıkla-
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mıştır. Mahkeme, usulüne göre yürürlüğe girmiş bir uluslararası antlaş-
manın Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmesinin, ilgili Devletin 
imzaladığı antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucuna 
yol açacağını, bu durumunda Devleti, uluslararası hukuk karşısında zor 
durumda bırakacağını ve devletin uluslararası alandaki saygınlığının 
zarar görmesine yol açacağını belirmiştir. 

Mahkeme uluslararası antlaşmanın anayasal denetime kapalı oldu-
ğunu tespit ettikten sonra uygun bulma kanununun anayasal denetimini 
incelemiştir. Mahkemeye göre uygun bulma kanununun diğer kanunlar-
dan bir farkı yoktur. Zira Anayasa’da uygun bulma kanunu için ayrıca 
bir istisna düzenlenmemiştir. Dolayısıyla, “bir milletlerarası antlaşma, 
doğrudan denetime tabi tutulamamasına rağmen onaylanmasını uygun 
bulan kanunun anayasallık denetimi mümkündür. Ancak, Anayasa’nın 
90. maddesindeki emredici hüküm gereği, uygun bulma kanunu denetle-
nirken antlaşmanın denetiminin yapılmasına izin verilmemiştir.  Anayasa 
koyucunun milletlerarası antlaşmaların Anayasal denetimini açık bir 
irade ile dışarıda bırakmasına rağmen, uygun bulma kanununun dene-
timi yoluyla antlaşmalar hakkında değerlendirme yapmak Anayasa’nın 
90. maddesindeki yasaklayıcı düzenlemeyi işlevsiz hale getirecektir.” 

Görüldüğü gibi Mahkeme uygun bulma kanununu uluslararası 
antlaşmadan ayırmış, uluslararası antlaşmanın yargısal denetiminin Ana-
yasa’nın ilgili maddesince yasaklandığını belirtirken, uygun bulma ka-
nununun diğer kanunlar gibi yargısal denetim kapsamında olduğunu 
belirtmiştir. Dolayısıyla uygun bulma kanununun “ şekil bakımından” 
denetimi, diğer kanunların denetiminde de olduğu gibi kanunun son oy-
lamasında öngörülen çoğunlukla kabul edilip edilmediği ile sınırlıdır. 

Diğer taraftan Mahkeme uygun bulma kanununun antlaşma ile bir-
likte anlam ve etki taşıyan nitelikteki hükümlerinin esas bakımından 
denetlenebilmesinin söz konusu olmadığını düşünmektedir. Zira, “uygun 
buldukları antlaşmayı tekrar etmeyen ve ilke olarak üç maddeden oluşan 
uygun bulma kanunlarının esas yönünden denetimini yapmayı kabul 
etmek, antlaşmanın içeriğine ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulun-
mayı gerektirir. Uygun bulma kanununun antlaşma kuralları gözetilerek 
incelenmesi, antlaşma kurallarının dolaylı olarak denetlenmesi anla-
mına gelir. Oysa, Anayasa’nın 90. maddesi böyle bir incelemeye engel-
dir.”  Mahkemeye göre uygun bulma kanununun esas bakımından ince-
lenebilmesi, uygun bulma kanununun bazı hükümlerinin, onaylanmasını 
uygun bulduğu uluslararası antlaşmadan ayrılabiliyor; bağımsız olarak 
kendi başına hüküm ifade edebiliyor ve ondan ayrı olarak hukuk düze-
ninde etki doğurabiliyorsa mümkündür. 

Son olarak Mahkeme Anamuhalefet Partisinin aykırılık iddialarını 
belirterek anayasaya aykırılık sorununu çözüme kavuşturmuştur. Mah-
keme bu noktada Anamuhalefet Partisi’nin aykırılık iddialarını özetle-
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mekle yetindiğini, bunlara tek tek açıklık getirmediğini işaret etmekte 
fayda vardır. Diğer bir ifadeyle Mahkeme antlaşmanın içeriğine hiç de-
ğinmemiştir. Zira, Mahkeme uygun bulma kanununun antlaşmadan ba-
ğımsız olarak kendi başına bir hüküm ifade etmediğini, uygun bulma 
kanununun ancak antlaşma ile birlikte anlam ve etki taşıyan nitelikteki 
hükümler taşıdığını düşünmektedir. “Üç maddeden oluşan Kanun’un 
iptali istenen 1. maddesi, Antlaşma’nın onaylanmasının uygun bulundu-
ğunu belirtmektedir. Kanun’un 2. maddesinde Kanun’un yayımı tari-
hinde yürürlüğe gireceği, son maddesinde ise Kanun’un yürütülmesi 
görevinin Bakanlar Kuruluna ait olduğu hükme bağlanmaktadır. 

Kanun’un dava konusu kural olan 1. maddesi, uygun bulduğu 
Antlaşma ile birlikte anlam taşımaktadır ve ancak onunla birlikte ele 
alındığında hukuk düzenimizde etki yapabilir niteliktedir. Bu nedenle, 
söz konusu kuralın denetiminin ancak Antlaşma kuralları gözetilerek 
yapılabileceği, bunun da Anayasa’nın 90. maddesinde yasaklanan ant-
laşma kurallarının denetlenmesi anlamına geleceği açıktır.” 

Özet olarak Mahkeme uygun bulma kanunu ile uluslararası ant-
laşmaların farklı hukuki statülerini tespit etmiş; Anayasa’nın 90. madde-
sinin açık hükmü gereği uluslararası antlaşmaların yargı denetimi dı-
şında bırakıldığını belirtirken, uygun bulma kanununun tıpkı diğer ka-
nunlar gibi anayasal denetiminin mümkün olduğunu işaret etmiştir. Bi-
lindiği gibi kanunların şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğu 
denetlenebilmektedir. Mahkemeye göre uygun bulma kanununun şekli 
denetimi tıpkı diğer kanunlar gibi, kanunun son oylamasında öngörülen 
çoğunlukla kabul edilip edilmediği ile sınırlıdır. Esas bakımından dene-
tim ise uygun bulma kanununun bazı hükümlerinin, onaylanmasını uy-
gun bulduğu uluslararası antlaşmadan ayrılabiliyor, bağımsız olarak 
kendi başına hüküm ifade edebiliyor ve ondan ayrı olarak hukuk düze-
ninde etki doğurabiliyorsa mümkündür. Mahkeme, 6007 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Tür-
kiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin 
Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Antlaşmanın Onaylanma-
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun’un 1. maddesine ilişkin Ana-
yasaya aykırılık itirazının, antlaşma ile birlikte anlam ve etki taşıdığını 
düşünmektedir. Buradan hareketle Mahkeme, söz konusu kuralın dene-
timinin ancak Antlaşma kuralları gözetilerek yapılabileceği, bunun da 
Anayasa’nın 90. maddesinde yasaklanan antlaşma kurallarının denet-
lenmesi anlamına geleceğinden hareketle başvurunun reddine karar ver-
miştir. 
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V. Sonuç Yerine Bir Öneri 
Ülkemizde nükleer enerjiye ulaşma çabası 2007-2013 yıllarını 

kapsayan dokuzuncu kalkınma planıyla birlikte zirve yapmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin nükleer enerjiye 
ulaşmak için Rusya Federasyonu’yla imzaladığı nükleer güç santrali 
antlaşması hukukçular ve çevreciler tarafından eleştiriyle karşılanmıştır. 
Hukukçuların eleştirilerinin ortak noktası nükleer güç santralinin ulusla-
rarası bir antlaşma yoluyla yapılması çabasında toplanmaktadır. Zira bu 
yöntemle, nükleer güç santralinin yargı denetiminden kaçırılmak isten-
diği düşüncesi ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Anayasa uluslararası antlaşmaların 
yargısal denetimine olanak tanımamaktadır. Hukuk düzenimize göre 
uluslararası antlaşmalar yalnızca siyasal denetime uğrayabilir. Siyasal 
denetimde ancak uygun bulma kanununun onay aşamasında gerçekleşe-
bilir. Kaldı ki gerek 90/3. madde gerekse de 244 Sayılı Kanun uygun 
bulmayı adeta bir istisna gibi düzenlemiştir. Uygulamada siyasal dene-
tim de aşılmakta, Meclis bir kanun çıkarmadan uluslararası antlaşma 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe girmektedir20. Dolayısıyla, 
birçok uluslararası antlaşmanın Meclis’in bilgisi olmadan antlaşmaların 
içeriği hakkında görüşme yapılması imkânı olmaksızın ve bazen Resmi 
Gazetede dahi yayımlanmaksızın yürürlüğe girmesi söz konusu olmak-
tadır21. Görüldüğü gibi uluslararası antlaşmalar, yürütme organının yargı 
denetiminden kaçırmak istediği alanlarda düzenleme imkânı tanımakta-
dır. Oysa biliyoruz ki “hukuk devleti” düşüncesi idari işlemlerin yargısal 
denetimiyle başladı ve yasama faaliyetlerinin anayasaya uygunluk dene-
timiyle gelişti22. Bir ülkede hukuki denetim dışında bırakılan alanlar 
hukuk devleti idealine ulaşma yolundaki mesafeyi ortaya koyar. 

Bir uluslararası antlaşmanın konusu tarafların serbest iradesiyle 
belirlenmektedir23. Dolayısıyla idari bir düzenlemenin veya bir yasama 
tasarrufunu oluşturan bir işlemin uluslararası antlaşmayla vücut bulması 
mümkündür. Öyleyse yürütme hukuka aykırı bir tasarrufu uluslararası 
antlaşma yoluyla gerçekleştirebilir. Bu da bir hukuk devletinde kabul 
edilebilecek bir durum değildir. Akkuyu sahasında yapılacak Nükleer 
Güç Santrali konusunda da kamuoyunda bu yönde bir algı oluşmuştur. 
Bilindiği gibi coğrafi mekân olarak “ülke” , günümüz anayasalarındaki 
önemini arttırmaktadır. Diğer yandan insan hakları öğretisi de çevreyi 
                                                      
20 Kemal Başlar, “Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Yargısal 

Denetimi Üzerine”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. 
Dr. Sevin Toluner’e Armağan, 24/1-2, Y. 2004, s. 5. 

21 Başlar, agm., s. 30. 
22 İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Legal Yayınevi, 7. 

Baskı, İstanbul 2011, s. 398. 
23 Enver Bozkurt, M. Akif Kütükçü, Yasin Poyraz, Devletler Hukuku, Gözden Geçiril-

miş 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012, s. 66. 



Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Bir Nükleer  
Güç Santralinin Yapımına İlişkin Antlaşmanın Hukuki Niteliğinden  

Hareketle 1982 Anayasası Madde 90’ın İncelenmesi 

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 3 / Sayı:5 / Yıl:2014 

372

önemsemekte ve çevre hakkı, insan hakları genel kuramında işlevsellik 
kazanmaktadır24. 

Anamuhalefet Partisi’nin, anayasaya aykırılık başvurusunda 1982 
Anayasası’ndaki ülkeye ilişkin hükümlere göndermede bulunduğu gö-
rülmektedir. İptal talebinde Anayasa’nın kıyılardan yararlanmayı dü-
zenleyen 43. maddesi ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını düzenleyen 
56. maddesi konu edilmiştir. Ancak Mahkeme, dava dilekçesinde işaret 
edilen ve kamuoyunda çokça tartışılan çevresel konulara girmemiştir. 
Çünkü Mahkeme esasa ilişkin yapacağı bir incelemenin Anayasa’nın 90. 
maddesinde yasaklanan antlaşma kurallarının denetlenmesi anlamına 
geleceğini düşünmektedir. 

Bu tartışmalı durum uluslararası antlaşmaların yargısal denetimine 
ili şkin anayasal hükmün revize edilmesi gerektiği düşüncesini doğur-
maktadır. Anayasa’nın 90. maddesinde düzenlenen uluslararası antlaş-
maları akdetme yetkisinin, denetim yasağı da göz önünde bulunduru-
lursa, yürütmeye sınırsız bir yetki alanı tanıdığı görülmektedir. Bu du-
rum yürütmenin haksız bir şekilde yetki yoğunlaşmasına imkân tanı-
maktadır. Oysa anayasacılık anlayışının günümüzde ulaştığı seviye, bu 
tür yetki yoğunlaşmalarının dağıtılması gereğini ortaya koymaktadır. 

Uluslararası antlaşmaların yürürlük kazandıktan sonra Anayasa’ya 
aykırı bulunarak iptal edilmesinin, ilgili devletin imzaladığı antlaşmanın 
yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucuna yol açacağı, bu duru-
munda ahde vefa ilkesinin ihlal edilmesi anlamına geleceği düşünülebi-
lir. Öyle ki bu devlet, uluslararası hukuk karşısında zor durumda kalabi-
lir ve devletin uluslararası alandaki saygınlığının zarar görmesi söz ko-
nusu olabilir. 

Öte yandan uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girmeden yargısal 
denetiminin, devletler hukuku bakımından bir soruna yol açmayacağı 
açıktır. Dolayısıyla önleyici denetim uluslararası sorumluluğa yol açma-
dan yürütmenin uluslararası antlaşma akdetme yetkisinin yargısal dene-
tim altına alınmasını sağlayacaktır. Uluslararası antlaşmaların önceden 
denetiminin karşılaştırmalı hukukta yaygın biçimde kullanıldığından 
yukarıda bahsedilmişti25. Uluslararası antlaşmaların önceden denetimine 
imkân tanınması yürütme organının yargı denetimden kaçırmak istediği 
hususları uluslararası antlaşmalara konu edinmesi yolunu da kapatacak-
tır. Yeni anayasa çalışmalarında “önceden denetim usulünün”, en azın-
dan uluslararası antlaşmaların denetimi konusunda gündeme getirilmesi 
hukuk devleti idealine ulaşmak noktasında bir adım olarak görülebilir. 

 

                                                      
24 İbrahim Ö. Kaboğlu, ““Kaya Gazı” Frenine Yargı Onayı”, Birgün Gazetesi, 

17.10.2013. 
25 Bu konuda ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Başlar, agm., s. 53-58. 
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1982 ANAYASASINA GÖRE ÖZEL SINIRLAMA SEBEB İ 
BULUNMAYAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İN 

SINIRLANDIRILMASI SORUNU VE ANAYASA MAHKEMES İ 
KARARLARI 

(THE ISSUE OF THE LIMITATION OF FUNDAMENTAL RIGTS WITH NO 
SPECIFIC LIMITATION GROUNDS UNDER 1982 CONSTITUTION AND THE 

CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS ) 

 
Tijen Dündar Sezer* 

 
ÖZET  
2001 yılı Anayasa değişiklikleri ile 13. maddede yer alan genel sı-

nırlama sebeplerinin kaldırılması genel olarak bir reform niteliğinde gö-
rülmüştür. Bununla birlikte her madde için özel sınırlama sebepleri ti-
tizlikle ele alınmamıştır ve pek çok temel hakka ilişkin maddede özel 
sınırlama sebebi/sebepleri bulunmamaktadır. Bu durum bir dizi sorunu 
beraberinde getirmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin, temel hakların özel sınırlama sebepleri 
bulunmaması konusundaki kararları kural alarak hem sınırlama sebebi 
hem de yasa kaydı bulunmayan temel haklara ilişkindir. Çalışmamızda 
bu temel hakların yasa koyucu tarafından sınırlandırılıp sınırlandırıla-
mayacağına ilişkin doktrindeki görüşler ile Anayasa Mahkemesi karar-
ları ele alınmış; bu bağlamda Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin 
değerlendirmeler ile çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Özel/genel sınırlama sebepleri, Anayasa Mah-

kemesi, temel hakların sınırlanması, yasa kaydı, meşru amaç, ölçülülük 
 
ABSTRACT 
The abolition of the general limitation grounds laid down in 

Article 13 of the Constitution by the 2001 Amendments was generally 
considered a reform; however, the specific limitation grounds for every 
fundamental right were not handled meticulously. In numerous articles 

                                                      
* Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 
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of the Constitution relating to fundamental rights, there are no limitation 
grounds. This situation has given way to a number of problems. 

The Constitutional Court’s decisions on the fundamental rights with 
no limitation grounds are in principle about the rights which are not subject 
to statutory reservation and which have no limitation grounds. In this study, 
we have reviewed the opinions of the scholars regarding whether or not the 
fundamental rights in this category should be restricted by the legislator as 
well as the decisions of the Constitutional Court. In the present study, an 
evaluation of the Constitutional Court’s decisions and proposals for the 
solution to the related problems have been presented. 

 
Keywords: General/specific limitation grounds, Constitutional 

Court, restriction of fundamental rights, statutory reservation, legitimate 
aim, proportionality 

*** 
I. GİRİŞ 
1982 Anayasasının 13. maddesi olağan dönemlerde temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılma rejimini düzenlemekte ve temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin kriterler getirmektedir. 2001 
yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile 13. maddeye ilişkin çok önemli 
yenilikler getirilmişti1. Bu yeniliklerin en önemlisi, 13. maddenin en çok 
eleştirilen yönü olan genel sınırlama sebeplerinin tümüyle 13. maddeden 
çıkarılması olmuştur. 13. maddenin ilk hali uyarınca, Anayasada yer alan 
tüm temel hak ve özgürlüklerin 13. maddede yer alan dokuz ayrı genel 
sınırlama sebebiyle2 ve ayrıca ilgili özgürlüğe ilişkin maddede yer alan 
özel sınırlama sebebi/sebepleriyle yasa koyucu tarafından sınırlandırıl-
ması mümkündü. 2001 yılı değişikli ğiyle3, temel hak ve hürriyetlerin 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere yani özel 
sınırlama sebeplerine bağlı olarak sınırlandırılabileceği kabul edilmiştir. 

                                                      
1 Anayasanın yeni metni ile getirilen yenilikler, ölçülülük ilkesi, hakkın özü kriteri ve 

sınırlamanın laik cumhuriyetin gereklerine uygun olması gereğidir. 
2 13. maddenin ilk metni uyarınca tüm temel hak ve özgürlüklerin, devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin, milli güvenli-
ğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın 
korunması amacı ile sınırlandırılabilmesi mümkündü. 

3 Anayasa md. 13: (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) “Temel hak ve hürriyetler, özlerine 
dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ru-
huna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 
ilkesine aykırı olamaz.” 
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13. maddenin genel sınırlama sebeplerine ilişkin hükmü uzun yıl-
lardır eleştirildi ğinden, söz konusu değişiklik doktrinde ağırlıklı olarak 
memnuniyetle karşılanmış; bu değişiklikle katmerli sınırlama sistemin-
den kademeli sınırlandırma sistemine geçişin sağlandığı belirtilmiştir4. 
13. maddenin bir genel sınırlama maddesi olmaktan çıkarılarak, genel 
bir koruma maddesi haline getirildiği; yeni getirilen rejimin Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesindeki sınırlama rejimine benzediği ve bu açıdan 
da takdirle karşılanması gerektiği belirtilmiştir5. 

2001 Anayasa değişikli ği Anayasanın eski haline göre bir reform 
olarak nitelendirilmekle birlikte, her temel hakkın yalnızca özel sınır-
lama sebebiyle sınırlandıracağının kabul edilmesi, her hakkın kendine 
özgü doğasına uygun sınırlama sebepleri öngörülmesini6 ve hangi hakla-
rın sınırlamasız bırakılacağı konusunda titiz bir ön çalışmayı gerektir-
mekteydi. Bazı haklar üzerinde siyasi partilerin anlaşamaması7 bazıla-
rında ise öngörememeden kaynaklanan sebeplerle, Anayasamızda özel 
sınırlama sebebi bulunmayan temel hak kategorileri ortaya çıkmıştır. 
Bazı haklara ilişkin maddelerde sınırlama sebeplerinin yer almayışı, söz 
konusu temel hakların sınırlanmasına ilişkin bir dizi komplike problemi 
gündeme getirmiştir8. Böylelikle sınırlama sebepleri bulunmayan temel 
haklar açısından doktrin ve Mahkeme kararlarında yeni yaklaşım ve tar-
tışmalar ortaya çıkmıştır. 

1982 Anayasasında 2001 Anayasa değişikli ği öncesinde genel sı-
nırlama sebepleri bulunduğu için, kural olarak sınırlandırılamayacak bir 
temel hak yoktu. Bu durum tüm temel hakların sınırlama rejimini (özel 

                                                      
4 Kaboğlu İ. Ö., “2001 Anayasa Değişiklikleri: Ulusal-Üstü Etkiden Ulusal Tepkiye”, 

Anayasa Yargısı, C.19, 2002, http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/ 
anyarg19/kaboglu.pdf; Kaboğlu İ.Ö., Özgürlükler Hukuku 1, İnsan Hakları Genel 
Kuramına Giriş, (Özgürlükler) 7. B., Ankara-2013, s. 82; İnceoğlu S., “Hak ve Öz-
gürlükleri Sınırlama ve Güvence Rejimi”, içinde: İnceoğlu S. (Ed.), İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsa-
mında Bir İnceleme, 3. B., İstanbul-2013, s. 23; Tanör B.-Yüzbaşıoğlu N., Türk 
Anayasa Hukuku, İstanbul-2009, s. 131. 

5 Yüzbaşıoğlu N., “2001 Anayasa Değişiklikleri Üzerine Bir Değerlendirme, Anayasa 
ve Uyum Yasaları”, (Anayasa Değişiklikleri) Türkiye Barolar Birliği Yay., No. 50, 
Ankara-2003, s. 31. 

6 Kaboğlu İ. Ö., Özgürlükler, s. 82; Yüzbaşıoğlu N., Anayasa Değişiklikleri , s. 42. 
7 Sağlam F., “Friedrich Müller Öğretisinin Türk Anayasa Hukuku Üzerindeki Etkisi”, 

(Müller), içinde: Müller F., (Yayına Hazırlayan: Sağlam F.) Anayasa Hukukunun 
Çalışma Yöntemleri, Maltepe Üniversitesi Yay., 2009, s. 80. 

8 Yüzbaşıoğlu N., “Türk Anayasası’nın Avrupa Anayasası’na Uyum Sorunu Üzerine 
Bir Değerlendirme”, (Türk Anayasası), http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/ anayasayargisi/ 
anyarg22/ necmi.pdf.  
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sınırlama sebepleri bir yana bırakıldığında) yeknesaklaştırıyordu. Ancak 
genel sınırlama sebeplerinin ortadan kaldırılarak temel hakların yalnızca 
ilgili maddede öngörülen özel sınırlama sebeplerine dayanılarak sınır-
landırılabileceğinin öngörülmesi karşısında, Anayasamızdaki sınırlan-
dırma rejimi açısından farklı temel hak kategorileri ortaya çıkmıştır. Be-
lirtmek gerekir ki bu kategoriler Anayasa koyucunun sistemli bir tercihi 
ile oluşmamış, genel sınırlama sebeplerinin kaldırılması ile otomatik 
olarak karşımıza çıkmıştır. Bu bağlamda sınırlama rejimi açısından 
Anayasamızdaki temel haklar başlıca birkaç başlık altında gruplanabilir: 

a. Anayasada yer alan temel haklara ilişkin maddelerin önemli bir 
bölümünde özel sınırlama sebeplerine dayanılarak kanunla sınırlandırma 
yapılabileceği açıkça belirtilmektedir. Böylelikle bu maddeler açısından 
nitelikli yasa kayıtlarının varlığı söz konusu olmaktadır9. Bu haklar 
açısından ortaya çıkabilecek en önemli sorun, bazı temel haklar açısın-
dan belirli özel sınırlama sebeplerinin eksik bırakılmış olmasıdır10. 

b. Anayasamızın temel hak ve özgürlüklere ilişkin bazı maddele-
rinde özel sınırlama sebeplerinin yer almasından ziyade, temel hakka 
ili şkin istisna halleri sıralanmıştır ki yasa koyucu bu alanlarda kanunla 
sınırlama yapabilir. Yaşam hakkı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti 
ve güvenliği bu kategoride değerlendirilebilir. 

c. Bazı temel haklar mutlak olarak tanınmıştır. Örneğin 17. mad-
dede yer alan işkence ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza ve 
muameleye tabi tutulma yasağı, 25. maddede yer alan kimsenin düşünce 
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması gibi. 

d. Anayasamızda yer alan temel hakların bir bölümüne ilişkin 
maddelerde ne özel sınırlama sebebi/sebepleri ne de kanunla sınırlan-
dırılabileceklerine ilişin bir hüküm bulunmaktadır11. Örneğin maddi ve 
manevi varlığını geliştirme hakkı (md.17/1), düşünce ve kanaat özgür-
lüğü (md. 25/1), hak arama özgürlüğü ( md.36), çalışma ve sözleşme 
özgürlüğü (md.48), siyasi partilere üye olma özgürlüğü (md. 68/1), özel 

                                                      
9 Düşünceyi açıklama özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüş-

leri özgürlüğü, mülkiyet hakkı, sendika özgürlüğü gibi. Özel sınırlama sebebi bulu-
nan temel haklar açısından, doktrinde 2001 Anayasa değişikli ğiyle özel sınırlama se-
beplerinin özenli bir şekilde öngörülmediği de belirtilmektedir. Örneğin düşünceyi 
açıklama özgürlüğü açısından özel sınırlama sebeplerinin çok fazla olması ve genel 
ahlak sebebinin özel sınırlama sebepleri arasında yer almayışı bu duruma örnek ola-
rak gösterilebilir.  

10 Örneğin seyahat özgürlüğü açısından genel sağlık sebebinin öngörülmemiş olması gibi.  
11 Bu hak ve özgürlüklerin bir kısmının doğaları gereği sınırlandırılması mümkün 

olmazken (ÖR. md. 25), bir kısmına ilişkin olarak bilinçli bir tercih dışında özel sı-
nırlama sebeplerinin bulunmadığı söylenebilir.  
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hayata ve aile yaşamına saygı gösterilmesi hakkı(md.20/1) gibi. Bu 
maddelerde herhangi bir yasa kaydı12 ve sınırlama sebebi öngörül-
memektedir. Bu maddelerdeki temel hakların bazıları, düşünce hürriyeti 
gibi, doğası gereği sınırlandırılamayacak haklar olmakla birlikte bazıları-
nın özel sınırlama sebebinin olmaması sorunlara yol açacak niteliktedir. 
(Ör. Çalışma ve sözleşme hürriyeti, özel hayata saygı gösterilmesi hakkı 
gibi.) Özel sınırlama sebeplerine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları 
kural olarak bu kategorideki haklarla ilgili olduğundan, çalışmamızın 
temel konusunu bu haklar oluşturmaktadır. 

e. Anayasamızda yer alan bazı temel haklara ilişkin maddelerde ise 
temel haklara ilişkin olarak “kapsamı kanunla tespit edilir” (42. maddede 
yer alan eğitim hakkı), “kanunla düzenlenir” ( 53. maddede yer alan 
toplu sözleşme hakkı ), “usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla 
düzenlenir” (54. maddede öngörülen grev hakkı), “kanunun gösterdiği 
şartlarla” (66. maddede öngörülen vatandaşlık hakkı) “kullanılması ka-
nunla düzenlenir” (67. maddede düzenlenen seçme, seçilme hakkı, siyasi 
parti içinde faaliyette bulunma hakkı ve 74. maddede düzenlenen dilekçe 
hakkı) ifadeleri bulunmakta ancak bu maddelerde özel sınırlama sebep-
leri sayılmamaktadır. Bu maddelerde yer alan “kapsamı kanunla tespit 
edilir” ,“kanunla düzenlenir” “usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları 
kanunla düzenlenir” şeklinde ifadeler her bir özgürlüğün genel sınırlama 
sebepleriyle sınırlanabileceği 2001 Anayasa değişikli ği öncesi dönemde 
de bulunmaktaydılar ve düzenlemeye ilişkin bu hükümler sınırlamadan 
ziyade hakların kullanım olanaklarının arttırılmasını öngörmekteydiler. 
Ancak, özellikle pozitif statü hakları dışındaki haklarda düzenleme ya-
pılması çoğu kez bir sınırlama yapılması meselesini de beraberinde ge-
tirmektedir13. Sözü edilen bu hak kategorisinin bir basit yasa kaydına 

                                                      
12 Temel haklar basit ya da nitelikli yasa kaydına tabi tutulabilecekleri gibi, bazı hak-

lara ilişkin maddelerde yasa kaydı öngörülmemiş olabilir. Basit yasa kaydı söz ko-
nusu olduğunda, temel hak ve özgürlüğe ilişkin Anayasa hükmünde yasa ile sınır-
lama yapılabileceğine dair hüküm bulunmakla birlikte sınırlama nedeni belirtilme-
mekte, böylelikle yasa koyucuya geniş bir takdir alanı bırakılmaktadır. Nitelikli yasa 
kayıtlarında, temel hak ve özgürlüğe ilişkin maddede yasa ile sınırlama yapılabile-
ceği belirtilirken sınırlama nedenleri de sınırlı olarak sayılır. Yasa koyucu bu neden-
lerin dışında bir nedene dayanarak sınırlama yapamaz. Yasa kaydı olmayan hak ve 
özgürlüklere ilişkin maddelerde ise yasa koyucunun sınırlama yapabileceğine dair bir 
hüküm yer almaz. Michalowski S.-Woods L., German Constitutional Law, The 
Protection of Civil Liberties, Ashgate-1999, s. 80; Gören Z., Anayasa Hukuku, An-
kara-2006, s.369. 

13 Doktrinde, genel olarak düzenlemenin sınırlamadan daha geniş bir kavram olduğu 
vurgulanmaktadır. Bu bağlamda hakkı güçlendiren düzenlemeler olduğu gibi, hakkı 
sınırlayan düzenlemeler de bulunmaktadır. Temel hakkın kullanımını sağlayan ve 
onu güçlendiren düzenlemeler sınırlama değildir. Bir düzenleme, belirli bir temel 
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tabi tutulduğunu kabul ederek14, yasa koyucuya dilediği nedenle sınır-
lama imkanı sağlamak, bu hakları 2001 Anayasa değişikli ği öncesinden 
daha güvencesiz bir rejime tabi kılmak anlamına gelmektedir. Bu yüzden 
bu hakların bazılarına ilişkin özel sınırlama sebepleri getirilmesi (Ör. 
toplu sözleşme, grev hakkı), bazılarının ise yasa kayıtlarının kaldırılması 
(ör. dilekçe hakkı) uygun çözüm olacaktır. 

f. Pozitif statü hakkı olan sosyal haklara ilişkin maddelerde özel 
sınırlama sebebi bulunmamaktadır ve bu haklarda devletin tedbir alma 
yükümlülüklerine işaret edilmiştir. Bu haklarda özel sınırlama sebebine 
yer verilmemesi, diğer maddelerdeki sınırlama nedenlerinin bu hakların 
doğasına uygun olmayışı, bu hakların doğaları gereği düzenlemeye 
muhtaç olmaları ve ayrıca 65. maddedeki sınırlayıcı hükme tabi olmaları 
ile açıklanabilir15. Anayasa Mahkemesi pozitif statü haklarına ilişkin 
                                                                                                                                 

hakkın güvence altına aldığı yaşam kesitini yani norm alanını daraltıyorsa, bir sınır-
lama söz konusudur. Yasa koyucunun temel haklar alanında yaptığı her sınırlama bir 
düzenleme olmakla birlikte, her düzenleme bir sınırlama değildir. Sağlam F., Temel 
Hakların Sınırlanması ve Özü, (Temel Haklar)Ankara-1982, s. 21, 22; Kaboğlu İ., 
Kolektif Özgürlükler, Diyarbakır-1989, s. 253 vd.  
Hakkı güçlendiren düzenlemelerle hakkı sınırlandıran düzenlemeler bazen iç içe ola-
bilir. Bunları birbirinden ayırmak her zaman kolay olmayabilir. Sağlam F., Temel 
Haklar, s. 23. Gören, düzenlemede, yasa koyucunun ilgili garantiyi tarz, kalıplama ve 
usul belirleme ile kullanılabilir bir duruma getirdiğini ancak onun içeriğini değiştirip 
sınırlayamayacağını belirtmektedir. Ancak, bazen Anayasanın kendisi düzenleme ve 
sınırlama arasında bir ayrım yapmamakta, yasa koyucu hakkın kullanılmasında uy-
gulanacak şekil şart ve usulleri belirlemeye yetkilendirilmekle, düzenleme ve sınır-
lama hudutlarını ortadan kaldırmaktadır. Gören Z., Temel Hak Genel Teorisi, İzmir-
1993, s. 92. 

