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sı
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sı
Karar Günü
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: 1994/58
: 18.7.1994

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bartı
n Sulh Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lıTürk Ceza
Kanunu’nun Ek 2. maddesine 3756 sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesi ile
eklenen ikinci fı
kranı
n Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıolduğu
savı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Satı
n aldı
ğıtaş
ı
tısüresi içinde tescil ettirmeyen sanı
k hakkı
nda
açı
lan kamu davası
nda Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun Ek 2.
maddesine 3756 sayı
lıYasa ile eklenen ikinci fı
kranı
n, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptali için doğrudan başvurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“2918 sayı
lıYasa’nı
n 20/e maddesi 3506 sayı
lıYasa ile yapı
lan
değiş
iklik sonucu verilecek ceza Türk Ceza Kanunu’nun 119.
maddesinde yazı
lıön ödeme kapsamı
na alı
nmı
şbulunmaktadı
r.
Bu nedenle, 2918 sayı
lıYasa’nı
n 20/e maddesinde yazı
lı1 ay
hafif hapis cezasıkarşı
lı
ğı30 gün yerine 647 sayı
lıYasa’nı
n 4.
maddesi gereği günlüğü 3000 liradan 90.000 lira hafif para cezasıile,
2918 sayı
lıYasa’nı
n 20/e maddesinde yazı
lı5000 lira hafif para
cezası
nı
n 3506 sayı
lıYasa’nı
n Ek 1. ve Ek 2. maddeleri ile buna Ek
20. maddeye 6.6.1991 gün ve 3756 sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesi ile
eklenen, “Ancak, trafik para cezalarıbirinci fı
kraya göre hesap
edilerek bulunacak olan birim katsayı
sı
nı
n yarı
sı
yla çarpı
lması
suretiyle belirlenir” hükmü gereği 90.000 lira hafif para cezası
nı
n
toplam; 180.000 lira hafif para cezası
nısanı
ğı
n on gün içerisinde
yatı
rı
lmasıdurumunda açı
lan kamu davası
nı
n ortadan kaldı
rı
lacağı
gerekmekte ise de; 2918 sayı
lıTrafik Yasası
’nı
n 20/e maddesi ile, ön
ödemeye iliş
kin Türk Ceza Kanunu’nun 119. maddesi ve ayrı
ca
7.12.1988 gün, 3506 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesi Ek 1/b/7 fı
kraları
yanı
nda bu ek 2. maddeye 6.6.1991 gün, 3756 sayı
lıYasa’nı
n 25.
maddesiyle eklenen, “Ancak, trafik para cezalarıbirinci fı
kraya göre
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hesap edilerek bulunacak birim katsayı
sı
nı
n yarı
sı
yla çarpı
lması
suretiyle belirlenir” hükmünün yer aldı
ğıgörülmektedir. Bu hüküm,
trafik suçu işleyen sürücüler ile araç sahipleri için ayrı
calı
k oluş
turan
bir hükümdür. 18.10.1982 gün 2709 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti
Anayasası
’nı
n 10. maddesinde yazı
lıeşitlik ilkesine aykı
rı
dı
r. Bu
hükmün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıaçı
ktı
r. İ
ptali gerekir.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
Türk Ceza Kanunu’nun iptali istenilen ikinci fı
krayıda içeren Ek
2. maddesi şöyledir:
“Ek Madde 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek
1 inci madde kapsamı
na giren para cezaları
; 1988 yı
lıBütçe
Kanununda 84 olarak belirlenen memur maaşkatsayı
sı
nı
n artı
rı
lması
halinde Bütçe Kanununda her 75 puan artı
ş
, bir birim olarak kabul
edilerek, Ek 1 inci maddeye göre tespit edilen ceza miktarları
nı
n,
bulunacak birim sayı
yla çarpı
lmasısuretiyle belirlenir.
Ancak, trafik para cezaları1 inci fı
kraya göre hesap edilerek
bulunacak olan birim katsayı
sı
nı
n yarı
sıile çarpı
lmasısuretiyle
belirlenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilecek
kanunlardaki para cezalarıiçin de, müteakip yı
llar, Bütçe Kanununda
belirlenen katsayımiktarları
nda artı
rma yapı
ldı
ğıtakdirde birim
sayı
sı
nı
n tespitinde başlangı
ç olarak, o kanunun yürürlüğe girdiği
tarihteki Bütçe Kanununda geçerli olan devlet memurlarıaylı
kları
katsayı
sıesas alı
nı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
Dayanı
lan Anayasa kuralış
udur:
“MADDE 10.- Herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.
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aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, İ
hsan PEKEL, Selçuk TÜZÜN,
Ahmet N. SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Ali HÜNER ve Lütfi F. TUNCEL’in katı
lmaları
yla
10.5.1994 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle
karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na iliş
kin rapor, başvuru kararıve ekleri Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıöne sürülen Yasa kuralıile aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yap ı
lan
Anayasa kuralı
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Mahkeme’nin bakmakta olduğu dava, satı
n alı
nan taş
ı
tı
n süresi
içinde trafiğe tescil edilmemesi nedeniyle sanı
ğı
n 2918 sayı
lı
Yasa’nı
n 20. maddesinin (e) bendi gereğince cezalandı
rı
lması
na
ilişkindir. Bu nedenle, ikinci fı
kranı
n iptaline iliş
kin itirazı
n 2918 sayı
lı
Yasa’nı
n 20. maddesinin (e) bendi ile sı
nı
rlıolarak incelenmesine
18.7.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, 3756 sayı
lıYasa’nı
n 25.
maddesiyle eklenen kuralı
n, trafik suçu iş
leyen sürücüler ile araç
sahipleri için bir ayrı
calı
k oluş
turduğunu ve bu nedenle Anayasa’nı
n
10. maddesindeki eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
ğı
nıileri sürmüştür.
Türk Ceza Yasası
’nı
n 3506 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesiyle
eklenen Ek 2., Ek 1. madde kapsamı
ndaki para cezaları
(nı
n), Bütçe
Yasası
’nda 84 olarak belirlenen memur maaşkatsayı
sı
nı
n arttı
rı
lması
durumunda Bütçe Yasası
’nda her “75” puan artı
şbir birim kabul
edilerek, Ek 1. maddeye göre saptanan cezanı
n miktarları
nı
n
bulunacak birim sayı
sı
yla çarpı
larak belirlenmesi yöntemi
benimsenmiştir. Bu kural ile suç ve ceza arası
ndaki gerekli dengenin
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korunmasıve para cezaları
nı
n etkinlik ve caydı
rı
cı
lı
k öğesinden
yoksun kalmaması için otomatik biçimde işleyen bir sistem
getirilmiştir.
Türk Ceza Yasası
’nı
n Ek 2. maddesine 3756 sayı
lıYasa’nı
n 25.
maddesiyle eklenen fı
kra ise, Ek 1. madde kapsamı
na giren para
cezaları
nı
n belirlenmesi sistemini değiştirmemekte, sadece trafik para
cezaları
nda birinci f ı
kraya göre uygulanacak olan birim katsayı
sı
nı
n
yarı
sıile çarpı
lması
nıhükme bağlamaktadı
r. Buna göre, trafik suçu
işleyenler için hesaplanacak ceza miktarı birinci fı
kraya göre
hesaplanacak ceza miktarı
nı
n yarı
sıolacaktı
r.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eş
itlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
denilmektedir.
Buna göre, yasaları
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrı
lı
ğıgözetilemeyecek
ve bu nedenlerle, eşitsizliğe yol açı
lamayacaktı
r. Bu ilkeyle
birbirlerinin aynıdurumunda olanlara ayrıkuralları
n uygulanmasıve
ayrı
calı
klıkiş
i ve topluluklar yaratı
lmasıengellenmektedir. Yasa
önünde eşitlik herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağı
anlamı
na gelmez. Ancak, kimilerinin Anayasa’nı
n 13. maddesinde
öngörülen nedenlerle, değiş
ik kurallara bağlı tutulmaları eş
itlik
ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturmaz. Durum ve konumları
ndaki özellikler kimi
kişiler ya da topluluklar için değişik kurallarıve değiş
ik uygulamaları
gerektirebilir. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar
ayrıkurallara bağlıtutulursa Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi
zedelenmez.
Türk Ceza Kanunu’nun Ek 1. Madde kapsamı
na giren para
cezaları
, aynıYasa’nı
n Ek 2. Maddesinin birinci fı
krası
na göre
bulunacak birim katsayı
sı
yla çarpı
lmasısonucu saptanı
rken, trafik
para cezaları
nı
n belirlenen birim katsayı
sı
nı
n yarı
sıile çarpı
larak
hesaplanması Anayasa’nı
n eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturmaz.
Çünkü, trafik suçu nedeniyle para cezası
na çarptı
rı
lanlarla, öteki
4

suçlar nedeniyle, para cezasıverilmişolanlar farklıkonumdadı
rlar.
Farklısuçlara farklıpara cezasıuygulanmasıAnayasa’nı
n eş
itlik
ilkesine aykı
rıolmayacağı
ndan kuralı
n iptaline ilişkin istemin reddi
gerekir.
VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lıTürk Ceza Yasası
’nı
n Ek 2.
Maddesine 3756 sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesiyle eklenen “Ancak,
trafik para cezaları1 inci fı
kraya göre hesap edilerek bulunacak olan
birim katsayı
sı
nı
n yarı
sıile çarpı
lmasısuretiyle belirlenir.” biçimindeki
ikinci fı
kranı
n iptaline yönelik itirazı
n;
Sı
nı
rlama kararıuyarı
nca incelenen fı
kranı
n Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, 18.7.1994 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Mustafa GÖNÜL