14 Anayasamızdaki basit yasa kayıtları ile ilgili olarak bkz. Sağlam F., “2001 Yılı Ana-
yasa Değişikli ğinin Yaratabileceği Bazı Sorunlar ve Bunların Çözüm Olanakları”, 
(2001 Yılı Anayasa Değişikli ği) Anayasa Yargısı, C.19, 2002, http://www.anayasa. 
gov.tr.files/pdf/anayasayargisi /anyarg19/fsaglam.pdf; Sağlam M., “ Ekim 2001 Ta-
rihinde Yapılan Anayasa Değişiklikleri Sonrasında, Düzenlendikleri Maddede Hiçbir 
Sınırlama Nedenine Yer Verilmemiş Olan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırı So-
runu”, Anayasa Yargısı, C.19, 2002, http://www.anayasa.gov.tr /files/pdf/anayasa_ 
yargisi/anyarg19/msaglam.pdf; İnceoğlu S., s.24. 

15 Algan B., Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Ankara-2007, s. 279; 
Bulut N., Sanayi Devriminden Küreselleşmeye, Sosyal Haklar, İstanbul-2009, s.96 ; 
Söz konusu sorunu 1961 Anayasası döneminde ele alan Tanör’e göre, birkaç istisna 
dışında 1961 Anayasası döneminde sosyal hakların sınırlanabileceğini söyleyen ya da 
bunların sebeplerini söyleyen başka madde yoktur. Bu durumda sosyal hakların sı-
nırlanamazlığı bir anayasa ilkesidir. Bu beklenmedik bir sonuç değildir. Çünkü Ana-
yasadaki sosyal hakların büyük çoğunluğu olumlu edim gerektiren haklardır. Eğer bu 
haklarla ilgili mutlaka bir sınırlama sorunundan bahsedilirse bu sorun Anayasanın 53. 
maddesi ile ilgilidir. Bu haklar yasama tarafından gerçekleştirildi ği ölçüde vardırlar. 
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ihlal kararlarında 13. maddede yer alan sınırlama ölçütlerini dikkate al-
mamaktadır. Oysa ki, Anayasadaki tedbir alma yetkisi bir sınırlamaya 
dönüştüğünde, 13. maddedeki kriterler uygulanmalıdır16. 

Görüldüğü üzere özel sınırlama sebebi bulunmayan temel hak ve 
özgürlükler hem sayıca fazladırlar hem de bir tek kategoride toplanma-
maktadırlar. Türk Anayasa Mahkemesinin özel sınırlama sebeplerine 
vurgu yapan kararları kural olarak hem yasa kaydı hem de özel sınırlama 
sebebi bulunmayan haklara ilişkin bulunduğundan, çalışma konumuz bu 
alanla sınırlanmıştır. 

 
II. Özel Sınırlama Sebebi Bulunmayan Hakların Sınırlanma-

sına İlişkin Tartı şmalar 
1982 Anayasasının ilk metni sınırlanamayacak bir temel hak kate-

gorisi öngörmediği için, sınırlanması öngörülmeyen temel haklar mese-
lesi Türk Hukuku açısından kural olarak gündemde değildi. Bu mesele 
daha önce Türk Hukukunda 1961 Anayasası döneminde özellikle Alman 
Hukukunun verileri ışığında tartışma konusu olmuştu17. 2001 Anayasa 

                                                                                                                                 
Ya da hak tanıyan yasa birtakım istisnalar koymuşsa, hakkın konusu ve öznesi bakı-
mından bir takım daraltmalar getirmişse, bunlar sosyal haklar için bir sınırlama sayı-
lır. Tanör B., Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul-1978, s. 331; 13. mad-
dede yer alan güvence ölçütleri sosyal haklar için de geçerlidir. Bkz. Kaboğlu İ.Ö., 
“Anayasa’da Sosyal Haklar: Alanı ve Sınırları”, içinde: Kaboğlu İ.Ö., (ed.) Anayasal 
Sosyal Haklar, Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye, İstanbul-
2012, ss. 15-35, s. 28. Ayrıca bkz. Oder B.E., “Temel Hakların Yargısallaşmasında 
Sorunlar: Türkiye Örneği”, (Temel Haklar), içinde: Kuçuradi İ. (Ed.), Hukuk Felsefe-
sini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar, İstanbul -
2011, s. 145.  

16 Bu konuda bkz. Oder B. E., “Anayasa Yargısında Temel Hak ve Özgürlüklerin 
Yorumu: Düzenleme Biçimleri, Kanıtlama ve Somutlaştırma Sorunları: 2001 Ana-
yasa Değişiklikleri Sonrasına İlişkin Gözlemler”, (Anayasa Yargısı), içinde: (Hazır-
layan: Ergül O.) Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması, Kamu Hukuk-
çuları Platformu, Ankara-2013, s. 188; Oder B.E., “Temel Hak ve Özgürlüklerin Sı-
nırlandırılması Sorunu Konusunda Sunulan Tebliğ”, (Temel Hak ve Özgürlükler), 
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10-14 Ocak 2012, 1. Cilt, Ankara-
2012, s.217. 

17 F. Anayasa Mahkemesinin içtihadına göre, yasa kayıtsız garanti edilen temel haklar, 
diğer Anayasa hükümleriyle çatışmadan meydana gelen sınırlandırmalara tabidirler. 
Kanadoğlu K.,  Türk ve Alman Anayasa Yargısında Anayasal Değerlerin Çatışması 
ve Uyumlaştırılması, (Türk ve Alman) Beta- 2000, s.114; Alman Anayasasında yasa 
kaydı bulunmayan temel haklar ve bunların sınırlandırılması konusunda bkz. 
Michalowski S.-Woods L., s. 81, 231 vd, 286 vd. ; Alman Anayasasında yasa kay-
dına tabi olmayan sanat özgürlüğüne ilişkin olarak Alman Anayasa Mahkemesi bu 
özgürlüğün sınırsız bir biçimde garanti edilmediğini ve bu özgürlüğün sınırlarını 
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değişikli ği sonrası sınırlandırılması öngörülmeyen temel haklara ilişkin 
tartışma tekrar gündeme gelmiştir. 

Gözler, 2001 tarihli bir makalesinde düşünce ve kanaat hürriyeti, 
hak arama hürriyeti, vatandaşlık hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, 
dilekçe hakkı gibi maddelerde özel sınırlama sebebi bulunmadığını ve 
bunların sınırlanmasının Anayasaya aykırı olduğunu belirtmişti. Ayrıca 
özel sınırlama sebepleri öngörülen temel haklara ilişkin olarak da eksik 
kalan nedenler açısından bu temel hakların kısmen sınırsız hale geldiği 
belirtilmişti18. Şu halde çalışma özgürlüğü, hak arama özgürlüğü gibi 
özgürlükler özel sınırlama sebepleri bulunmadığı için yasa koyucu tara-
fından sınırlandırılamayacaklardır. Anayasa Mahkemesi 2001-2010 yıl-
ları arasında bu görüş doğrultusunda bazı kararlar vererek, özel sınırlama 
sebebi içermeyen temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran yasaları, sınır-
lama sebebi içerilmemesi nedeniyle iptal etmişti. 

Doktrinde özel sınırlama sebebi içermeyen temel hakların sınırsız 
olması ya da sınırlandırılamayacağı görüşü ağırlıklı olarak reddedilmiş-
tir. Bu hakların sınırlanamaz kabul edilmesinin mümkün olamayacağı 
belirtilmiş, Alman Hukukunda geçerli olan, sınırlama kaydı içermeyen 
temel hakların tamamen sınırsız olamayacağı anlayışı ortaya konmuştur. 
Bu konuda iki temel argümana dayanılmıştır. Birincisi temel hakların 
doğalarından kaynaklanan nesnel sınırlarının19 bulunmasıdır. İkincisi ise 

                                                                                                                                 
Anayasanın kendisinin belirleyebileceğini vurgulamıştır. Örneğin sanat özgürlüğü ile 
pornografiye karşı gençlerin korunması arasındaki çatışma söz konusu olduğunda, 
Mahkeme, Alman Anayasasının devlete gençlerin korunması görevini verdiğini be-
lirlemiştir. Mahkeme sanat özgürlüğü ve gençlerin korunmasına ilişkin iki çıkarın, 
çatışan hakların her ikisinin gerçekleşmesine ağırlık verecek şekilde dengelenmeleri 
gerektiğini tespit etmiştir. Michalowski S.-Woods L., 231-232, 235 vd.  

18 Gözler K., “Anayasa Değişikli ğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması 
Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri, (Anayasanın 13. Maddesinin Yeni Şekli 
Hakkında Bir İnceleme)”, Ankara Barosu Dergisi, Y.2001, S.4, s. 64. 

19 Nesnel sınır, her hak ve özgürlüğün kendi niteliğinden doğan, norm alanının sınırla-
rını çizen nesnel ve doğal sınırlardır. Bu sınırların kullanım alanı dışında kalan dav-
ranışlar ”yabancı cisim” durumunda olup, hukukun koruma alanına girmemektedir-
ler. Normun koruduğu temel hak kullanımı, yalnızca norm alanının sağladığı spesifik 
eylem olanaklarıdır. Buna karşılık, temel hak kullanımı ile yalnız dışsal bir bağlantı 
içinde gözüken eylem biçimleri temel hak normunun geçerlilik alanı içinde sayıl-
mazlar. Bu konuya verilen en klasik örnekler, düşünceyi açıklama özgürlüğünün, di-
lekçe hakkının hakaret ya da tehdit etmeyi içermemesi, toplantı ve gösteri yürüyüşü 
özgürlüğünün silahlı ve saldırılı toplantı ve gösterileri içermemesidir. Bu tarz ey-
lemleri yasaklamak için Anayasada bir hüküm bulunması gerekli değildir. bkz. Sağ-
lam F., Temel Haklar, s. 49 vd.; Tanör B.-Yüzbaşıoğlu N., s. 126. 
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temel hakkın anayasal sınırlarına20 dayanılmasıdır. Bu bağlamda temel 
hak ile diğer temel haklar ya da anayasa normları arasında çatışma çıktı-
ğında birinin diğerine sınır getirebileceği ve bu noktada bir dengeleme-
nin yapılması gerektiği kabul edilmektedir. 

Bu bağlamda Sağlam, temel hakların nesnel ve anayasal sınırlarına 
dayanılarak bu “görünüşte sorun” un aşılacağını belirtmiştir21. Temel 
haklar yasal bir düzenleme ya da sınırlama yapılmasa da sınırsız bir 
kullanım olanağı sağlamamakta, nesnel içerikleri ve koruma alanlarıyla 
sınırlı bir kullanıma izin vermektedirler. Her temel hak kendi norm ala-
nıyla sınırlıdır22. Yalnızca, norm alanı ile nesnel bir bağlantı içinde 
sayılabilecek temel hak kullanımları o hakkın geçerlilik alanı içindedir. 
Örneğin, seyahat özgürlüğüne ilişkin maddede genel sağlığın korunma-
sının bir özel sınırlama nedeni olarak öngörülmemesi bir şehirde salgın 
hastalık olursa, orada karantina ilan edilemeyeceği ve giriş çıkışların 
yasaklanamayacağı anlamına gelmeyecektir23. Seyahat özgürlüğünün 

                                                      
20 Temel hak ve özgürlükler Anayasanın kendisi tarafından da sınırlandırılmaktadır. 

Bazı durumlarda anayasal yasaklar çok somut bir biçimde karşımıza çıkar. Tanör B.-
Yüzbaşıoğlu N., s.127. Anayasamızın temel hak ve özgürlüklere ilişkin maddele-
rinde bu tarz açık yasaklar bolcadır. Örneğin. md 67: Silah altında bulunan er ve er-
başlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz ku-
rumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Bu sınırlar Gören ve Kanadoğlu 
tarafından doğrudan anayasal sınırlar olarak adlandırılmaktadır. Gören Z., “Temel 
Hakların Sınırlanması, Sınırlamanın Sınırları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Dergisi, Y.6, S. 12, s.46; Kanadoğlu K., Türk ve Alman, s. 8,9. 
Bunun dışında temel haklar sistematik açıdan birbirleriyle ve diğer Anayasal norm-
larla sınırlandırılmışlardır. Gören Z., Anayasa, s. 367; Bu bağlamda anayasal sınır-
lar, hakların norm alanlarının birbirlerini sınırlaması şeklinde ortaya çıkar. Sağlam 
F., Temel Haklar, s. 23, 30. Bu sınırları Gören, anayasa içeriksel sınırlar olarak ifade 
etmektedir. “F.Alman Anayasa Mahkemesi ve Almanya’da egemen görüşe göre, te-
mel haklar sistematik açıdan birbirleriyle ve diğer Anayasa kurallarıyla öylesine 
sınırlanmış durumdadırlar ki sınır içermeyen temel haklar bile, kullanılmaları 
başkalarının temel hakları ve anayasal değerlerle çatışıyorsa, sınırlarını bu çatışan 
Anayasa Hukukunda bulurlar.” Gören Z., Hakların Sınırlanması, s. 47.  

21 Sağlam F., (2001 Yılı Anayasa Değişikli ği), http://www.anayasa.gov.tr.files/pdf/ 
anayasayargisi /anyarg19/fsaglam.pdf. 

22 Sağlam F., Temel Haklar, s. 186; Temel hakkın norm alanı: Temel haklar değişik 
yaşam alanlarında belirli davranış biçimlerini korurlar. Bir temel hakla korunan ya-
şam alanı, temel hakkın koruma alanı veya temel hakkın konusudur. Bu yaşam alanı, 
temel hakkın norm alanı, yani temel hak normunun yaşam gerçeğinden koruma ko-
nusu olarak kesip çıkardığı alandır. Temel hak, sınırını objektif geçerlilik çizgisinin 
bittiği yerde bulmaktadır. Gören Z., Temel Haklar, s. 87, Gören Z., Anayasa Hu-
kuku, s. 366; Ayrıca bkz. Kanadoğlu K ., Türk ve Alman, s. 8. 

23 Bu konuda bkz. Gözler K., s. 64, 65 
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salgın hastalık tehlikesi altında kullanılması, bu özgürlüğün norm alanı 
ile spesifik bir bağlantı içinde olmayan ve özgürlüğün norm alanı ile 
arızi ve tesadüfi bir bağlantı içinde kalan bir kullanım biçimidir24. 

Yine Sağlam’a göre, temel hakkın geçerlilik içeriğinin belirlenme-
sine rağmen, temel hak bir başka temel hak ya da Anayasa normuyla 
çatıştığı oranda, etkilerini optimal düzeyde koruyacak bir sınırlamaya 
uğrar. Çatışma yaşandığı oranda, temel hak pratik uyuşum ilkesinin bir 
sonucu olarak bir sınırlamaya maruz kalmaktadır25. 

Pratik uyuşum, bir anayasal sınır ortaya çıktığında uygulanabile-
cek bir ilkedir. Temel haklar diğer anayasal normlarla çatıştığı oranda, 
pratik uyuşum ilkesi vasıtayla, bir sınırlamayla karşı karşıya kalmakta-
dırlar. Pratik uyuşum ilkesi uyarınca temel hak, bir başka temel hak ya 
da anayasal değerle çatıştığında gerek temel hakkın gerekse Anayasanın 
koruduğu hukuki değerin, varlık ve etkilerinin korunduğu bir çözüm 
bulunmalıdır. Bu ilkeye göre çatışan haklar ya da anayasal normlardan 
her birine optimal normatif etki sağlayacak bir çözüm bulmak gerekir. 
Bu da çatışan haklardan her birinin belli ölçüde sınırlamaya uğraması 
demektir26. 

Oder, bu ilkeyi “pratik uyum” olarak adlandırmaktadır. Pratik 
uyum, anayasal hak ve özgürlüklerin kendi aralarında ya da anayasal de-
ğerler ile çatışmaları durumunda, karşılıklı etkileşim düşüncesine daya-
nmaktadır. Pratik uyumun hedefi, çatışan unsurların geçerliliğini optimal 
biçimde korumaktır. Çatışma unsurları yargısal kararın sonucunda bir-
likte etkili olabilecek şekilde sınırlanmalıdır27. 

Sağlam’a göre ilk bakışta absürd bir sorun olarak karşımıza çıkan 
sorunlar, ilgili temel hak ve özgürlüğün nesnel ve anayasal sınırları dı-
şında kalmaktadırlar28. 

                                                      
24 Sağlam F., (2001 Yılı Anayasa Değişikli ği), http://www.anayasa.gov.tr.files/pdf/ 

anayasayargisi /anyarg19/fsaglam.pdf. 
25 Sağlam F., Temel Haklar, s. 51; Sağlam F., Müller, s. 75; İnceoğlu S., s. 24. 
26 Sağlam F., Temel Haklar, s. 39 vd. ; Oder bu ilkeyi “pratik uyum” olarak adlandır-

maktadır. “Pratik uyum, anayasal hak ve özgürlüklerin kendi aralarında ya da anaya-
sal değerler ile çatışmaları durumunda, karşılıklı etkileşim düşüncesine dayanır. Pra-
tik uyumun hedefi, çatışan unsurların geçerliliğini optimal biçimde korumaktır. Ça-
tışma unsurları öyle ölçülü biçimde sınırlanmalıdır ki, yargısal kararın sonucunda 
birlikte etkili olabilsinler.” Oder B.E., Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Hu-
kuksal Yöntembilime Dayalı Karşılaştırmalı Bir Çalışma, (Yorum Yöntemleri) İstan-
bul, 2010, s. 64. 

27 Oder B.E., Yorum Yöntemleri, s. 64. 
28 Sağlam F., (2001 Yılı Anayasa Değişikli ği), http://www.anayasa.gov.tr.files/pdf/ 

anayasayargisi /anyarg19/fsaglam.pdf. 
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Gören’e göre, temel haklar sistematik açıdan birbirleriyle ve diğer 
Anayasa kurallarıyla sınırlanmış durumdadırlar. Sınır içermeyen temel 
haklar, kullanılmaları diğer temel haklar ve anayasal değerlerle çatışı-
yorsa, sınırlarını Anayasa içeriksel sınırlarda bulurlar. Ayrıca her bir 
temel hakkın doğasından kaynaklanan sınırlarını belirleyen ve temel 
hakka ilişkin maddede belirlenen doğrudan Anayasadan kaynaklanan 
sınırlar da bulunmaktadır29. Anayasamızın 13. maddesi uyarınca, yasa 
koyucu tarafından temel hak normlarına yalnız özel nitelikli sınırlama 
kaydı içerdiklerinde sınırlamalar getirebilir. Ancak bu durumu anayasa 
içeriksel sınırlamalar ile temel hak içeriksel sınırlamalardan ayırmak 
gerekir30. 

Oder, yasa kaydı ve sınırlama nedeni içermeyen temel hak ve öz-
gürlüklere ilişkin olarak, bu hakların, bir başka temel hak ya da anayasal 
değerle çatıştığı zaman, ölçülülük ilkesinden daha farklı olarak; klasik 
dengeleme anlayışından biraz daha farklı olarak, her iki özgürlüğe de 
somut olayda optimum yürürlük sağlayacak şekilde sınırlanabileceğini 
belirtmektedir31. Anayasanın bütünlüğü ilkesi gereği, diğer temel haklar 
ya da anayasal değerler çerçevesinde, bir uyumlaştırma (ölçülülük ilkesi, 
tartım, dengeleme, pratik uyum) söz konusu olmaktadır32. Bu bağlamda 
yalnızca ilgili temel hak ve özgürlüğe odaklanan teleolojik kanıtlama 
değil, sistematik- teleolojik kanıtlama vazgeçilmezdir33. 

Kanadoğlu, sınırlandırma öngörülmeyen temel haklara ilişkin ola-
rak Alman Anayasa Mahkemesinin uyguladığı anayasa normlarıyla sı-
nırlandırma modelinin Anayasanın bütünlüğü ilkesine uygun olduğunu 
ortaya koymuştur34. Temel hakkın, diğer temel haklar ya da anayasal 
değerlerle çatıştığı hallerde, oluşan gerginlik ilişkisinin çözümü, çatışan 
çıkarların uyumlaştırılması amacıyla ölçülü bir dengenin bulunmasıyla 
sağlanır35. 
                                                      
29 Gören Z., Anayasa Hukuku, s. 367-369; Gören Z., Hakların Sınırlanması, s. 47- 49. 
30 Gören Z., Anayasa Hukuku, s. 369. 
31 Gören Z., Anayasa Hukuku, s. 215.  
32 Oder B. E., Anayasa Yargısı, s. 128. 
33 Oder B. E., Anayasa Yargısı, s. 131. 
34 Kanadoğlu K.,  Türk ve Alman, s. 16. 
35 Kanadoğlu K.,  Türk ve Alman, s. 114; Alman Anayasa Mahkemesi, sınırlama kaydı 

içermeyen temel haklara ilişkin olarak, sınırlamaları doğrudan Anayasadan elde et-
meye çalışmıştır ve bu yaklaşım Anayasanın bütünlüğü ilkesi, anayasal değerler dü-
zeni gibi ilkelerle gerekçelendirilmiştir. Böylelikle yalnızca anayasal değerler tartıma 
katılmıştır.  

F. Anayasa Mahkemesi, tartım ilkesinin uygulanmasında öncelikle sınırlandırma öngö-
rülmeyen hakkın koruma alanını tam olarak belirlemektedir. İlgili temel hakkın bir 
başka anayasal değerlerle çatışması halinde çatışmanın çözüm aracı olarak pratik 
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İnceoğlu, yasa kaydı öngörülmeyen temel haklara ilişkin olarak, 
bu hakların başka hak ve özgürlükler veya anayasal ilkeler ile çatışması 
halinde, pratik uyumlaştırma ilkesi gereği, bunlara müdahale edilebile-
ceğini belirtmektedir36. Yüzbaşıoğlu da sorunun çözümü için pratik uyu-
şumu ve Anayasada yer alan bazı maddelerin, sınırlama öngörülmeyen 
hakların sınırlandırılmasında dayanak oluşturabileceğini önermiştir37. 

Türk Anayasa Mahkemesi, yukarıda değinildiği gibi, salt özel sı-
nırlama sebebi bulunmamasına dayanan iptal kararları vermesinin yanı 
sıra yukarıdaki görüşlerin de dikkate alınmasıyla önce anayasal sınırları 
ve sonra nesnel sınırları da öngören kararlar vermeye başlamıştır. 

 
III. Anayasa Mahkemesi Kararları  
Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminde 11. maddede yer 

alan sınırlama sebeplerini, genel sınırlama sebepleri kabul etmiş ve 1982 
Anayasasının ilk metni de genel sınırlama sebepleri öngörmüştü. İşte bu 
yüzden sınırlama sebebi öngörülmeyen temel haklar sorunu, 2001 tari-
hinden itibaren yoğun bir şekilde Anayasa Mahkemesi kararlarına konu 
oldu. Anayasa Mahkemesi bu konuda, farklı eğilimlerin etkisinde karar-
lar vermiş, kendisine bir yol ve yön bulmaya çalışmıştır. 

Çalışmamızda, Anayasa Mahkemesi kararları 2010 Anayasa deği-
şikli ği öncesi ve sonrası kararlar olmak üzere iki temel başlık altında 
incelenecektir. Anayasa Mahkemesinin özel sınırlama sebepleri bulun-
maması ile ilgili kararları kural olarak, ne sınırlama sebebi bulunan ne de 
yasa kaydı bulunan haklara ilişkindirler. Bu kararlar da yoğunlukla ça-
lışma ve sözleşme özgürlüğü ile hak arama özgürlüğüne ilişkin olarak 
verilmişlerdir. Siyasi partilere üye olma özgürlüğü, maddi ve manevi 
varlığın geliştirilmesi hakkı, özel hayata saygı gösterilmesine ilişkin 

                                                                                                                                 
uyuşum ya da uygun denge şeklinde ifade edilen formüller kullanılmaktadır. 
Kanadoğlu K.,  Türk ve Alman, s. 113-115. 

36 İnceoğlu S. s. 24. 
37 Yüzbaşıoğlu N., Anayasa Değişiklikleri, s. 44 ; Ergül, sınırlama sebebi belirtilmeyen 

hak ve özgürlüklerin sınırlanamazlığının kabulü ile, söz konusu hak ile başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin veya anayasal değerlerin çatışması ihtimalinin göz ardı edil-
mesini eleştirmiştir. Ergül O., Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sorunu 
Konusunda Sunulan Tebliğ., Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10-14 
Ocak 2012, 1. Cilt, Ankara-2012, s. 193; Arslan, genel sınırlama sebeplerinin kaldı-
rılmasıyla ortaya çıkan sorunların, anayasal bütünlük içerisinde Anayasadaki diğer 
sınırlama hükümleri dikkate alınarak, giderilebileceğini belirtmiştir. Aslan Z., Temel 
Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması: Anayasa’nın 13. Maddesi U ̈zerine Bazı 
Düşünceler, Anayasa Yargısı, C.19, 2002, s. 143. 
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haklar gibi sınırlama sebebi ve yasa kaydı içermeyen diğer haklara iliş-
kin kararlar da bulunmaktadır. 

 
A. 2010 Anayasa Değişikli ği Öncesi Kararlar 
2001-2010 yılları arasında Anayasa Mahkemesinin sınırlama ne-

deni ve yasa kaydı bulunmayan haklarla ilgili içtihadı, bu haklara ilişkin 
bir yol ve yön belirleme sürecini göstermekte ve istikrarlı bir çizgi gös-
termemektedir. Bu dönemde verilen birinci kategorideki kararlarda, sı-
nırlama sebebi bulunmayan temel hakların sınırlandırılamayacağı görüşü 
benimsenmiş ve salt bu sebeplerin bulunmayışı iptal nedeni olarak gö-
rülmüştür. 2. grup kararlar, meselenin daha çok görmezden gelindiği ve 
13. madde göz önüne alınmadan verilen kararlardır. Üçüncü grup karar-
larda ise Alman Anayasa Mahkemesi ve doktrinde geliştirilen ilkelerin 
yansıması görülmektedir. Bu kararlarda ilgili temel hakların bir başka 
anayasa normuyla sınırlandırılabileceği kabul edilmekte ya da temel hak 
diğer Anayasa maddeleriyle bir arada değerlendirilmekte; ardından 13. 
maddede yer alan ölçülülük ve hakkın özü gibi ilkeler kullanılmaktadır. 
2001 ve 2010 tarihleri arasındaki kararlarda yukarıda sayılan 3 genel 
eğilim, bir sarkaç misali gidip gelinerek benimsenmiştir. 

 
1. Salt Özel Sınırlama Sebebi Bulunmamasının İptal Nedeni 

Olarak Görüldü ğü Kararlar 
Anayasa Mahkemesinin bu doğrultudaki kararları hak arama öz-

gürlüğü, çalışma özgürlüğü ve siyasi partilere üye olma özgürlüğüne 
ili şkindir. 

Anayasa Mahkemesinin38 2002 tarihli bir kararında Belediye 
Gelirleri Kanunu'nun 89. maddesinin (a) bendinde yer alan "Katılma 
paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma paylarının yarısının önce-
den belediyelere ödenmesi gerekir" hükmünün Anayasaya aykırılık id-
diası incelenmiştir. Anayasa Mahkemesi, hak arama özgürlüğüne ilişkin 
bir özel sınırlama nedeni bulunmamasını, normun iptal gerekçesi olarak 
kullanmıştır. Mahkeme kararı uyarınca: “Harcamalara katılma paylarına 
karşı dava açılabilmesinin böyle bir şarta bağlanarak sınırlandırılması-
nın, ilgili belediyelerin söz konusu gelirleri öncelikle tahsil ederek pro-
jelerini kısa sürede tamamlamaları ve bu konudaki dava sayısının azaltı-
larak mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi gibi kamu yararına yönelik 
nedenlere dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak Anayasa'nın 13. madde-
sinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, Anayasa'nın ilgili 
maddelerinde özel sınırlandırma nedeni bulunmasına bağlı tutulmuştur. 
Anayasa'nın dava hakkının düzenlendiği 36. maddesinde bu hakkın sı-
                                                      
38 Esas Sayısı : 2001/5, Karar Sayısı : 2002/42, Karar Günü : 28.3.2002. 
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nırlandırılması konusunda özel bir sınırlama nedenine yer verilmemiştir. 
Bu nedenlerle, dava hakkının sınırlandırılması Anayasa'nın 36. madde-
sine aykırıdır. İptali gerekir.” 

Anayasa Mahkemesi, bu kararında yasa koyucunun kamu yararına 
yönelik nedenlere dayandığını kabul etmekle birlikte, 36. maddede bir 
sınırlama nedeni bulunmadığı için kanunu Anayasaya aykırı bulmuştur. 

Bu kararın karşı oy yazısında, -henüz 2002 yılında- özgürlüğün 
nesnel sınırlarına gönderme yapılmış ve özgürlüklerin, düzenlendikleri 
temel hak normunun alanlarıyla sınırlı oldukları vurgulanmıştır39. 

Anayasa Mahkemesinin aynı yönde, 2009 tarihinde verdiği bir ka-
rar40 çalışma özgürlüğüne ilişkindir. Bu karar çerçevesinde Anayasa 

                                                      
39 Ertuğrul Ersoy’un yazdığı karşı oy yazısında şu hususlar değerlendirilmiştir. “Anaya-

sa'nın 13. maddesinde (3.10.2001-4709/2 md.) yapılan değişiklikle temel hak ve öz-
gürlüklerle ilgili genel ve özel sınırlamaların ortadan kaldırıldığı, bu nedenle, "kamu 
yararı" amacıyla da olsa her türlü yasada herhangi bir sınırlamanın yapılmasının 
doğru olmayacağı şeklinde bir yorumu kabul etmek olanaksızdır. Anayasa'nın 13. 
maddesinin yeni düzenleniş şekliyle temel hak ve özgürlükleri hiç bir kayıt ve şarta 
bağlı olmayan sınırsız "özgürlük alanları" olarak görmemek gerekir. Bu hak ve öz-
gürlükler düzenlendikleri temel hak normunun alanlarıyla sınırlıdır. 13. Maddenin 
son şekline göre; yasa koyucunun Belediye Gelirleri gibi özel nitelikli yasalarda dahi 
herhangi bir sınırlama yapamayacağını benimsemek doğru değildir. Yasa koyucunun 
sınırlamaya yer verdiği bir yasal düzenlemede: a- Hak ve özgürlüğün özüne doku-
nulmaması, b- Anayasa'nın sözüne ve ruhuna aykırı davranılmaması, c- Demokratik 
toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine uyulması, d- Ölçülülük ilkesine 
uygun düzenleme yapılması, şeklinde belirlenen ilkelere uyulması durumunda Ana-
yasa'ya aykırılıktan bahsedilemez.” 
Aynı yıl içinde 36. maddeye ilişkin aynı yönde verilen bir diğer karar için bkz. Esas 
Sayısı : 2000/48, Karar Sayısı : 2002/36, Karar Günü : 20.3.2002. Bu kararda karşı 
oy bulunmamaktadır; 2002 yılında siyasi partilere girme özgürlüğüne ilişkin verilen 
bir karar için bkz. Esas Sayısı :2002/38, Karar Sayısı : 2002/89, Karar Günü : 
8.10.2002: Özel güvenlik Teşkilatında çalıştırılacak personelde aranan şartlardan 
“son beş yıl içinde siyasi parti üyesi olunmamasına dair kanun hükmünün iptali is-
temiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi siyasi partilere üye olma özgürlüğü ile 
ilgili olarak şu sonuca varmıştır: “Anayasa'nın 13. maddesine göre, temel hak ve öz-
gürlüklerin sınırlanabilmesi, ilgili maddelerinde bir sınırlama nedeni bulunmasına 
bağlıdır. Anayasa'nın 67. ve 68. maddelerinde ise belirli görevler dışında siyasi par-
tilere üye olma konusunda bir engelleme öngörülmediğinden itiraz konusu kuralla 
getirilen sınırlamanın Anayasa ile uyum içinde olmadığı açıktır.” Kararın değerlendi-
rilmesi ve eleştirisi için bkz. Oder B.E., Anayasa Yargısı, s., 136- 139. 

40 Esas Sayısı : 2008/73, Karar Sayısı : 2009/120, Karar Günü : 1.10.2009. Karara 
farklı gerekçeyle katılan Mehmet Erten düzenlemeyi özel sınırlama sebepleri açısın-
dan değerlendirmemiş, sınırlamayı 2. maddede yer alan hukuk devleti ilkesine aykırı 
bulmuştur.  
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Mahkemesi, Avukatlık Kanunu’nun “.....disiplin kovuşturmasının so-
nuçlanmasından veya avukatın baroya borçlarını ödemesinden evvel 
hiçbir işlem yapılamaz ” şeklindeki hükmünün Anayasaya uygunluğunu 
değerlendirmiştir. Anayasa Mahkemesine göre “....disiplin kovuşturması 
sonuçlanana kadar hiçbir işlem yapılmaması ve başka bir baro bölge-
sinde sürekli olarak çalışmasının engellenmesi, çalışma özgürlüğünün 
sınırlandırılmasına yol açacak niteliktedir. Anayasa’nın 13. maddesinde 
temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, Anayasa’nın ilgili maddele-
rinde özel sınırlandırma nedeni bulunmasına bağlı tutulmuştur. Ana-
yasa’nın çalışma özgürlüğünün düzenlendiği 48. maddesinde bu özgür-
lüğün sınırlandırılması konusunda özel bir sınırlama nedenine yer veril-
memiştir. Bu nedenlerle çalışma özgürlüğünü sınırlandıran kural Ana-
yasa’nın 13. ve 48. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir.” 

Bu kararlarda, Anayasanın özel sınırlama sebebine dayanmayı şart 
getiren13. maddesi esas alınmış, nesnel ve anayasal sınırlar ya da anaya-
sal normların bir diğerini sınırlandırması meselelerine değinilmemiştir. 
Böylece Anayasa Mahkemesi sınırlanamaz, mutlak korumalı bir temel 
hak ve özgürlük kategorisi yaratmıştır41. 

Oder, Anayasa Mahkemesinin “sınırlanamazlık” varsayımını kabul 
ederek, başkalarının hak ve özgürlükleri ve diğer anayasal değerler kar-
şısında ortaya çıkabilecek sınırlamaları tartışmalı kıldığını, eğer varsa-
yımı sınırlanabilirlik olsa idi, 13. maddedeki kriterleri kullanarak sonuca 
varabileceğini belirtmiştir42. Bu doğrultuda Oder, AİHM içtihadından 
örnek vermiştir. Oder’in örnek gösterdiği ilgili içtihat uyarınca, AİHM, 
AİHS’nin sınırlama sebebine yer vermeyen 6. maddesine ili şkin olarak 
“mahkemeye başvuru hakkı” bakımından ve 1 no’lu protokolün 3. mad-
desine ilişkin “seçim hakkı” bakımından saklı/zımni sınırlamalar kavra-
mına yer vererek, bu hakların sınırlanmasında devletlerin gösterdiği sı-
nırlama nedenlerini meşru nedenler olarak kabul etmişti43. 

AİHM, 6. maddeden ve 1 no’lu protokolün 3. maddesinden türet-
tiği zımni haklara ilişkin, zımni sınırlar kabul ettiği gibi, kanunla sınırla-
nabilirlik kaydı içermeyen haklara ilişkin olarak da zımni sınırlar kabul 
ederek devletlerin kamu yararı, ulusal güvenlik gibi belirli nedenlerle 
sınırlama yapılabileceğini kabul etmektedir. Sınırlama sebepleri belirli 
olan maddelerde ise AİHM zımni sınırları kabul etmemektedir44. Belirt-

                                                      
41 Kanadoğlu K., “Anayasa Hukukumuzun Gelişiminde Anayasa Mahkemesinin Rolü”, 

(1983-2007), http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/duyurular/BGBvP/korkutkanadoglu.pdf. 
42 Oder B.E., Temel Haklar, s. 148 ayrıca bkz. Oder B.E., Anayasa Yargısı, s. 140. 
43 Oder B.E., Temel Haklar, s. 148. 
44 Christoffersen J., Fair Balance: A Study of Proportionality, Subsidiarity and 

Primarity in the European Convention on Human Rights, Brill-2009, s. 78 vd.  
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mek gerekir ki zımni sınırlar söz konusu olduğunda başvurucu devlet, 
dilediği sınırlama nedenini sınırlama sebebi olarak gösterebilmekte ve 
sınırlama nedeni belirleme konusunda yetkisi geniş olmaktadır. Bu yüz-
den, özellikle Anayasamızın özel sınırlama sebeplerine vurgu yapan 13. 
maddesi de dikkate alındığında, Türk Anayasa Mahkemesinin yasa ko-
yucuya sınırlama sebeplerini belirleme konusunda bu tarz geniş bir tak-
dir yetkisi vermesi uygun değildir. Oder de Anayasa Mahkemesinin 
kamu yararı gibi sebeplere dayanılarak sınırlama yapılmasına izin ver-
mesini eleştirmiştir45. 

Kanaatimce sınırlama sebebi öngörülmemiş temel hak ve özgür-
lüklere ilişkin Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki kararlardaki yakla-
şımı, ilgili hakların sınırlanabilmesine hiçbir kapı aralamadığı için eleşti-
rilebilir. Böylesi bir tutum, sözleşme özgürlüğünün uyuşturucu satışını 
yasaklamak için de olsa sınırlanamaması gibi kabul edilemez durumları 
beraberinde getirecektir. Bu tıkanıklığı aşmak için, temel hak ve özgür-
lüğün sınırlanmasını mümkün kılan başka bir temel hak ya da anayasal 
normun bulunup bulunmadığı değerlendirilerek, sınırlamayı mümkün 
kılan bir hüküm yok ise, Anayasaya aykırılık kararı verilebilir. 

Ayrıca Oder’in belirttiği gibi, Anayasa Mahkemesi sınırlanabilirlik 
varsayımını kabul etseydi, bu tutum yine kuşku yok ki her sınırlamayı 
Anayasayı uygun hale getirmeyecekti. 13. maddedeki kriterler Anaya-
saya uygunluk denetiminde kullanılabilecekti46. 

Türk Anayasa Mahkemesi sınırlama sebeplerine ilişkin katı yakla-
şımı benimsediği 2002 yılının içinde, başka kararlarında, anayasal sınır-
lara dayanılarak sınırlama yapılacağına ilişkin içtihadını da başlatmıştır. 

 
2. Özel Sınırlama Sebebi Bulunmayan Hakların Diğer Anaya-

sal Hükümlere Dayanılarak Sınırlandırılabileceği Yönünde Kararlar 
2002 yılının mart ayında sınırlanamazlık yönünde verilen iki kara-

rın ardından aynı yıl ekim ayında içtihatta değişiklik yaşanarak, yasa 
kaydı ve özel sınırlama sebebi bulunmayan çalışma özgürlüğünün diğer 
anayasal hükümlerle sınırlandırılabileceği anlayışı benimsenmiştir. Bu 
dönemde iki benzer kararda, yasa kaydı ve özel sınırlandırma nedeni 
bulunmayan çalışma özgürlüğüne ilişkin olarak, bu temel hakkın Anaya-
sanın 138. maddesinde yer alan yargı bağımsızlığı ile sınırlandırılabile-
ceği kabul edilmiş; ölçülülük ilkesine uygunluk da değerlendirilerek 
sınırlamanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu tespit edilmiştir47. 
                                                      
45 Oder B.E., Anayasa Yargısı, s. 146. 
46 Oder B.E., Temel Haklar, s. 148. 
47 Kanadoğlu K., “Anayasa Hukukumuzun Gelişiminde Anayasa Mahkemesinin Rolü”, 

(1983-2007), http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/duyurular/BGBvP/korkutkanadoglu.pdf, 
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2002 tarihli birinci kararda48 Avukatlık Kanunu’nun 14. madde-
sinde yer alan “Emeklilik veya istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrı-
lan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarının son beş yıl içinde 
hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresinde, görevden 
ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır." 
hükmüne ilişkin olarak, Mahkeme şu tespitte bulunmuştur: “Anayasa'nın 
48. maddesinde, herkesin, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyet-
lerine sahip olduğu belirtilirken bu özgürlük için bir sınırlama nedeni 
öngörülmemiş ise de dava konusu kuralla getirilen sınırlama, bu madde-
den değil, Anayasa'nın mahkemelerin bağımsızlığı ilkesini düzenleyen 
138. maddesinden kaynaklanmaktadır.” 

Kararda, çalışma özgürlüğünün, 138. maddede yer alan yargı ba-
ğımsızlığı ilkesine dayanılarak sınırlandırılabileceği kabul edilmiş, ar-
dından da sınırlamanın ölçülülük ilkesine uygunluğu değerlendirilmiştir. 
Mahkemeye göre: “Yargı çevresi bir bölgeyi bazen de yüksek mahke-
melerde olduğu gibi tüm ülkeyi kapsayabileceğinden, dava konusu ku-
ralla kimileri için son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme ve dai-
relerin yargı çevresini kimileri için de tüm ülkeyi kapsayacak biçimde 
getirilen yasaklama, çalışma özgürlüğünün ölçüsüz biçimde sınırlandı-
rılmasına yol açabilecek niteliktedir.” “Bu durumda, emeklilik ve istifa 
gibi nedenlerle görevlerinden ayrılan hâkim ve savcıların daha önce 
hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde avukatlık yapmalarıyla ilgili 
olarak önceki düzenlemeyle getirilmiş olan yasaklılığın genişletilerek 
uygulanmasını öngören dava konusu kural, Anayasa'nın 13. ve 48. mad-
delerine aykırıdır. İptali gerekir.” 

Böylelikle kanun, salt özel sınırlama sebebi olmadığı için iptal 
edilmemiş, bir anayasal ilkeye dayanılarak yapılan sınırlamanın ölçüsüz 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yukarıdaki Avukatlık Ka-
nunu’nun 14. maddesi hükmü, 2008 yılında 5728 Sayılı Yasa ile aynı 
içerikte yeniden düzenlenmiş ve tekrar Anayasa Mahkemesinin önüne 
gelmiştir. Anayasa Mahkemesi49 2009 tarihli kararıyla kanun hükmünü, 
yukarıdaki karara paralel olarak aynı gerekçeyle iptal etmiştir. 

Oder’e göre, Anayasa Mahkemesi çalışma özgürlüğünün sınırla-
rını, özgürlüğün bulunduğu "anayasal normatif bağlam" içinde görmek-
tedir. Mahkeme, sistematik bir bakış açısıyla bir tür tartıma gitmekte, 
ancak tartımın özgürlük boyutu yeterince dikkate alınmamaktadır. Ka-
rarda, pratik uyumda beklenen karşılıklı etkileşim ve her iki hak ya da 

                                                      
48 Esas Sayısı : 2001/309, Karar Sayısı : 2002/91, Karar Günü : 15.10.2002. 
49 Esas Sayısı : 2009/67, Karar Sayısı : 2009/119, Karar Günü : 1.10.2009. 
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özgürlüğe veya anayasal değere optimum yürürlük imkanı sağlama ara-
yışının zayıf olduğu belirtilmiştir50. 

Birinci kararda karşı oy bulunmamaktadır. 2. kararda ise dört üye-
nin yazdığı karşı oy yazısında sınırlama ölçülülük ilkesine uygun bu-
lunmuştur. Böylelikle anayasal sınırların uygulanması konusunda Mah-
keme üyeleri arasında oy birliği bulunduğu görülmektedir. Ne var ki bir 
yandan anayasal sınırlara dayanılarak sınırlama yapılabileceğine oybir-
liği ile karar verilirken, diğer yandan salt özel sınırlama sebebi bulun-
madığı gerekçesi ile iptal kararı verilmeye devam edilmesi bir çelişki 
oluşturmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin önüne gelen bir başka kanun hükmü ile 
“ceza mahkemelerince sonuç olarak hükmedilen iki bin liraya kadar adli 
para cezalarına ilişkin hükümlerin temyiz edilemeyeceği” öngörülmek-
teydi. Anayasa Mahkemesi hak arama özgürlüğüne yapılan müdahaleye 
ili şkin şu tespitlerde bulunmuştur51. 

“Anayasa’nın tüm maddeleri aynı etki ve değerde olup, aralarında 
bir üstünlük sıralaması bulunmadığından, uygulamada bunlardan birine 
öncelik tanımak olanaklı değildir. Bu nedenle, kimi zaman zorunlu ola-
rak birlikte uygulanan iki Anayasa kuralından biri, diğerinin sınırını 
oluşturabilmektedir. Hak arama özgürlüğü Anayasa’nın 36. maddesinde 
düzenlenmiş ve anılan maddede hak arama hürriyeti için herhangi bir 
sınırlama nedeni öngörülmemiş ise de mahkemelerin kuruluşu, görev ve 
yetkileri, işleyişi ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceğini ön-
gören Anayasa’nın 142. ve davaların mümkün olan süratle sonuçlandı-
rılmasını ifade eden Anayasa’nın 141. maddelerinin, hak arama hürriye-
tinin kapsamının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiği açıktır.” 

Kararda yer verilen birinci cümle, anayasasının bütünlüğünden 
bahsetmektedir. Son cümlede ise 141. ve 142. maddelerin hak arama 
özgürlüğünün sınırlarının belirlenmesinde gözetileceği vurgulanmakla, 
hak arama özgürlüğünün kapsamının diğer anayasa hükümleri ele alına-
rak belirleneceği işaret edilmektedir. Yukarıda yer verilen yargı bağım-
sızlığı ile ilgili iki kararda, bu karardan farklı olarak, hak arama özgürlü-
ğünün yargı bağımsızlığına dayanılarak sınırlanabileceği belirtilmişti. 
Bu kararda, yine yukarıdaki iki karardan farklı olarak 13. maddedeki 
kriterler açısından bir inceleme yapılmamıştır52. Anayasa Mahkemesi 

                                                      
50 Oder B.E., Temel Haklar, s. 151; Ayrıca bkz. İnceoğlu S. s. 25.  
51 Esas Sayısı.2006/65, Karar Sayısı. 2009/114, Karar Günü. 23.7.2009. 
52 Kararda şu husus vurgulanmıştır: “Yasaların kamu yararının sağlanması amacına 

yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gö-
zetmesi hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu nedenle yasa koyucunun hukuki düzen-
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ikili bir ayrım yaparak, doğrudan para cezası verilmesini gerektiren suç-
lar için öngörülen temyiz edilebilme sınırını 2, 36 , 141 ve 142. madde-
lere uygun bulmuş, hapisten çevrili adli para cezaları için temyiz yoluna 
getirilen parasal sınır ise 2. ve 36. maddelere aykırı bulunmuştur. 

Anayasa Mahkemesi bu kararında hak arama özgürlüğünün 141 ve 
142. maddeye dayanılarak sınırlandırılmasını kabul etmekten ziyade, 
hak arama özgürlüğünün nesnel sınırlarını aramış görünmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin 2006 tarihli bir kararıyla çalışma özgürlü-
ğünün sınırlandırılması, yukarıdaki kararlardan farklı şekilde meşrulaştı-
rılmıştır. Bu kararda pek çok Anayasa hükmünün bir arada değerlen-
dirilmesi söz konusu olmuştur. Karara53, konu olan Yasa’nın Ek 3. mad-
desiyle54, “.....tabip unvanını kazananlar, her bir eğitimleri için ayrı ayrı 
olmak kaydı ile görev yapacakları ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyine göre 300 ila 600 gün arasında değişen sürelerle Devlet hizmeti 
yapmakla yükümlü kılınmışlardır.” Mahkeme, bu kararda öncelikle 
“Anayasa kuralları etki ve değer bakımından eşit olup hangi nedenle 
olursa olsun birinin ötekine üstün tutulmasına olanak bulunmadığından, 
bunların bir arada ve hukukun genel kuralları göz önünde tutularak uy-
gulanmaları zorunludur.” tespitinde bulunmuştur. Bu tespitin ardından 
Anayasanın 2. maddesini vurgulamış, sosyal hukuk devletini tanımlamış, 
sağlık hakkını garanti eden 56. madde uyarınca devletin görevleri ile 49. 
maddede yer alan çalışma hakkının ödev yönüne vurgu yapmış ve 18. 
maddede yer alan angarya yasağının “ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı 
alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir ça-
lışmaları” şeklinde belirtilen istisnasına yer vermiştir. Ardından şu tes-
piti yapmıştır. “ Anayasa’nın 13. maddesi ile konuya ilişkin yukarıda yer 
verilen ilgili diğer maddelerin birlikte incelenmesinden, her bir eğitim-
leri için tabiplere Devlet hizmeti yükümlülüğü getirilmesiyle, tabiplerin 
çalışma özgürlüğünün ölçülülük ilkesine aykırı olarak sınırlandırıldığı-
nın kabulüne olanak bulunmamaktadır. ..... Anayasa’nın 18. maddesinde 
öngörüldüğü üzere, ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörü-
len vatandaşlık ödevi niteliğindeki Devlet hizmeti yükümlülüğünün, bu 
düzenleme ile elde edilmek istenen amaç için elverişsiz ve gereksiz ol-
duğundan ya da orantısız bulunduğundan söz edilemez.” 

Anayasa Mahkemesi bu kararında çalışma özgürlüğünü Anayasa-
nın birden çok maddesiyle birlikte değerlendirmekle birlikte, sınırlama-
                                                                                                                                 

lemelerde kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkani-
yet ve kamu yararı ölçütlerini göz önünde tutarak kullanması gerekir.” 

53 Esas Sayısı : 2006/21, Karar Sayısı : 2006/38, Karar Günü : 13.3.2006. 
54 Kararda, 5371 sayılı Yasa ile 3359 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 3’ün birinci 

fıkrasında yer alan “…her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile…” ibaresinin 
Anayasaya aykırılık iddiası incelenmiştir. 
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nın temel dayanağı, 18. maddede istisna olarak öngörülen “ülke ihtiyaç-
larının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğin-
deki Devlet hizmeti yükümlülüğü” olarak görülmektedir. Belirtmek ge-
rekir ki bu kararda herhangi bir anayasa hükmünün çalışma özgürlüğü-
nün sınırlanmasında esas alındığı açıkça belirtilmekten ziyade, söz ko-
nusu anayasal hükümler çerçevesinde çalışma özgürlüğünün kapsamı ve 
sınırları tespit edilmeye çalışılmıştır55. Çalışma özgürlüğüne yapılan 
sınırlama, Anayasanın sayılan tüm hükümlerinin birlikte değerlendiril-
mesiyle meşrulaştırılmış ve ölçülü bulunmuştur. “Ülke ihtiyaçlarının 
zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki dev-
let hizmeti yükümlülüğü”, kanun hükmüne ilişkin ölçülülük değerlen-
dirmesinde bir araç olarak nitelenirken; kanunun amacı ise 2. maddedeki 
sosyal devlet ve 56. maddede yer alan devletin sağlık alanındaki hiz-
metleri ile ilişkilendirilmiştir. Kararda 48. maddenin yanı sıra, 2, 18, 49 
ve 56. maddelere de aykırılık bulunmadığı belirtilmiştir. 

Fulya Kantarcıoğlu ve Mehmet Erten, karşı oy yazılarında, 48. 
maddede, 18. maddeye dayanılarak sınırlamalar yapılabileceğine odak-
lanarak, sınırlamanın ölçülü olmadığı gerekçesiyle, iptali istenen kuralın 
13. maddeye aykırı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Sınırlama sebebi öngörülmeyen temel hakların diğer Anayasa hü-
kümlerine doğrudan dayanılarak ya da Anayasanın belirli hükümlerinin 
birlikte değerlendirilmesiyle sınırlanmasında; bu durumun özgürlükler 
aleyhine işlememesi için, 13. maddedeki kriterlerin mutlaka etkili bir 
şekilde kullanılması gereklidir. 

 
3. Özel Sınırlama Sebeplerinin Bulunmamasına veya Anayasal 

Sınırlara Değinilmeden Verilen Kararlar 
2001-2010 tarihleri arasındaki kararların çoğunluğunu bu katego-

ride yer alan kararlar oluşturmaktadır. Bu kararlarda, hak arama, çalışma 
ve sözleşme özgürlüğüne ilişkin özel sınırlama sebebi olmaması veya 
bundan dolayı diğer anayasal normlarla sınırlandırılabilecekleri tespitleri 
yer almamaktadır. 

Bu kategoride yer alan kararların bir bölümünde, ihlal edildiği tes-
pit edilen norm doğrudan doğruya hukuk devleti ilkesine ve sınırlanması 
öngörülmeyen temel hakka ilişkin maddeye aykırı görülmüş, diğerle-
rinde ise hakkın sınırlanmasının meşrulaştırılması için kamu yararı, 
devletin üstünlüğü gibi Anayasada açıkça yer almayan ilkelere daya-
nılmıştır. 

                                                      
55 Ayrıca bkz. Oder B.E., Anayasa Yargısı, s. 169 vd.  
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Anayasa Mahkemesi’nin 2010 tarihli bir kararında56 Harçlar Kanu-
nunun 28. maddesinin a bendinde yer alan “Karar ve ilam harcı ödenme-
dikçe ilgiliye ilam verilmez” hükmünün Anayasaya aykırılık iddiası ele 
alınmıştı. Burada mesele 36. madde çerçevesinde değerlendirilmekle 
birlikte, özel sınırlama sebepleri meselesine hiç girilmemiş, söz konusu 
düzenlemenin bireylerin hak arama özgürlüğünü engelleyici nitelik taşı-
dığı ve Anayasanın 2 ve 36. maddelerine aykırı olduğu tespit edilmiştir57. 

Anayasa Mahkemesinin bir başka kararında58 ise yine özel sınır-
lama sebebi bulunmayışına değinilmemiş ancak hak arama özgürlüğüne 
yapılan sınırlama, kamu hukukunda kamu düzeni ve çıkarlarının söz 
konusu olması ve kişi ve devlet ilişkilerinde devletin üstünlüğü ilkeleri 
ile meşrulaştırılmıştır59. Kararda bir ölçülülük değerlendirmesi de yapıl-
madan norm Anayasaya uygun bulunmuştur. 

Anayasa Mahkemesi, bir başka kararında60, sözleşme özgürlüğüne 
getirilen sınırlamayı, bu maddenin gerekçesinde yer alan “bu hürriyetler, 

                                                      
56 Esas Sayısı : 2009/27, Karar Sayısı : 2010/9, Karar Günü : 14.1.2010. 
57 Anayasa Mahkemesinin bir diğer kararında yine hak arama özgürlüğüyle ilişki-

lendirilen kanun hükmüne ilişkin yapılan değerlendirmede özel sınırlama sebepleri 
mevzusuna hiç girilmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca “yeni kurulan 
Başmüdürlüklere başmüdür olarak atanabilmelerini ya da yeni ihdas edilen başmüdür 
kadrosuna atananların da bu görevlerini sürdürmelerini önleyecek şekilde Müste-
şarlık Müşaviri kadrolarına atanmalarının, Yasa’nın zorunlu bir sonucunu oluştur-
ması ve yasa kuralına karşı ilgililerin dava açma haklarının bulunmaması, hak arama 
özgürlüğünün kullanılabilmesine engel oluşturmakta ve kişilerin hukuk güvenliğini 
ihlal etmektedir. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine 
aykırıdır. İptali gerekir.” Esas Sayısı : 2007/97, Karar Sayısı: 2010/32, Karar Günü : 
4.2.2010.  
Aynı yönde çalışma ve sözleşme özgürlüğü ile ilgili diğer kararlar için bk Esas Sayısı: 
2001/309, Karar Sayısı: 2009/129, Karar Günü : 1.10.2009; Esas Sayısı : 2001/293, 
K.2002/28, K.t. 18.4.2002; E.2003/66, Karar Sayısı: 2005/72; Karar Günü : 
19.10.2005 Sözleşme özgürlüğü ile ilgili kararlar için bkz. Bozkurt T.,  “Haklarında 
Özel Bir Sınırlama Öngörülmemiş Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması So-
runsalı” Özellikle Sözleşme Hürriyeti Açısından Durum”, Ankara Barosu Dergisi, 
Y.66, S. 1, Y.2008, ss. 134-142. 

58 Esas Sayısı : 2001/378; Karar Sayısı : 2004/13; Karar Günü : 11.2.2004. İptali iste-
nen norm, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku-
rumu Kanunu Uyarınca, Kurumun prim ve sair alacaklarının tahsilatından doğan 
uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde çözümlenmesini düzenlemekteydi.  

59 Karar uyarınca: “Kamu hukukunda kamu düzeni ve çıkarı söz konusu olup, kişi ve 
devlet ilişkilerinde devletin üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Bu bağlamda 6183 sa-
yılı Yasa ile öngörülen cebri icra usulünde devlet lehine kimi ayrıcalıkların bulun-
ması hak arama özgürlüğünü engelleyen düzenlemeler olarak nitelendirilemez.” 

60 Esas Sayısı: 2003/70, Karar Sayısı : 2005/14, Karar Günü: 14.3.2005. 
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kamu yararı amacı ile ve kanunla sınırlandırılabilir” ifadesiyle meşrulaş-
tırmıştır. Aslına bakılırsa, 2001 yılı Anayasa değişikli ği sonrasında ge-
rekçedeki bu hükmün bir anlamı kalmamıştır61. Mahkemenin özel sınır-
lama sebepleri bulunmamasına hiç değinmeden, gerekçede yer alan 
kamu yararı sebebine dayanması tamamen zorlama olarak nitelendirile-
bilir. Kaldı ki bu kararda 13. maddedeki kriterler açısından bir değer-
lendirme de yapılmamıştır. 

Anayasa Mahkemesinin, Anayasada yer alan açık hükümler dı-
şında yasa koyucuya istediği nedene dayanarak sınırlama yapabilme 
yetkisi vermesini özgürlükler açısından son derece sakıncalı buluyoruz. 
Kanaatimizce özellikle iptal kararı verilmiyor ise mutlaka özel sınırlama 
sebebi sorununa işaret edilmeli, eğer anayasal hükümler arasında bir 
çatışma var ise bir uyumlaştırmaya gidilmeli; ayrıca 13. maddede yer 
alan kriterler uygulanmalıdır. 

 
4. Dilekçe Hakkı ile İlgili Ayrık Bir Karar 
Anayasa Mahkemesinin özel sınırlama sebepleri bulunmamasını 

değerlendiren kararları kural olarak yasa kaydı içermeyen haklara iliş-
kindir. Ancak 2010 yılında Anayasa Mahkemesi, özel sınırlama sebebi 
içermeyen ancak yasa kaydı içeren dilekçe hakkıyla ilgili önemli bir 
karar vermiştir. Belirtmek gerekir ki 74. maddede dilekçe hakkına ilişkin 
özel sınırlama sebebi bulunmamaktadır ancak maddenin son fıkrasında 
bu hakkın kullanılma biçiminin kanunla düzenleneceği belirtilmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin62 önüne gelen kanun hükmü, memurların 
toplu müracaat veya şikâyette bulunmalarını disiplin cezası yaptırımına 
bağlamaktaydı. Anayasa Mahkemesine göre “Anayasa’nın 13. madde-
sinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, Anayasa’nın ilgili 
maddelerinde özel sınırlandırma nedeni bulunmasına bağlı tutulmuştur. 
Anayasa’nın 74. maddesinde ise bu hakkın kullanılması bakımından bir 
ayırım yapılmayarak yabancılarla ilgili özel düzenleme saklı kalmak 
koşuluyla vatandaşlar için farklı kurallara yer verilmemiştir. Buna göre 
kamu görevlileri de dahil, herkes bu hakkı kullanabilecektir. Açıklanan 
nedenlerle itiraz konusu kural ile memurların toplu müracaat veya şikâ-
yette bulunmalarının disiplin cezası yaptırımına bağlanması Anayasa’nın 
2., 13. ve 74. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir”63. 

                                                      
61 Oder B.E., Anayasa Yargısı, s. 146, Ayrıca bkz. Bozkurt T ., s. 137,138.  
62 Esas Sayısı : 2008/111, Karar Sayısı : 2010/22, Karar Günü : 28.1.2010. 
63 Dilekçe hakkı gibi sınırlama sebebi bulunmayan ancak kanunla düzenleneceği 

öngörülen toplu sözleşme hakkına ilişkin bir karşı oy yazısında Osman Paksüt, şu 
tespiti yapmıştır: “Kaldı ki, Anayasa’nın 53. maddesinde düzenlenen toplu iş sözleş-
mesi hakkı yönünden 48. maddedekine benzer, yorum yoluyla dahi sınırlama nedeni 
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Anayasa Mahkemesinin demokratik toplum düzeniyle bağdaşma-
yan söz konusu kanun hükmünü iptal etmesi son derece yerindedir. An-
cak, Anayasa Mahkemesinin kararında “kanunla düzenlenir” ifadesinin 
bir sınırlamayı içerip içermeyeceğine ilişkin bir tartışmanın yapılması 
konuya ilişkin sorunların çözümü için faydalı olurdu. Kanaatimizce özel 
sınırlama sebebi olmayan ancak sınırlama/düzenleme kaydı içeren temel 
hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının haklı kılınması için bu hakların 
diğer anayasal norm ve temel haklarla çatıştığı oranda sınırlandırılması-
nın kabul edilmesi ya da nesnel sınırlara başvurulması uygun çözüm 
olacaktır64. 

Bu karara ilişkin karşı oy yazısında Haşim Kılıç, çoğunluk görü-
şünde olduğu gibi özel sınırlama sebebi bulunmayan temel hakların sı-
nırlandırılamayacağı görüşüne katılmış ancak ilgili maddelerinde hak ve 
özgürlüklere hiçbir sınırlama getirilmemiş olsa bile, hakların nitelikle-
rinden ve eşyanın tabiatından kaynaklanan doğal sınırlarının bünyele-
rinde mündemiç bulunduğuna işaret etmiştir. Sonuç olarak bu sınırlara 
dayanılarak kanunun Anayasaya uygun olduğu değerlendirilmesi ya-
pılmıştır. Bu karşı oy yazısında ortaya konan görüş, nesnel sınırların ve 
özgürlüklerin kapsamlarının dar yorumlanmasının bir örneğidir. 

 
B. 2010 Anayasa Değişikli ği Sonrası Kararlar 
2010 Anayasa değişikli ği sonrası verilen kararların iki ayırıcı 

özelliği bulunmaktadır. Birincisi salt özel sınırlama sebebi bulunmaması 
nedenine dayanılarak iptal kararı verilmemiş olmasıdır. İkinci olarak bu 
dönemde Anayasa Mahkemesi özel sınırlama sebebi bulunmayan hak-
lara ilişkin olarak sadece anayasal sınırlardan bahsetmemekte ayrıca bu 
hakların nesnel sınırlarına gönderme yaparak sonuca varmaktadır. 

2011 sonrası kararlar, özel sınırlama sebeplerinin bulunmamasın-
dan kaynaklanan soruna çözüm olarak anayasal ve nesnel sınırlara işaret 
eden kararlar ile özel sınırlama sebeplerinin bulunmamasına ilişkin me-
selelere hiç değinmeyen kararlar olarak iki ana başlıkta incelenebilir. 

 
1. Özel Sınırlama Sebeplerinin Bulunmamasına Değinilmeden 

Verilen Kararlar 
2010 Anayasa değişikli ğinden önceki dönemde olduğu gibi bu dö-

nemde de bazı kararlarda özel sınırlama sebeplerinin bulunmaması me-
selesine hiç değinilmediği görülmektedir. 

                                                                                                                                 
kabul edilebilecek herhangi bir kural mevcut değildir. Bkz. Esas Sayısı : 2003/66, 
Karar Sayısı : 2005/72; Karar Günü : 19.10.2005. 

64 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Oder B.E., Anayasa Yargısı, s.130-132. 
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Örneğin Avukatlık Kanununda, avukatlık mesleğine son verme 
nedenlerinden birisi olarak “avukatlık mesleğine yakışmayacak tutum ve 
davranışlar”ın öngörülmesi Anayasa Mahkemesi tarafından salt hukuk 
devletine aykırı görülmüş, çalışma özgürlüğüne ilişkin bir değerlendirme 
yapılmamıştır.65 

Bir başka kararda66 “Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz 
başvurularından 40 TL harç alınmasını” öngören kanun hükmü Anaya-
sanın 2, 5 ve 36. maddelerine aykırı görülmüş ancak 36. maddede özel 
sınırlama sebebi bulunmadığına hiç değinilmemiştir67. Kararda “temyiz 
hakkına ilişkin yargı hizmeti talep edenlerden, bunun karşılığında harç 
alınmasının, harçlara ilişkin genel prensiplere aykırı olmadığı tespit 
edilmekle birlikte, ceza yargılaması alanında, harçlar dâhil, yargılama 
giderlerinden muafiyet, sağlayan adlî yardım düzenlemesi bulunmadığı” 
vurgulanmıştır. İptali istenen kanun hükmünün ödeme gücü olmayanlar 
bakımından mahkemeye erişim hakkını engelleyecek nitelikte olduğu ve 
Anayasa’nın 2., 5. ve 36. maddelerine aykırılık bulunduğu tespit edil-
miştir. 

Son tahlilde Mahkemenin iptal kararı vermesi isabetli olmakla bir-
likte68, ilgili temel hakkı sınırlandıran ya da sınırını oluşturan bir temel 
hak ya da anayasal norm olup olmadığının araştırılarak, eğer var ise 13. 
maddedeki ilkeleri değerlendiren karar verilmesi daha doğru olurdu. 