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL
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Esas Sayı
sı : 1995/15
Karar Sayı
sı : 1995/55
Karar Günü
: 5.10.1995
İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 6. İ
cra Ceza Hakimliği
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 9.6.1932 günlü, 2004 sayı
lı“İ
cra İ
flas
Kanunu”nun 354. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2., 36. ve
38. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavıile iptali istemidir.
I- OLAY
Mal beyanı
nda bulunmamak suçundan verilen cezanı
n
Yargı
tay’ca onanarak
infazıaş
aması
nda borcun ödenmesi ve
müştekinin ş
ikayetinden vazgeçmesi üzerine davaya bakmakta olan
mahkeme, İ
cra iflas Kanunu’nun 354. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n
Anayasa’ya aykı
rı olduğunu ileri sürerek iptali için doğrudan
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkemenin baş
vuru kararı
nı
n gerekçesi şöyledir :
“Hakimliğimizden verilen 6.10.l993 tarih ve 1993/1290 Esas,
1993/2337 sayı
lıKarar sanı
k Bahri Öztürk hakkı
nda 10 gün hafif
hapis cezasıverilmişve sanı
k 25.10.1993 tarihli dilekçesi ile kararı
temyiz etmiş
tir.
Yargı
tay 8. Ceza Dairesinin 1994/1305 Esas 1994/1680 Karar
ve 23.2.1994 tarihli ilam ile onanarak gelmişve 3.11.1993 tarihinde
kararı
n infazıiçin Ankara C. Savcı
lı
ğı
na gönderilmiş
tir.
Müş
teki vekili 27.1.1995 tarihli dilekçesi ile Sanı
k hakkı
ndaki
şikayetinden vazgeçmişolduğunu bildirdiğinden sanı
k Bahri Öztürk
hakkı
ndaki verilen 10 gün hafif hapis cezası
nı
n İ
İ
K.nun 354/2
maddesi gereğince yarı
sı
nı
n düş
ürülmesine-yarı
sı
nı
n infazı
na karar
verilmesi gerekmektedir.
Temyiz hakkı
nıkullanan bir kiş
inin, bazış
artları
n gerçekleşmesi
halinde bu hakkıkullanmamı
şolan kimseye nazaran daha kötü bir
duruma düş
müşolması adalet duygusunu zedeler. Bu ise hukuk
devleti ilkesine aykı
rı
dı
r. Çünkü hukuk devleti adil bir hukuk düzeni
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kuran ve buna uyan bir devlettir. Bu tür adaletsiz sonuçlar doğuran
kural bu bakı
mdan Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
İ
tiraz konusu kural kiş
inin temyiz hakkı
nıkullanması
nıonun
sonuçta zararlı çı
kması
nı sağlayabilecek olmasıbakı
mı
ndan
engellemektedir. Kişi
anı
lan kural nedeniyle temyiz hakkı
nı
kullanmaktan çekinmek durumunda kalmaktadı
r. Bu ise Anayasa’nı
n
36. maddesinde yer alan hak arama özgürlüğünü kı
sı
tlamakta
olduğundan Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Anı
lan madde doğrudan ceza tayin etmemekle beraber verilen
cezanı
n ortadan
kaldı
rı
lması
nı engellemektedir. Bu bakı
mdan
dolayıolarak cezalandı
rma sonucunu doğurmaktadı
r. Sanı
k namı
na
duruşmaya giren olduğundan vekilinin de kararıtemyiz hakkı
bulunduğundan sonuçta vekili de olsa baş
kası
nı
n temyizi sanı
k
aleyhine sonuç doğurmaktadı
r. Bu ise cezaları
n şahsiliği ilkesine
aykı
rı
dı
r.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- Yasa Kuralları
1- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
2004 sayı
lıİ
cra İ
flas Kanunu’nun 354. maddesi şöyledir:
“Kanunun bu babı
nda yazı
lısuçlardan takibi şikâyete bağlı
olanları
n müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa
dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düş
er.
Ancak kendi temyizi neticesinde haksı
z çı
kan borçlunun birinci
fı
krada yazı
lıhallerde yalnı
z cezası
nı
n yarı
sıdüş
er.”
2- İ
lgili Yasa Kuralları
2004 sayı
lıİ
cra İ
flas Kanunu’nun ilgili görülen maddeleri
şunlardı
r:
1- “MADDE 74- Mal beyanı
, borçlunun gerek kendisinde ve
gerek üçüncü ş
ahı
slar yedinde bulunan mal ve alacak ve hakları
nda
borcuna yetecek miktarı
n nevi ve mahiyet ve vası
fları
nıve her türlü
kazanç ve gelirlerini ve yaşayı
ştarzı
na göre geçim membaları
nıve
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buna nazaran borcunu ne suretle
şifahen icra dairesine bildirmesidir.”

ödeyebileceğini yazıile veya

2- “MADDE 75- İ
tirazı
nı
n iptaline veya kat’i veya muvakkat
surette kaldı
rı
lması
na karar verilen borçlu, bu kararı
n kendisine
tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarı
daki maddede gösterildiği
üzere beyanda bulunmaya mecburdur.
İ
ptal veya kaldı
rma kararıborçlunun vicahı
nda verilmişise bu
müddet, kararı
n tefhiminden başlar.”
3- “MADDE 337- (Değişik: 18/2/1965-538 md.)
Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaks ı
zı
n
icra dairesine gelmeyen veya yazı
lıbeyanda bulunmayan borçlular,
alacaklı
nı
nş
ikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafı
ndan on günden bir aya
kadar hafif hapis cezası
yla mahkum edilir. Borçlunun haczi kabil
malları
nıalacaklı
nı
n bildiği veya bilmesi lazı
m geldiği ispat olunursa
borçluya ceza verilmez.
162, 209, 216 ncımaddeler hükümlerine muhalefet eden müflis
hakkı
nda da iflas idaresinin vereceği müzekkere üzerine tetkik mercii
tarafı
ndan aynıceza hükmolunur.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 36.- Herkes, meşrû vası
ta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıveya davalı
olarak iddia ve savunma hakkı
na sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçı
namaz.”
3- “MADDE 38.- Kimse, iş
lendiği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz; kimseye
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suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha
ağı
r bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaş
ı
mıile ceza mahkûmiyetinin sonuçları
konusunda da yukarı
daki fı
kra uygulanı
r.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçluluğu
sayı
lamaz.

hükmen

sabit

oluncaya

kadar,

kimse

suçlu

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakı
nları
nısuçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsidir.
Genel müsadere cezasıverilemez.
İ
dare, kiş
i hürriyetinin kı
sı
tlanmasısonucunu doğuran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlıKuvvetlerin iç düzeni bakı
mı
ndan bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Vatandaş, suç sebebiyle yabancıbir ülkeye geri verilemez.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, İ
hsan PEKEL, Selçuk TÜZÜN,
Ahmet Necdet SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa
BUMİ
N,
Sacit
ADALI, Ali HÜNER ve Lütfi F. TUNCEL’in
katı
lmaları
yla 28.3.1995 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na ilişkin rapor, mahkemenin baş
vuru kararıve
Anayasa’ya aykı
rıolduğu ileri sürülen ve ilgili görülen yasa kuralları
ile dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

9

İ
cra İ
flâs Kanunu’nda borçluya
mal beyanı
nda bulunma
zorunluluğu getirilmiş
, bu gereğe uymama ise 337. maddede suç
sayı
larak cezalandı
rı
lmı
ş
tı
r.
İ
tiraz konusu 354. madde de ise, İ
cra İ
flâs Kanunu’nun 16.
babda yazı
lı suçlardan takibi ş
ikâyete bağlı olanları
n müş
tekisi
feragat eder veya borcun
ödendiği sabit olursa dava ve
hükmedilmiş
se ceza bütün sonuçlarıile düş
eceği, ancak, kendi
temyizi sonucunda haksı
z çı
kan borçlunun birinci fı
krada yazı
lı
hallerde cezanı
n yarı
sı
nı
n düşeceği öngörülmüştür.
Maddenin gerekçesinde fı
kranı
n amacı
, borçluyu borcunu
ödemeye teş
vik etmek ve temyiz hakkı
nı
n kötüye kullanı
lması
ndan
alı
koymak olarak açı
klanmı
ş
tı
r
Mahkeme, İ
cra İ
flas Kanunu’nun 354. maddesinin ikinci
fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 36. ve 38. maddelerine aykı
rıolduğunu
ileri sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 36. maddesinde, herkesin meşru vası
ta ve
yollardan faydalanmak suretiyle, yargımercileri önünde davacıveya
davalıolarak iddia ve savunma hakkı
na sahip olduğu, hiç bir
mahkemenin, görev ve yetkisi içindeki
davaya bakmaktan
kaçı
namayacağı belirtilmiş; 13. maddesinde de temel hak ve
özgürlüklerin; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün,
milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin,
genel asayişin, kamu yararı
nı
n, genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n
korunmasıamacıile ve ayrı
ca Anayasa’nı
n sözüne ve ruhuna uygun
olarak yasa ile sı
nı
rlanabileceği bu sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykı
rı olamayacağıve amaçlarıdı
şı
nda
kullanı
lamayacağıöngörülmüştür.
354. maddenin birinci fı
krası
nda, borcun ödenmesinin ya da
müştekinin feragatinin davayı
, cezaya hükmedilmiş
se
cezayı
düşüreceği belirtilmiş; ikinci fı
krada ise temyizi sonucunda haksı
z
çı
kan borçlunun yukarı
daki durumlar gerçekleşse bile yalnı
zca
cezası
nı
n yarı
sı
nı
n düş
ürüleceğinin öngörülmüş olması
, temyiz
yoluna baş
vurmaya getirilmişbir sı
nı
rlamadı
r.
Mahkemelerden verilen kararları
n kesin olup olmamasıve
kanun yoluna baş
vurmaya ilişkin düzenlemeler, yöntem yönünden
kuş
kusuz yasakoyucu tarafı
ndan takdir edilecektir. Ancak, takdir
yetkisinin, Anayasa’da belirlenen kurallara uygun olarak ve özellikle
10