Anayasa Mahkemesinin bir diğer kararı69 hem maddi ve manevin 
varlığın geliştirilmesi hakkı hem de hak arama özgürlüğü ile ilgilidir. 
İtiraza konu olan kural ile, çocuğun babalık davasını açma hakkı, hiç 
kayyım atanmamışsa ergin olduğu tarihten itibaren bir yıllık süre ile sı-
nırlandırılmaktadır. Mahkemeye göre “... bu kuralın gerekçesinin, davalı 
babanın sürekli olarak dava tehdidi altında kalmamasını sağlamaya yö-
                                                      
65 Esas Sayısı : 2012/116, Karar Sayısı : 2013/32, Karar Günü : 28.2.2013. 
66 Esas Sayısı: 2011/54, Karar Sayısı: 2011/14, Karar Günü: 20.10.2011; Benzer nite-

likte değerlendirmenin yapıldığı bir başka karar için bkz. Esas Sayısı : 2012/107, Ka-
rar Sayısı : 2013/90, Karar Günü : 10.7.2013: Bu kararda 2. ve 36. maddelerin yanı 
sıra 125. maddenin de ihlal edildiği tespit edilmişti.  

67 Kararda, temyiz hakkına ilişkin yargı hizmeti talep edenlerden, bunun karşılığında 
harç alınmasının, harçlara ilişkin genel prensiplere aykırı olmadığı tespit edilmekle 
birlikte, ceza yargılaması alanında, harçlar dâhil “yargılama giderlerinden muafiyet” 
sağlayan adlî yardım düzenlemesi bulunmadığı vurgulanmıştır. İptali istenen kanun 
hükmünün ödeme gücü olmayanlar bakımından mahkemeye erişim hakkını engelle-
yecek nitelikte olduğu ve Anayasa’nın 2., 5. ve 36. maddelerine aykırılık bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

68 Kararın bir diğer olumlu yönü, AİHM içtihadına yer verilerek, bu konudaki karar-
larda AİHM tarafından kullanılan ölçülülük testine gönderme yapılmasıdır.  

69 Esas Sayısı : 2010/71, Karar Sayısı : 2011/143, Karar Günü : 27.10.2011. 
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nelik olduğu anlaşılmaktadır. Davalı babanın veya ailesinin uzun süre 
dava tehdidi altında bulunmaması, diğer yandan da çocuğun ana babasını 
bilme, babasının nüfusuna yazılma ve hak arama özgürlüklerinin zarar 
görmemesi amacıyla, her iki taraf açısından yasa koyucunun süre koyma 
konusundaki takdir yetkisini makul bir süre olarak belirlemesi gerek-
mektedir.” Kararda, dava açma süresinin, yargılama usulüne ilişkin olup, 
soy bağı davalarında dava açma süresini belirleyip belirlememe yetkisi-
nin, Anayasa’da belirlenen kurallara bağlı kalmak ve adalet, hakkaniyet 
ve kamu yararı ölçütlerini gözetmek koşuluyla yasa koyucunun takdi-
rinde olduğu vurgulanmıştır70. 

Kanaatimce, özel sınırlama sebebi bulunulmamasına değinilme-
den, hak arama özgürlüğünü sınırlandıran açık bir anayasal neden veya 
açık bir nesnel sınır ortaya konulmadan, sınırlama sebebi konusunda 
yasa koyucuya sınırsız bir takdir yetkisi vermek 13. ve 36. maddelere 
uygun değildir. Kanaatimce, ayrıca ölçülülük değerlendirmesinin yapıl-
mış olması özel sınırlama sebebi bulunmamasını göz önüne almamayı 
hafifletmemektedir. 

Anayasa Mahkemesi 2011 tarihli bir kararında71 ise, iletişimin din-
lenmesine dair bir kanun hükmünün72 Anayasaya uygunluğunu değer-
lendirirken, 20. maddenin 1. fıkrasında yer alan özel hayatın gizliliğine 
ili şkin olarak, 2. fıkrada yer alan millî güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine dayanılarak 
müdahalede bulunulabileceğini belirlemiştir. Oysa ki 20. maddede yer 
alan sınırlama sebepleri sadece arama ve el koyma tedbirine özgülen-
mişlerdir. Bu istisnai durum dışında özel yaşamın gizliliği üzerindeki 
hak, sınırlanması öngörülmemiş bir haktır. Anayasa Mahkemesi bu du-
rumu göz önüne almadan, özel hayatın gizliliği için geçerli olmayan 
sınırlama sebeplerine dayanılarak sınırlama yapıldığını kabul etmiştir. 
Oysa ki Anayasa Mahkemesi burada başka temel haklar ya da anayasal 

                                                      
70 Kararın değerlendirilmesi için bkz. Oder B.E. Anayasa Yargısı, s.163. 
71 Esas Sayısı : 2009/1, Karar Sayısı : 2011/82, Karar Günü : 18.5.2011. 
72 İptal isteminin gerekçesinde, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesinin (1) 

numaralı fıkrasının, hakkında dinleme kararı verilen kişiyi arayan herkesin iletişimi-
nin, bu kişiler hakkında verilmiş bir dinleme kararı bulunmamasına rağmen dolaylı 
olarak dinlenmesine olanak sağladığı; (3) numaralı fıkrasının, nihai bir sınırının bu-
lunması gereken dinleme süresinin, bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylığına uzatıl-
dıktan sonra birer aylık sürelerle sınırsız bir şekilde uzatılmasına izin verdiği belirti-
lerek, itiraz konusu kuralların Anayasa’nın özel hayatın gizliliği hakkını düzenleyen 
20. ve haberleşme hürriyetini düzenleyen 22. maddelerine aykırı olduğu ileri sürül-
müştür. 
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normlara dayanarak pratik uyuşum yolunu işletebilir, ardından 13. mad-
dedeki ilkeleri uygulayabilirdi. 

 
2. Özel Sınırlama Sebebi Bulunmayan Temel Hakların Nesnel 

Sınırları Bulunduğu veya Diğer Anayasal Hükümlere Dayanılarak 
Sınırlandırılabileceği Yönünde Kararlar 

2011 yılı ve sonrası kararlara ikinci başlık altında bakıldığında, 
Mahkeme, özel sınırlama sebebi olmayan haklar önüne geldiğinde bir 
önceki dönemden farklı olarak, anayasal sınırların yanı sıra nesnel sınır-
lara da açıkça dayanmaktadır. Anayasa Mahkemesi nesnel veya anayasal 
sınırlara vurgu yapmasının ardından, 13. maddede yer alan ölçülülük ve 
hakkın özü gibi kriterler vasıtasıyla sonuca ulaşmaktadır. 

Özel sınırlama sebebi ve yasa kaydı bulunmayan hakların nesnel 
sınırlarından ilk kez, açıkça, 2012 yılında verilen kararlarda bahsedil-
miştir. Örnek olarak, Anayasa Mahkemesi, Kamu İhale Kanunu’nun 42. 
maddesinde yer alan “Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci 
gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır” hükmünün Anayasaya uygun-
luğunu değerlendirmiştir73. Mahkeme kararı uyarınca, “Anayasa’nın 36. 
maddesinde, hak arama özgürlüğü için herhangi bir sınırlama nedeni 
öngörülmemiş olmakla birlikte, bunun hiçbir şekilde sınırlandırılması 
mümkün olmayan mutlak bir hak olduğu söylenemez. Özel sınırlama 
nedeni öngörülmemiş hakların da hakkın doğasından kaynaklanan bazı 
sınırları bulunduğu kabul edilmektedir. Ayrıca, hakkı düzenleyen mad-
dede herhangi bir sınırlama nedenine yer verilmemiş olsa da, Ana-
yasa’nın başka maddelerinde yer alan kurallara dayanarak bu hakların 
sınırlandırılması da mümkün olabilir. Dava açma hakkının kapsamına ve 
kullanımına ilişkin düzenlemelerin hak arama özgürlüğünün doğasından 
kaynaklanan sınırları ortaya koyan ve hakkın norm alanını belirleyen 
kurallar olduğu açıktır.” “Ancak, bu sınırlamalar Anayasa’nın 13. mad-
desinde yer alan güvencelere aykırı olamaz. İtiraz konusu kural, kendile-
rinden kaynaklanmayan gecikmelere karşı kişilere yeterince koruma 
sağlamadığı için hukuki güvenlik ilkesine aykırılık oluşturduğu gibi ki-
şilerin hak arama özgürlüğünün özünü de zedelemektedir. Açıklanan 
nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2., 36. ve 13. maddelerine 
aykırıdır. İptali gerekir.” 

Kararda, Mahkemenin belirlediği husus, yasa koyucunun yaptığı 
düzenleme ile hak arama özgürlüğünün norm alanını ve doğasına ilişkin 
nesnel sınırları belirlemiş olması ancak bu belirlemenin 13. maddedeki 
kriterlere uygun olması gereğidir. Hak arama özgürlüğünün norm alanını 
belirleyen düzenlemenin hakkın özünü zedelediği tespit edilmiştir. 
                                                      
73 Esas Sayısı : 2012/132, Karar Sayısı : 2012/179, Karar Günü : 22.11.2012. 
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Kanaatimce bir özgürlüğün nesnel sınırlarının belirlenmesi, çok 
açık ve uzlaşmaya varılmış durumlar haricinde, sübjektif değerlendir-
meleri beraberinde getirecektir. Bu yüzden Anayasa Mahkemesinin sı-
nırlama sebebi öngörülmeyen temel haklara ilişkin müdahaleleri haklı 
kılmak için diğer temel haklara ve anayasal hükümlere dayanması daha 
güvenceli olacaktır. 

Bir diğer husus, yasa koyucunun hakkın salt norm alanını belirle-
diği tespit edildiğinde74, ayrıca 13. maddedeki kriterlerin uygulanması 
bir çelişki yaratmaktadır. Çünkü norm alanının belirlenmesi bir sınır-
lama yapılmasını içermez. Yasa koyucu norm alanının sınırları içine 
girdiği takdirde bir sınırlama söz konusu olur. Yasa kaydı bulunmayan 
temel haklara ilişkin olarak, eğer kanun temel hakkı sınırlandırmış ise, 
sınırlama ancak bu hakkın diğer anayasal normlarla çatışmasından kay-
naklanan sebeplerle meşrulaştırılabilir ve bu durumda 13. maddede yer 
alan kriterler uygulanabilir. 

Şu halde Anayasa Mahkemesinin bu kararında eksik olan olgu hak 
arama özgürlüğünün hangi anayasa normuna dayanılarak sınırlandırıldı-
ğının belirlenmemiş olmasıdır. 

Anayasa Mahkemesinin nesnel sınırlara değinen bir diğer kararı 
yine 2012 tarihlidir ve bu kararda Anayasa Mahkemesi “evlâtlık ili şki-
sinin kaldırılması için dava hakkının her hâlde evlât edinme işleminin 
üzerinden beş yıl geçmekle düşmesine” dair kanun hükmünün Anaya-
saya aykırılık iddiasını incelemiştir75. Anayasa Mahkemesi bu kararında, 
öncelikle yukarıdaki kararda yer alan nesnel ve anayasal sınırlara ve 13. 
maddedeki kriterlerin uygulanacağına dair tespitleri tekrarlamıştır. An-
cak yukarıdaki karardan farklı olarak yasanın getirdiği sınırlama ailenin 
ve çocuğun korunmasını öngören Anayasanın 41. maddesine dayandı-
rılmıştır76. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi dava hakkını beş yıllık 
hak düşürücü süreye bağlayan itiraz konusu kuralın kişinin dava açma 
hakkını ölçüsüz bir şekilde sınırlandırdığı ve hak arama hürriyetinin 
özünü zedelediği sonucuna varmıştır. 

Yukarıdaki karara ilişkin eleştirdiğimiz nokta bu kararda gideril-
miş ve hak arama özgürlüğünün 41. maddede yer alan hak ve değerlerle 
sınırlandırıldığı tespit edilmiştir. Bu tespitin ardından 13. maddedeki 
kriterlerin uygulanması kararın sonucunu belirlemiştir. 
                                                      
74 Gören Z., Temel Haklar, s. s. 90. 
75 Esas Sayısı: 2012/35, Karar Sayısı: 1012/203, Karar Tarihi: 27.12.2012. 
76 Mahkemeye göre “İtiraz konusu kuralda, evlatlık ilişkisinin kaldırılması davasının 

belli sürelerle sınırlandırılmasındaki amacın, çocuğun ve ailenin devamlı olarak dava 
tehdidi altında bulundurulmasını engelleyerek evlat edinme ilişkisine istikrar kazan-
dırmak, aileyi ve çocuğu korumak, ailenin ve toplumun huzurunun bozulmasını ön-
lemek olduğu anlaşılmaktadır.” 
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Anayasa Mahkemesinin bir diğer kararına77 konu olan kanun hük-
münde, “orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanaklara karşı 
maddede belirtilen bir aylık süre içinde itiraz olmaz ise komisyon karar-
larının kesinleşeceği” öngörülmekteydi. Aynı maddenin dördüncü cüm-
lesinde ise bu sürenin hak düşürücü süre olduğu hükme bağlanmaktaydı. 
Anayasa Mahkemesi yine nesnel ve anayasal sınırlara ili şkin tespiti tek-
rarladıktan sonra bu kez hak arama özgürlüğü ile hukuk devletinin un-
suru olan hukuki istikrar ve hukuki güvenlik arasında makul bir denge 
kurulması gerektiğini tespit etmiştir. İtiraz konusu kuralın kişisel yarar 
ile kamu yararı arasındaki dengeyi bozarak, hak arama özgürlüğünün ve 
mülkiyet hakkının ölçüsüz biçimde sınırlandırılmasına, hakkın özüne 
dokunarak kullanılamaz hale gelmesine yol açacak nitelikte olduğu tes-
pit edilmiştir78. 

Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki kararındaki akıl yürütmenin 
aynısı bir diğer kanun hükmüne uygulandığında farklı bir sonuç ortaya 
çıkmıştır79. Bu kararda da Anayasa Mahkemesi hak arama özgürlüğünün 
nesnel ve anayasal sınırlarına ilişkin aynı kalıbı tekrarlamış; ardından 
hak arama özgürlüğü ile hukuk devletinin unsurları olan hukuki istikrar 
ve hukuki güvenlik gerekleri arasında makul bir denge gözetilmesi ge-
rektiğini vurgulamıştır. Mahkemeye göre “Kamu hizmetine tahsis edilen 
taşınmazların her an dava tehdidi altında bulunması kamu hizmetlerinin 
aksamasına neden olacağından açılacak davalar için bir süre sınırı geti-
rilmesinde kamu yararı bulunmaktadır” ve sınırlama ölçüsüz olmadığı 
gibi, hakkın özüne de dokunmamaktadır. 

Söz konusu kararlarda hak arama özgürlüğü ile hukuki istikrar ve 
hukuki güvenlik gerekleri arasında makul bir denge gözetilmesi gereği 
vurgulanmıştır. Ancak son tahlilde sınırlanması öngörülmeyen bir temel 
hak olan hak arama özgürlüğünün sınırlandırılması bu değerlerle haklı-
laştırılmıştır. Bu kavramların içleri istenildiği gibi doldurabileceğinden, 
özgürlükler açısından tehdit oluşturabileceğini düşünüyoruz. Hak arama 
özgürlüğüne ilişkin sınırlandırmaların ancak açık anayasal hükümler ve 
özellikle temel hak çatışmalarıyla haklı kılınmaları gereklidir. 

                                                      
77 Esas Sayısı : 2012/108, Karar Sayısı : 2013/64, Karar Günü : 22.5.2013.  
78 Aynı yönde karar için bkz. Esas Sayısı: 2010/83, Karar Sayısı: 2012/169, Karar Günü: 

1.11.2012. 
79 Esas Sayısı : 2010/83, Karar Sayısı : 2012/169, Karar Günü : 1.11.2012; Söz konusu 

karara konu olan kural, 9.10.1956 ile 4.11.1983 tarihleri arasında meydana gelen ka-
mulaştırmasız el atmalar nedeniyle açılacak davalar için malikin başvurusu üzerine 
idare ile malik arasında uzlaşma sağlanamazsa, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edil-
diği ya da altı aylık süre uzlaşmaya davet olmaksızın sona ermişse bu tarihten itiba-
ren üç aylık hak düşürücü süre öngörmekteydi. 
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Anayasa Mahkemesinin hak arama özgürlüğü ile ilgili bir başka 
kararında80, “Anayasanın 141 ve 142. maddelerinin, hak arama hürriyeti-
nin kapsamının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiği” belirtilmi ştir81. 
Mahkeme kararı uyarınca “Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen hak 
arama hürriyeti için düzenlendiği maddede herhangi bir sınırlama nedeni 
öngörülmemiş ise de, ...Anayasa’nın 141. ve ... 142. maddelerinin, hak 
arama hürriyetinin kapsamının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiği 
açıktır. Buna göre, kanun koyucu, uyuşmazlıkların niteliklerini gözete-
rek, Anayasa’daki yargı ile ilgili temel ilkelere ve güvence kurallarına 
aykırı bulunmamak şartı ile yargı yerlerince verilecek kararlardan han-
gilerinin kesin olduğunu belirleyebilecektir.” İtiraz konusu kural 2. ve 
36. maddelere aykırı görülmemiştir” 82. 

Kararda, hak arama özgürlüğünün kapsamını belirlemede, 141 ve 
142. maddelerin gözetileceği belirtilerek, müdahaleye bir anayasal daya-
nak oluşturulmuştur. Kararın devamında kanunun kamu yararı amacıyla 
çıkarıldığı ve hakkın özünü zedelemediği belirtilmiştir. 

Hak arama özgürlüğünün sınırlarını Anayasanın 141. ve 142. 
maddelerinde bulması anlaşılabilir bulunsa bile, ilgili maddelere daya-
nılarak sonsuz sayıda farklı sınırlama getirilebilir. Bu nedenlere dayanıl-
dığında 13. maddede yer alan kriterlerin sırasıyla uygulanması gerekir ki 
bu kararda ölçülülük kriteri dahi kullanılmamıştır. Hak arama özgürlü-

                                                      
80 Esas Sayısı : 2012/40, Karar Sayısı : 2012/158, Karar Günü : 18.10.2012; İtiraz ko-

nusu kural ( İş Kanunu md. 3): “….Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına 
göre iş alan alt işveren; kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt iş-
verenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci fıkra hükmüne göre bildirim 
yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler 
gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tes-
piti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu 
rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren altı işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mah-
kemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. ….” 

81 Karar uyarınca “Anayasa’nın tüm maddeleri aynı etki ve değerde olup, aralarında bir 
üstünlük sıralaması bulunmadığından, uygulamada bunlardan birine öncelik tanımak 
olanaklı değildir. Bu nedenle, kimi zaman zorunlu olarak birlikte uygulanan iki Ana-
yasa kuralından biri, diğerinin sınırını oluşturabilmektedir.” 

82 Aynı yönde karar için bkz. Esas Sayısı : 2011/125, Karar Sayısı : 2012/46, Karar 
Günü : 22.03.2012; Karar uyarınca “ Anayasa’nın 141. maddelerinin, hak arama hür-
riyetinin kapsamının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiği açıktır. İtiraz konusu ku-
ral ile basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde, davacı ve davalıya birer dilekçe 
ile iddia, savunma ve delillerini belirtme imkânı verilmiş olup, cevaba cevap ve 
ikinci cevap dilekçesi sunma imkanı tanınmamış olmakla, basit yargılama usulüne 
tabi davaların basit ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayarak adil yargılanma 
hakkına ve bireyin menfaatine hizmet ettiği açıkça anlaşılan bu sınırlandırmanın 
hakkın özüne dokunduğu ve hakkı anlamsız kılacak dereceye vardığı söylenemez.” 
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ğünün kamu yararı gibi Anayasada bulunmayan bir sebeple sınırlanma-
sının haklı kılınmasını ise kabul etmemekteyiz. 

Anayasa Mahkemesinin 2013 tarihli bir kararında83 nesnel ve 
anayasal sınırlara ilişkin tespiti biraz daha farklı biçimde ifade edilmiştir. 
Karar uyarınca “ ….Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarında da be-
lirtildi ği gibi temel hak ve hürriyetlerin doğasından kaynaklanan bazı 
sınırları bulunduğu gibi Anayasa’nın başka maddelerinde yer alan ku-
rallar da temel hak ve hürriyetlerin doğal sınırını oluşturur. Bir başka 
deyişle, temel hak ve özgürlüklerin kapsamının ve objektif uygulama 
alanının her bir norm yönünden bağımsız olarak değil Anayasa’nın bü-
tünü içerisindeki anlama göre belirlenmesi gerekir.” 

Son cümlede yer alan ve diğer kararlarda yer almayan bu ifade 
Anayasa Mahkemesinin sistematik yoruma yaptığı vurguyu güçlendir-
mektedir. Ancak bu kararda, Anayasa Mahkemesinin sistematik yorumla 
vardığı sonuçlar özgürlükler aleyhine işlemiştir. Anayasa Mahkemesi bu 
kararda84 özel hayatın gizliliği ve hak arama özgürlüğünü diğer anayasal 
hükümlerle birlikte değerlendirmiş ve şu sonuçlara varmıştır: 

Özel hayatın gizliliğine ilişkin olarak denetlenen kanun hükmü-
nün85 ilgili hakkı sınırlandırdığı kabul edilmiştir. Mahkemeye göre 
“….özel hayatın düzenlendiği maddede dava konusu kuralda belirtilen 
ceza muhakemesi işlemleri yönünden özel sınırlama sebeplerine yer ve-
rilmediğinin kabulü halinde bile bu hakkın Anayasa’nın 36. maddesi 
kapsamındaki etkin ve adil bir yargılanma yapılması gerekçesiyle sınır-
landırılması mümkün olup kuralda da söz konusu hakkın sınırlandırılma 
amacının bu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kuralın Anayasa’nın 
13. maddesinde belirtilen “ilgili Anayasa maddesindeki sınırlama sebe-
bine dayanma zorunluluğu” ölçütüne aykırı bir yönü bulunmamaktadır.” 
“Di ğer taraftan, kuralla bazı suçlar yönünden özel hayatın gizliliği hak-
kına ve haberleşme hürriyetine bir sınırlama getirilmekle birlikte getiri-
len sınırlama söz konusu suçların niteliğinden kaynaklanan bir zorunlu-
                                                      
83 Esas Sayısı : 2012/100, Karar Sayısı : 2013/84, Karar Günü : 4.7.2013. 
84 Esas Sayısı : 2012/100, Karar Sayısı : 2013/84, Karar Günü : 4.7.2013. 
85 Dava konusu kuralın (6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İliş-
kin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un 75. Maddesiyle 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu’nun Başlığı İle Birlikte Değiştirilen 10. Maddesinin ) 
üçüncü fıkrasının (h) bendinde iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgi-
lerinin değerlendirilmesi ile gizli soruşturmacı görevlendirme ve teknik araçlarla iz-
leme yapılabilecek suç kataloğuna dâhil bulunmayan örgüt üyesi olma, örgüte bilerek 
yardım etme ve örgüt propagandası yapma suçlarının terör suçu kapsamında işlen-
mesi hâlinde, anılan yöntemlerle takip edilebilmesine imkân tanıyan hüküm yer al-
maktadır. 
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luğa dayanmaktadır. Zira, söz konusu suçlar örgütlü terör suçları olup, 
bu suçların kişi hak ve özgürlükleri ile demokratik toplum düzeni ve 
güvenliği yönünden ortaya çıkardığı tehdidin ağırlığı nedeniyle bu suç-
lara ilişkin delillerin ele geçirilmesi ve bu delillerin karartılmaması ayrı 
bir önem arz etmekte ve bu durum kuralda belirtilen suç soruşturmala-
rında, bazı hallerde iletişimin dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal 
bilgilerinin değerlendirilmesi ile gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve 
teknik takip tedbirine başvurulması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.” 

Kararda özel hayat üzerindeki hakkın etkin ve adil yargılanma 
hakkına dayanılarak sınırlandırıldığı kabul edilmiştir. Özel hayatın gizli-
liği ile adil ve etkin yargılanma hakkı arasında yapılan tartımda ikincisi 
üstün gelmiştir. Ancak özel yaşamın gizliliği ile adil yargılanma hakkı 
arasındaki tartım açıkça ortaya konmuş değildir. Sınırlama ölçülülük 
ilkesine ve hakkın özüne aykırı görülmemiştir. Özellikle etkin yargı-
lanma hakkına dayanılarak yapıldığı kabul edilen sınırlama, 13. madde-
deki kriterler açısından daha ayrıntılı ele alınabilirdi. 

Aynı kararda, Anayasa Mahkemesi hak arama özgürlüğü kapsa-
mında, müdafi yardımından yararlanmayı sınırlandıran kanun hükmünü 
de86 “suç mağdurlarının korunması” ile meşrulaştırmıştır87. Mahkemeye 
göre “Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı-
nın, müdafi yardımından yararlanma hakkını güvence altına alırken, et-
kin bir soruşturma ve kovuşturma yapılarak suç mağdurlarının haklarının 
korunması gereğini dışladığı söylenemez. Bu nedenle etkin bir soruş-
turma ve kovuşturma yapılarak suç mağdurlarının haklarının korunması 
için kimi düzenlemeler yapılması mümkündür.” Sınırlama Anayasanın 
13. maddede yer alan kriterlere uygun görülmüştür. 

Kararda hak arama özgürlüğünün “mağdur hakları” ile sınırlandı-
rıldığı kabul edilmiştir. Kanaatimce, “mağdur hakları” yerine, doğrudan 

                                                      
86 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Ceza-
ların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un 75. Maddesiyle 3713 Sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu’nun Başlığı İle Birlikte Değiştirilen 10. Maddesinin (e) bendinde, “sadece 
terör suçları yönünden gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkının, Cumhu-
riyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süreyle kısıtlanabile-
ceği” düzenlenmiştir. 

87 Karar uyarınca “getirilen sınırlamanın söz konusu suçların niteliğinden kaynaklanan 
bir zorunluluğa dayandığı anlaşılmaktadır. Zira, söz konusu suçlar terör suçları olup, 
bu suçların kişi hak ve özgürlükleri ile demokratik toplum düzeni ve güvenliği yö-
nünden ortaya çıkardığı tehdidin ağırlığı ile çok failli, organize ve karmaşık yapıları 
nedeniyle bu suçlara ilişkin delillerin ele geçirilmesi ve bu delillerin karartılmaması 
ayrı bir önem arz etmekte ve bu durum gözaltına alınan kişilerin belli bir süreyle dış 
dünyayla olan iletişimlerinin kesilmesini zorunlu kılabilmektedir.” 
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Anayasada yer alan bir temel hakka dayanılması ya da etkili bir denge-
leme yapılması gerekirdi. Bu durumda, Anayasa Mahkemesinin varmış 
olduğu sonuç farklı olabilirdi. 

Anayasa Mahkemesinin kararlarının büyük bölümünde temel 
hakların ya da anayasa hükümlerinin her birine optimal geçerlilik sağla-
yacak şekilde bir pratik uyuşumun yapıldığını söylemek mümkün değil-
dir. Sınırlamada bir anayasal değerden ziyade, bir temel hakka dayanıla-
rak dengeleme yapılması hak ve özgürlükler lehine sonuç verecektir. 13. 
maddede yer alan hakkın özü, ölçülülük gibi kriterlerin de denetimde 
daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

 
3. Ayrık Bir Karar: Kadının Soyadı Kararı 
Anayasa Mahkemesi 2011 yılında, kadına kocasının soyadını kul-

lanma zorunluluğu getiren, Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesini 
Anayasaya uygun bulmuştu88. Bu kararın ayrı bir başlık altında 
değerlendirilmesinin sebebi kararın kendine özgü niteliğiyle yukarıdaki 
başlıklardan birisine girmesinin mümkün olmamasıdır. Anayasa Mah-
kemesinin bu kararında, iddia, maddi ve manevi varlığın geliştirilmesi 
hakkıyla ilişkili bulunmuş ancak bu hakka ilişkin özel sınırlama sebebi 
bulunmayışına ya da bu nitelikteki hakların kendi doğasından/diğer ana-
yasal hükümlerden kaynaklanan sınırları olabileceğine değinilmemiştir. 
Kararda 41. maddede yer alan “ailenin korunması”na vurgu yapılmıştır. 
Sonuç olarak yasa koyucunun takdir hakkını, aile birliği ve bütünlüğü-
nün korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi başta olmak üzere, 
kamu yararı ve kamu düzeninin gerektirdiği kimi zorunluluklar nede-
niyle kocadan yana kullandığı tespit edilmiştir. Böylelikle maddi ve ma-
nevi varlığın geliştirilmesi hakkının hem 41. maddeden kaynaklanan 
nedenlerle hem de kamu yararı ile sınırlandırılması haklı bulunmuştur. 
Üstelik 13. maddeye ilişkin bir değerlendirme de yapılmadan kanun 
hükmü, 2, 10, 12, 17 ve 41. maddelere uygun bulunmuştur89. 
                                                      
88 Esas Sayısı : 2009/85, Karar Sayısı : 2011/49, Karar Günü : 10.3.2011. 
89 Anayasa Mahkemesinin kadının soyadına ilişkin olarak yapılan bireysel başvuru 

sonucunda vermiş olduğu 19.12.2013 tarihli kararında ise çok farklı bir bakış açısı 
benimsenmiştir. (Başvuru no: 2013/2187). Kararda, 17. maddede yer alan maddi ve 
manevi varlığın geliştirilmesi hakkına ilişkin bir sınırlama nedeni bulunmamakla bir-
likte, bunun mutlak bir hak olduğunun söylenemeyeceği; hakkın doğasından kay-
naklanan bazı sınırları bulunduğu veya Anayasanın diğer maddelerine dayanılarak 
hakkın sınırlandırılabileceği belirtilmiştir. Bu noktada 13. maddede yer alan kriterler 
uygulanacaktır. p.33. Bu belirlemenin ardından Mahkeme, özgürlüğe yapılacak mü-
dahaleye yetki veren bir kanun hükmünün yani müdahalenin hukuki bir temeli bulu-
nup bulunmadığını değerlendirmiştir. Anayasa Mahkemesi kararına göre, müdahale-
nin kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır. Çünkü Anayasamızın 90. maddesi uyarıca 
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Kararda, sınırlanması mümkün olmayan bir hakkın bir yandan 41. 
maddede yer alan ailenin korunması değeri, diğer yandan kamu yararı ile 
sınırlandırılması kabul edilmiştir. Sonuç olarak ailenin korunması ve 
kamu yararının üstün tutulduğu gözlemlenmektedir. Maddi ve manevi 
varlığın geliştirilmesi hakkına ilişkin bir özel sınırlama sebebi olmadığı 
için kamu yararının bir sınırlama sebebi olarak kullanılması kabul edi-
lemez. Eğer ailenin korunması ile bu hak arasında bir çatışma var ise, 
pratik uyuşumun gereği haklara etkili alan sağlayacak bir çözüm bulun-
ması, ayrıca 13. maddedeki kriterlerin uygulanması gerekirdi90. 

 
IV. SONUÇ 
2001 yılı Anayasa değişiklikleri çerçevesinde 13. maddeden genel 

sınırlama sebeplerinin kaldırılması temel hak ve özgürlükler için bir re-
form niteliğindeydi. Ancak özel sınırlama sebeplerinin, her bir temel hak 
için titiz bir şekilde düşünülmemesi bir dizi problemi beraberinde ge-
tirdi. 

Çalışmamızın temel konusunu oluşturan özel sınırlama sebebi ve 
sınırlama kaydı içermeyen temel hakların mutlak şekilde sınırlandırıla-
maması, kabul edilemez sonuçlar doğuracaktı. Doktrinde bazı yazarlarca 
bu sorunun aşılması için, özgürlüklerin bir takım nesnel sınırları bulun-
duğu, ayrıca bir temel hakkın bir diğer anayasal norm ya da temel hakka 
dayanılarak sınırlandırılabileceği savunulmuş; İkinci durumda pratik 
uyuşum yapılarak çatışan değerlerin en etkili biçimde geçerliliğinin 
sağlanması gerektiği önerilmiştir. 

Türk Anayasa Mahkemesi, 2002 yılından beri özel sınırlama se-
bebi ve sınırlama kaydı öngörülmeyen temel haklarla ilgili birbirinden 
farklı kararlar vermiştir. 2010 yılına dek Anayasa Mahkemesinin salt 
özel sınırlama sebebi bulunmayışını iptal nedeni olarak gördüğü kararlar 
bulunmaktadır. Ancak 2002 yılından itibaren eş zamanlı bir şekilde, di-
ğer anayasal hükümlere dayanılarak özel sınırlama sebebi öngörülmeyen 
hakların sınırlanabileceğine ilişkin kararlar da verilmiştir. Anayasa 
Mahkemesi, 2010 tarihli Anayasa değişikli ğinden bu yana aynı zamanda 

                                                                                                                                 
kanun hükümleriyle temel haklara ilişkin uluslararası Sözleşme hükümleri çatıştı-
ğında, uluslararası sözleşme hükümleri uygulanmalıdır. Bu kural bir zımni ilga kura-
lıdır. Anayasa Mahkemesi AİHM’nin kadının soyadı ile ilgili içtihadını ortaya koy-
duktan sonra, başvuruya konu olan yargılama kapsamında TMK’nun 187. maddesi-
nin değil uluslararası sözleşme hükümlerinin dikkate alınması gerektiği sonucuna 
varmıştır. Böylelikle 17. maddenin ihlal edildiğine dair karar, “kanunla öngörülme” 
unsuru açısından verilmiş; diğer güvencelere riayet edilip edilmediğinin değerlendi-
rilmesine gerek görülmemiştir. p. 34-49.  

90Ayrıca bkz. İnceoğlu S., s. 26 
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özgürlüklerin kendi doğasından kaynaklanan nesnel sınırları olduğunu 
da kabul etmiş ve bu anlayışı bazı kararlarına yansıtmıştır. 

Kanaatimizce özel sınırlama sebebi öngörülmeyen hakların mutlak 
olarak sınırlanamaması sorununu çözmek üzere sistematik yorum çerçe-
vesinde, anayasal sınırlara dayanılması makul bir çözümdür. Ancak bu-
nun için somut bir Anayasal hükme, mümkünse bir temel hakka daya-
nılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Anayasadan, sınırlamayı haklı 
kılacak değer üretmek her zaman mümkün olabilir. Anayasa Mahkeme-
sinin sınırlamayı haklı kılmak için zaman zaman kullandığı hukuki is-
tikrar, hukuk güvenliği, devletin üstünlüğü, mağdur hakları gibi kav-
ramlar esnek uygulamalara yol açacak niteliktedir. Anayasanın 141 ve 
142. maddeleri gibi yine yasa koyucuya çok geniş alan bırakacak hü-
kümleri yerine çatışan bir temel hak ile dengeleme yapılmasının da daha 
uygun olduğunu düşünüyoruz. Bazı Mahkeme kararlarında olduğu gibi, 
soyut olarak “kamu yararına” dayanılarak sınırlama yapılmasının haklı 
görülmesini uygun bulmuyoruz. Yasa koyucunun dilediği nedene daya-
narak sınırlama yapmasına izin vermek 13. maddede yapılan değişikli ği 
bütünüyle etkisiz kılmak anlamına gelecektir. 

Pratik uyuşum, çatışma durumunda, hakları etkili kılmak için ge-
rekli olmakla birlikte, iyi uygulanmadığında haklar açısından tehditleri 
beraberinde getirecektir91. Pratik uyuşum yapıldığında mutlaka 13. mad-
dede yer alan hakkın özü, ölçülülük gibi kriterler uygulanmalıdır. Ancak 
bu kriterlerin sadece adlarından söz edilmesi yeterli değildir. Özellikle 
Anayasaya uygunluk kararı verilecekse gerçek bir ölçülülük testi uygu-
lanmalıdır. 

Mahkeme kararlarının bazılarında, özgürlüğün doğasından kay-
naklanan nesnel sınırlara da dayanılmıştır. Kanaatimce bir özgürlüğün 
nesnel sınırlarını belirlemek sübjektif değerlendirmeleri beraberinde 
getirebilir. Düşünceyi açıklama özgürlüğünün şiddete teşvik etmeyi 
içermemesi gibi, çok somut durumlar bulunmadıkça bu yola gitmek ye-
rine anayasal sınırlara dayanmak daha makul olacaktır. 

Sorunun temel çözümü için kanaatimiz, kural olarak temel haklara 
özel sınırlama sebebi konulması gerektiğidir92. Ancak bu yapılırken bü-
yük bir titizlik gösterilmeli, her hakkın kendisine özgü yapısı göz önüne 
alınmalıdır. İçeriği ve özü hemen hemen aynı olan birkaç hakkın sınır-
lama sebebi kuşkusuz bulunmayabilir. (Bilim ve sanat özgürlüğü, di-
lekçe hakkı gibi) Anayasamızda basit yasa kaydına tabi olan toplu söz-
leşme hakkı, grev hakkı gibi haklar için de özel sınırlama sebebi konul-
                                                      
91 Yüzbaşıoğlu N., (Türk Anayasası) , http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasayargisi/ 

anyarg22/ necmi.pdf.  
92 Yüzbaşıoğlu N., (Türk Anayasası) , http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasayargisi/ 

anyarg22/ necmi.pdf. ; Aslan Z., s.143. 
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ması gerektiğini düşünüyoruz93. Bu haklara ilişkin olarak, yasa koyucu-
nun dilediği sebebe dayanarak sınırlama yapabileceğine ilişkin görüş, 
söz konusu hakların durumunu 2001 Anayasa değişikli ğinin gerisine 
götürecektir. Nitekim bazı kurumlar tarafından hazırlanan Anayasa tas-
laklarında, bu haklara ilişkin özel sınırlama sebeplerinin öngörüldüğü 
görülmektedir94. 

Sonuç olarak, temel hakların her biri için uygun özel sınırlama se-
bebi öngörülmelidir. Doğası gereği sınırlama sebebi öngörülmeyen hak-
lar için nesnel sınırlara başvurulması ile diğer temel haklar ve anayasa 
normlarıyla çatışma halinde pratik uyuşumun etkili bir şekilde yapılması 
sistemi sorunsuz kılacaktır. 

Özel sınırlama sebepleri olmayan hakların sayısı oldukça fazladır 
ve örneği verilen bazı kararlarda görüldüğü üzere, anayasal ve nesnel 
sınırlara dayanılması, bu haklar açısından yasa koyucuya çok geniş bir 
takdir yetkisi verilmesi tehlikesini içinde barındırır. Dolayısıyla bu du-
rum, özel sınırlama sebebi bulunmayan hakları sistem içinde en koru-
masız haklar olarak bırakabilir. 
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Nedenine Yer Verilmemiş Olan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırı So-
runu”, Anayasa Yargısı, C.19, 2002, ss. 233-266. 

Tanör B.-Yüzbaşıoğlu N., Türk Anayasa Hukuku, İstanbul-2009. 
Tanör B., Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul-1978. 
Yüzbaşıoğlu N., “Türk Anayasası’nın Avrupa Anayasası’na 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı temel hakların sınırlanma/güvence rejimiyle 

ilgili olarak 1982 Anayasası’nın 13. maddesini de kapsayan 2001 tarihli 
anayasa değişikli ğinin sınırlamasız görünümlü temel haklar bakımından 
doğurduğu sonuçları Anayasa Mahkemesi kararları ışığında değerlen-
dirmektir. 2001 tarihli bu değişiklikler, 1982 Anayasası’nın temel hak ve 
özgürlükleri sınırlama rejiminde önemli yenilikler getirmiş, tüm temel 
haklar bakımından geçerli genel sınırlama nedenlerinden, pek çok temel 
hak bakımından spesifik sınırlama nedenleri benimseyen kademeli bir 
sınırlama sistemine geçilmiştir. Bu yeni yapıda, düzenlendiği maddede 
sınırlama nedeni ve/veya sınırlama kaydı yer almayan bazı hak ve öz-
gürlüklerin nasıl sınırlanacağı hususu ise tartışmalara yol açmıştır. Genel 
olarak bu nitelikteki temel hakların bir sınırlanamaz hak kategorisi 
oluşturmadığı doktrin ve uygulamada kabul edilmektedir. Bu kapsamda, 
temel hakların objektif sınırlarının onları sınırsız kabul etmeyi mümkün 
kılmayacağı da vurgulanmıştır. Sınırlama kaydı ve sınırlama nedeni 
içermeyen bu gruptaki temel haklar bakımından, bir diğer temel hakla ya 
da anayasa kuralıyla çatışma, “sınırlılık” sonucunu doğurur. Ancak bu 
gruptaki temel hakların bir diğer temel hakla veya anayasa kuralıyla ça-
tışmasını çözmek her zaman kolay olmayabilir ve her iki anayasal değe-
rin dengelenmesini gerektirir. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesinin 
temel hakları gerek bir diğer temel hak ile gerekse soyut anayasal ilkeler 
ile sınırlarken başta ölçülülük olmak üzere 13. maddedeki ilkelere uy-
gunluk denetimi yapmasının önemi vurgulanmaktadır.  
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Mahkemesi, Temel Hakların Çatışması, Objektif Sınırlar 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to examine 2001 Constitutional amendments 

within the context of the Turkish Constitutional Court’s decisions regarding 
limitations and the constitutional theory. These amendments revised 1982 
Turkish Constitution’s fundamental right’s limitation regime radically. It 
replaced the original system which defines general “legitimate reasons” for 
all the fundamental rights with a gradual limitation system which adopts 
“right specific legitimate reasons” in relevant articles. Thus, fundamental 
rights could only be limited on the grounds of specified reasons in a 
particular article. In this new structure, the limitation of fundamental 
rights which is not specified in a particular article has caused a new 
constitutional debate. It is generally accepted, both in theory and 
practice, that these kind of fundamental rights do not constitute a 
category of absolute and unrestricted rights. Within this context, it is 
emphasized that the objective limits of fundamental rights would not 
permit adopting them as unrestricted rights. Those articles which are 
not explicitly limited shall be subject to limitation if they are in conflict 
with another fundamental right and/or constitutional value. It is 
concluded that a balancing and strict proportionality test are necessary 
if such a situation arises.  

 
Keywords: Fundamental Rights, Legitimate aims, Constitutional 

Court, Conflict of fundamental rights, Objective limits 
*** 

 
I. 1982 ANAYASASI’NDA ÖZEL SINIRLAMA SEBEB İ 

İÇERMEYEN TEMEL HAKLARA GENEL BAKI Ş: SINIRLANA-
MAZLIK TEZ İ VE KARŞI TEZLER 

1982 Anayasası’nın 13. maddesinde 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 
sayılı kanunla1 gerçekleştirilen değişikle genel sınırlama nedenleri 
şemsiyesinin ortadan kalkması, Anayasa’nın “Temel Haklar ve Ödevler” 
başlıklı II. kısmının içerdiği birbirinden oldukça farklı sınırlama / dü-
zenleme tekniklerini bütünüyle gün ışığına çıkardı. Bunun sonucunda 
kademeli sınırlama sisteminin yaratması gereken “daha fazla güvence” 
kısmen gerçekleşti, ancak daha fazla tartışma da kaçınılmaz oldu. Bu 
noktada tartışmaların yoğunlaştığı hususlardan belki en önemlisi düzen-
                                                      
1 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddeleri-

nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 17 Ekim 2011 tarih ve 24556 (mükerrer) sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home= 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/10/20011017m1.htm&main=http:// 
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/10/20011017m1.htm 
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lendiği maddede ne yasa ile sınırlama kaydı ne de özel sınırlama sebebi 
yer alan hak ve özgürlüklerin2 durumu olmuştur. 

Bu çalışmada öncelikle 1982 Anayasası’nda ne özel sınırlama ne-
deni ne de yasayla sınırlama kaydı içeren temel hakların3 sınırlanması 
konusunda doktrindeki görüşlere değinilecek, daha sonra bu gruptaki 
temel hak ve özgürlüklerin sınırlanma olanakları Anayasa Mahkemesi 
içtihadı üzerinden analiz edilmeye çalışılacaktır. 

2001 tarihli Anayasa değişikliklerinde pek çok temel hak bakımın-
dan kademeli sistemin gerektirdiği düzenlemeler ihmal edilmiştir. Bunun 
sonucunda, haberleşme hürriyeti (md. 22), düşünceyi açıklama ve yayma 
hürriyeti (md. 26) gibi hak ve özgürlükler bakımından geçerli meşru 
amaçlar sınırlı sayım (numerus clausus) ilkesine açıkça tabi kılınırken, 
“hak arama hürriyeti” (md. 36); “çalışma hakkı ve ödevi” (md. 48 ) , 
dilekçe hakkı ( md. 74) gibi temel hakların tabi olacağı sınırlama rejimi -
hatta sınırlanıp sınırlanamayacakları- bir anlamda tartışmalı hale geldi. 
Aradan geçen on yılı aşkın sürede, bu sorulara yanıt vermesini bekledi-
ğimiz Anayasa Mahkemesi ise bazı yönleriyle istikrarsız ve eleştiriye 
açık bir içtihat ortaya koymuştur. 

Doktrinde ise 2001 tarihli değişiklikle genel sınırlama nedenlerin-
den vazgeçilmesi olumlu karşılanmış4, ancak temel hakların düzenlen-
diği tüm maddelerde sistemin gerektirdiği değişikliklerin yapılmaması-
nın bazı sorunlara yol açacağı kaygısı da ifade edilmiştir5. Örneğin 
                                                      
2 Örneğin, “Hak arama hürriyeti” Anayasa md. 36; “Çalışma hakkı ve ödevi” Anayasa 

md. 48 gibi  
3 Bu çalışmada, düzenlendiği maddede ne “özel sınırlama sebebi” ne de “yasa kaydı” 

yer alan temel haklar için “sınırlamasız görünümlü temel haklar” ifadesini kullan-
mayı tercih ettim. Türk Anayasa hukukunda ‘yasa kaydı’, ‘nitelikli yasa kaydı’ kav-
ramlarının yorumlanışı için bkz. Gören Zafer, Anayasa Hukuku, Ankara, Seçkin ya-
yınevi, 2006, s. 369 

4 Kaboğlu İbrahim, Özgürlükler Hukuku I, İnsan Hakları Genel Kuramına Giriş, İmge 
kitabevi , 2013, s. 81-82; Tanör Bülent, - Yüzbaşıoğlu Necmi, 1982 Anayasası’na 
Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, 2012, s. 48; Yüzbaşıoğlu Necmi, “2001 Anayasa 
Değişiklikleri Üzerine Bir Değerlendirme”, içinde: Anayasa ve Uyum Yasaları, 
(Anayasa Değişiklikleri) Türkiye Barolar Birliği Yayını, no. 50, Ankara, 2003, s. 31 
(E.T. 09.02.2006) http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/anayasa-uyum.pdf ; 
Uygun Oktay, “Türkiye’de Temel Hak ve Özgürlükleri Güçlendirmek İçin Anayasal 
Değişim Beklentileri”, içinde: Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim, (Uluslararası 
Sempozyum, Ankara, 19-20 Mart 2010) Türkiye Barolar Birliği yayın no : 200, s. 
279, http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/ayad-2010-383.pdf (E.T. 02.01.2014)  

5 “2001 Anayasa Değişiklikleri, partiler arasında varılan uzlaşmanın bir ürünüdür. Ve 
bu uzlaşma da ancak belirli maddeleri kapsamaktadır. Bu nedenle, aslında bir sistem 
değişikliğini ifade eden bu hüküm, Anayasa’nın bütününe yansıtılamamıştır. Oysa 
Genel sınırlama sisteminden farklılaşmış - kademeli sınırlama sistemine geçilirken, 
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GÖZLER’e göre 1982 Anayasası’nın 13. maddesinin yeni şekline göre 
birçok hürriyet “sınırsız” hâle gelmişti6. Yine, salgın hastalıktan, yangın 
veya inşaat tehlikesi gibi hallerden korunmak için bir bölgenin karantina 
altına alınmasının anayasal bir dayanağı bulunmadığı, hak arama öz-
gürlüğü, çalışma özgürlüğü gibi temel hakların bundan böyle sınırlana-
mayacağı ifade edilerek düzenlemenin eksikliğine işaret edilmiştir7. Esa-
sen bu eleştirilerin ortak noktası da özgürlüklerin sınırsız olamayacağıdır.  

Özgürlüklerden yararlanmanın belli kayıtlara bağlanması, herkesin 
özgürlükten yararlanabilmesi amacına yöneliktir8. Sınırlama, teknik ola-
rak hak ve özgürlüğün kullanımına getirilen koşullar ya da her türlü mü-
dahaledir9. De OLİVEİRA, temel hakka müdahaleyi, kişinin ilgili hak-

                                                                                                                                 
her bir temel hak maddesinin yeniden gözden geçirilmesi ve o temel hakkın koruduğu 
nesnel alanın zorunlu kıldığı oranda ve bu alanın içeriğine uygun sınırlama nedenle-
rinin ilgili maddelere eklenmesi gerekirdi. Oysa 2001 Anayasa Değişikliği, üzerinde 
uzlaşma sağlanan belli maddeleri sınırlama nedenlerine boğarken, değişiklik konusu 
yapılmamış bir çok temel hak maddesinde sınırlama nedeni yer almamıştır. Bu du-
rum bazı absürd sonuçlara, yeni sorun ve tartışmalara yol açacak niteliktedir.”; 
Sağlam Fazıl, “Temel Hak ve Özgürlükler Yönünden 2001 Anayasa Değişikli ği ve 
T.B.B. Anayasa Önerisi”, içinde: Anayasa Reformları ve Avrupa Anayasası (Ulusla-
rarası Toplantı, 01.06.2002) Türkiye Barolar Birliği, İnsan Hakları Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi Yayın No: 2, s.116-117; Anayasada özel sınırlama nedenlerinin öz-
gürlüklere dağılımında da benzer sorunlar söz konusudur. Bkz. Kaboğlu İbrahim, 
Özgürlükler I, s. 82 

6 “Çağdaş demokratik devlet düzenlerinde her hürriyet, kamu düzeni, kamu yaran, 
genel sağlık veya bir başka hürriyetle çatıştığı ölçüde sınırlandırılabilir. 3 Ekim 2001 
tarihli Anayasa değişikli ği bu anlayıştan uzaklaşmıştır.”: Gözler Kemal, “Anayasa 
Değişikli ğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri 
ve Götürdükleri (Anayasanın 13üncü Maddesinin Yeni Şekli Hakkında Bir İnce-
leme)”, Ankara Barosu Dergisi, 2001 / 4, s. 54-67 

7 Yüzbaşıoğlu’na göre, seyahat özgürlüğü bakımından, salgın hastalıktan, yangın veya 
inşaat tehlikesi gibi hallerden korunmak için bir bölgenin karantina altına alınmasının 
anayasal bir dayanağı bunda böyle bulunmamaktadır. Yine hak arama hürriyeti ba-
kımından hiçbir sınırlama sebebi öngörmemesi sebebiyle bazı mahkeme kararlarına 
karşı temyiz yolunun kapatılmasının bir Anayasal dayanağı bulunmamaktadır. Keza, 
Anayasa 5. maddedeki, Devletin, “insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlama” görevi de bu tür sınırlamalara Anayasal dayanak oluştura-
bilir. Ancak, böylesi bir yaklaşımın da, bu tür genel hükümlerin, giderek bütün hak 
ve özgürlükler için bir tür genel sınırlama sebebine dönüştürülmesi gibi, özgürlükler 
için son derece tehlikeli bir uygulamaya yol açabilme olasılığı vardır.” bkz. 
Yüzbaşıoğlu, “Türk Anayasası’nın Avrupa Anayasası’na Uyum Sorunu Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Anayasa Yargısı, S. 22, Yıl 2005, s. 342-349 

8 Kaboğlu, Özgürlükler I, s. 77 
9 Ergül Ozan, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2012, s. 191 
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kın norm alanı içindeki bir davranışını kısmen ya da tamamen önleyen 
her türlü devlet eylemi olarak tanımlamaktadır10. Buna göre, bir temel 
hakkın sınırlanması genellikle o hakla ilgili olası kullanım olanaklarının 
bazılarının koruma dışı bırakılması anlamına gelir11.  

İşkence yasağı, dini inançlarını açıklamaya zorlanamama gibi mut-
lak güvenceler bir kenara bırakıldığında, demokratik toplumlarda hak ve 
özgürlükler kamu düzeninin bozulmasını önlemek, kamu yararını ya da 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korumak gibi meşru nedenlere bağlı 
olarak sınırlanabilir. Yerleşik anlayışta, anayasalar ve uluslararası insan 
hakları sözleşmeleri hak ve özgürlükleri sınırlama yetkisini yasa koyu-
cuya ancak belirli amaçları hayata geçirmek adına tanımaktadırlar12. 

Bununla birlikte, sınırlama rejimi bağlamında tek bir formülden 
söz edemeyiz13. Bazı anayasalar tüm hak ve özgürlükler için geçerli ‘ge-
nel’ sınırlama nedenlerine yer verirken, bir diğer grup hakların düzen-
lendiği maddelerde spesifik özel sınırlama sebeplerine yer verir. Bu iki 
yöntemin birlikteliğine dayalı karma yöntem de yaygındır. Tek bir tercih 
içinde, birbirinden farklı sınırlama / güvence düzeyleri de bulunabilir14.  

Genel sınırlama nedenleri benimsendiğinde devletin hak ve öz-
gürlüklere müdahale imkanı genişlerken15, özel sınırlama nedenleri hak-
lara spesifik yaklaşımı mümkün kılar. Her halükarda, hak ve özgürlükle-

                                                      
10 Renata Camilo de Oliveria, “The Balancing of Values and the Compromising of the 

Guarantee of Fundamental Rights”, içinde: VIIth World Congress of the International 
Association of Constitutional Law Workshop 15; Balancing and proportionality in 
constitutional review , (E.T. 02.12.2013)s. 3 dn (9) 

11 Erdoğan Mustafa, İnsan Hakları, Teorisi ve Hukuku, Orion yayınevi, Ankara, 2007, 
s. 119 

12 Uygun Oktay, 1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, İstan-
bul, 1992, s. 115 

13 Ergül Ozan, (Bildiriler) Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2012, s. 190 vd. 
http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/2012-hukuk-
kurultayi-1-cilt.pdf ; Kaboğlu İbrahim, Kollektif Özgürlükler, DÜHF yayını, Nisan 
1989, s. 254-255  

14 1982 Anayasası bakımından kapsamlı bir inceleme için bkz. Oder Bertil Emrah, 
“Temel Hak ve Özgürlükler - Hukuk Devleti- Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlan-
dırılması Sorunu”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10 Ocak - 14 Ocak 
2012 (Bildiriler) 1. Cilt, s. 208, 212 vd.  

15 Sözgelimi, Anayasa Mahkemesi 2001 öncesi bir kararında, karının ikametgâh seçme 
özgürlüğünü sınırlayan “kocanın ikametgahı karının ikametgahı addolonur” hük-
münü yasanın yöneldiği “aile birliğini koruma amacı”, yerleşme ve seyahat özgür-
lüğü bakımından 13. maddedeki genel sınırlama nedenleri arasında yer alan “kamu 
yararı” kapsamında değerlendirmiş ve hükmü Anayasa’ya uygun bulmuştu. AYMK, 
E. 1993/23; K. 1993/55, K.T. 02.12.1993, R.G. 25.12.1999-S. 23917 
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rin sınırlılığı -ya da sınırlanması- devletin herkes için özgürlüğü güvence 
altına alma ödevinden kaynaklanır. Bu noktada sınırlama hükümleri, 
özgürlük alanına -diğer bireyler, topluluklar ya da toplum yararı için- 
devlet müdahalesine izin veren anayasal kurallarıdır. Bu kurallar yal-
nızca hak ve özgürlüklere müdahale/sınırlama olanağını anayasallaştır-
makla kalmaz, sınırlamaya yetkili makam, yasa veya düzenlemenin uy-
ması gereken gerekleri de (sınırlamanın sınırları) belirginleştirirler16.  

Temel haklar bakımından, potansiyel sınırlama neden(ler)inin ve 
sınırlamaya yönelik yöntem ve araçların anayasa metninde somutlaştı-
rılması, amaç ve araç ilişkisini sorgulamaya dayalı anayasallık denetimi 
ve ölçülülük testi bakımından büyük önem taşır17. Sözgelimi ölçülülük 
denetiminde, sınırlayıcı bir yasal önlemin gereklilik ilkesine uygun olup 
olmadığının tespit edilebilmesi için, öncelikle sınırlama amacının belir-
lenmesi gerekir18. Nedene bağlılık ya da sınırlamanın meşru amaçlarla 
yapılabilmesi biçiminde ifade edilen bu ilke, bazı sistemlerde ölçülülük 
denetiminin bir iç unsuru -ilk aşaması- olarak kabul edilmekteyse de, 
gerek AİHS hukuku gerekse 1982 Anayasası’nda bağımsız bir ‘sınır’ 
olarak yer alır. Buna göre, temel hakka yönelen müdahale meşru bir 
amaca (legitimate aim) dayanmaması halinde anayasaya aykırı olacaktır.  

Sınırlamaların dayanması gereken meşru amaçların anayasaya uy-
gunluğu noktasında, örneğin, kişinin maddi ve manevi varlığının bütün-
lüğünü, mülkiyeti ya da benzeri özerk alanları korumaya yönelik amaç-
ların “meşru”luğunu sorgulamaya gerek dahi yoktur. Bir sınırlama ama-
cının meşruluğu, onun bireyin özerk alanıyla ilgili ve bu alanı korumaya 
yönelik olmasıyla da doğrudan bağlantılıdır. Bununla birlikte, kamusal 

                                                      
16 Pati Roza, “Rights and Their Limits: The Constitution for Europe in International 

and Comparative Legal Perspective”, Berkeley Journal of Int. Law., vol. 23 i. 1, 
(2005), s. 223 vd. 

17 Heun Werner, The Constitution of Germany: A Contextual Analysis, Hart Publishing, 
2011,s. 194 

18 Metin Yüksel, Ölçülülük İlkesi, s. 226-227; Örneğin Anayasa Mahkemesi, 2577 
sayılı İYUK’a (ek. 3. madde) bir idari dava türü olarak ‘itiraz’ı ekleyen 3622 sayılı 
Yasa’nın 26. maddesinin iptaline hükmettiği kararında; “..Ek 3. maddede kapsam ve 
sınır gösterilmeyerek hukuk devletinin gerektirdiği belirginlik karşılanmamış oldu-
ğundan, amaç-araç ilişkisini denetlemek güçleşmekledir.” diyerek bu hususu vurgu-
lamıştır: “Ek 3. madde ile getirilen düzenlemede itiraz yolunun hangi kapsam belli 
olmadığından, Anayasa'nın 36. maddesinde yer alan ‘Herkes meşru vasıta ve yollar-
dan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve 
savunma hakkına sahiptir’ yolundaki ilkeye aykırı olarak yargısal denetim özellikle-
rinin yok edildiğini, bu hakkın gereksiz ölçüde sınırlanıp kısıtlandığını göstermekte-
dir.” bkz. AYMK, E. 1990/40, K. 1991/33, K.T. 01.10.1991, R.G.:07.02.1992-S. 
21135 
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bir yararı korumaya yönelik bazı amaçların, aynı zamanda bireysel 
özgürlüğü ve özerkliği de koruduğu pek çok örnekle karşılaşılabilir; 
Sözgelimi, “milli güvenliğin korunması” gibi, doğrudan bireysel özgür-
lük alanıyla ilgili olmadığı düşünülebilecek bir amaç, aslında kişiyi sa-
vaş ya da terör gibi yaşama yönelik tehditlerden koruyan bir içeriğe de 
sahiptir19.  

Anayasalar ve insan hakları belgelerinde özel sınırlama nedenleri-
nin belirginleşmesi, yasa koyucuyu salt sınırlama yaparken bu neden-
lerle bağlı kılmaz, aynı zamanda, ‘nedene bağlılık’ denetiminde yargıcın 
yorum yetkisini de sınırlar20. Bununla birlikte, uluslararası insan hakları 
mahkemeleri, devletlerin dayandığı sınırlama amaçlarının gerçekliği ya 
da uygunluğunu tartışma konusunda pek istekli değildirler. Ancak bu 
durum, devletlerin sınırlama amaçlarının meşruluğunu iç hukukta daha 
katı bir denetime tabi tutmasına engel değildir21. 

Bütün bu somutlaştırma çabası şüphesiz önemlidir. Ancak buna 
rağmen temel hakların anayasal tasarımı, çoğunlukla daha fazla belir-
ginleştirme ve somutlaştırmayı gerektirir. Gerçekten bir temel hakkın 
koruma kapsamına hangi davranışların dahil olduğu ya da herhangi bir 
insan davranışının anayasa tarafından korunup korunmadığı sorusu çoğu 
defa önceden ve soyut biçimde yanıtlanamaz. Temel hakların doğası 
gereği bu nokta kimi belirsizlikler içerir22. Temel hak normları bir boş-
lukta var olmadığına göre, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir Anayasa 
normunun yorumunda, o normun kendi maddesinde güvence altına alı-
nan özgül nitelikleri, Anayasa'nın sınırlama ve sınırlamanın sınırına iliş-
kin koyduğu ölçütler, ilgili normun diğer normlar ile oluşturduğu bağlam 

                                                      
19 MÖLLER Kai, Global Model of Constitutional Rights, Oxford, 2012, s. 183 
20 ODER, Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Beta, 2010, s. 30  
21AYMK, Esas: 1990/40, Karar: 1991/33, KT.: 01.10.1991, R.G. :07.02.1992- S. 

21135; bu konuda bkz. Erdem Gül Jülide, “Ölçülülük İlkesinin İdarenin Takdir Yet-
kisinin Kullanımındaki Yeri”, AÜHFD, S. 62 (4) Yıl. 2013, s. 983-984; “Anayasa 
Mahkemesi İdari Yargılama Usulü Kanununa 3622 Sayılı Kanunla eklenen Ek 3. 
maddenin anayasaya aykırılığını incelerken de; söz konusu hükmün amacını, idari 
yargıda görülen uyuşmazlıkların hızla sonuca ulaşması olarak belirlemiş ve getirilen 
bu hükümle itiraz üzerine verilen kararın kesin olup üst yargı yollarına kapalı olma-
sını, yargı güvencesini etkin kılan yöntemin amaca aykırı kullanılması olarak yo-
rumlamıştır. Anayasa Mahkemesi, maddede idari işlem için itirazın incelenmesi 
usulünün düzenlenmiş olmasını kamu yararıyla kişi yararı arasındaki “hassas den-
geyi” bozacağını belirtmiştir. Sonuçta da; bu düzenlemeyle hak arama özgürlüğünün 
ölçüsüzce sınırlandığına (çünkü hangi işlemler için bu yola başvurulabileceği konusu 
hükümde belirlenmemiştir) hükmedilmiştir.”  

22 Ergül, Hukuk Kurultayı 2012, s. 190 -191 
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ve özellikle normun diğer temel hak normları ile ilişkisi dikkate alınma-
lıdır23. 

1982 Anayasa’sının 13. madde hükmünün oldukça pozitivist bir 
bakışla okunuşu, bu gruptaki hakların sınırlanamayacağı fikrine temel 
olabilir. GÖZLER’in savunucusu olduğu bu yaklaşıma24 karşın, 
ERGÜL, Anayasa'nın hak ve özgürlüklerin “yalnızca ilgili maddelerdeki 
sebeplere dayanılarak” sınırlanabileceğini öngören hükmünün ‘çok az 
şey’ söylediğini ifade ediyor25. Doktrinde en yoğun biçimde GÖZ-
LER’ce savunulan sınırlanamazlık tezi, şüphesiz sınırsız özgürlük anla-
yışını övmüyordu. Bu bir bakıma 2001 tarihli Anayasa değişikliklerinin 
zaaflarına işaret eden bir savdır26. Ancak doktrindeki ağırlıklı görüş, 
anayasadaki bir temel hakkın sınırlama kaydı içermemesinin, bizi her 
durumda “sınırlanamazlık” sonucuna ulaştırmadığı yönündedir.  