de hak arama özgürlüğüyle bağdaş
acak biçimde bunun özüne
dokunulmadan düzenlenmesi zorunludur.
İ
tiraz konusu kuralı
n kamu düzenini ve kamu yararı
nıkorumak
amacı
yla kişinin hak arama özgürlüğünü bir ölçüde güçleştirmekte ise
de, kişileri bu hakkıkullanmaktan
tümüyle yoksun bı
raktı
ğı
söylenemez. Haklı
lı
ğı
na inanan borçlunun, bu kararıher zaman
temyiz edebileceği kuşkusuzdur. İ
tiraz konusu kural kötü niyetle bu
yolu kullanacaklara bir uyarıniteliği taşı
makta, böylece hakkı
n kötüye
kullanı
lması
nıönleyerek kiş
i yararıile toplum yararıarası
nda bir
denge sağlamaktadı
r.
Kanun yoluna baş
vurma, hak arama özgürlüğü ile doğrudan
bağlantı
lı
dı
r. Ancak, Anayasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen “kamu
düzeni” ve “kamu yararı
” amacıile hak arama özgürlüğüne getirilen
bu sı
nı
rlamanı
n demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rıbir
yönü bulunmamaktadı
r. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir
hukuk Devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devletinin temel niteliği, tüm
devlet faaliyetlerinin hukuk kuralları
na uygun olması
dı
r. Hukuk devleti,
insan hakları
na saygıgösteren, bu haklarıkoruyucu âdil bir hukuk
düzeni kuran ve bu düzeni sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, tüm
eylem ve işlemleri hukuka uygun olan ve yargıdenetimine bağlı
bulunan devlettir.
“Sosyal Devlet” ise, hukuk devletini belirleyen ilkelere koş
ut
olarak, insan hak ve özgürlüklerine saygıgösteren, kişinin huzur ve
refahı
nıgerçekleştiren ve bunlarıgüvence altı
na alan, kişi ile toplum
yararlarıarası
nda denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli
biçimde düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlayan, çalı
şanları
n insanca yaş
aması
, çalı
şmasıve
kendisini geliştirmesi için sosyal, ekonomik ve malî önlemler alarak
adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeyi amaç edinen
devlettir. Temyiz yolunun hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan
hak arama özgürlüğü ile iliş
kisi tartı
şması
zdı
r.
Ancak, itiraz konusu kuralla getirilen sı
nı
rlama, hukuk devleti
ilkesine aykı
rıolmadı
ğıgibi alacak borç ilişkilerinin alacaklıaleyhine
bozulması
nı
, bu dengenin bozulması
ndan tüm toplum düzeninin zarar
görmesini önlemeye yönelik bulunduğundan sosyal devlet ilkesine de
aykı
rıdeğildir. Bu nedenle, itirazı
n reddi gerekir.
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İ
tiraz konusu kuralı
n suç ve
cezalara ilişkin esasları
n
düzenlendiği Anayasa’nı
n 38. maddesiyle bir ilgisi görülmemiş
tir.
Güven Dİ
NÇER
katı
lmamı
ş
lardı
r.

ve

Lütfi

F.

TUNCEL

bu

görüş
lere

VI- SONUÇ
9.6.1932 günlü, 2004 sayı
lı “İ
cra İ
flas Kanunu”nun 354.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER ile Lütfi F. TUNCEL’in karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA, 5.10.1995 gününde karar verildi.

Başkan
Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Yı
lmaz ALİ
EFENDİ
OĞLU

Üye
İ
hsan PEKEL

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Ahmet N. SEZER

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı: 1995/15
Karar Sayı
sı: 1995/55
İ
cra İ
flas Yasası
’nı
n 354. maddesinin birinci fı
krası
nda, bu
Yasa’nı
n 16. babı
nda yazı
lısuçlardan takibi ş
ikayete bağlıolanları
n
yakı
nı
cı
sı
nı
n feragat etmesi ya da borcun ödendiğinin sabit olması
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halinde, davanı
n ve hükmedilmişse cezanı
n bütün sonuçlarıile
düşmesi öngörüldüğü halde, ikinci fı
krası
nda, kendi temyizi
sonucunda haksı
z çı
kan borçlunun birinci f ı
krada yazı
lıhaller için,
yalnı
zca cezanı
n yarı
sı
nı
n düş
mesi öngörülmüştür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde kurala bağlanan hukuk devleti
ilkesi, Devletin bütün organları
nı
n üzerinde hukukun mutlak bir
egemenliğinin olması
, yasakoyucunun Anayasa ve hukukun üstün
kurallar ile bağlıolmasıanlamı
na gelmektedir. Hukuk devleti, genel
anlatı
mıile, insan hakları
na saygıgösteren, bu haklarıkoruyucu adîl
bir hukuk düzenini kuran ve bu düzeni sürdürmekle kendisini yükümlü
sayan, tüm eylem ve iş
lemlerinde hukukun evrensel kuralları
na uyan
ve yargıdenetimine bağlıolan devlettir.
Hak arama baş
lı
klıAnayasa’nı
n 36. maddesinde, herkesin,
meşru vası
ta ve yollardan faydalanarak yargımercileri önünde davacı
veya davalıolarak sav ve savunma hakkı
na sahip olduğu belirtilmiş
tir.
İ
cra İ
flas Yasası
’nı
n birinci fı
krası
nda, borcun ödenmesinin veya
müştekinin feragatı
nı
n davayı
, cezaya hükmedilmişse cezayı
düşüreceğinin belirtilmiş olması
na karş
ı
n, itiraz konusu ikinci
fı
krası
nda, kendi temyizi neticesinde haksı
z çı
kan borçlunun birinci
fı
krada belirlenen durumlar gerçekleş
se bile yalnı
zca cezası
nı
n
yarı
sı
nı
n düş
ürüleceği kurala bağlanmı
ştı
r. Böylece temyiz yoluna
başvurulmuşolması
, adeta bir cezalandı
rma nedeni olarak kabul
edilmiş
tir.
Böyle bir düzenleme, Anayasa’nı
n hukuk devleti ilkesinin kurala
bağlandı
ğı2. ve Hak arama özgürlüğünün kurala bağlandı
ğı36.
maddesine açı
kça aykı
rı
lı
k oluşturur ve demokratik toplum düzeninin
gerekleriyle de bağdaşmaz.
İ
tiraz konusu düzenlemeyi, Anayasa’nı
n 13. maddesindeki
“kamu yararı
” ve “kamu düzeni” sı
nı
rlamalarıile uyumlu bulmak da
olanaklıdeğildir.
Bu nedenlerle, çoğunluğun red kararı
na katı
lmı
yoruz.

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

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

: 1995/28
: 1996/2
: 18.1.1996

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Hatay Ağı
r Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 7.1.1932 günlü, 1918 sayı
lı“Kaçakçı
lı
ğı
n
Men ve Takibine Dair Kanun”un Ek 2. maddesinin III numaralı
fı
krası
nı
n birinci bendinin, Anayasa’nı
n 2., 7. ve 38. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavıile iptali istemidir.
I- OLAY
İ
thaline olanak bulunmayan otomobilin ithal edilmesi nedeniyle
açı
lan davada Mahkeme, 1918 sayı
lıYasa’nı
n Ek 2. maddesinin III
numaralı fı
krası
nı
n birinci bendinin Anayasa’ya aykı
rı olduğu
yolundaki savıciddi bularak iptali istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkemenin Anayasa’ya aykı
rı
lı
k gerekçesi aynen ş
öyledir :
“1918 sayı
lıKanunun ek 2/111. maddesinin 1. fı
krası
nda,
Gümrük Kanunun 19-20 maddelerine dayanı
larak çı
karı
lan hükümet
kararları
na aykı
rıolarak, herhangi bir madde veya eş
yayımemlekete
ithal edenler veya memleketten çı
karanlar veya bu fiillere teş
ebbüs
edenlerin hapis ve ağı
r para cezasıile cezalandı
rı
lacaklarıhükme
bağlanmı
ştı
r. Dolayı
sıile ithal veya ihraç iş
lemleri ile ilgili eylemler
hükümet kararlarıile suça dönüş
mekte veya 1918 sayı
lıKanunun ek
7. maddesi yolu ile suç olmaktan çı
karı
labilmektedir. Nitekim bazıkişi
veya kurumlar yararı
na ithalat veya ihracat rejimlerinde geçici
değiş
iklikler yapı
ldı
ğı
, geçmişte ve günümüzde gözlenmiş
tir.
Oysa Yüksek Anayasa Mahkemesinin 6.7.1993 gün ve 5/25
sayı
lı kararı gerekçesinde belirtildiği üzere. Anayasanı
n 38.
maddesine göre hangi eylemlerin suç sayı
lacağıancak yasayla
öngörülebilir. Anayasanı
n 7. ve 87. maddeleri gereğince yasama
yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olup, bu yetki devredilemez.
Anayasadaki açı
klı
k karşı
sı
nda yürütmenin suç
oluşturabilmesi
olanaklıdeğildir. Yürütme organı
nı
n KHK ile suç oluşturması
na izin
verilmez iken, düzenleme olanaklarıve biçimleri KHK’lere göre çok
14

daha kolay olan ve hukuk kurallarıhiyerarş
isinde daha sonra gelen
idari düzenlemelerle kimi eylemlerin suç sayı
lması açı
klanan
Anayasa kuralları
na aykı
rıdüş
er. Bakanlar Kurulunca bir malı
n ithal
veya ihracı
nı
n yasaklanmasıile (veya ithalat rejiminin değiş
tirilmesi
ile) eylem suç oluş
turmaktadı
r. Böylece itiraz konusu kuralda suç
saptanmamakta, suç olma niteliği Bakanlar Kurulu Kararı
na
bı
rakı
lmaktadı
r. Bu ise Anayasa’nı
n 38. maddesinde öngörülen suçun
yasallı
ğı ilkesine aykı
rı
dı
r. Anayasa’da yasayla düzenlenmesi
öngörülen konularda yürütme organı
na genel ve sı
nı
rlarıbelirsiz bir
düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklıdeğildir.
Bu nedenlerle, mahkememizce uygulanmasıistenen 1918 sayı
lı
Kanunun ek 2/111. maddesinin 1. fı
krasıAnayasa’nı
n 2., 7. ve 38.
maddelerine aykı
rı olduğundan, yine Anayasa’nı
n 152. maddesi
uyarı
nca incelenerek iptaline karar verilmesi arz ve talep olunur.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralı
1918 sayı
lı“Kaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair Kanun”un ek 2.
maddesinin III numaralıfı
krası
nı
n birinci bendi ş
öyledir:
“Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine dayanı
larak
çı
karı
lan hükümet kararları
na aykı
rıolarak herhangi bir madde ve
eşyayımemlekete ithal edenler veya memleketten çı
karanlar veya bu
fiillere teşebbüs edenler bir seneden beşseneye kadar hapis ve
yüzbin liradan on milyon liraya kadar ağı
r para cezasiyle
cezalandı
rı
lı
rlar.”
B- İ
lgili Yasa Kuralları
a- Gümrük Kanunu’nun İ
lgili Görülen KurallarıŞunlardı
r:
1- “Madde 19- 1. İ
ç ve dı
ş emniyetin sağlanması
, halkı
n
hayvanları
n, bitkilerin ve ürünlerin hastalı
klardan korunması
, tarih ve
sanat eserlerinin memleketten çı
karı
lması
nı
n önlenmesi maksadı
yla
veya malî ve iktisadî zaruretler halinde ve ülke çı
karlarıgöz önünde
bulundurularak; eşyanı
n giriş
, çı
kı
ş
, transit ve aktarma serbestliğini
kı
sı
tlamaya veya kaldı
rmaya; ithal edilecek gemilerin gümrük işleri ile
ilgili özel hükümler koymaya,
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2. Bu Kanunun 10 uncu maddesinin 7 nci fı
krası
nda belirtilen
eşya ile ilgili muafiyetin kı
smen veya tamamen kaldı
rı
lması
na veya bu
eşyanı
n bir kı
smı
na veya tamamı
na bu Kanunun 6 ncımaddesi
uyarı
nca tek ve maktu tarife uygulamaya,
Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
2- “Madde 20- “Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile ticaret
andlaş
ması akdetmiyen veya akdedilmiş ticaret andlaşmaları
nı
vaktinden evvel tek taraflıolarak kı
smen veyahut tamamen hükümsüz
bı
rakan, Türk kara, hava ve deniz nakil vası
taları
na karş
ıyasaklı
k ve
kı
sı
ntı hükümleri koyan veya bunlar hakkı
nda farklı iş
lemler
uygulayan memleketlerin mallarıile kara, hava ve deniz nakil
vası
taları
na karş
ı
lı
k olmak üzere yasaklı
k ve kı
sı
ntı
lar koymaya ve
farklıişlemler ve tarifeler tatbik etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
b- 1918 sayı
lıKanun’un İ
lgili Görülen 27. Maddesi Şöyledir:
“Kaçakçı
lı
k suçu, kaçakçı
lı
k maksadı
yla teşekkül vücuda
getirenler ile idare edenler veya teş
ekküle mensup olanlar tarafı
ndan
işlenirse failler hakkı
nda on seneden onbeşseneye kadar ağı
r hapis
cezası
na hükmolunur.
Birinci fı
kradaki hal dı
ş
ı
nda iki veya daha fazla kimselerin toplu
olarak kaçakçı
lı
k yapmalarıhalinde sekiz seneden oniki seneye
kadar ağı
r hapis cezası
na hükmolunur.
Birinci ve ikinci fı
kralarda hükmolunacak ağı
r hapis cezası
yla
beraber tekel maddeleri için CIF değeri ile birlikte hususî
kanunları
ndaki para cezalarıveya resim tutarı
nı
n, eş
ya kaçakçı
lı
ğı
için de gümrüklenmişdeğerinin dört mislinden ve yasak eşya ve
maddeler için de bunları
n değerinin altımislinden aş
ağıolmamak
üzere ağı
r para cezası
na hükmolunur. Kaçak eş
ya ve maddeler de
müsadere edilir.
(Ek : 5/6/1985 - 3217/4 md.) İ
kinci fı
kranı
n uygulanması
nı
gerektiren durumlarda; mal veya eşyanı
n özel kanunlarla veya (...)(2)
ihracat rejimi kararları
yla memlekete ithal veya ihracıyasaklanmamı
ş
olmakla birlikte gümrüklenmiş piyasa değerinin otuz milyon
(beşyüzaltmı
şbeşmilyon) lirayı geçmemesi ve tekele tabi
maddelerden olmamasıhalinden, ikinci fı
kradaki ağı
r hapis cezası
na
hükmedilmeyip sadece üçüncü fı
kraya göre ağı
r para cezası
na ve
mal veya eş
yanı
n müsaderesine karar verilir. Bu fı
kradaki miktarı
,
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Baş
bakanlı
k Hazine ve Dı
şTicaret Müsteşarlı
ğıtarafı
ndan yayı
nlanan
“Toptan Eşya FiyatlarıYı
llı
k İ
ndeksi”ndeki artı
şlar oranı
nda artı
rmaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kararlar Resmi Gazete’de yayı
mlanı
r.
Eş
ya ve maddelerin müsadere edilememesi veya yasak eşya
ve maddelerden sayı
lmasıveya bunlar için hususî kanunları
nda para
cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para
cezası
na bunları
n gümrüklenmişpiyasa değerinin dört misli ve yasak
eşya ve maddeler için de bunları
n piyasa değerinin altımisli
miktarı
nca meblâğilâve olunur.
Bu Kanunun 20, 25 ve 26 ncımaddeleriyle bu maddede yazı
lı
suçları
n kaçakçı
lı
ğı
n men, takip ve tahkikiyle mükellef memurlar
tarafı
ndan iş
lenmesi veya iş
leyenlere yardı
m veya bilerek müsamaha
edilmesi hallerinde mezkûr maddelerde yazı
lıolan cezalar bir misli ve
bunlar haricinde kalan diğer memur ve müstahdemler tarafı
ndan
işlenmesi halinde yarınispetinde artı
rı
lı
r.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa maddeleri şunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 7.- Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
3- “MADDE 38.- Kimse, iş
lendiği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz; kimseye
suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha
ağı
r bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaş
ı
mıile ceza mahkûmiyetinin sonuçları
konusunda da yukarı
daki fı
kra uygulanı
r.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçluluğu
sayı
lamaz.

hükmen

sabit

oluncaya

kadar,

kimse

suçlu
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Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen ya kı
nları
nısuçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsîdir.
Genel müsadere cezasıverilemez.
İ
dare, kiş
i hürriyetinin kı
sı
tlanmasısonucunu doğuran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlıKuvvetlerin iç düzeni bakı
mı
ndan bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Vatandaş, suç sebebiyle yabancıbir ülkeye geri verilemez.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Yekta
Güngör ÖZDEN, Yı
lmaz ALİ
EFENDİ
OĞLU, İ
hsan PEKEL, Selçuk
TÜZÜN, Ahmet Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER ve Nurettin
TURAN’ı
n katı
lmaları
yla 27.6.1995 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
ve ilgili görülen yasa kuralları
, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
na dayanak
yapı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile öteki yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- Anlam ve Kapsam
7.1.1932 günlü, 1918 sayı
lıKaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair
Kanun’un Ek 2. maddesinin III numaralıfı
krası
nı
n iptali istenen birinci
bendine göre, Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine
dayanı
larak çı
karı
lan hükümet kararları
na aykı
rıolarak herhangi bir
madde ve eşyayımemlekete ithal edenler veya memleketten
çı
karanlar veya bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beşseneye
kadar hapis ve yüzbin liradan on milyon liraya kadar ağı
r para
cezasiyle cezalandı
rı
lı
rlar.
Gümrük Yasası
’nı
n 19. maddesinde, kimi nedenlerle yurt
dı
şı
ndan gelecek eş
yanı
n giriş
, çı
kı
ş
, transit ve aktarma serbestliğini
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kı
sı
tlama veya kaldı
rma, kimi eşyalarla ilgili özel hükümler koyma,
yasada belirtilen eşyalarla ilgili muafiyeti kı
smen veya tamamen
kaldı
rma veya tek ve maktu tarife uygulama konuları
nda Bakanlar
Kurulu’na yetki verilmektedir. Yasa’nı
n 20. maddesinde ise, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile ticaret andlaşmasıyapan veya yapı
lmı
ş
olan andlaş
mayısüresinden önce tek taraflıolarak kı
smen veya
tamamen hükümsüz bı
rakan, Türk kara, hava ve deniz ulaşı
m
araçları
na
karşıyasak ve kı
sı
ntıkoyan veya
farklıiş
lemler
uygulayan ülkelere karş
ı
lı
k olmak üzere, yasak ve kı
sı
ntı
lar koyma ve
farklıişlem ve tarife uygulama konuları
nda Bakanlar Kurulu yetkili
kı
lı
nmı
ştı
r.
İ
ptali istenen kuralda da, Gümrük Kanunu’nun yukarı
da
belirtilen maddelerine dayanı
larak Bakanlar Kurulu’nca çı
karı
lan
kararnamelere aykı
rıolarak herhangi bir madde veya eşyayıülkeye
ithal edenler ve ülkeden çı
karanlarla bu eylemlere teş
ebbüs edenlere
verilecek cezalar gösterilmektedir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- Anayasa’nı
n 38. Maddesi Yönünden İ
nceleme
İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme, Anayasa’daki “Kanunsuz suç
ve ceza olmaz” ilkesi uyarı
nca suçları
n her yönü ile Yasa’da
saptanmasıgerektiğini, bu nedenle yürütmenin düzenleyici işlemleri
ile suç oluş
turulması
na olanak sağlayan itiraz konusu kuralı
n,
Anayasa’nı
n 38. maddesine aykı
rıolduğunu ileri sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 38. maddesinin ilk fı
krası
nda, “Kimse kanunun
suç saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz” denilerek “suçun
yasallı
ğı
”, üçüncü fı
krası
nda da, “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik
tedbirleri ancak kanunla konulur” denilerek, “Cezanı
n yasallı
ğı
” ilkesi
getirilmiştir. Bu ilkeler hukuk devletinin önde gelen unsurları
ndandı
r.
Anayasa’nı
n 91. maddesinde TBMM’nce Bakanlar Kurulu’na
kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verilirken KHK ile
düzenlenemeyecek konular da sayı
lmaktadı
r. Anayasa’nı
n “suç ve
cezalara iliş
kin esaslar” başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 38. maddesi de, bu yasak
kapsamı
na girmektedir. Bu durumda suç ve cezaları
n KHK’lerle
oluş
turulması
na izin verilmediği halde, çı
karı
lmalarıKHK’lere göre
çok daha kolay olan idarî düzenlemelerle kimi eylemlerin suç
sayı
lmasıdüş
ünülemez.
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Anayasa’da öngörülen suçta ve cezada yasallı
k ilkesi, özgürlük
ve insan hakları
nı
n geliş
erek bireyin öne çı
ktı
ğıgünümüzde, ceza
hukukunun da temel ilkelerinden birini oluş
turmaktadı
r. Anayasa’nı
n
38., Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “Kanunsuz suç
ve ceza olmaz ilkesi”, hangi eylemlerin yasaklandı
ğı
nı
n ve bu yasak
eylemlere verilecek cezaları
n hiçbir kuş
kuya yer bı
rakmayacak
biçimde yasada gösterilmesini, kuralı
n “açı
k”, “anlaş
ı
lı
r” ve
“sı
nı
rları
nı
n belli olması
”nızorunlu kı
lmaktadı
r. Bu ilke, kişilerin yasak
eylemleri önceden bilmeleri düş
üncesine dayanmakta, böylece temel
hak ve özgürlükler güvence altı
na alı
nmaktadı
r.
İ
tiraz konusu kuralla, Bakanlar Kurulu’nca Gümrük Kanunu’nun
19. ve 20. maddelerine dayanı
larak çı
karı
lan kararlara aykı
rıolarak
bir eşyanı
n yurda ithali yasaklanmaktadı
r. Böylece, Bakanlar Kurulu
kararı
yla suç oluş
turulmaktadı
r. Bu nedenle kural, Anayasa’nı
n 38.
maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
2- Anayasa’nı
n 2. ve 7. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, itiraz konusu kuralla uygulanması
nda bir malı
n
ithalinin yasaklanmasıya da bu kapsamdan çı
karı
lmasıhususunda
idareye verilen yetkiyle suç oluş
ması
na olanak tanı
ndı
ğı
nı
, bunun da
yasama yetkisinin devri anlamı
na geldiğini, suçları
n ancak yasa ile
konulup kaldı
rı
labileceğini, bu nedenle Anayasa’nı
n 2. ve 7.
maddelerine aykı
rıolduğunu ileri sürmektedir.
Anayasa’nı
n 7. maddesinde, “Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
denilmektedir.
Buna göre, Anayasa’da yasa ile düzenlenmesi öngörülen
konularda yürütme organı
na genel ve sı
nı
rlarıbelirsiz bir düzenleme
yetkisinin verilmesi olanaklıdeğildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi,
sı
nı
rlı
, tamamlayı
cıve bağlıbir yetkidir. Bu nedenle, Anayasa’da
öngörülen ayrı
k durumlar dı
şı
nda, yürütme organı
na yasalarla
düzenlenmemiş bir alanda
genel nitelikte kural koyma yetkisi
verilemez. Ayrı
ca, yürütme organı
na düzenleme yetkisi veren bir yasa
kuralı
nı
n Anayasa’nı
n 7. maddesine uygun olabilmesi için temel
ilkelerin konulması
, çerçevenin çizilmesi, sı
nı
rsı
z, belirsiz, genişbir
alanı
n bı
rakı
lmamasıgerekir.
Anayasa’nı
n 38. maddesindeki “kanunsuz suç olmaz” ilkesi
gereğince hangi eylemin suç sayı
lacağı
nı
n yasa ile belirlenmesi
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zorunludur. İ
tiraz konusu kuralla kimi malları
n ithali konusunda
Bakanlar Kurulu’na yetki verilerek idarî düzenlemelerle suç
oluş
turulması
na olanak tanı
nmasıyetki devri niteliğinde olduğundan
Anayasa’nı
n 2. ve 7. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Güven Dİ
NÇER, Yalçı
n ACARGÜN, Lütfi F. TUNCEL ile Fulya
KANTARCIOĞLU bu görüşlere katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- SONUÇ
A- 7.1.1932 günlü, 1918 sayı
lı“Kaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine
Dair Kanun”un Ek 2. maddesinin sı
nı
rlama kararıuyarı
nca incelenen
III numaralıfı
krası
nı
n birinci bendinin “Gümrük Kanunu’nun 19.
maddesine dayanı
larak çı
karı
lan hükümet kararları
na aykı
rıolarak
herhangi bir eş
yayımemlekete ithal edenler” yönünden Anayasa’ya
aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, Güven Dİ
NÇER, Yalçı
n ACARGÜN,
Lütfi F. TUNCEL ile Fulya KANTARCIOĞLU’nun karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- İ
ptal kararı
yla doğan hukuksal boşluk kamu yararı
nıbozacak
nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü, 2949
sayı
lı Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fı
kraları
gereğince kararı
n, Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan başlayarak
Bİ
R YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
18.1.1996 gününde karar verildi.