F. SAĞLAM, ODER, KANADOĞLU ve İNCEOĞLU, bu grup-
taki hakların sınırlanamazlığı tezini kabul etmemekle birlikte, ilke olarak 
sınırlamaya elverişli olmadığını da vurgularlar27. ODER, bu gruptaki 

                                                      
23 Oder, Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Beta, 2010, s. 56- 57, Örneğin, Ana-

yasa’nın seyahat hürriyetini düzenleyen 23. maddesinde öngörülen özel sınırlama 
nedenlerinde, genel sağlığa yer verilmemektedir. Bu durumdan salgın hastalık nede-
niyle karantina altına alınmış yerlere seyahat etmenin sınırlandırılamayacağı sonucu 
çıkarılamaz. Çünkü böyle bir durumda Anayasa’nın seyahat hürriyetini düzenleyen 
23. maddesi ile kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını dü-
zenleyen 17. maddesi ve herkesin dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını dü-
zenleyen 56. maddesi çatışmaktadır. Bu çatışmanın çözümü için, seyahat hürriyeti, 
pratik uyuşum ilkesinin gerektirdiği ölçüde salgın hastalık tehlikesi geçene kadar sı-
nırlandırılacaktır: bkz. Gümüş Tarık A., Türk Anayasasında Kişinin Maddi ve Ma-
nevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı, Konya, 2010, s. 67 

24 Gözler, y.a.g.m., s. 64 
25 Ergül, Hukuk Kurultayı 2012, s. 190-200 
26 Gözler, y.a.g.m., s. 64 
27 Sağlam, 1961 Anayasası bakımından benzer niteliğe sahip temel haklara dair yoru-

munda: “Bütün bunlar gösteriyor ki yukarıda sayılı temel hak ve özgürlüklerde hiç 
bir sınırlama hükmüne yer verilmemiş olması, tesadüfi bir olgu ya da rastgele alınmış 
bir karar değildir. Bunlarda yasa kaydına yer verilmemesi, bu hakların niteliği açısın-
dan anlamlıdır ve farklılaşmış-kademeli sınırlama sisteminin bir uzantısı olarak sis-
teme uygundur. Bu tür haklarda Anayasa’nın sınırlama açısından susması, yasal sı-
nırlamanın mümkün olmadığı anlamına gelir. …Ancak burada yine belirtelim ki var-
dığımız bu sonuçtan, yasa kayıtsız hakların büsbütün sınırsız olduğu anlamı çıkarıl-
mamalıdır. Burada söylenmek. istenen şey, bu hakların ancak kendi norm alanlarıyla 
sınırlı olmaları veya başka Anayasa normlarıyla çatışmaları halinde yapılacak pratik 
uyuşum sonucu belli ölçüde bir sınırlamaya uğrayabilmeleridir.”demektedir. bkz. 
Sağlam Fazıl, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, s.106 vd.; Aynı yönde; İnceoğlu 
Sibel, “Hak ve Özgürlükleri Sınırlama ve Güvence Rejimi”, s. 24 Oder, “Anayasa 
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temel hak ve özgürlükler bakımından, diğer temel haklarla veya anayasal 
değerlerle doğan çatışmaların28 çözümünün hakkın belli kullanım biçim-
leri ile sınırlı olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre, bu gruptaki temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin olarak uyumlaştırma istisnadır ve uyumlaş-
tırma zorunluluğunda yasa koyucunun bu tasarrufunun Anayasa 13. 
maddedeki ilkelere uygunluğunun katı denetimi önem taşır29.  

Alman Hukukunda yazısız temel hakların sınırlanması ile ilgili 
tartışmalarla dair yapılan yorum, muhtemelen pek çok hukuk düzeni için 
şu ya da bu ölçüde geçerliğe sahiptir:  

“Temel hak sınırlarının sadece Anayasa’nın sözünden elde edilme 
çabası ümitsizdir. Anayasanın hükümleriyle uyuşan bir sınırlama sistemi 
ortaya koymak olanaksızdır. Her tutarlı ve pratik uygulanabilir teori 
zorunlu olarak Anayasanın sözüyle çatışmaktadır. Ancak Anayasayı tüm 
bu eksikleriyle, geçerli hukukun bir parçası olarak yaşam gerçeğine uy-
gulayabilmek için Anayasanın temel anlayış ve değerlerine uygun bir 
çözüm yolu da bulunmalıdır”30. 

Karşılaştırmalı anayasa hukukunda, Anayasa ile sınırlama nedeni 
öngörülmemiş ve yasa koyucuya da sınırlama yetkisinin tanınmamış 
temel hakların (sınırlanamaz görünümlü temel haklar) sınırlanmasını 
kategorik olarak reddeden bir görüş bulunmamaktadır31. Doktrindeki 
ağırlıklı görüşü uygulamada da temellendiren iki önemli örnek oldu-
ğunu; Federal Alman Anayasa Mahkemesi gibi ondan büyük ölçüde 

                                                                                                                                 
Yargısında Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu: Düzenleme Biçimleri, Kanıtlama ve 
Somutlaştırma Sorunları - 2001 Anayasa Değişiklikleri Sonrasına İlişkin Gözlemler”, 
içinde: KHPT, 2012, s.135 vd; Kanadoğlu Korkut O., Türk ve Alman Anayasa Yar-
gısında Anayasal Değerlerin Çatışması ve Uyumlaştırılması, Beta, 2000, s.12 vd 

28 Bir norm bir davranışın yapılmasını düzenlerken, diğer bir norm da bununla bağdaş-
mayan bir davranışın yapılması gereğini düzenliyorsa, bu durumda ortada bir normlar 
çatışması vardır. KANADOĞLU, Federal Alman Anayasa Mahkemesi’nin 
(FAAYM) çatışma haline dair tanımını şu şekilde aktarmaktadır: Çatışan normlar tek 
bir olayda kullanılabilir olmalıdır ve uygulanmalarında farklı sonuçlara yol açabil-
melidir. bkz. BVerfGE 36, 342 , 363 den AKTARAN: Kanadoğlu, y.a.g.e., s. 3 dn. 2. 
Aynı ya da farklı temel hakların farklı temel hak sahiplerince karşılıklı özgürlük ih-
lali sonucunu doğuracak şekilde kullanılma olanağı gerçek temel hak çatışması ola-
rak tanımlanmıştır. y.a.g.e., s. 5 

29 ODER’in sınırlamasız görünümlü temel haklar ile yasayla sınırlama kaydı içeren 
temel hakların sınırlanma ilkelerine ilişkin yaklaşımı, 1982 Anayasası’nın mevcut 
düzenlemeleri karşısında temel hak ve özgürlükler açısından mümkün olan en etkili 
güvence tasarımıdır. Oder, Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, s. 307 vd.  

30 Bettermann K. A., Grenzen de Grundrechte, 1968, s. 3’den AKTARAN; Kanadoğlu, s. 11 
31 y.a.g.e., s. 214 
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etkilenen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi pratiğinin farklı anayasal 
sistemleri büyük ölçüde etkisi altına aldığını belirtmek gerekir32.  

KANADOĞLU da sınırlama kaydı içermeyen temel hakların bu 
konumunun ilke olarak geçerliliğe sahip olduğunu belirtmiş33, Bununla 
birlikte, Alman hukuku başta pek çok anayasal sistemde ve Strasbourg 
yargısında sınırlama veya yasa kaydı içermeyen temel hakların sınırsız 
olmadığı konusunda bir görüş birliği bulunduğuna işaret etmiştir34.  

Federal Alman Anayasa Mahkemesi, içtihadında nitelikli yasa 
kaydı içermeyen ve sınırlanamayacağı da belirtilmeyen temel hakların 
sınırlamasız olduğunu kabul etmeyerek, bu haklar bakımından Ana-
yasa’nın bütünlüğü ilkesine dayanan içkin sınırların (immannent 
restrictions) mevcut olduğunu kabul etmiştir. Oldukça uzun bir geçmişe 
dayanan “immannent restrictions” doktrinine göre, temel hakların nesnel 
sınırları yanında, bir başka temel hakla veya anayasal değerle çatışması 
da o temel hakkın sınırlanmasına zemin yaratabilir. Ancak bu halde sı-
nırlamanın ölçülü olması şartı (ilkesi) göz ardı edilemez.  

Belki bizim için de ilham verici olabilir; Macaristan Anaya-
sası’nda bir hak ve özgürlüğün başka bir temel hak ve özgürlükle ya da 
başka bir anayasal değerle çatışması durumunda sınırlanabileceğinin 
“genel bir ilke” olarak kabul edilmiştir35.  

Sonuç olarak, bu niteliğe sahip temel hakların, sınırlanamaz özler 
taşımadıkça, Anayasa'nın bütünlüğü ilkesi çerçevesinde, başka temel 
haklarla ve diğer Anayasa kurallarıyla çatışmaları halinde sınırlanabil-
meleri 1982 Anayasası bakımından da mümkün görülmektedir36.  

 
 

                                                      
32 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, AİHS metninde hiçbir sınırlama nedeni 

içermeyen haklarla zımni haklara (seçme ve seçilme, mahkemeye erişim hakları gibi) 
ili şkin olarak, bu özgürlüklerin sınırsız olmadığı anlayışını ortaya koymuştur; ARAİ 
Yutaka, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in 
the Jurisprudence of the ECHR, Intersentia, 2001, s. 13-14, 35 

33 Kanadoğlu, s. 29 
34 Kanadoğlu, s. 132 
35 Oder, Temel Hak ve Özgürlükler - Hukuk Devleti- Temel Hak ve Özgürlüklerin 

Sınırlandırılması Sorunu, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10 Ocak - 14 
Ocak 2012 (Bildiriler) 1. Cilt, S. 212  

36 Oder, Hukuk Kurultayı 2012, s. 214 -215; Temel haklar, bir diğer temel hakkın 
kullanımı veya anayasal bir değerin korunması bakımından mutlak gereklilik mevcut 
ise, öngörülen amaçla ölçülü olmak ve hakkın özüne zarar vermemek kaydıyla sınır-
lanabilir. (Macaristan Anayasası, Özgürlük ve Yükümlülükler, md. 1) 
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II- TÜRK ANAYASA MAHKEMES İ’NİN SINIRLAMASIZ 
GÖRÜNÜMLÜ TEMEL HAKLARA İLİŞKİN İÇTİHADI  

A- MUTLAK SINIRLANAMAZLIK TEZ İNİN SINAMASI 
Türk Anayasa Mahkemesi’nin bu gruptaki haklara ilişkin yakla-

şımı esasen bazı dalgalanmalar içermektedir. Mahkeme, büyük bölümü 
2001 tarihli Anayasa değişikli ğinden kısa süre sonra verdiği bir kısım 
kararında, bu hakların özel sınırlama nedenine bulunmamasını sınırla-
namazlık olarak yorumlamış ve sınırlama öngören yasaları bu gerek-
çeyle iptal etmiştir. Örneğin, 2001 tarihli Anayasa değişikli ğinin hemen 
ertesinde önüne gelen bir davada, 1412 sayılı CMUK’nın iddianamede 
yer alacak bilgiler bakımından işin sulh ceza veya asliye ceza mahkeme-
sinde görülmesine göre farklılık içeren düzenlemesini Anayasa 36. mad-
deye aykırı bulmuştu: 

“Anayasa’nın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklerin sı-
nırlandırılması ancak ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olup, 
Anayasa’nın 36. maddesinde böyle bir sınırlandırma öngörülmemiş-
tir…Niteliği ne olursa olsun kişiye yöneltilen bir suçlamaya karşı sa-
vunma hakkının sağlanması bakımından suçların hafif ya da ağır veya 
sulh, asliye ve ağır cezalık olması gibi bir ölçüye göre farklılık oluştu-
rulması kabul edilemez. ..Bu nedenlerle kural Anayasa’nın 36. madde-
sine aykırıdır. İptali gerekir”37. 

Bir başka kararında ise Devlet Memurları Kanunu’nun 125. 
maddesinde yer alan ve “toplu müracaat veya şikâyet etmek” fiilini ay-
lıktan kesme disiplin cezasıyla müeyyidelendiren hükmün, Anayasa’nın 
‘Dilekçe Hakkı’nı düzenleyen 74. maddesinde38 özel sınırlama nedeni 
bulunmadığı gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna hükmederek ilgili 
düzenlemeyi iptal etmiştir39:  

“Yönetime karşı dilekçe ve şikâyetlerin bireysel veya toplu olarak 
bildirilmesinin, demokratik bir toplumda bazı sorunların çözümü için 
etkili bir yol olduğu, bu nedenle dilekçe hakkının, bir siyasal hak olarak 
tanınıp Anayasal güvenceye kavuşturulduğu kuşkusuzdur. Anayasa’nın 
13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, Ana-
yasa’nın ilgili maddelerinde özel sınırlandırma nedeni bulunmasına 
                                                      
37 Esas .2000/48 Karar . 2002/36, R.G. 01.06.2002-S. 24772 
38 Dilekçe hakkını düzenleyen Anayasa md. 74’ün 2010 tarihli Anayasa değişikli ğinden 

önceki metni şu şekildeydi: “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla 
Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şi-
kâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 
başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin 
dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 

39 Esas: 2008/111, Karar .: 2010/22, Karar Tarihi : 28.1.2010, R.G. 10.12.2011, S. 
28138 
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bağlı tutulmuştur. Anayasa’nın 74. maddesinde ise bu hakkın kullanıl-
ması bakımından bir ayırım yapılmayarak yabancılarla ilgili özel dü-
zenleme saklı kalmak koşuluyla vatandaşlar için farklı kurallara yer 
verilmemiştir. Buna göre kamu görevlileri de dahil, herkes bu hakkı 
kullanabilecektir. Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural ile memurla-
rın toplu müracaat veya şikâyette bulunmalarının disiplin cezası yaptı-
rımına bağlanması Anayasa’nın 2., 13. ve 74. maddelerine aykırıdır. 
İptali gerekir.”  

Anayasa Mahkemesi esasen bu kararda dilekçe hakkının normatif 
içeriği dolayısıyla sınırlanmaya elverişli olmadığı ya da sınırlamanın 
ölçüsüz olduğuna da saptayabilirdi.40 Gerçekten de dilekçe hakkını 
düzenleyen Anayasa 74. maddenin ilk metninde de özel sınırlama sebe-
bine yer verilmemiş, ancak son fıkra ile “Bu hakkın kullanılma biçimi 
kanunla düzenlenir.” kuralı getirilmişti. Anayasa Mahkemesi, bu mad-
dede yer alan kanunla düzenleme41 yetkisinin kapsamına dair bir yo-
rumda bulunmamıştır. Bu seçenekte de DMK’nın öngördüğü düzenle-
menin 13. maddedeki ilkelere (ölçülülük) aykırılığının saptanması muh-
temeldi.  

Ancak, bu kararların bir kısmında Anayasa Mahkemesi’nin iptale 
hükmederken yaptığı uslamlamayı ve iptal gerekçesini açık şekilde gör-
mek mümkün değildir. Sözgelimi, daha önce AİHM’nin Ülger kara-
rında42 ihlale hükmetmesine de yol açan Harçlar Kanunu 28/I-a madde-
siyle ilgili kararında, 13. maddeyle ilgili bir inceleme yapmaksızın, ilgili 
yasa hükmünün bireylerin hak arama özgürlüğünü engelleyici nitelik 
taşıdığından bahisle Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırı olduğunu 
belirtmekle yetinmiştir43.  

Mahkeme’nin Anayasa’nın başta 36. ve 74. maddeler olmak üzere, 
özel sınırlama nedeni içermeyen ve bu nedenle sınırlanamazlık tartış-
malarına konu olan temel haklara ilişkin yorumu doktrinde eleştirilmi ş-
tir44. Görebildiğimiz kadarıyla, Anayasa Mahkemesi’nin salt ilgili mad-

                                                      
40 Mahkeme, her ne kadar öznenin "herkes" olduğunu belirtmişse de, iptal kararında 74. 

maddede sınırlama nedeni bulunmamasına dayanmaktadır. bkz. AYMK, E. 
2008/111, K. 2010/22, K.T. 28.01.2010 

41 Vurgulayalım ki, Anayasa 74. maddeye 2010 yılında eklenen son fıkra da “Bu mad-
dede sayılan hakların kullanılma biçimi, ..kanunla düzenlenir.” hükmünü içermekte-
dir. Sonuç olarak, Anayasa’nın 36. ve 74. maddelerinin tümüyle aynı sınır-
lama/düzenleme rejimine tabi olmadığı savunulabilir. 

42 Ülger / TÜRKİYE, (Başvuru no. 25321/02) AİHM 2. Daire, 26.06.2007  
43 AYMK, E.: 2009/27; K.: 2010/9; K.T.: 14.01.2010 R.G. 17.03.2010, S. 27524; AYM 

içtihadındaki bu eğilime dair bkz. Sağlam Fazıl, KHPT, 2012, (yorumlar) s. 218  
44 ODER, Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, s. 62 
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dede özel sınırlama sebebi bulunmadığı için iptale hükmettiği son karar 
2010 tarihlidir. 

Anayasa Mahkemesi, yine hak arama özgürlüğü ile ilgili olarak 
önüne gelen ve iptale hükmettiği iki davada, sınırlamasız görünümlü 
temel hakların sınırlanması yönündeki kalıbı (objektif sınırlar/diğer te-
mel haklar/anayasa kuralları ile sınırlılık ) yinelememekle birlikte, hak 
arama özgürlüğünün özel sınırlama nedeni içermediği için sınırlanama-
yacağı yönündeki yorumundan da tümüyle vazgeçmiş görünmektedir:  

Mahkeme, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 maddesinde de-
ğişiklik yaparak idari yargı kararlarının uygulanması ile ilgili bir istisna 
öngören kanunun “Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile il-
gili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesin-
den sonra idarece işlem tesis edilir” hükmünün anayasaya uygunluğunu 
denetlediği kararında, itiraz konusu kuralla, haciz ve ihtiyati hacze iliş-
kin idari işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin mahkeme ka-
rarlarının derhal uygulama zorunluluğunun ortadan kaldırılmasını Ana-
yasa’nın 2., 36. ve 125. maddelerine aykırı bulmuştur:  

“ İdari yargıda yürütmenin durdurulması kararıyla güdülen ama-
cın kişilerin hak arama özgürlüklerini daha etkili biçimde kullanabil-
melerini sağlamak olduğu gözetildiğinde, böyle bir durumun yürütmenin 
durdurulması kararlarıyla gerçekleştirilmek istenen hukuksal yararı 
olumsuz yönde etkileyeceği ve hak arama özgürlüğünü zedeleyeceği 
açıktır”  45.  

Mahkeme, Anayasa’nın 36. maddesiyle ilgili daha yeni bir kara-
rında ise, Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun’un ek 9. maddesine, 6215 sayılı Kanun’un ile eklenen “Kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar hariç olmak üzere, spor kulüpleri-
nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan 
alacakları haczedilemez ve bu alacaklar devir ve temlik edilemez.” hük-
münün Anayasa’ya aykırılığı iddiasını ele almıştır. 

 Hak arama özgürlüğünün sınırlanmazlığı tartışmalarına değinme-
den, itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 13., 35., ve 36. maddelerine aykı-
rılığı gerekçesiyle iptaline hükmettiği bu kararda, spor kulüplerinden 
alacağı olan kişiler tarafından alacak davası açma ve icra takibi yapma 

                                                      
45 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin, 4001 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un 
13. maddesiyle değişik (1) numaralı fıkrasında yer alan “Ancak, haciz veya ihtiyati 
haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesin-
leşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.” kuralının Anayasa’nın 2., 36., ve 125. 
maddelerine aykırı olduğuna hükmedilmiştir; AYMK Esas: 2012/107, Karar: 
2013/90, Karar tarihi : 10.7.2013, R.G.: 22.11.2013-S. 28829 
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hakkının kullanılmasını etkisizleştirdiğini, böylece hak arama özgürlü-
ğünü bu davalar yönünden ortadan kaldırdığını belirtmiştir46.  

 
B- ANAYASA MAHKEMES İ İÇTİHADINDA MUTLAK SI-

NIRLANMAZLIK TEZ İNDEN GERİ DÖNÜŞ  
Anayasa Mahkemesi, 2001 tarihli değişiklikten bir süre sonra, sı-

nırlamasız görünümlü, yani ne sınırlama nedeni ne de yasayla sınırlama 
kaydı içeren temel haklarla ilgili içtihadını değiştirmiştir. Bu kararla-
rında, modern temel hak anlayışına göre özgürlüklerin sınırsız olamaya-
cağını belirterek, üç temel sınırlama olasılığı ya da aracından söz eder: 
(1)Temel hakkın objektif -nesnel sınırları; (2) Temel hakkın çatışan bir 
diğer temel hakla sınırlılığı; (3) Temel Hakkın Diğer Anayasal İlkelerle 
Sınırlılığı 

 
1- Sınırlamasız Görünümlü Temel Hakların Objektif (Nesnel) 

Sınırları 
Anayasa Mahkemesi’nin sınırlanamaz görünümlü temel haklarla 

ilgili 2001 sonrası içtihadındaki en önemli yeniliklerden birisi, kararla-
rında hakkın objektif (nesnel) sınırlarından söz etmesidir. Mahkeme’nin 
objektif sınırlardan tam olarak ne kastettiği tümüyle belirgin değildir. 
Esasen, temel haklar bakımından objektif (nesnel sınırlar) kavramının 
geçerliliği, temel hakların yalnızca kendi norm alanları üzerinde norma-
tif koruyucu etkiye sahip olmalarının47 bir sonucudur. Ancak, her bir 
temel hakkın farklı kullanımlarının norm alanları açısından özgül sayıla-
bilmesi için somut bir ölçüt bulunamaz. Bu da hakkın geçerlilik içeriği-
nin (norm alanı) sınırlandırma sorunu bakımından ölçüsüz ya da haksız 
biçimde tanımlanmasına yol açabilir. Ayrıca temel hak normunun geçer-
lilik içeriğinin tanımlanması durumunda dahi bu içeriğin başka temel 
haklar ve / veya anayasa kuralları ile çatışabileceği kabul edilmektedir48.  

 

                                                      
46 Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi’nin başvurunda itiraz konusu kuralın, insan 

haklarına saygılı demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı, şahısların ala-
cakları ile ilgili olarak spor kulüplerinin isim hakkı gelirlerinin haczedilememesinin 
hak arama özgürlüğünün kullanılamaması sonucunu doğurduğu, kamu alacakları yö-
nünden haciz yasağı konulmazken vatandaşların alacakları bakımından haciz yasağı 
getirilmesinin eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 13. 
maddesiyle birlikte 35. ve 36. Maddelerine aykırı olduğuna karar vermiştir: AYMK 
Esas: 2013/35, Karar: 2013/75 Karar Tarihi: 6.6.2013 R.G.: 22.11.2013-S. 28829 

47 Uygun, 1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, s. 54  
48 Kanadoğlu, s. 12 
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Mahkeme, bu kavramı soyut biçimde kullanmak yerine, önündeki 
davayla ilgili temel hakkın ve varsa çatışan hakların norm alanını so-
mutlaştırarak kararın ve gerekçenin inşasına daha fazla katkıda buluna-
bilirdi. Sözgelimi, sanığın ya da şüphelinin avukat yardımından yarar-
lanması yahut iletişimin denetlenmesi tedbirinin uygulanmasıyla ilgili 
yasal düzenlemelerin anayasaya uygunluğunun denetlendiği davalarda, 
hakların doğasından kaynaklanan sınırlarına işaret etmek kararın hukuki 
inşasına yardımcı olmamaktadır.  

Anayasa Mahkemesi, 6352 sayılı ‘Yargı Hizmetlerinin Etkinleşti-
rilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın 
Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında 
Kanun’un bu mahkemelerin görevleri ile uygulayacağı özel yargılama 
usullerini düzenleyen hükümlerinin iptali istemini reddederken aynı 
yaklaşımı ortaya koymuştur: 

 “..temel hak ve özgürlükler ancak Anayasa’nın ilgili maddele-
rinde belirtilen nedenlere bağlı olarak sınırlandırılabilir. Ancak bu, dü-
zenlendiği maddede hiçbir sınırlama nedenine yer verilmeyen hakların 
tamamının mutlak olduğunu ve bu hakların hiçbir şekilde sınırlandırıla-
mayacağı anlamını taşımamaktadır. Anayasa Mahkemesinin önceki ka-
rarlarında da belirtildiği gibi temel hak ve hürriyetlerin doğasından 
kaynaklanan bazı sınırları bulunduğu gibi Anayasa’nın başka maddele-
rinde yer alan kurallar da temel hak ve hürriyetlerin doğal sınırını 
oluşturur. Bir başka deyişle, temel hak ve özgürlüklerin kapsamının ve 
objektif uygulama alanının her bir norm yönünden bağımsız olarak değil 
Anayasa’nın bütünü içerisindeki anlama göre belirlenmesi gerekir” 49. 

Mahkeme bu kararda “hakkın doğasından kaynaklanan sınırlar” ve 
“doğal sınırlar” ifadesini farklı anlamda ve bir arada kullanmıştır. İçeriği 
müphem bir “doğal sınır” kavramını kullanmak isabetli görünmemektedir.  

Anayasa Mahkemesi, “sınırlamasız görünümlü” temel haklarla il-
gili içtihadında, vardığı sonuçtan bağımsız olarak yukarıdaki postulatı 
kullanmakta, bu şekilde hem uyguladığı ilkeleri somutlaştırmakta hem 
de muhtemelen kararlarıyla ilgili yöneltilen “gerekçe” eleştirilerini 50 
dikkate aldığını göstermektedir. Ancak, vurgulanmalı ki, bir uslamlama-
nın benzer tüm davalarda kullanılması onun doğru şekilde inşa edildiği 
anlamına gelmez.  

 Objektif sınırlar kavramı Anayasa Mahkemesi Genel Kurul karar-
ları dışında karşı oy gerekçelerinde de yer bulmuştur. Anayasa Mahke-
mesi’nin, Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde yer alan ve 
“toplu müracaat veya şikâyet etmek” fiiline disiplin cezasın öngören 

                                                      
49 AYMK, Esas: 2012/100, Karar: 2013/84, K.T.: 04.07.2013, RG 02.08.2013  
50 Örneğin; Oder, KHPT, 2012, s. 233 
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hükmünü, Anayasa 74. maddede özel sınırlama nedeni bulunmadığı ge-
rekçesiyle iptal ettiği kararda karşı oy kullanan KILIÇ, objektif / hakkın 
doğasından kaynaklanan sınırlara dayanmakta ve tarihsel yorumdan da 
yararlanarak kuralın Anayasa’ya uygun olduğunu savunmaktadır:  

“…Ancak günümüzde doğal hukuka dayalı sınırsız bir özgürlük 
anlayışı terk edilmiştir. .. İlgili maddelerinde hak ve özgürlüklere hiçbir 
sınırlama getirilmemiş olsa bile, bunların niteliklerinden ve eşyanın ta-
biatından kaynaklanan doğal sınırlarının bünyelerinde mündemiç bu-
lunduğu kuşkusuzdur. İtiraz konusu Yasa hükmü ile memurların toplu 
müracaat veya şikâyette bulunmaları ‘memuriyete uygun olmayan bir 
davranış’ niteliğinde görülmüş ve aylıktan kesme cezasını gerektiren bir 
eylem olarak belirlenmiştir. Böylece 1982 Anayasası’ndan daha önceki 
dönemlerde yasak olmayan hatta anayasal bir hak olarak belirtilen 
toplu dilekçe verme veya şikâyet etme hakkı memurlar açısından bu ya-
sal düzenlemeyle disiplin cezasını gerektiren bir eylem haline dönüş-
müştür….İtiraz konusu kuralda düzenlenen ‘toplu müracaat ve şikayet’le 
ilgili Anayasalarımızda yer verilen düzenlemeler tarihsel yorum yönte-
miyle değerlendirildiğinde anayasa koyucunun dilekçe hakkının düzen-
lendiği maddeden ‘toplu müracaat ve şikayet’ nı bilinçli olarak çıkarttığı 
görülmektedir. Bu durumda anayasa koyucunun amacına göre yapılan 
yorumda itiraz konusu hükmün Anayasa’ya aykırı olmadığı sonucuna 
varılmaktadır”  51. 

Anayasa Mahkemesi’nin sınırlamasız görünümlü temel hakların 
sınırlarına ilişkin içtihadında52 yer alan en belirsiz kriter temel hakların -
doğasından kaynaklanan- objektif sınırlarıdır. Bu nedenle Anayasa 
Mahkemesi bu ölçütü kararlarında kullanmaktan kaçınmalıdır. Gerçi, 
görebildiğimiz kadarıyla Mahkeme’nin salt bu gerekçeyle temel hakka 
yönelik sınırlamanın anayasaya uygunluğuna hükmettiği bir karar mev-
cut değildir. Buna dayanacağı olası kararlarda ise kritere soyut biçimde 
atıf yapmakla yetinmemeli, olayla ilgili temel hak/hakların norm alanını 
belirginleştirmelidir. Son olarak vurgulamak gerekir ki, Anayasa Mah-
kemesi, yerinde olarak hakkın doğasından kaynaklanan sınırlar konu 
olduğunda da 13. maddeye uygunluk denetimi yapacağını belirtmektedir. 

 
 
 
 

                                                      
51 AYMK, Esas: 2008/111, Karar: 2010/22, Karar Tarihi : 28.1.2010, R.G. 

10.12.2011, S. 28138 
52 Bkz. üst başlık (a) ve aşağıda (b ), (c) 
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2- Sınırlamasız Görünümlü Temel Hakların Çatışan Bir Diğer 
Temel Hakla Sınırlılığı  

Hak ve özgürlüklere ilişkin bir Anayasa normunun yorumunda, 
güvence altına alınan hakkın özgül niteliklerinin, Anayasa'nın sınırlama 
ve sınırlamanın sınırına ilişkin oluşturduğu ölçütlerin ve ilgili normun 
diğer hak ve özgürlükler ile ilişkisinin dikkate alınması gereği53, bu 
seçeneği yani temel hak çatışmalarını tartışmasız bir “sınır” olarak belir-
ginleştirmektedir.  

İki temel hakkın birbiriyle veya bir başka anayasa normuyla çatış-
ması durumunda, pratik uyuşum ilkesi gereğince temel hakların uyum-
laştırma/sınırlandırılma gereği ortaya çıkar54. Pratik uyuşum ilkesine 
göre, bir temel hakkın, başka bir hak veya Anayasanın koruduğu başka 
bir hukuki değerle çatışması halinde, öyle bir çözüm bulunmalıdır ki, 
gerek ilgili temel hak/haklar, gerekse Anayasanın koruduğu hukuki de-
ğer, etkisini devam ettirebilsin. Özellikle öze dokunma yasağı ve ölçü-
lülük ilkesi, pratik uyum yönteminde de işlevsel bir araç olarak kabul 
edilmektedir. Pratik uyum/uyuşum yöntemi Anayasa’nın bütünlüğü ilke-
sinin bir görünümü olarak işlevsel olmanın yanında, çatışan temel hak-
ları uyumlaştırırken Anayasa maddeleri arasında hiyerarşi bulunmadığı 
gerçeğini de somutlaştırır55. 

Temel hakların birbiriyle çatıştığı durumlara bakıldığında, bunların 
genellikle gerilimli siyasal-ahlaki sorun ve anlayışlarla ilgili olduğu gö-
rülür. Şüphesiz, özgürlük çatışması uzlaştırılmaya çalışırken hak ve öz-
gürlüklerin kullanıldığı ortam ve koşullar dikkate alınır56. Temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin hakim yaklaşım, temel hak ve özgürlüklerin sınır-
lanmasını yargının pratik muhakemesinin bir sonucu olarak kabul eder. 
Oysa anayasal haklara getirilen sınırlamaların belirlenmesi ahlakiliğe 
ili şkin bir normatif uygulama veya maddi bir pratik muhakeme gerekti-
rir. Bununla birlikte, hakim yaklaşımı savunan teorisyenler, özellikle de 
hak çatışmalarında dengeleme ve uyumlaştırma sürecinin hakların sınır-
larının belirlenmesinde oynadığı role odaklananlar, bu süreci teknik veya 
matematiksel giderek -nötr- bir süreç olarak kabul etmektedirler. Bu 
anlayışı eleştirenlerse, gerçek anlamda bir dengelemenin mümkün olma-

                                                      
53 Oder, Yorum Yöntemleri, s. 63-64 
54 Saglam Fazıl, Temel Hakların Sınırlanması, s.40; GÜMÜŞ A.Tarık, Türk Anayasa-

sında Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı, Konya, 
2010, s. 67 

55 İnceoğlu, s. 24 
56 Örneğin kurumsal bir yapıda gerçekleşen eğitim ve öğrenim özgürlüğü, bunların 

kullanım ortamında diğer hakları ikinci plana itebilir; Kaboğlu, Özgürlükler I , s. 77; 
bkz Aktaş / Fransa, AİHM 5. Daire, 30.06.2009, Başvuru no. 43563/08 
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dığını, çünkü söz konusu olanının ölçülmesi mümkün olmayan iki değer 
arasındaki çatışmadan kaynaklandığını belirtmektedirler57. 

“Bir insan davranışı, hukuku ahlaki alt-yapısından soyutlamadan 
nasıl aynı anda hem ifade özgürlüğünün meşru kullanımı hem de yasak-
lanmış ırkçı bir eylem olarak görülebilir” sorusunu ortaya atan De 
OLİVEİRA da, hukuk normlarının dereceli etki doğurabileceği varsayı-
mına dayanan tartım - dengeleme gibi hukuksal yaklaşımların, hukukun 
zorlayıcı karakterini göz ardı ettiğini ifade etmektedir58. 

Bu ve benzeri eksende yapılan pek çok eleştiriye rağmen, pratik 
uyuşum ve türevi araçlar, karşılaştırmalı hukuktaki hakimiyeti ciddi öl-
çüdedir. Kendi hukuk düzenimizden hareket edecek olursak yaygınlık 
kazanmaya da devam etmektedir. Sonuç olarak, temel haklar bakımın-
dan pratik uyumun olabilecek en iyi çözüm değilse de mevcut olan en iyi 
çözüm olduğu söylenebilir; üstelik “anayasal değerler” gibi çoğulculuğu 
geriye itme tehlikesi ya da “objektif sınırlar” gibi muğlaklık içeren bir 
boyutu bulunmamaktadır. Pratik uyuşum, bir yöntem ya da anayasa si-
yaseti olarak dolaylı da olsa, sonuçta hak güvencesine, temel hak koru-
masına hizmet etmektedir. Ancak, bunun bir yöntem olduğu, uygulama-
dan bağımsız olarak gerçek dengelemeyi, adaleti, kısacası sonucu garanti 
etmediği unutulmamalıdır. 