Baş
kan
Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1995/28
: 1996/2

İ
ptali istenen Kaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair Kanun’un Ek 2.
maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n birinci bendi hükmüne göre, “Gümrük
Kanununun 19. ve 20. maddelerine dayanı
larak çı
karı
lan hükümet
kararları
na aykı
rıolarak herhangi bir madde ve eşyayımemlekete
ithal edenler veya memleketten çı
karanlar veya bu fiillere teş
ebbüs
edenler ... cezalandı
rı
lı
rlar”.
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkemece bu hükmün Anayasa’nı
n
38. maddesinde suç ve cezaları
n yasayla konulmasıgerektiği
yolunda yer alan ilkeye, “Anayasa’nı
n 7. maddesindeki yasama
yetkisinin devredilmezliği ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin bir
hukuk devleti olduğunu belirten Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
olduğunu ileri sürmektedir.
Hangi hareketlerin suç oluşturacağı
nıve suçlulara uygulanacak
cezaları
n yasayla konulup, kaldı
rı
lmasıve değiştirilmesi ş
eklinde
kı
saca tanı
mlanabilecek olan suç ve cezaları
n yasallı
ğıilkesi çağdaş
ceza hukukunun temel ilkelerinden biridir. Bu konuda herhangi bir
şüphe ve tereddüte yer yoktur. İ
nsanlı
k tarihi içinde hükümdarları
n
ve yöneticilerin keyfi ceza uygulamaları
ndan büyük acı
lar çekilmiş
,
milyonlarca insan çektiği onca acı
dan ve uğranı
lan haksı
zlı
ktan
sonra insanlı
ğı
n kazanı
mıolan bu ilkenin titizlikle korunması
gerektiği konusunda herhangi bir ş
üpheye yer yoktur.
İ
ncelenen kuralı
n suç ve cezaları
n yasallı
ğıilkesine, dolayı
sı
yle
Anayasa’nı
n 38.
maddesine uygun olup olmadı
ğı konusuna
gelince:
İ
tirazen iptali istenen kural suç teşkil eden eylemi ve
cezası
nıtayin etmektedir. 1918 sayı
lıYasa’nı
n Ek 2. maddesinin
üçüncü fı
krası
nı
n birinci bendindeki suçun cezasıaçı
kça gösterilmiş
olup bu yönde, yani cezaları
n yasayla konulmasıgerektiği yönünden
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ktan söz edilemez. Suçları
n yasallı
ğı ilkesi
yönünden ise anı
lan hükümle hangi eylemin suç teşkil ettiği açı
kça
belirtilmiş olup bu suçun maddî unsurları yasayla belirlenmiş
bulunmaktadı
r. Madde ile cezalandı
rı
lmasıöngörülen suçun maddî
unsurlarış
uş
ekilde sı
ralanabilir:
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- Gümrük Kanununun 19 ve 20. maddelerine dayanı
larak
çı
karı
lan hükümet kararları
na aykı
rıolarak,
- Herhangi bir maddeyi veya eşyayı
dı
şı
na çı
karmak.

ithal

veya

memleket

Suçun
maddî unsurları bu ş
ekilde yasayla belirlenmiş
bulunmakla beraber madde ceza tehdidi altı
na aldı
ğıhükümet
kararları
na aykı
rı davranma eyleminin hangi hükümet kararları
na
karşıolduğunu da açı
kça göstermişve bunları
n Gümrük Kanununun
19. ve 20. maddelerine dayanı
larak çı
karı
lan hükümet kararları
olduğunu belirlemişbulunmaktadı
r.
Gümrük Kanunu’nun 19. maddesine göre ‘1. İ
ç ve dı
ş
emniyetin sağlanması
, halkı
n, hayvanları
n, bitkilerin ve ürünlerin
hastalı
klardan
korunması
,
tarih
ve
sanat
eserlerinin
memleketten çı
kartı
lması
nı
n önlenmesi maksadı
yla veya malî ve
iktisadî zaruretler
halinde
ve ülke çı
karları gözönünde
bulundurularak; eş
yanı
n giriş
, çı
kı
ş
, transit ve aktarma serbestliğini
kı
sı
tlamaya veya kaldı
rmaya;
ithal edilecek gemilerin gümrük
işlemleri ile ilgili özel hükümler koymaya,
2. Bu Kanunun 10. maddesinin yedinci fı
krası
nda belirtilen
eşya ile ilgili muafiyetin kı
smen veya tamamen kaldı
rı
lması
na veya
bu eş
yanı
n bir kı
smı
na veya tamamen bu Kanunun 6. maddesi
uyarı
nca tek ve maktu tarife uygulamaya,
Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
AynıKanunun 20. maddesine göre ise;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ticaret andlaş
ması
akdetmiyen veya akdedilmiş ticaret antlaş
maları
nıvaktinden evvel
tek taraflıolarak kı
smen veyahut tamamen hükümsüz bı
rakan, Türk
kara, hava ve deniz nakil vası
taları
na karş
ıyasaklı
k ve kı
sı
ntı
hükümleri koyan veya bunlar hakkı
nda farklıişlemler uygulayan
memleketlerin malları
n ile kara, hava ve deniz nakil vası
taları
na
karşı
lı
k olmak üzere yasaklı
k ve kı
sı
ntı
lar koymaya ve farklıiş
lemler
ve tarifeler tatbik etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İ
ş
te iptali istenen yasa kuralıile bu iki yasa maddesine
dayanı
larak
çı
karı
lan hükümet kararları
na aykı
rı davranmak
cezalandı
rı
lmaktadı
r. Bu ş
ekilde bir düzenlemeyle yasa koyucunun
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yasayla belirlemesi
gereken suçları Bakanlar Kurulu’nun
düzenlemesine bı
raktı
ğı
,
böylece
hem
Anayasa’nı
n
38.
maddesindeki
suçları
n yasallı
ğı
, hem yasama yetkisinin
devredilmezliğini öngören Anayasa’nı
n 7.
ve Devletin bir hukuk
devleti olduğunu belirten Anayasa’nı
n
2. maddesine aykı
rı
lı
k
oluş
tuğu kabul edilemez.
Gümrük Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri toplumun iç ve dı
ş
güvenliğini ve hayati çı
karları
nıkoruyabilmek için alı
nmasıgereken
tedbirler konusunda hükümete yetki vermekte olup bu konuları
n yani
hükümet tarafı
ndan anı
lan maddelere dayanı
larak konulan kı
sı
tlama
ve yasakları
n Anayasa’ya ve yasalara toptancıbir yaklaş
ı
mla aykı
rı
olduğundan söz edilemez. Bu kararlarda yasaya ve Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k bahis konusu ise idarenin her türlü eylem ve iş
leminin
yargıdenetimine tabi olduğu yolundaki Anayasa kuralıkarş
ı
sı
nda
böyle kararları
n ortadan kaldı
rı
labileceği doğaldı
r. Anayasa’ya ve
yasalara uygun olarak ve kamu yararımülahazaları
yla konulan
yasakları
n bir yaptı
rı
mı
n olmamasıdüşünülemez. Yaptı
rı
msı
z bir
kuralı
n hukuk kuralıolduğu da söylenemez. Gümrük Kanunu’nun 19.
ve 20. maddelerinde sayı
lan ve her biri ülke çı
karlarıile ilgili bulunan
hallerin vukuunda ivedi tedbirler almak gerektiği de yadsı
namaz.
Esasen gümrük mevzuatı
nı
n mahiyeti ve tüm demokratik ülkelerdeki
uygulamalarıda bütün bu tedbirlerin yasayla alı
nması
na olanak
bulunmadı
ğı
nıaçı
kça göstermektedir.
Örneğin, anı
lan yasa
kurallarıinsan ve hayvan sağlı
ğı
nı
n korunmasıiçin eşya ve malları
n
giriş
-çı
kı
ş
ları
nı kı
sı
tlamaya veya kaldı
rmaya hükümete yetki
vermektedir. Komşu bir ülkede meydana gelen insan veya
hayvan varlı
ğı
mı
zıtehlikeye düşüren bir salgı
n hastalı
ğı
n ortaya
çı
kmasıdurumunda ne yapı
lacaktı
r.
Elbetteki yasanı
n verdiği
yetkiye
dayanı
larak hükümetçe gerekli yasaklamaya veya
kı
sı
tlamalar getirilecektir. Getirilen bu yasak ve kı
sı
tlamalar bir
yaptı
rı
mla desteklenmediği takdirde alı
nan tedbirlerden beklenen
kamu yararı
nı
n sağlanmasıolanaksı
z kalacak, ülkenin hayati
çı
karlarıve geleceği tehlikeye atı
lacaktı
r.
Türk Devletinin ve
ulusunun geleceğini tehlikeye atabilecek hiçbir mülahaza anayasal
himayeye mazhar olamaz.
Esasen Anayasa’nı
n başlangı
ç
kı
smı
nda bu husus açı
kça belirtilmektedir. Gümrük mevzuatı
nda
yapı
lacak düzenlemenin bu konulacak suç ve cezaları
n bu ş
ekilde
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı kanaatimizce açı
kça ortada olmakla
birlikte alı
nacak
tedbirlerin
başka
türlü düzenlenmesi de
olanaklıdeğildir. Dünyadaki geçmiş ve bugünkü uygulamalar da
bunu
göstermektedir.
Baş
ka
türlü
düzenlenmesinelanak
bulunmayan ve açı
klanan nedenlerden de Anayasa’ya aykı
rı
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bulunmayan yasa hükmünün iptali isteminin reddine karar verilmesi
gerekirken, sı
nı
rlama kararı
ndaki biçimiyle kı
smen iptaline karar
verilmesi yolunda oluş
an çoğunluk görüş
üne karş
ı
yı
z.

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Lütfi F. TUNCEL

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1995/28
: 1996/2

7.1.1932 günlü, 1918 sayı
lı“Kaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair
Kanun”un Ek 2. maddesinin III numaralıfı
krası
nı
n itiraz konusu birinci
bendinde, Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine dayanı
larak
çı
karı
lan hükümet kararları
na aykı
rıolarak herhangi bir madde ve
eşyayımemlekete ithal edenlerin veya memleketten çı
karanları
n veya
bu fiillere teş
ebbüs edenlerin bir seneden beşseneye kadar hapis ve
yüzbin liradan on milyon liraya kadar ağı
r para cezası
yla
cezalandı
rı
lacaklarıbelirtilmiştir. Gümrük Kanunu’nun 19. ve 20.
maddelerinde de bir malı
n ithalinin yasaklanmasıveya kapsamdan
çı
karı
lmasıile kimi yabancıülke uygulamaları
na karş
ı
lı
k yasak ve
kı
sı
ntıkoyma veya farklıişlem ve tarife uygulama konuları
nda
Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
Anayasa’nı
n 7. maddesine göre, “Yasama yetkisi Türk Milleti
adı
na Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez”.
Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda belirtildiği gibi bu kural
uyarı
nca Yasama organı
, herhangi bir alanıanayasal sı
nı
rlar içinde
düzenleyebilir.
Kiş
inin
ve
toplumun
huzur
ve
refahı
nı
gerçekleş
tirmekle görevli olan devlet, gerektiğinde demokratik hukuk
devleti kuralları
ndan ayrı
lmamak ve temel hak ve özgürlükleri
zedelememek koşuluyla ekonomik alanda düzenlemeler yapabilir.
Ancak, ekonomik olayları
n niteliğine, zamanı
n gereklerine göre sı
k sı
k
değiş
ik önlemler alı
nması
na veya alı
nan önlemlerin kaldı
rı
lması
na ve
yerine göre tekrar konulması
na gerek görülen durumlarda, yasama
organı
nı
n, yapı
sı bakı
mı
ndan ağı
r işlemesi ve günlük olayları
izleyerek zamanı
nda önlemler alması
nı
n güçlüğü karşı
sı
nda temel
kurallarısaptadı
ktan sonra, uzmanlı
k ve idare tekniğine iliş
kin
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hususları
n düzenlenmesi için yürütme organı
nıgörevlendirmesi de
yasama yetkisinin kullanı
lması
dı
r. Bu gibi durumlar, yasama yetkisinin
devri anlamı
na gelmez.
İ
tiraz konusu kuralla yasakoyucu yürütmenin hangi düzenleyici
işlemlerine aykı
rıeylemin suç sayı
lacağı
nıaçı
klamı
ştı
r. Bu nedenle,
Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
lı
ktan söz edilemez.
Öte yandan, Türk Ceza Yasası
’nı
n 1. maddesinde, Anayasa’nı
n
38. maddesine koş
ut olarak düzenlenen, “kanunsuz suç ve ceza
olmaz” ilkesi, yasa tarafı
ndan, ne tür eylemlerin suç sayı
lacağı
nı
n hiç
bir kuşkuya yer vermeyecek ş
ekilde belirtilmesini ve buna göre de
cezanı
n yasayla belirlenmesini gerektirir. Suç sayı
lan eylemleri ve
bunları
n cezaları
nı önceden bilmesi
kiş
inin temel hak ve
özgürlüklerinin güvencesidir.
Sı
nı
rlama kararıuyarı
nca, itiraz konusu kurala göre suçun yasal
unsuru Gümrük Kanunu’nun 19. ve 20. maddelerine dayanı
larak
çı
karı
lan hükümet kararları
na aykı
rıolarak herhangi bir madde veya
eşyanı
n yurda ithalidir. Bu nedenle, suçun yasallı
ğıilkesine aykı
rı
lı
k
yoktur.
Anayasa Mahkemesi kararları
na göre yasakoyucu tarafı
ndan
suçun unsurlarısaptandı
ktan ve suç oluşturan eylem ve cezası
yasada açı
kça belirtildikten sonra ayrı
ntı
larla uzmanlı
k ve yönetim
tekniğine ilişkin konuları
n düzenlenmesi için yürütmeye yetki
verilmesi, kararla suç oluş
turma anlamı
na gelmez ve yasallı
k ilkesi de
zedelenmez. Kaldıki, Bakanlar Kurulu kararıdaha önce Resmî
Gazete’de
yayı
mlanarak kişilere hangi eylemlerin yasaklandı
ğı
duyurulmakta ve böylece kiş
inin güvencesi sağlanmaktadı
r. İ
tiraz
konusu kuralla, ceza da yasa ile gösterildiğinden kararname ile suç
oluş
turulmasısöz konusu değildir. Bu durumda kuralı
n Anayasa’nı
n
38. maddesine aykı
rıolduğu kabul edilemez.
Açı
klanan nedenlerle,
görüşüne katı
lmı
yorum.

kuralı
n iptali

yolundaki

çoğunluk

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1995/50
: 1996/19
: 12.6.1996