 
3- Sınırlamasız Görünümlü Temel Hakların Diğer Anayasal İl-

kelerle Sınırlılığı  
Sınırlamasız görünümlü temel haklar bakımından ağırlıklı görü-

şün, bunların çatışan bir diğer temel hakla veya anayasal değerle sınırla-
nabileceği yönünde olduğunu ifade etmiştik. Bir temel hakkın bir diğer 
temel hakla değil başka bir anayasa kuralı ile çatışması şeklinde ortaya 
çıkan bu ikinci durum gerçek olmayan temel hak çatışması olarak da 

                                                      
57 Ergül Ozan., s. 190 vd; Dolayısıyla sınırlama, Anayasanın ucu açık bırakılmış bir 

projesinin yeniden ve yeniden müzakere yöntemiyle ve değişime de açık olarak, bu-
gün getirdiğiniz bir sınırlamanın daha sonra değiştirilmesine de imkân verecek şe-
kilde yapılmasıdır.  

58 Renata Camilo de Oliveira, s. 6; Yazar, FAAYM’nin Lüth kararında ele aldığı, boy-
kot çağrısı bir ifade özgürlüğü kullanımı mıdır yoksa kamu düzenine yönelik bir ey-
lem midir sorusuna verilecek yanıtın, yararlardan hangisine öncelik verileceğini sap-
tamaya yönelik tartım ile saptanmasına karşı çıkmaktadır.; karş. Bomhoff Jacco, 
“Lüth’s 50th Anniversary: Some Comparative Observations on the German 
Foundations of Judicial Balancing”, http://www.germanlawjournal.com/pdfs/ 
Vol09No02/PDF_Vol_09_No_02_121-124_Articles_Bomhoff.pdf, GLJ, Vol. 09 No. 
02, 2008, E.T. 27.12.2013)  
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adlandırılır59. Söz edilen her iki çatışma da anayasal düzeydedir ve 
potansiyel olarak çatışan anayasa “sözlerinin” dengelenmesi gereği doğar. 

Federal Alman Anayasa Mahkemesi, bu tür (immanent) sınırların 
sadece üçüncü kişinin temel haklarında değil, her çeşit anayasa hük-
münde bulunduğunu açıkça vurgulamıştır60. KANADOĞLU ise, Federal 
Alman hukukunda, bireyin kendi değerine saygı duyan toplumla bağlı-
lığı anlayışının temel haklar karşısında anayasal değerlere geçerlik sağ-
lamada temel gerekçelerden biri olduğunu ifade etmektedir61. Böylece, 
“Anayasanın bütünlüğü” ilkesi ve “objektif değerler düzeni” yasa kayıt-
sız temel hakların sınırlanmasına dayanak oluşturmuştur62. 

Türk Anayasa Mahkemesi, bu yaklaşımın izlerini ortaya koyduğu 
kararlarında, FAAYM ‘nin aksine “anayasal değerler”den değil, “di ğer 
anayasa hükümleri” ya da “kurallarından” bahsetmektedir. Bu iki kav-
ramın birbirinden farklı olmadığı kanısındayız. Ancak vurgulamak gere-
kir ki, temel hakla çatışan ve onun sınırı olan ‘anayasal değerler’, kav-
ram olarak ‘anayasal sınırlar’ ve ‘anayasal yasaklar’dan bütünüyle fark-
lıdır. ‘Anayasal sınırlar’ ve ‘anayasal yasaklar bakımından Anayasa’da 
daima somut ve açık bir düzenleme mevcut iken, anayasal değerler temel 
haklar alanında anayasanın bütünlüğü ilkesiyle desteklenen bir “insan” 
tasarımına değin uzanabilir.  

Federal Alman AYM’nin Lüth kararından itibaren içtihadında 
kullandığı ‘değerler düzeni’, ‘ değerler hükmü’, ‘ değerler sistemi’ kav-
ramları Anayasa’nın nötr yani değerlere tarafsız bir düzen içermediği 
anlayışına dayanır. Ancak her değerler düşüncesinin yadsınamaz prob-
lemi, değerlerin karıştığı hükmün ölçüsünü ve kararın kendisini akılcı, 
kesin ve açık olarak inşa etmedeki zorluklardır63. Bu nedenle bu tercih 
Alman hukukunda da sert eleştirilere konu olmuş, özellikle soyut olduğu 
su götürmez kimi anayasal değerlerin değerler zorbalığına yol açma teh-
likesini bünyesinde barındırdığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, 
FAAYM içtihadı bakımından “değer” ölçütü, tartım çerçevesinde ana-
yasal çatışma hallerinin çözümünde önemli bir araç olma konumunu 
sürdürmektedir64.  

Bir temel hakkın çatıştığı anayasal değer(ler)le sınırlanması, ana-
yasanın bütünlüğü ilkesinin bir gereği ve sonucu olduğuna göre, kavra-
mın üzerinde dururken daha çok, hangi “değerler” sorusu sorulmalıdır. 

                                                      
59 Kanadoğlu, s. 129 
60 Kanadoğlu, s. 15-16; ayrıca bkz. BVerfGE 28, 243, 260 Aktaran: Kanadoğlu, s. 14-15 
61 BVerfGE 4, 7, 15; AKTARAN; Kanadoğlu, s. 133; 
62 y.a.g.e., s. 107, 132 vd. 
63 Kanadoğlu, s. 133- 134 
64 Kanadoğlu, s. 134, 137-138 
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Çünkü, Anayasa’nın bazı kurallarının bir değerler sistemi olarak anayasa 
yargıcı tarafından temel hak denetiminde kullanılması, demokrasinin 
gereği olan çoğulculuk, tolerans gibi kavramlarla bağdaşmayacak uygu-
lamalara zemin oluşturabilir65. Anayasa yargıçları, kendilerini öncekin-
den çok daha ağır bir sosyal baskı altında hissedebilirler. Yine, toplumun 
sosyal, etnik, kültürel yapısına bağlı olarak hep aynı kaynaktan doğan 
“değerler” öncelenebilir. Kimi değerlerin öncelenmesi, Mahkeme’nin 
hak ve özgürlükler alanındaki lokomotif rolünü ikinci plana atmasına ve 
özgürlüklerin bekçisi rolünden çok toplumsal değerlerin bekçisi rolünü 
üstlenmesine yol açabilir.  

Yine temel hakla çatışan anayasal kurallarının temel hakkı sınır-
landırabilir nitelikte olması göz ardı edilmemelidir. Hukuki (anayasal) 
değerlerin belirlenmesinde dar yorum yapılmaz ise, temel haklar aley-
hine sınırlandırma olanaklarının enflasyonu ile karşılaşılabilir. Özellikle 
tüm anayasal yetki normlarının içeriğinden toplum çıkarları türetilmesi 
ve bunların tartımda temel hakkı dengeleyen anayasal değerler olarak 
kullanılması devlet alanının aşırı genişletilmesi anlamına gelir66. 1982 
Anayasası’nın devleti kutsayan temel felsefesi göz önüne alındığında, 
kritik siyasi ve sosyal konulara ilişkin davalarda, Mahkeme’nin işlevinin 
değerler tartımından değerler yaratımına uzanma tehlikesi mevcuttur.  

Bununla birlikte, Türk Anayasa Mahkemesi’nin, sınırlamasız gö-
rünümlü temel haklar bakımından giderek daha sık başvurduğu –diğer 
anayasa kurallarıyla sınırlılık- yaklaşımını ortaya koyduğu bazı kararlar 
doktrinde kabul görmüştür. 

Sözgelimi, Avukatlık Kanunu’nun, görevlerinden ayrılan "adli, 
idari ve askeri yargı yargıç ve savcıların" son beş yıl içinde hizmet gör-
dükleri yargı çevresinde, iki yıl avukatlık yapmalarını yasaklayan hük-
münü denetleyen Anayasa Mahkemesi, 48. maddede bir sınırlama ne-
deni öngörülmediğinden yola çıkmaktadır. Mahkeme'ye göre normdaki 
sınırlama, çalışma ve sözleşme özgürlüğüne ilişkin Anayasa normundan 
kaynaklanmayacaktır Ancak bu sınırlamanın dayanağı, anayasal değerler 
arasında yer alan "hukuk devleti " ve "yargı bağımsızlığı”dır67.  

"Anayasa'nın 48. maddesinde de, herkesin, dilediği alanda çalışma 
ve sözleşme hürriyetlerine sahip olduğu belirtilirken bu özgürlük için bir 
sınırlama nedeni öngörülmemiş ise de dava konusu kuralla getirilen 
sınırlama, bu maddeden değil, Anayasa'nın mahkemelerin bağımsızlığı 
ilkesini düzenleyen 138. maddesinden kaynaklanmaktadır. 

                                                      
65 De Oliveira, http://www.enelsyn.gr/papers/w15/Paper%20by%20Renata%20 Camilo 

%20de%20Oliveira.pdf,  
66 Kanadoğlu, s. 144-145  
67 Oder, KHPT, 2012, s. 153; AYMK, E. 2001 / 309, K. 2002 / 91, K.T. 15.10.2002 
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"Taraflardan birinin davasını üstlenen bir avukatın kısa bir süre 
önce o mahkemede hakim veya savcı olarak görev yapmış olması, karşı 
tarafta ve toplumda kuşku ve rahatsızlık yaratabilir. Yargıya bir etkinin 
yapılması kadar, yapılabilmesi olasılığı da adaleti olumsuz yönde etkile-
yerek sonuçta yargı bağımsızlığını zedeler." 

 Anayasa Mahkemesi, CMUK 305‘in temyiz yoluna cezaların 
nitelikleri ve kişi bakımından sonuçları dikkate alınmaksızın getirdiği 
parasal sınırın Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırılığına hükmettiği 
bir diğer kararda da, Anayasa’nın 141. ve 142 madde hükümlerinin hak 
arama hürriyetinin kapsamının belirlenmesindeki rolünü ortaya koy-
muştur68.  

“Hak arama özgürlüğü Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenmiş 
ve anılan maddede hak arama hürriyeti için herhangi bir sınırlama ne-
deni öngörülmemiş ise de mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, 
işleyişi ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceğini öngören Ana-
yasa’nın 142. ve davaların mümkün olan süratle sonuçlandırılmasını 
ifade eden Anayasa’nın 141. maddelerinin, hak arama hürriyetinin kap-
samının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiği açıktır.”  

Avukatlık Kanunu ile ilgili kararda, Anayasa 138. maddenin ça-
lışma özgürlüğü bakımından gösterdiği sınırlayıcı işlev, 138. maddenin 
hukuk devleti, adil yargılanma gibi başka anayasal değerler ve temel 
haklarla doğrudan bağlantılı olduğu da göz önüne alındığında hem sonuç 
hem de kanıtlama bakımından “iyi uygulama”dır.  

Fakat, CMUK 305 maddeyle ilgili kararda, hak arama özgürlüğü 
bakımından sınırlamanın Anayasa 141. ve 142. maddelerinden türetil-
mesi hususunda bazı çekinceler ileri sürülebilir. Devlet organlarının 
yetki ve görevlerini düzenleyen anayasa kuralları gibi, kamu makamla-
rını belli bir hedefi gerçekleştirmekle yükümlü kılan anayasa kurallarının 
hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında kullanılmaması yerinde olurdu. 
Anayasa 141/3 md. uyarınca, davaların en az giderle ve mümkün olan 
süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir. Bu hüküm, daha çok yar-
gılama ve yargılamayla ilgili organizasyonel tedbirlere yönelik bir di-
rektif olarak yorumlanmalıdır.  

Takdir edilmelidir ki, Anayasa 141/3 md. hükmünün gerçekleş-
mesi salt yargı organına yüklenen bir ödev değildir. Yasamanın da adil 
yargılanma hakkının bu boyutunun gerçekleşmesi için pozitif tedbirler 
almasını gerektirir. Yine bu görev, sanığın hakkaniyete uygun yargı-
lanma hakkını göz ardı etmek pahasına öngörülmüş değildir. Bu tür hü-
kümlerin temel hak sınırlamasında “çağrılması” istisna olmalı ve den-

                                                      
68 AYMK, Esas: 2006/65, Karar : 2009/114, K.T. : 23.7.2009, R.G. 07.10.2009, s. 

27369 
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geleme göz ardı edilmemelidir. Şüphesiz burada da 13. maddedeki ilke-
lerin uygulanması ve kararda somutlaştırılması şarttır.  

Bununla birlikte, ilkesel olarak, neden “bazı” anayasa kurallarına 
temel hak sınırlamasında başvurulmamalıdır sorusuna tatmin edici bir 
yanıt bulmak kolay görünmemektedir. Ancak, gerekçesiz, vardığı so-
nuçla kendini kanıtlamaya çalışan yargı kararlarının her zaman karşı-
mıza çıkabileceği gerçeği69, temel hak güvencelerini etkisiz kılma riskini 
de beraberinde getirdiğinden anayasal değerlerin temel hak denetiminde 
kullanması bakımından bir sınır yaratmayı gerekli kılıyor.  

 Benzer kaygılar Alman hukukunda da dile getirilmiştir. Sözge-
limi, Alman Anayasası’nın 20. maddesinin70 değindiğimiz anlamda bir 
anayasal değer olduğu konusunda bir tartışma bulunmayıp görüş birliği 
vardır. Fakat Federal Alman AYM’nin “anayasal değerler” çerçevesini 
çok geniş yorumladığı, zaman zaman anayasal yetki dağılımına dair 
normları – giderek neredeyse tüm anayasa normlarını- da bu kapsamda 
değerlendirdiği eleştirisi dikkate alınmalıdır71.  

Türk Anayasa Mahkemesi’nin bu kapsamda ele alınacak son kara-
rında, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 240. maddesinin 
(3) fıkrasındaki tanık dinletme hakkını sınırlayan düzenlemesinin Ana-
yasa’ya uygunluğu denetlenmiştir. Mahkeme’ye göre, “Davaların en az 
giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir” 
hükmünün (AY md. 141) amacı yargılamanın sürüncemede kalmasını 
önlemek, tarafları uzun süren gecikmelere karşı korumaktır. Öte yandan, 
“adil yargılanma hakkı”nın unsurları arasında önemli bir yer tutan “si-
lahların eşitli ği” ilkesi, davanın tarafları arasında yargılama sırasında 
usul hükümleri yönünden eşit konumda bulunma, taraflardan birine de-
zavantaj, diğerine avantaj sağlayacak kurallara yer vermeme esasını 
içermekte, diğer bir deyişle davanın tarafları arasında hakkaniyete uygun 
bir dengenin varlığını gerekli kılmaktadır: 

  

                                                      
69 Oder, Yorum Yöntemleri, s. 2 
70 Basic Law [md. 20.] Devletin ana ilkeleri; direnme hakkı 

(1) Almanya Federal Cumhuriyeti, demokratik ve sosyal bir Federal Devlettir. 
(2) Egemenlik tümüyle halkındır. Halk, egemenliğini, seçimler ve oylamalar aracılı-
ğıyla ve yasama, yürütme ve yargı yetkileriyle donanmış özel organlar eliyle kullanır. 
(3) Yasama, anayasal düzene, yürütme ve yargı organları ise yasa ve hukuka 
bağlıdırlar. 
(4) Bu Anayasa düzenini ortadan kaldırmak isteyen herkese karşı, başka bir çözümün 
bulunmaması halinde, bütün Almanlar direniş hakkına sahiptir. 

71 Heun Werner, s. 195 
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“Tanık adreslerinin taraflarca mahkemeye sunulması esasını, da-
vanın her iki tarafı için de kabul eden itiraz konusu kural, adil yargı-
lanma unsurları içinde yer alan “makul süre içinde yargılanma” ve 
“silahların eşitli ği” ilkelerine, bu bağlamda Anayasa'nın 2. ve 36. mad-
delerine aykırı değildir” 72.  

Anayasa Mahkemesi’nin bu tarz davalarda Anayasa 36. madde-
deki hakkın iki boyutunu; hak arama / adil yargılanma haklarını karşı-
lıklı dengelemesi mümkün olabilir. İNCEOĞLU’na göre hakkaniyete 
uygun yargılanma hakkı mahkemeleri delilleri etkili biçimde ele alma ve 
değerlendirme yükümlülüğü altına sokar. Makul sürede yargılanma 
hakkı ise adil yargılanma hakkının önemli bir parçası olmakla birlikte, 
aynı hakkın diğer yönü olan hakkaniyete uygun yargılanma hakkıyla 
ölçülülük denetimi yapılarak dengelenmelidir73. Kanımca hukuk yargıla-
ması bakımından daha işlevsel olabilecek bu yorumun ceza yargılaması 
bakımından aynen kabulü noktasında somut olayın niteliklerini hesaba 
katan özel bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. İNCEOĞLU da somut 
kararda makul sürede yargılanma hakkı ile hakkaniyete uygun yargı-
lanma hakkı bakımından dengelemenin layıkıyla yapılmadığı kanısında-
dır. Mahkeme’nin tanığın duruşmada dinletilmesi imkanını otomatik 
olarak sona erdiren kuralı denetlerken yargılamanın hangi aşamada ol-
duğu, tarafların konumu ve davanın özellikleri gibi öğeleri dikkate al-
madan kuralı Anayasa’ya uygun bulması bu kanıyı desteklemektedir. 

Anayasa 141. madde gibi daha çok devletin temel organlarının iş-
leyişine yönelik bir biçimde kaleme alınmış ve temel haklar bölümünde 
düzenlenmemiş bu tür hükümlerin, adil yargılanma hakkını destekleyen 
hükümler olarak yorumlamak daha yerinde görünmektedir. Böylece, adil 
yargılama hakkının korunması hedefi kaybedilmeden, Anayasa’nın bü-
tünlüğü ilkesi gereği, söz konusu hükümleri değerlendirme olanağı or-
taya çıkacaktır74.  

Anayasa Mahkemesi’nin gerek sınırlamasız görünümlü temel 
haklar, gerekse yasayla sınırlama kaydı içeren temel haklarla ilgili içti-
hadını 2001 değişikliklerinin yol açtığı zorunlu bir arayış olarak nitele-
mek sanırım yanlış olmaz. Mahkeme, özellikle 2010 yılından sonra ver-
diği kararlarında Anayasa’da sınırlama nedeni (ve yasa kaydı) içermeyen 
temel haklar bakımından, Federal Alman Mahkemesi’nin [FAAYM] 
içtihadını izleme eğiliminde görünmektedir. Alman Anayasasında, bilim 
ve sanat özgürlüğü75, din ve vicdan özgürlüğü76, gibi temel haklar bakı-
                                                      
72 AYMK, Esas: 2012/69, Karar: 2012/149, R.G. 13.02.2013-S. 28558 
73 karş. İnceoğlu, “Adil Yargılanma Hakkı”, içinde: İHAS ve Anayasa, s. 256 
74 karş. İnceoğlu, “Adil Yargılanma Hakkı”, s. 285 
75 BL (md. 5/III) “Sanat ve bilim, araştırma ve öğretim serbesttir. Öğretim özgürlüğü 

Anayasa’ya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.” 
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mından sınırlama nedeni öngörülmemesi ve FAAYM’nin bu özgürlükle-
rin içeriğini oldukça geniş yorumlaması bu kapsamda bazı sınırlamaların 
kabulünü de gerekli kılmıştır.  

Bir temel hakkın kapsamına korunan özgürlük ile daha uzak iliş-
kisi bulunan insan davranışlarını da dahil eden bir yorum, özellikle o 
temel hakkın norm alanı farklı özgürlüklerin kullanımıyla etkileşime 
açıksa, temel hak çatışması kaçınılmazdır. Gerek uluslar arası insan 
hakları mahkemeleri gerekse ulusal anayasa mahkemelerinin hak yaratıcı 
içtihadı da bu tür çatışmaları nadir olmaktan çıkaracak bir diğer faktör-
dür. Bu nedenle, sınırlamasız görünümlü temel hakların “üçüncü kişinin 
çatışan temel hakları” ve/veya “anayasal değerdeki diğer ilkeler” ile sı-
nırlanabilmesi kabul edilmiştir.  

Bununla birlikte, sınırlamasız görünümlü bir temel hakkın, Ana-
yasa Mahkemesi’nin ifadesiyle, “diğer anayasa hükümleriyle” sınırla-
ması bakımından haklı bazı endişeler mevcuttur. Diğer yandan Anayasa 
Mahkemesi içtihadında bunun sınırlı örneklerine 1961 Anayasası döne-
minde de rastlamak mümkündü77. Sonuç olarak basit yasa kaydı içeren 
haklarda olduğu üzere burada da soyut ve genel sınırlamaların Anayasa 
13. maddedeki ilkeler ışığında katı denetiminin önemi yadsınamaz.  

Bir diğer husus, “diğer anayasa kuralları ile sınırlama” yaklaşı-
mında, Anayasa’nın 2. ve 3. maddelerinde yer alan ilkelerin, sınırlamaz-
sız görünümlü temel haklar bakımından bir sınır olarak kullanılıp kulla-
nılamayacağıdır. Anayasa Mahkemesi’nin bu seçeneği dışlamadığı, ak-
sine mümkün gördüğü söylenebilir. Diğer yandan, bu yorum temel hak-
lar açısından eski katmerli sınırlama sistemini aratacak sonuçlara da da-
vetiye çıkarabilir. 

Değişmezlik yasağının kapsamındaki anayasal ilkelerin Ana-
yasa’nın başka maddeleriyle (de) korunduğu örnekleri bundan ayrı tut-
mak gerekir. Sözgelimi laiklik ilkesinin ve “vicdan, dinî inanç ve ka-
naat” özgürlükleri bakımından hem bir güvence hem de sınır olarak 
kullanılabileceği ifade edilmektedir.78 Bu ilke Anayasa 24. maddede 
ayrıca somutlaşmıştır. Bu tür örneklerde, çatışma durumunda Anayasa 2. 
maddedeki ilkeler yerine şüphesiz diğer anayasa kuralına gidilebilir.  

Doktrinde ODER, Anayasanın Başlangıç kısmı 8. paragrafında yer 
alan ve yoruma olanak tanıyan ifadenin, özel sınırlama nedeni içeren hak 
                                                                                                                                 
76 BL (md. 4) Din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunula-

maz 
77 Örnek Anayasa Mahkemesi kararları için bkz. Oder, KHPT, 2012, s. 142 
78 Bu noktada, sınırlamanın sınırı olarak laik cumhuriyetin gereklerine uygunluk da 

anımsanmalıdır. bkz. TOKUZLU Lami Bertan, “Düşünce Vicdan ve Din Özgür-
lüğü”, içinde: İHAS ve Anayasa, s. 350  
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ve özgürlükler bakımından sınırlama nedeni türetmede kullanılmaması 
gereğini vurgulamaktadır.79 Bu görüşü sınırlamasız görünümlü temel 
haklar bakımından da aynen benimsemek özgürlükler lehine bir yorum 
olacaktır. TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU da, 1982 Anayasasında Başlangıç 
metninin temel hakları bağlayıcı görülmesi halinde, liberal ve demokra-
tik bir haklar repertuarına olanak kalmayacağını ifade etmiştir.80 

Türk Anayasa Mahkemesi’nin uluslararası insan hakları hukukunu 
yaratan organların içtihadına mesafeli duruşu ise temel haklar alanındaki 
bir başka sorun alanıdır. Mahkeme’nin AİHM içtihadı üzerinden giderek 
tam aksi sonuçlara ulaştığı kararları var. Mahkemesi’nin bazı kararla-
rında gerçek anlamda bir temel hak ve özgürlük denetimi yapmadığı 
yorumuna katılmamak da mümkün değildir. Bu tarz kararlar Anayasa-
daki temel hak güvencelerini hayali hale getirmektedir.81 

Neticede, konumuz açısından ifade etmek gerekirse, Türk Anayasa 
Mahkemesi’nin son dönemki içtihadına yönelik eleştiriler, temel hak-
larla ilgili kararlar üzerinde daha fazla haklılık kazanıyor. Bununla bir-
likte, beklenen yoğunlukta olmasa da iyi örnekler de mevcut. (örneğin 
Anayasa 138. maddeyi kullandığı Avukatlık Kanunu ile ilgili karar gibi) 
Fakat Mahkeme, kararlarında izlediği yöntem ve muhakemeyi kısa sü-
rede değiştirebilmektedir. Bir istikrar sorunundan kesin biçimde söz 
edilebilir. 

Anayasa metnine dönersek, 2001 değişikli ğiyle 1982 Anaya-
sası’nın özgürlük çıtası birkaç adım ileri gitmiş olmakla birlikte, hâlâ 
özel sınırlama sebeplerinin gözden geçirilmesi ve bazı temel haklar ba-
kımından ek güvence kayıtlarına yer verilmesi gereksinimi mevcut.82 
İkinci olarak Anayasa’da “diğer temel haklarla çatışma”ya bir temel hak 
kaydı olarak yer vermek tartışılabilir. Bunun pozitif anayasa kuralına 
dönüşmesi yararlı olabilir. Burada da, bu kaydın bir genel sınırlama ku-
ralı gibi yorumlanma eğilimi ortaya çıkabilir. Elbette özel sınırlama ne-
denleri açığı ve fazlası da on yılı aşan uygulamadan çıkan sonuçlar ışı-
ğında ele alınmalı. Ancak ne kadar iyi bir tasarım yapılırsa yapılsın, te-
mel hakların yapısal nitelikleri dolayısıyla, bütün olasılıkları öngörüp 
                                                      
79 Oder, Yorum Yöntemleri, s. 30 
80 Tanör-Yüzbaşıoğlu, s. 142-143 
81 Bu yönde bkz: Oder, KHPT, 2012, s. 139 vd. Eleştirilen kararlar sadece Anayasa’ya 

uygunluğun saptandığı örnekler değildir. Örneğin Anayasa Mahkemesi, Harçlar Ka-
nunu 28/I-a maddesini iptal ettiği kararda 13. maddeyle ilgili aşamalı bir inceleme 
yapmamış, ilgili yasa hükmünün bireylerin hak arama özgürlüğünü engelleyici nite-
lik taşıdığından bahisle Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırı olduğunu belirt-
mekle yetinmiştir. E. 2009/27; K. 2010/9; K.T.: 14.01.2010 R.G. 17.03.2010, S. 
27524 

82 Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku I, s. 81 vd. 
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ona cevap veren bir anayasa ya da haklar bildirgesi ortaya koymak 
mümkün değildir.83 Bu nedenle asıl görev Yüksek Mahkeme’ye düşü-
yor.84 

Anayasa Mahkemesi’nin temel haklara ilişkin ortaya koyduğu içti-
hat, bireysel başvuru yolunun hayata geçmesiyle çok daha büyük önem 
kazanmıştır. Mahkeme’nin bu iki işlevinin çıktıları arasında ciddi bir 
etkileşim doğacaktır. Bir rekabet beklentisi bilemiyorum fazla mı iyim-
serlik olur. Sadece bununla da kalmıyor; temel hakların soyut güvencele-
rini hayata geçiren bireysel başvuru kararları hem kamu makamları ba-
kımından saptanan ihlali giderme, ihlali yinelememe yükümlülüğü yara-
tıyor hem de bireylerin özgürlüklere ilişkin algısını biçimlendiriyor. Bu, 
özneler açısından haklara sahip çıkmayı teşvik eden bir işleve de sahip.85 
Neticede Anayasa Mahkemesi’ne düşen sorumluluk Eylül 2012’ den bu 
yana çok daha büyük. 

 
SONUÇ 
Türk Anayasa Mahkemesi’nin anayasanın temel haklar rejimini 

dramatik biçimde değiştiren 2001 tarihli anayasa değişikliklerine yakla-
şımı birkaç açıdan ele alınabilir. 2001 tarihli değişiklikler ile 1982 Ana-
yasası’nın özgürlük çıtası birkaç adım yukarı gitmiş olmakla birlikte, 
anayasal düzenlemenin yargı kararları ile hayata geçtiğini savunmak 
mümkün görünmemektedir. Burada temel görev şüphesiz AYM’ne düş-
mektedir. Anayasa 90/son hükmünü gereğince kullanan bir Anayasa 
Mahkemesi esasen tüm diğer yüksek mahkeme ve dolayısı ile genel 
mahkemelerin içtihadını olumlu yönde etkileyebilir. Ne yazık ki bu im-
kan nadiren kullanılmaktadır.  

Şüphesiz bir temel hakkın objektif / nesnel sınırları, sınırlılığı 
beraberinde getirir. Ancak bu noktadaki terminolojik tutarsızlık AYM 
                                                      
83 Oder, Kurultay, 2012, s. 208  

84 “Temel hak ve özgürlüklere ilişkin normatif yapılar türdeş olamadığından, normatif 
yapılara göre uygulanacak yorum yöntemleri ve somutlaştırma da aynı olamaz. Ana-
yasa Mahkemesi'nin normatif yapıların özelliklerini dikkate almış gözüken kimi ka-
rarları bulunmakla birlikte, bunlar yöntemsel bakımdan tutarlı ve bütüncül değildir; 
tersine çelişkilidir.” bkz. Oder, KHPT, s. 216; “Mahkemenin çok takdir edilmesi ge-
reken bazı kararları bulunmakla birlikte, genel olarak kararlarında bir hukuk veya yo-
rum teorisi izlediğini hatta bazı kararlarında ele aldığı hükmün anayasaya neden uy-
gun veya aykırı olduğunu ciddi biçimde gerekçelendirmeye çalıştığını düşünmüyo-
rum.”. aynı yönde bkz. Uygun, içinde: Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm So-
mutlaşması, KHPT, 2012, s. 317 vd.  

85 Bireysel başvurunun bu işlevi hak geliştirici yargısallaşma olarak nitelenmektedir. 
Bkz. Oder, “Türkiye’de Anayasa ve Anayasa Yargısı”, s. 204, ve dn (8): 
http://www.konrad.org.tr/23.%20Journalisten%20tr/191-208.pdf, (E.T. 11.11.2013) 
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içtihadını anlaşılır kılmayı güçleştirdiği gibi sınırlama olanaklarını temel 
hak aleyhine genişletmektedir. Temel hakkın bir diğer temel hak ile ça-
tışması durumu ise, uygulama bakımından belki zorlu, fakat daha de-
netlenebilir bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Burada anayasal uy-
gulamanın gerek doktrin gerekse AİHM içtihadından beslenmesi bir 
zorunluluktur. Ancak bunu yaparken Anayasa ile AİHS’in bütünüyle 
aynı norm yapılarına ve güvence çıtasına sahip olmadığı86 göz ardı edil-
memelidir.  

AYM içtihadında sınırlamasız görünümlü temel haklar bakımın-
dan en güvencesiz durum ise, temel hakların diğer anayasa kurallarıyla 
sınırlılığı yaklaşımının izlendiği kararlardır. Temel haklar -şüphesiz- 
anayasanın bütünlüğü ilkesi uyarınca hem diğer temel haklarla hem de 
anayasal ilkelerle sınırlıdır. Ancak, temel hakkın “diğer anayasa kuralla-
rıyla sınırlanması”, etkili bir 13. madde denetiminin yokluğunda, sözde 
“hukuksal” gerekçeyle inşa edilmiş kararlara açık çek anlamına gelecektir.  

Normatif düzenleme gerekleri ise birkaç başlıkta özetlenebilir; 
Öncelikle anayasadaki temel hak düzenlemeleri bütüncül bir bakışla ele 
alınarak özel sınırlama sebeplerinin gözden geçirilmesi ve bazı temel 
haklar bakımından ek güvence kayıtlarına yer verilmesi gereksinimi 
mevcuttur. Ayrıca sınırlamasız görünümlü temel haklar bakımından “di-
ğer temel haklarla çatışma”ya bir anayasal sınırlama kaydı olarak yer 
vermek tartışılabilir. Bu seçeneğin uygulamada bazı haklar için kade-
meli, bazı haklar içinse katmerli sınırlama rejimine dönüşme riski göz 
ardı edilmemelidir. Yine özellikle Anayasa’nın başlangıç metninden 
çıkarılabilecek soyut anayasal ilkelerin bir “sınır” olarak kullanılması 
kategorik olarak reddedilmeli, ilgili maddesinde özel sınırlama nedeni 
yer alan temel haklar bakımındansa sınırlı sayım ilkesi esnetilmemelidir.  

Sonuç olarak Anayasa’da 1982 Anayasası’nın otuz, 2001 değişik-
liklerinin on yılı aşan deneyiminden hareketle gerekli düzenlemelerin 
yapılması öncelikli görülmelidir. Bununla birlikte hiçbir anayasal dü-
zenlemenin “sınırlama” meselesini bütünüyle çözemeyeceği gerçeği, 
anayasa yargısal yorumun ve anayasal güvencelerin önemini ortaya ko-
yar. Bu noktada, Türk AYM’nin anayasa şikayeti yolu ile önüne gelen 
başvurularda bir temel hak mahkemesi kimliğini giderek daha fazla be-
nimsemesi belki uzun vadeli ancak kalıcı bir çözüm olarak görülebilir.  

 
 
 
 
 

                                                      
86 Farklılıkların çoğu zaman anayasa lehine olduğu vurgulanmalıdır.  
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6360 SAYILI KANUN HAKKINDA B İR YORUM 

(A COMMENTARY ON LAW NO.6360) 
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ÖZET 
6360 sayılı Kanun, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel 

demokrasinin sağlanması ilkelerine vurgu yapmak suretiyle birçok yeni 
düzenleme öngörmektedir. Küreselleşme vurgusu ve vatandaş odaklılık 
bu ilkelerin merkezinde olacaktır. Bu ilkelerin hayata geçirilmesi adına 
getirilen büyükşehir merkezli yeni yapılanmanın ise uygulamada, yerel 
demokrasinin gerçekleşmesinden çok, merkezin yerel yönetimler üzerin-
deki idari vesayetinin artmasına, vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin kar 
getiren hizmetlere dönüşmesine neden olabileceğini söyleyebiliriz. 

 
Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, halkın katılımı, yerel de-

mokrasi, vatandaş odaklı kamu hizmetleri, küreselleşme, idari örgüt-
lenme. 

 
ABSTRACT 
Law No.6360 introduces many new provisions referring to the 

principles like empowerment of local self-government authorities and 
local democracy. Emphasis on globalization and citizen-oriented 
policies are supposed to be at the center of those principles. However, 
metropolitan municipality-based new administrative local organization 
is possible to serve for the increase of administrative tutelage/tutelle 
administrative of central government over local authorities and 
transformation of citizen-focused public services to profit-generating 
ones more than realisation of local democracy. 

 
Keywords: Local authorities, popular participation, local democracy, 

citizen-oriented public services, globalization, administrative organization. 
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GİRİŞ 
Bir Bakanlar Kurulu tasarısı yoluyla Türkiye Büyük Millet Mecli-

sine(“Meclis”) iletilmiş olan 6360 sayılı Kanun1 metni, merkezi yöne-
tim-yerel yönetim ölçeğinde ve yerel yönetimler arası yetki ve görev 
paylaşımı konusunda yenilikler içermektedir. Tasarının genel gerekçe-
sinde2, bir coğrafi alan içinde birden fazla yetkili birimin varlığının plan-
lama ve koordinasyonda zafiyet yarattığı ve kaynak israfına neden ol-
duğu tespitinin ardından; sanayileşme, ulaşım ve çevre gibi alanlarda 
artan sorunların küçük ölçekli yerel yönetimler tarafından giderilmesinin 
mümkün görülmediği, bu nedenle uygun ölçekte yeni yerel yönetim bi-
rimleri oluşturulmasının hedeflendiği dile getirilmiştir. 

Genel gerekçede ayrıca, büyükşehir merkezli yeni yapılanmanın 
altında yatan temel motif olarak küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan 
yeni idari yönetim anlayışına vurgu vardır. Vatandaş odaklılığın esas 
olduğu bu model önerisinde, yerel hizmetlerin niteliği kadar, vatandaşla-
rın yönetime katılmasının da hedeflendiğinin altı çizilmiştir. Kısacası 
kamu hizmetlerinde etkinlik ve vatandaş katılımı üzerinden bir yerel 
demokrasi vurgusu söz konusudur. Gerekçe bu motifler üzerinden ku-
rulmuşken, kanunun yapım sürecinden başlayarak söz konusu hedeflerin 
nasıl somutlaştırıldığı noktaları üzerinde durmakta fayda vardır. Bu ne-
denle, öncelikle tasarının ve konuyla bağlantılı kanun tekliflerinin görü-
şüldüğü komisyon aşamasına dikkat çekmek ve yasayı sonuçları itiba-
riyle değerlendirmek önem kazanmaktadır3. 

 
 

                                                      
1 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanun, 
Kabul Tarihi: 12.11.2012. R.G. Tarih- Sayı: 6.12.2012- 28489. Söz konusu Kanuna 
karşı, Anamuhalefet partisi milletvekilleri tarafından iptal davası açılmış ve Anayasa 
Mahkemesi kısmi iptal kararı vermiştir. Yazının kaleme alındığı dönemde Mahke-
menin gerekçeli kararı yayımlanmamıştır. http://www.anayasa.gov.tr/Gundem/ De-
tay/507/,[e.t.22.12.2013]. Anamuhalefet partisinin iptal davası dilekçesi için Bkz. 
http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/2013/01/DavaDilekcesi.pdf, 
[e.t.18.12.2013]. 

2 Esas Komisyon Raporu: Yasama Dönemi 24, Yasama Yılı 3, Sıra Sayısı 338; 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss338.pdf, [e.t.18.12.2013]. Bundan 
sonra tasarı metni ve komisyon aşamasına yapılacak atıflarda bu belge dikkate alına-
caktır.  

3 Bu çalışma, 6360 sayılı Kanun hakkında Ar. Gör. Oğuzhan Keskin tarafından yapılan 
sunumun ardından, yorumcu sıfatıyla tarafımdan dile getirilen hususlara ilişkindir. 
Bu nedenle ilgili Kanun bakımından, belirli başlıklara gönderme yapılarak sınırlı bir 
değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. 
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1. 6360 SAYILI KANUNUN KOM İSYON AŞAMASI TAR-
TI ŞMALARI 

TBMM Başkanlığı tarafından tasarının, esas komisyon olarak 
İçişleri Komisyonunda, tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda görüşülmesi karara bağlanmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunun “ 
işlerin yoğunluğu nedeniyle görevin yapılamayacağına” ili şkin bir yazı 
göndermek suretiyle raporunu sunmadığı, tasarıya koyulan muhalefet 
şerhlerinde dillendirilmiş ve kanunla ilgili TBMM sayfasında bu husus 
teyit edilmiştir4. Yerel yönetim yapılanmasında, esaslı değişiklik getiren 
ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği bilgi uyarınca bütçeye aylık 
250 milyon TL, yılda toplam 3 milyar TL ek maliyet getirme özelliğine 
sahip böyle bir düzenleme hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunun görü-
şünün alınamamış olması çokça eleştirilmi ştir5. 

Komisyon aşamasında tasarıya koyulan muhalefet şerhlerinde 
eleştirilen hususlardan bir diğeri de, yerel yönetim örgütlenmesinde 
önemli değişiklikler getiren böyle bir yasa tasarısı hakkında Anayasa 
Komisyonunun görüşünün alınmamasıdır. Bunun kaynağında ise, Ana-
yasada tanınan bazı mahalli idare tüzelkişiliklerinin kaldırılması ve bü-
yükşehir temelli yeni bir yapılanmaya geçilmesi nedeniyle, mevcut ana-
yasa hükümlerine aykırılık sorununun bertaraf edilmesi endişeleri yat-
maktadır. Fakat muhalefetin bu talebi Meclis Başkanlık Divanı tarafın-
dan dikkate alınmamıştır. 

8 Ekim 2012 tarihinde Meclis Başkanlığına iletilmiş olan tasarı 
aynı gün komisyonlara sevk edilmiş, 21 Ekim 2012 tarihinde esas ko-
misyon raporu tamamlanmış ve nihai olarak 31 Ekim 2012 tarihinde 
metin komisyondan çıkmıştır.12 Kasım 2012 tarihinde de Meclis 6360 
sayılı Kanunu kabul etmiştir. Yaklaşık 1 ay içinde yapılan böyle kap-

                                                      
4 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira 

_no=111710, [e.t.22.12.2013]. 
5 Esas Komisyon Raporu, s.49. TEPAV raporlarına göre, 2011Mevzuat Hazırlama Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, yürürlüğe konulması halinde etkisi on 
milyon TL’yi geçecek olan kanun ve KHK taslakları için, düzenleyici etki analizinin 
yapılması gerektiğine; oysa 6360 sayılı Kanun için bunun ihmal edildiği veya yapıl-
dıysa bile kamuoyuyla paylaşılmamasının şeffaflık ve hesapverebilirlik açısından 
önemli bir eksiklik olduğuna ilişkin iki rapor için Bkz. Emre Koyuncu, N. Tunga Kö-
roğlu, “Büyükşehirler Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”, TEPAV Yayınları, Ka-
sım 2012; Emre Koyuncu, “Yenilenen Yerel Yönetim Sisteminde Belediye ve İl Özel 
İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alacakları Payların Karşılaştırmalı 
Analizi”,TEPAV Yayınları, Kasım 2012. Bu raporlara göre, genel bütçe vergi gelirle-
rinden yerel yönetimlere ayrılan paylarda yapılan değişikliklerin 2011 yılı fiyatlarıyla 
3,2 milyar TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. 
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samlı bir düzenlemenin kamuoyu tarafından tartışılması ise birçok kanun 
bakımından olduğu gibi mümkün olamamıştır. 

Komisyon aşamasında olgunlaşan metinler olan kanunların anaya-
saya uygunluk denetiminde, bu süreçte ortaya çıkan hukuka aykırılıklar 
denetim dışı kalmaktadır. Anayasanın 148. Maddesi uyarınca, kanunla-
rın şekil bakımından denetiminde, son oylamada öngörülen çoğunluğa 
erişilip erişilmediği hususuna yönelik inceleme yapılır6. Anayasada 
açıkça belirtilmediği takdirde, kanunlar bakımından komisyon aşaması 
bir bakıma takdiri niteliğe bürünmektedir. Oysa İçtüzük uyarınca, ko-
misyonlar kendilerine havale edilen tasarı ya da tekliflerin öncelikle 
anayasaya uygunluğunu denetler(Madde 38). Teziç, bu denli önemli bir 
işlevi olan komisyon sürecinin, Anayasada açıkça gönderme olmasa da 
ihmal edilemeyeceğini; zira bazı durumlarda esasa etki edebilecek ak-
saklıkların meydana gelmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir7. 

Anayasa uyarınca, siyasi partilerin milletvekili sayılarıyla orantılı 
olarak meclis çalışmalarına ve bu arada komisyonlara katılmaları sağ-
lanmalıdır(Madde 95). Amaç unsurunda kamu yararını barındırması ge-
reken kanunların yapımı aşamasında muhalefetin katılımıyla gerçekleşti-
rilen tartışmalar, temsili demokrasinin handikaplarının giderilmesi ba-
kımından esaslı bir araç niteliğindedir. Dolayısıyla, komisyonların mu-
halefet üyelerini barındırması yanında, muhalefetin etkin bir şekilde ka-
nun yapım sürecine dahil olması da sağlanmalıdır. 6360 sayılı Kanunun 
komisyon aşaması ise bu bakımdan sorunludur. 

 
2. 6360 SAYILI KANUNUN YEREL DEMOKRAS İ YÖNÜ 
6360 sayılı Kanun Mecliste kabul edildikten sonra, hatırlanacağı 

üzere Şişli ilçesine bağlı Ayazağa, Maslak ve Huzur mahallelerinin Sarı-
yer ilçesine bağlanması noktasında bir muhalefet oluşmuş ve mahalle 
sakinlerinin iradesi dikkate alınmadan katılmanın gerçekleştirilmesi 
eleştirilmi ştir. Bu dönemde Şişli Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanu-
nunun 15.maddesi uyarınca, “Belediye, belde sakinlerinin belediye hiz-
                                                      
6 Örneğin, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili iptal davasında, kanun teklifinin T.B.M.M. Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmesi sürecinde iktidar parti-
sine mensup yüzü aşkın milletvekilinin salonu doldurması nedeniyle muhalefet mil-
letvekillerinin Komisyona katılamadığı konusu gündeme getirilmiştir. Mahkeme, 
148. Madde hükmünü hatırlatarak, kanunların şekil denetiminde sınırlı bir inceleme 
yapabileceğini, Mecliste yapılan son oylamanın önceki aşamadaki bütün eksiklikleri 
gidereceğini belirtmiştir. E. 2012/48, K.2012/75, KT. 24.5.2012, R.G. Tarih-Sayı: 
06.10.2012-28433.  

7 Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, Gözden Geçirilmiş 15. 
Bası, 2012, ss.50-51,224.  
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metleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu 
yoklaması ve araştırması yapabilir.” kuralından hareketle, katılmanın 
halka sorulması gerektiği yönünde açıklama yaparak, sembolik bir refe-
randum yapmaya karar vermiştir8. Referandum gerçekleştirilemese de, 
bu girişim önemli bir tartışmaya kapı aralamıştır: Seçimle iş başına gelen 
yerel yönetimlerin işleyiş ve organizasyonuna ilişkin kararlarda, seç-
menlerin iradesinin önemi nedir? 

1982 Anayasası, temsili vekalet anlayışını benimsemiş ve bu doğ-
rultuda, sadece anayasa değişiklikleri bakımından halkın katılımının 
sağlandığı halkoylaması kuralını getirmiştir. Söz konusu halkoylaması, 
zorunlu ya da elde edilen çoğunluğa göre ihtiyari olabilmektedir(Madde 
175). Anayasanın 90. Maddesi bağlamında usulüne uygun olarak yürür-
lüğe girmiş bir uluslararası anlaşma olan Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı9, yerel yönetimlere ilişkin kararlarlarda(Madde 4/6-çe-
kince var) ve sınır değişikliklerinde yerel halka danışılması(Madde 5) 
konusunda taraf devletlere yükümlülükler getirmektedir. 5393 sayılı 
Belediye Kanunu10 ise, köylerin birleşip belediye kurmak istemesi 
(Madde 4) ile belde veya köylerin ya da bunların bazı kısımlarının 
komşu belde ile birleşmesi ya da koşulları varsa komşu belediyeye ka-
tılmaları (Madde 8) noktasında halkoylaması imkanı sunmaktadır11. 
Dolayısıyla seçmen iradesinin esas olduğu yerel yönetim birimlerinde 
sınırlı da olsa, halkın karar alma süreçlerine katılımı konusunda düzen-
lemeler mevcuttur. Mülga 1580 sayılı Belediye Kanunu ile yeni 5393 
sayılı Kanunun 13. maddelerinde düzenlenen hemşehri hukuku uyarınca, 
vatandaşların belediyelerin karar ve hizmetlerine katılımının sağlanması, 
                                                      
8 “Maslak-Ayazağa Referandumuna Onay Çıkmadı”, http://t24.com.tr/haber/maslak-

ayazaga-referandumuna-onay-cikmadi/217679, [e.t. 12.12.2013]. 
9 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Türkiye tarafından 21.11.1988 tarihinde 

imzalanmış, 21.5.1991 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3723 sayılı Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla 
TBMM tarafından onaylanması uygun görülmüş ve 3.10.1992 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 92/3398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 1.4.1993’ten iti-
baren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. 

10 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Kabul Tarihi: 3.7.2005, R.G.Tarih- Sayı:13.7.2005-
25874. 

11 Yüksek Seçim Kurulu’nun “Halkoylamasında (Plebisitte) Seçmenlerin Oylarına 
Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”si söz konusu oylamaların detaylarına 
ili şkin düzenleme getirmektedir. Genelge’nin adında halkoylaması ile plebisitin öz-
deşleştirilmesi anayasa hukuku açısından önemli bir hatayı simgelemektedir. Zira 
plebisit, demokratik yöntemlerle yapılmayan, belli bir politikanın oylanmasına ilişkin 
halkoylamasını ifade ettiğinden, serbest seçim ilkesine aykırıdır. Bkz. 115 sayılı 
Yüksek Seçim Kurulu Kararına Ekli Genelge, R.G. Tarihi:5 Nisan 2008; R.G. 
Sayı:26838.  
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yerel yönetim hukuku açısından- en azından kanun metninde- 
1930’lardan bu yana kabul gören bir ilkeyi simgeler. 

Anayasa Mahkemesine göre ise, 5393 sayılı Kanunun 8. Maddesi 
uyarınca öngörülen halkoylaması, tüzelkişili ği olan yerel yönetim bi-
rimlerinin özerkliğinin somutlaşmasıdır ve bu doğrultuda Anayasada 
korunan yerinden yönetim ilkesinin gereği olarak başvurulması zorunlu 
bir araçtır12. Mahkemenin yakın tarihli bu kararı, yerel yönetimlerin 
anayasal sistemdeki önemini ve yerel yönetimlerin merkezi yönetimler 
bakımından bir tür demokrasi okulu oldukları gerçeğini de pekiştirmek-
tedir. Esas olan yerel yönetimlerin güçlendirmesi olduğuna göre, 6360 
sayılı Kanunun öngördüğü büyükşehir merkezli yapılanmanın bu amaca 
ne yönde hizmet ettiğinin tespiti gereklidir. 

Muhalefet şerhlerinde, “yerel yönetimlerin, özerk, demokratik, 
ekolojik bir açıdan yeniden ele alınıp organize edilmesi” gerektiğine 
yapılan vurgu bu bağlamda önemlidir13. Bir yandan yerelleşme vurgusu 
yapılırken, diğer yandan merkeziyetçi bir anlayışla yetkilerin bu kez 
büyükşehir belediyelerinde temerküzüne neden olabilecek düzenlemeler 
yaratılması çelişkili sonuçlar ortaya koymaktadır. Ayrıca, başkanlığını 
valinin yaptığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına, büyükşe-
hirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin izlen-
mesi, koordinasyonu; hizmet ve yatırımların etkinliği, verimliliği ve per-
formans programlarına uygunluğu konusunda verilen denetim yetkisi, 
yerelleşme vurgusu karşısında merkezin idari vesayetini yeniden ve hatta 
daha güçlü bir şekilde üreten önemli düzenlemelerden biridir. Yatırım ve 
performans izleme, yerel yönetimler bakımından rantabl projeler ve 
hizmetlerin üretilmesi konusunda merkezin baskısının daha çok hissedi-
lebileceği bir alan açmaktadır14. Genel gerekçede “sanayi, ulaşım ve 
çevre” alanlarında büyükşehirlere verilen görevlerin içeriği tam da bu 
noktada daha çok önem kazanmaktadır. Muhalefet şerhinde, yerele hiz-
met ettiği söylenen kentsel dönüşüm ve HES projelerinin ortaya çıkar-
dığı yıkıcı sonuçlara yapılan atıf15 riskleri daha da somutlaştırmaktadır. 

Yasama organında çoğunluk iradesinin hakim olduğu kanun 
yapma süreçleri ile seçmen iradesinin ihmal edildiği birleşme ve katıl-
maya, seçimle iş başına gelen yerel yönetimlerin yönetsel organizasyo-
nuna ilişkin düzenlemeler, seçim süreçlerinin yönlendirilmesi anlamına 

                                                      
12 E.2005/95, K.2007/5, KT. 24.01.2007, R.G. Tarih-Sayı: 29.12.2007 – 26741.  
13 Esas Komisyon Raporu, s. 182.  
14 TEPAV ‘a göre, bu yapının gerçek işlevi merkez kaynaklı yerel yönetim bütçesinin 

kontrolü olacaktır. Bu da özerk karar alma sürecini sekteye uğratabilecektir. Büyük-
şehirler Tasarısı Üzerine Değerlendirme Raporu, s. 4.  

15 Esas Komisyon Raporu, s.183.  
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gelen gerrymandering tartışmalarına neden olabilir16. Temsili vekalet 
anlayışında seçimler, vatandaşların yönetime katılması bakımından en 
önemli araçtır. Seçmen iradesini etkileyen düzenlemeler ise, bir kanunun 
kamu yararı amacından sapması anlamına gelir. Anayasa Mahkemesi bir 
kararında, mahalli idareler genel seçimlerine bir yıl kala ara seçimlerin 
yapılamayacağını düzenleyen ilgili kanun maddesini iptal etmiştir. Mah-
kemeye göre, tüm kanunlar kamu yararına dayanır; fakat yerel yönetim-
lere ilişkin kanunlarda özel amaç yerinden yönetim ilkesini gerçekleş-
tirmektir. Yerinden yönetim ilkesinin esasını ise halk katılımı oluşturur. 
Dolayısıyla halkın etkinliğinin azaltılmasına neden olan bu türden ka-
nunlar amaç unsuru bakımından Anayasaya aykırıdır17. Anayasa Mahke-
mesinin yorumu ışığında, yerinden yönetimin iki yönlü bir önemi oldu-
ğunu tespit edebiliriz: Bir yandan yerel yönetim sınırları içinde ikamet 
eden hemşehrilerin, yerel yönetim biriminin geleceğine dair kararlara 
katılımı; öte yandan demokratik katılımın araçları olan yerel yönetim 
birimlerinin hukuki varlıklarının ve özerkliklerinin merkezi yönetime 
karşı korunması. Bu noktada, anayasal korumaya sahip yerel yönetim 
birimleri olan belde belediyesi ve köy tüzelkişiliklerinin bir yasa yoluyla 
kaldırılmasının, Anayasanın 2. Maddesinde koruma altına alınan demok-
ratik devlet ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle eleştirildi ğini de 
hatırlamak gerekir18. 

Anayasa yargısı açısından kamu yararının; başka bir deyişle kanu-
nun amaç unsurunun denetimi, anayasa mahkemelerinin hukukilik dene-
timinden sapıp, yerindelik denetimine kayması tehlikesini barındırdığın-
dan ve yasama organının takdir yetkisine müdahale anlamına geldiğin-
den kabul görmemektedir. Fakat yasama organının takdir yetkisinin sı-
nırsız olduğunu söylemek de mümkün değildir19. Örneğin 5747 sayılı 
                                                      
16 Benzer eleştiri, Esas Komisyon raporundaki muhalefet şerhinde, söz konusu düzenle-

menin seçim çevrelerini değiştirmeye yönelik olduğu belirtilerek ele alınmıştır. Ra-
por s.50.  

17 E.1988/14, K.1988/18, KT.14.6.1988, R.G. Tarih-Sayı:14.07.1988-19872. Nitekim 
Demokrat Parti döneminde, muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin cezalandırıl-
masına yönelik düzenlemeler hukuk devleti ve seçimlerin serbestliği ilkelerine aykırı 
bulunarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bkz. E. 963/145, K. 
967/20, KT.27.6.1967, R.G. Tarih-Sayı: 15.11.1967-12751. 

18 İbrahim Ö. Kaboğlu, “ Seçime Evet, Ama Demokrasiye Hayır (Mı?)”, Birgün Gaze-
tesi, 6 Aralık 2012.  

19 Teziç’e göre, Mahkeme kanunun kamuya yararlı olup olmadığını değil; gerçekten 
kamu yararı amacıyla yapılıp yapılmadığını denetleyecektir. Bu durumda, kanunun 
kişisel, siyasal veya saklı amaç barındırması bir tür yetki saptırması (détournement 
de pouvoir) anlamına geleceğinden denetlenebilmelidir. Fakat yine de yasamanın 
takdir yetkisinin denetimi söz konusu olduğundan sınırlı bir denetim yapılacaktır. 
Aksi durumda yargıçlar hükümeti tartışmalarına kapı aralanması kaçınılmazdır. 
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Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un bazı maddelerinin 
iptali için açılan davada, Anayasa Mahkemesi idari örgütlenmede yapı-
lan değişiklikler bakımından bazı kriterler öngörmüştür. Mahkeme’ye 
göre”…..yasa koyucu, anayasada öngörülen koşullara uymak kaydıyla, 
gelişen sosyal, ekonomik, teknik ve benzeri nedenlerin belli bir bölgede 
ilçe kurulmasını gerektirdiğini takdir ederek yeni bir ilçe kurabilir. 
Kamu hizmetinin gereklerini, kamu yararını ve Anayasanın 67. madde-
sindeki koşullar çerçevesinde yapılan seçimlerle oluşan yöre halkının 
beş yılla sınırlı iradesini gözetmek koşuluyla, ölçek sorununu dikkate 
alarak, daha etkin ve verimli bir kamusal hizmet sağlamak amacıyla, bir 
belediyenin ya da köyün tüzel kişili ğini kaldırabilir, belediyeyi köye, 
köyü belediyeye dönüştürebilir, bir belediye veya köyü bir başka beledi-
yeye mahalle olarak katabilir”20. 

6360 sayılı Kanun’un 36. Maddesi ile Kanunun birçok hükmünün 
yürürlüğü ilk mahalli idareler genel seçimlerinden sonraya bırakılmıştır. 
Bu hüküm, 5747 sayılı Kanun ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararında 
bahsedilen, “seçimlerle oluşan yöre halkının beş yılla sınırlı iradesine 
saygı” ilkesi ile kısmen paralellik gösterse bile, kamu hizmeti gerekleri 
ve kamu yararı kıstasları bakımından değerlendirilmeye muhtaçtır. 
Gözler, şehir merkezine yakınlık-uzaklık kıstaslarına bakılmaksızın, 
6360 sayılı Kanun ile köy ve belde belediyelerinin tüzelkişiliklerinin 
kaldırılmasını ve bunların mahalleye dönüştürülmesini eleştirmektedir21. 
Buna paralel olarak, 6360 sayılı Kanunun komisyon aşamasında, yerel 
yönetimler bakımından kamu hizmetlerinde etkililik ve verimlilik ölçe-
ğinin dikkate alınması gerektiğine ilişkin muhalefet şerhleri de mevcut-
tur22. 

Kanunda öngörülen büyükşehir merkezli yapılanmanın, Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4. Maddesi kapsamında kamu so-
rumluluklarının tercihen vatandaşa en yakın mesafeden görül-
mesi(proximity) ve görev dağılımında yetkinlik(subsidiarity) kriterleri-
nin gözetilmesi ilkeleri bakımından değerlendirilmesi gerekir. Genel 
gerekçede vatandaş odaklılık hedefine yapılan vurgu, ancak büyükşehir 
belediyelerinin il mülki sınırları içinde her yere sürekli ve nitelikli kamu 
                                                                                                                                 

Teziç, a.g.e., s. 233; Aynı Yönde Bkz. Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yet-
kin Yayınları, Ankara, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, 2011, ss. 416-417.  

20 E. 2008/34, K. 2008/153, KT. 31.10.2008, R.G. Tarih/Sayı: 06.12.2008-27076. 
21 Kemal Gözler, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel 
İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi 
Haline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, 
Sayı 122, Şubat 2013. 

22 Esas Komisyon Raporu, ss. 52-53.  
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hizmeti götürebilmesi ile anlam kazanacaktır. Aksi durumda, planlama 
ve koordinasyon zayıflığını önlemek amacıyla, büyükşehir belediyelerini 
hizmet sunmakla görevlendirmek, çok daha esaslı hizmet zafiyetine yol 
açabilecektir. TMMOB Şehir Plancıları Odasına göre, 5216 sayılı Bü-
yükşehir Yasası ile birlikte il sınırıyla özdeşleşen büyükşehir sınırları 
içinde vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımı zorlaşmış, su ve ka-
nalizasyon gibi hizmetler pahalılaşmış ve ayrıca yasal düzenleme ile 
mahalleye dönüştürülen köy ve belde sakinleri de bu nedenlerle yoksul-
laşmıştır23. Yakın tarihli bir habere göre, Bodrum’da mahalleye dönüşen 
köylere, Bodrum İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yazı 
gönderilmiş ve Umumi Hıfzısıhha Kararı gereğince ivedi olarak kümes 
ve ahırları kaldırmaları istenmiştir24. Merkezden uzakta, bugüne kadar 
daha çok geçim ekonomisi üzerine kurulu bir düzende yaşayan köy sa-
kinlerinin, yeni büyükşehir yapılanması gereği yaşamlarını nasıl idame 
ettirecekleri sorusu ise halen cevaplanmaya muhtaçtır. Dolayısıyla 6360 
sayılı yasa, merkezileşme yanında aynı zamanda kentlilik vurgusu yap-
makla kalmış; fakat kırsalın yoksullaşması ihtimalini gözden kaçırmıştır. 
Bu da sosyal devlet ilkesinin, genellikle unutulan ya da sadece mali ye-
terlilikle sınırlandırılan yapısının başka bir sonucudur. 

 
SONUÇ 
6360 sayılı Kanun, kurulan büyükşehir belediyeleri sınırları için-

deki köy ve belde belediyelerinin tüzelkişiliklerini kaldırmakta ve bü-
yükşehir merkezli yönetsel ve hizmetsel bir ölçek getirmektedir. Merkezi 
yönetim dışında, organları seçimle iş başına gelen bir yerel yönetim bi-
rimi olan büyükşehir belediyesi yapılanması, teorik olarak yerel yöne-
timlerin güçlendirilmesi, merkezdeki yetki yoğunlaşmasının kırılması 
amaçlarına hizmet edebilir. 

Fakat gerek kanun yapma sürecindeki aksaklıklar, gerekse kısa sü-
reli uygulama döneminde ortaya çıkan ve çıkması öngörülen handikap-
lar, kanunun genel gerekçesinde vurgulanan vatandaş odaklılık ve yerel 
demokrasinin sağlanması hedeflerinden uzaklaşıldığını; merkezi yöne-
timi bu sefer de büyük ölçekli yerel yönetim birimleri üzerinden güçlen-
dirme amacına yönelik bir politika izlendiğini ortaya koymaktadır. 
Kamu hizmetlerinin daha çok kaynağa sahip olan büyükşehir belediye-

                                                      
23 TMMOB Şehir Plancıları Odası Büyükşehir Belediyesi Kanunu Değişikli ği 

Değerlendirme Raporu(2012), http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod= 
4451&tipi=2&sube=0#.UsCzJF3xvIU, [e.t.15.12.2013]. Benzer eleştiri muhalefet 
şerhlerinde de yer almıştır. Esas Komisyon Raporu, s.61.  

24 “Büyükşehir’in İlk Darbesi Köylere”,http://www.muglasehir.com/haber/guncel/ 
koylerde-kiyamet-kopacak/5061.html, [e.t.29.12.2013]. 
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leri25 tarafından yapılmasının öngörülmesi hedefi, Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığına verilen performans ve yatırım izleme ve 
bunu Başbakanlık’a raporlama yetkisi karşısında, uygulamada hizmet 
odaklılık yerine, piyasa koşullarına tabi bir yatırım politikasına hizmet 
edebilir. Merkezden uzak mahallelere dönüşen köy yapılanmaları ile bu 
yeni tip mahallelerin halkının hem hizmetlere hem de yerel yönetimin 
merkezine ulaşamaması; eşitlik açısından hukuki düzlemde ve kent-kır 
çatışması açısından da sosyolojik düzlemde sorunlar yaratabilir. TEPAV 
raporunda işaret edilen büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir olmayan 
belediyeler arası mali kaynak farklılaşması, hizmetin bazı yerel yöne-
timlerine daha sınırlı bir şekilde ulaştırılmasına ve sonuç olarak büyük-
şehir belediyelerinin hemşehrisi olmayan vatandaşların, hizmetlere di-
ğerlerine oranla daha dezavantajlı bir şekilde ulaşmasına veya ulaşama-
masına neden olacağından, Anayasanın 10. Maddesiyle koruma altına 
alınan eşitlik ilkesine aykırılık gündeme gelebilecektir. Yerel yönetim 
yapılanmasında büyükşehir temelinde yaşanan bu farklılaşma, haliyle 
anayasal düzenin üzerinde yükseldiği ve demokratik devlet ilkesinin de 
önemli bir bileşeni olan eşitlik ilkesinin ihlaline neden olabilecektir26. 

İdari örgütlenme açısından büyükşehir sınırları içinde olunmakla 
birlikte, idareye ve hizmetlere erişim konusunda yaşanacak her sıkıntı, 
vatandaşlar açısından aynı zamanda haklara erişim problemine de dönü-
şecektir. Sonuç olarak aceleye getirilen 6360 sayılı Kanun, yerel yönetim 
reformundan çok, ulus-devletin merkezileşme eğilimlerine daha çok 
katkı sunacaktır. 

 
KAYNAKÇA 
KİTAPLAR 
TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 

Gözden Geçirilmiş 15. Baskı, 2012. 
ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 

Ankara, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, 2011. 
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kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. 

All references cited in the text should be numbered in order of 
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10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene-
timlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. 

All submissions are regarded as ready to publish and already 
proofread by the author himself or herself. 

 
11. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano-

nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda 
makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü-
zeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar 
durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile-
cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar 
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Articles will initially be examined by the editorial board. After 
initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to 
an anonymous peer reviewer, who is determined by the editorial board. 
In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) will be 
informed (generally via e-mail) in adequate detail and provided with a 
copy of the reviewer’s report. Whenever needed or necessary, a 
reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer. 

 
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya-

nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil-
gilerin gizliliği sağlanır. 

All articles submitted are subject to a blind peer review. The 
identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other 
party. 
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Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) 
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