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Onuncu Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 28.5.1986 günlü, 3291 sayı
lı“1211 sayı
lı
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıKanunu, 3182 sayı
lıBankalar
Kanunu, 2983 sayı
lıTasarrufları
n Teş
viki ve Kamu Yatı
rı
mları
nı
n
Hı
zlandı
rı
lmasıHakkı
nda Kanun, 2985 sayı
lıToplu Konut Kanunu,
7.11.1985 Tarihli ve 3238 sayı
lıKanun, 2499 sayı
lıSermaye Piyasası
Kanununda Değiş
iklik Yapı
lmasıve 1177 sayı
lı Tütün Tekeli
Kanununun BazıMaddelerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lmasıve Kamu
İ
ktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkı
nda Kanun”un 17.
maddesinin son fı
krası
ndaki, “...üretilen tütün mamullerinde kullanı
lan
tütün cinslerine göre fon alı
nması
... Bakanlar Kurulunca tespit edilir...”
bölümünün Anayasa’nı
n 2., 7., 73., 161. ve 167. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
3.5.1991 günlü, 91/1755 sayı
lıBakanlar Kurulu kararı
nda,
“Yabancıtütün ile yurt içinde harmanlanmı
şve imâl edilmiş(blended)
sigaraları
n bünyesine giren yabancıtütünün CIF bedeli üzerinden
5000 $/ton farkıalı
nı
r” hükmüne yer verilmişolması
na karş
ı
n, izin ve
teşvik belgesi kapsamı
nda tütün ithâl eden firmanı
n bu farkı
ödememesi üzerine, tütün fonu ve buna bağlıolarak hesaplanan
ithalde alı
nan Katma Değer Vergisi’nin para cezasıile birlikte tahsiline
ilişkin iş
lemin iptali için açı
lan davanı
n temyizi aş
aması
nda Danı
ştay
Onuncu Dairesi, 3291 sayı
lıYasa’nı
n 17. maddesinin son fı
krası
ndaki
ibarenin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali için başvuruda
bulunmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Danı
ş
tay Onuncu Dairesi’nin başvuru gerekçesi şöyledir:
“1211 sayı
lıTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıKanunu, 3182
sayı
lıBankalar Kanunu, 2983 sayı
lıTasarrufları
n Teş
viki ve Kamu
Yatı
rı
mları
nı
n Hı
zlandı
rı
lmasıHakkı
nda Kanun, 2985 sayı
lıToplu
Konut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 sayı
lıKanun, 2499 sayı
lı
Sermaye PiyasasıKanununda Değişiklik Yapı
lmasıve 1177 sayı
lı
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Tütün Tekeli Kanununun BazıMaddelerinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
ve Kamu İ
ktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkı
nda 3291
sayı
lıKanun’un 17. maddesinde; “Tütün ve tütün mamullerinin
üretimi, ithalatıve satı
şıile ekici tütünlerin borsalarda veya yazı
lı
sözleş
me yapı
larak satı
labilmesine ilişkin usul ve esaslar ve üretilen
tütün mamullerinde kullanı
lan tütün cinslerine göre fon alı
nmasıve bu
fonun kullanma usul ve esaslarıBakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu
fonun denetimi Başbakanlı
k Yüksek Denetleme Kurulu tarafı
ndan
yapı
lı
r” hükmü yer almı
ş
tı
r.
Dava konusu işlemle tahakkuk ettirilen tütün fonu alacağı
,
aktarı
lan Yasa hükmüyle verilen yetkiyi kullanan Bakanlar Kurulu’nun
tütün ithalinde koyduğu mali yükümlülüğe ilişkindir. 2.5.1991 tarih ve
91/1755 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
nı
n 4. maddesiyle, 30.7.1988
tarih ve 88/13208 sayı
lı kararname eki kararı
n 1. maddesi
değiş
tirilmişve “Yabancıtütün ve yurt içinde harmanlanmı
şve imal
edilmiş(blended) sigaraları
n bünyesine giren yabancıtütünün ithali
sı
rası
nda CIF bedel üzerinden 5000 $/Ton fon alı
nı
r” hükmü
getirilmiştir.
Kurulumuzca, uyuş
mazlı
ğı
n kaynaklandı
ğıve dava konusu
işlemle tahakkuk ettirilen ek mali yükümlülüğün dayanağıolan 3291
sayı
lıYasanı
n 17. maddesi son fı
krası
ndaki “... üretilen tütün
mamullerinde kullanı
lan tütün cinslerine göre fon alı
nmasıve bu
fonun kullanma usul ve esaslarıBakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu
fonun denetimi Başbakanlı
k Yüksek Denetleme Kurulu tarafı
ndan
yapı
lı
r” hükmünün Anayasa’ya uygunluğunun, davacı
nı
n iddiasıda
dikkate alı
narak incelenmesi gerekli görülmüş
tür.
Anayasa’nı
n; 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir
hukuk devleti olduğu belirtilmiş, 73. maddesinde vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulup değiştirileceği veya
kaldı
rı
lacağı
, 7. maddesinde de yasama yetkisinin Türk Milleti adı
na
Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğu ve yetkinin devredilemeyeceği
hükme bağlanmı
ştı
r. Yine Anayasanı
n 167. maddesi uyarı
nca, dı
ş
ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dı
ş
ı
nda ek
mali yükümlülükler koymaya ve bunlarıkaldı
rmaya kanunla Bakanlar
Kuruluna yetki verilebilecektir.
Her ne kadar, Devletin ve kamu iktisadi teş
ebbüsleri dı
şı
ndaki
kamu tüzel kişilerinin harcamaları
nı
n yı
llı
k bütçelerle yapı
lmasıesası
yanı
nda, yasayla kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan
fazla sürecek işve hizmetler için özel süre ve usullerin konulabileceği
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hükmünü de içeren Anayasanı
n 161. maddesinde; ek mali
yükümlülükleri koyma veya kaldı
rma yolunda yasayla Bakanlar
Kuruluna yetki verilebileceği yolunda açı
k ve ayrı
k bir kural yer
almamakta ise de; Anayasa Mahkemesi kararları
yla belirlendiği
üzere, bu Anayasa hükmüyle, yı
llı
k bütçenin sı
nı
rlıolanaklarıve
kendisine özgü bürokrasisi içinde çözümlenemeyecek veya uzun
sürede çözümlenecek önemli sorunlara köklü ve kalı
cıçözümler
getirebilmek amacı
yla, kamu harcamaları
nı
n yı
llı
k bütçeler dı
şı
nda
da yapı
labilmesi ve yı
llı
k bütçe dı
şı
nda gerçekleştirilecek bu kamu
harcamaları
nı
n kaynakları
nı
n belirlenmesi için yasal düzenleme
yapı
lması
na olanak tanı
nmı
ştı
r. Dolayı
sı
yla vergi ve benzeri mali
yükümlülükler dı
ş
ı
ndaki ek mali yükümlülükler yasa konusu olabilecek
ve yasayla, mali yükümün esaslıunsurlarıbelirlenerek Bakanlar
Kuruluna bu sı
nı
rlar içinde düzenleme yetkisi verilebilecektir.
Malî yüküm, matrahı
, oran veya miktarı
, tahakkuk ve tahsil
usulleri, yaptı
rı
mlarıgibi esaslıunsurlardan oluş
maktadı
r. Bir mali
yüküm koyan yasanı
n o malî yükümünün esaslıunsurları
nıda açı
k bir
biçimde ve kesin çizgileriyle belirlemesi zorunludur. Yasayla sadece
malî yükümün konusunun belirlenmesi mali yükümün yasayla
konulduğu anlamı
na gelmeyecektir.
Sonuçta; dı
şticaret iş
lemleri üzerine konulanlar dı
ş
ı
ndaki ek
malî yükümlülükler, yasayla esaslıunsurları
yla açı
k ve yeterli biçimde
belirlendikten sonra; belirlenen bu sı
nı
rlar içinde Bakanlar Kuruluna
düzenleme yapma yetkisi verilebilecektir. Yasanı
n ek mali yükümün
sadece konusunu belirleyerek Bakanlar Kuruluna diğer esaslı
unsurları
nıbelirleme yetkisi vermesi; Anayasanı
n 2. maddesine
güçler ayrı
lı
ğıilkesinin doğal sonucu olan 7. maddesine ve 161.
maddesine aykı
rıolacaktı
r.
3291 sayı
lıYasanı
n 17. maddesinde ise, sadece üretilen tütün
mamullerinde kullanı
lan tütün cinslerine göre fon alı
nmasıve bu
fonun kullanma usul ve esasları
nıbelirleme konusunda Bakanlar
kurulu yetkili kı
lı
nmı
ş
, malî yükümün esaslıunsurlarıbelirlenmemiştir.
Açı
klanan nedenlerle, 3291 sayı
lıYasanı
n 17. maddesi son
fı
krası
ndaki “...üretilen tütün mamullerinde kullanı
lan tütün cinslerine
göre fon alı
nmasıve bu fonun kullanma usul ve esaslarıBakanlar
Kurulunca tespit edilir. Bu fonun denetimi Baş
bakanlı
k, Yüksek
Denetleme Kurulu tarafı
ndan yapı
lı
r” hükmünün, Anayasanı
n 27. ve
161. maddelerine aykı
rıolduğu kanı
sı
na varı
ldı
ğı
ndan, iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesine baş
vurulması
na karar verildi.”
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III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralı
28.5.1986 günlü, 3291 sayı
lıYasa’nı
n 17. maddesinin iptali
istenilen kuralıda içeren son fı
krasış
öyledir:
“Tütün ve tütün mamullerinin üretimi, ithalatıve satı
şıile ekici
tütünlerinin borsalarda veya yazı
lısözleş
me yapı
larak satı
labilmesine
ilişkin usul ve esaslar ve üretilen tütün mamullerinde kullanı
lan tütün
cinslerine göre fon alı
nmasıve bu fonun kullanma usul ve esasları
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu fonun denetimi Baş
bakanlı
k
Yüksek Denetleme Kurulu tarafı
ndan yapı
lı
r”.
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 7.- Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
3- “MADDE 73.- Herkes, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere,
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n
sosyal amacı
dı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k,
istisnalar ve indirimleriyle oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
4- “MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri
dı
şı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.
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Malî yı
l başlangı
cı ile genel ve katma bütçelerin nası
l
hazı
rlanacağıve uygulanacağıkanunla belirlenir.
Kanun, kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla
sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz.”
5- “MADDE 167.- Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet
piyasaları
nı
n sağlı
klıve düzenli işlemelerini sağlayı
cıve geliştirici
tedbirleri alı
r; piyasalarda fiilî veya anlaş
ma sonucu doğacak
tekelleş
me ve kartelleş
meyi önler.
Dı
şticaretin ülke ekonomisinin yararı
na olmak üzere düzenlenmesi amacı
yla ithalat, ihracat ve diğer dı
şticaret işlemleri üzerine
vergi ve benzeri yükümlülükler dı
şı
nda ek malî yükümlülükler
koymaya ve bunlarıkaldı
rmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki
verilebilir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, İ
hsan PEKEL, Selçuk T’ÜZÜN,
Ahmet N. SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Ali HÜNER ve Lütfi F. TUNCEL’in katı
lmaları
yla
26.9.1995 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
Yasa kuralıile dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kuralıile bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddelerine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne yapı
lacak başvurular, itiraz yoluna
başvuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu dâvada uygulayacağıyasa
kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
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Bakı
lmakta olan dâva, Bakanlar Kurulu’nun 3.5.1991 günlü,
91/1755 sayı
lıkararı
na karşı
, blended sigaraları
n bünyesine giren
yabancıtütünün CIF bedeli üzerinden tütün fonuna belli bir fark
alı
nması
na ve Katma Değer Vergisi ile beraber ceza kesilmesine
gerek olmadı
ğı
na dâir Mahkeme kararı
nı
n temyizen incelenmesine
ilişkindir. Son fı
kradaki, fonun kullanma esas ve usullerine iliş
kin
bölümü ile denetiminin Baş
bakanlı
k Yüksek Denetleme Kurulu
tarafı
ndan yapı
lacağı
nı öngören ikinci tümcesi
dâvada
uygulanmayacağı
ndan, son fı
kraya yönelik esas incelemenin, “...
üretilen tütün mamullerinde kullanı
lan tütün cinslerine göre fon
alı
nması... Bakanlar Kurulunca tespit edilir...” ibaresiyle sı
nı
rlıolarak
yapı
lması
na karar verilmiştir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Danı
ş
tay Onuncu Dairesi, itiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 2.,
7., 73., 161. ve 167. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
nıileri sürmüş
tür.
1- Anayasa’nı
n 73. ve 167. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Danı
ş
tay Onuncu Dairesi, itiraz konusu kuralda öngörülen ve
malî yükümlülük getiren fonun matrahı
, oranıgibi esaslıögelerinin
Yasa’da belirtilmediğini, bu nedenle kuralı
n, Anayasa’nı
n 73. ve 167.
maddelerine aykı
rı
lı
k oluşturduğunu belirtmektedir.
Anayasa’nı
n 73. maddesinin üçüncü ve dördüncü fı
kraları
nda,
“Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur,
değiş
tirilir veya kaldı
rı
lı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k,
istisnalar ve indirimleriyle oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilir”; 167. maddesinin ikinci fı
krası
nda ise, “Dı
ş
ticaretin ülke ekonomisinin yararı
na olmak üzere düzenlenmesi
amacı
yla ithalat, ihracat ve diğer dı
şticaret işlemleri üzerine vergi ve
benzeri malî yükümlülükler koymaya ve bunlarıkaldı
rmaya kanunla
Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir” denilmektedir.
İ
tiraz konusu kuralla, “üretilen tütün mamullerinde kullanı
lan
tütün cinslerine göre fon alı
nması... Bakanlar Kurulunca tespit edilir”
hükmü getirilmiş
tir. Buna göre, Bakanlar Kurulu’na, üretilen tütün
mamullerinde kullanı
lan ithâl tütünden de fon alı
nmasıkonusunda
yetki verildiği açı
ktı
r. Nitekim, 2.5.1991 günlü, 91/1755 sayı
lıBakanlar
32

Kurulu kararı
nı
n 4. maddesiyle, yabancıtütün ile yurt içinde
harmanlanmı
şve imâl edilmiş(blended) sigaraları
n bünyesine giren
yabancıtütünün ithâli sı
rası
nda fon alı
nacağıöngörülmüş
tür.
Anayasakoyucu, burada, “vergi ödevi”nde öngörülenden
tümüyle ayrı bir ilke benimsemiş
tir. Anayasa’nı
n 73. maddesi
uyarı
nca vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler ancak
yasayla konulur, değiştirilir ya da kaldı
rı
lı
r. Bunlardan muaflı
k,
istisnalar ve indirimler ile oranları
na iliş
kin hükümlerde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kurulu’na verilebilir. Oysa, Anayasa’nı
n 167. maddesinin
ikinci fı
krasıile sözü edilen “ek malî yükümlülükler”in konulmasıve
kaldı
rı
lması
nda Bakanlar Kurulu’na yasayla yetki verilmesi söz
konusudur. Bir “ek malî yükümlülüğün konulması
”, onun nevinin ve
miktarı
nı
n saptanmasıdemektir. Türü ve miktarıbelli olmayan bir
yükümlülük konulamaz. Şu halde, dı
şticaretin ülke ekonomisinin
yararı
na düzenlenmesi amacı
yla ek malî yükümlülükler koymaya
yetkili kı
lı
nan Bakanlar Kurulu, ülke ekonomisi ne gibi ek malî
yükümlülükler konulması
nıgerektiriyorsa, bunun türünü ve oranı
nı
saptamada serbest olacaktı
r. Esasen, önceden bunları
n nelerden
oluş
acağı
nısaymaya ve oranı
nısaptamaya olanak da yoktur. Başka
ülkelerin alacağıönlemlere veya onları
n ekonomisinin gidiş
ine ya da
memleketimizdeki ekonomik olaylara bakı
larak günü gününe alı
nacak
önlemlerle dı
ş ticaretin ülke ekonomisinin yararı
na düzenlenmesi
sağlanacaktı
r.
Bu nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 167. maddesine
aykı
rıolmadı
ğıgibi 73. maddesi ile de ilgili görülmemiş
tir.
2- Anayasa’nı
n 2., 7. ve 161. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Danı
ş
tay Onuncu Dairesi, itiraz başvurusunda, “Yasa’nı
n ek
malî yükümün sadece konusunu belirleyerek, Bakanlar Kuruluna
diğer esaslıunsurları
nıbelirleme yetkisi vermesi”nin Anayasa’nı
n 2.,
7. ve 161. maddelerine aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri sürmektedir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun
huzuru, millî dayanı
şma ve adalet anlayı
ş
ıiçinde, insan hakları
na
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine bağlı
, baş
langı
çta belirtilen temel
ilkelere dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk Devletidir”; 7.
maddesinde, “Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir. Bu yetki devredilemez”; 161. maddesinde ise “Devletin
ve kamu iktisadî teşebbüsleri dı
şı
ndaki kamu tüzelkişilerinin
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harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r. Malî yı
l baş
langı
cıile genel ve
katma bütçelerin nası
l hazı
rlanacağıkanunla belirlenir. Kanun,
kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla sürecek işve
hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. Bütçe kanununa, bütçe
ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz” denilmektedir.
İ
tiraz konusu kural, kaynağı
nıAnayasa’nı
n 167. maddesinin son
fı
krası
ndan almaktadı
r, bu nedenle, Anayasa’nı
n “Cumhuriyetin
nitelikleri” baş
lı
klı2., “Yasama yetkisi” başlı
klı7. maddelerine aykı
rı
görülmemiş
tir. İ
tirazı
n reddi gerekir.
Konunun “Bütçenin hazı
rlanmasıve uygulanması
” baş
lı
klı161.
maddesi ile de ilgisi bulunmamaktadı
r.
VI- SONUÇ
28.5.1986 günlü, 3291 sayı
lı“1211 Sayı
lıTürkiye Cumhuriyet
Merkez BankasıKanunu, 3182 Sayı
lıBankalar Kanunu, 2983 Sayı
lı
Tasarrufları
n Teşviki ve Kamu Yatı
rı
mları
nı
n Hı
zlandı
rı
lması
Hakkı
nda Kanun, 2985 Sayı
lıToplu Konut Kanunu, 7/11/1985 Tarihli
ve 3238 Sayı
lıKanun, 2499 Sayı
lıSermaye PiyasasıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lmasıve 1177 Sayı
lıTütün Tekeli Kanununun Bazı
Maddelerinin
Yürürlükten
Kaldı
rı
lması ve
Kamu
İ
ktisadî
Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkı
nda Kanun”un 17. maddesinin
son fı
krası
ndaki sı
nı
rlama kararıuyarı
nca incelenen, “...üretilen tütün
mamullerinde kullanı
lan tütün cinslerine göre fon alı
nması
... Bakanlar
Kurulunca tespit edilir.” ibaresinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve
itirazı
n
REDDİ
NE,
Yekta
Güngör
ÖZDEN
ile
Fulya
KANTARCIOĞLU’nun karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 12.6.1996
gününde karar verildi.
Baş
kan
Yekta Güngör ÖZDEN

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Ahmet N. SEZER

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL
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Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı: 1995/50
Karar Sayı
sı: 1996/19
3291 sayı
lı Yasa’nı
n 17. maddesinin son fı
krası
nda fon
alı
nması
nı
n
Bakanlar Kurulu’nca saptanması
nı
n öngörülmesi,
yasayla düzenlenmesi gereken bir konunun Bakanlar Kurulu’nun
yetkisine bı
rakı
lması
dı
r. Bu sonucun yasa ile açı
klanmı
ş, istenmiş
olması
, yasa ile düzenleme zorunluluğuna uygun değildir.
Anayasa’ya uygunluk denetimi, yasa maddelerinin kendi
araları
nda ya da öbür yasa maddeleriyle çelişkisini değil, ilgili
Anayasa kuralları
na aykı
rı
lı
k savı
na yönelik olacağı
ndan konunun
Anayasa’nı
n 73. ve 167/2. maddelerine göre çözümü zorunluluğu
açı
ktı
r.
Uygunluk
denetiminde, Anayasa
kuralları
nı
n
birbiriyle
çeliş
emeyeceği, birbirine üstünlüğü ya da önceliği olamayacağı
,
Anayasa’da bir yanlı
ş
lı
k ya da anlatı
m zayı
flı
ğı
nı
n olanaksı
zlı
ğı
ancak bir varsayı
m olarak düşünülebilir. Anayasa kurallarıiçinde de
öz-temel-ilke niteliğinde olanlarla, ayrı
ntı
ya yönelik, konusunda özellik
taşı
yanları
n bulunmasıdoğaldı
r. Yorumda, öz-temel durumundaki
kurala bağlıkalı
narak değerlendirme yaparak incelemeyi yürütmek
işlerin amacı
na daha uygun düşecektir. “Ek malî yükümlülükler”e yer
veren Anayasa’nı
n 167. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Bakanlar
Kurulu’na verdiği yetki, yine yasayla olacaktı
r. Madde “kanunla”
sözcüğünü açı
k-seçik vurgulamı
ştı
r. Yetki verilirken, yasanı
n tür,
oran-düzey, koş
ul, sakı
nma, alma-toplama, izleme, geri verme,
Bütçe’ye gelir yazı
lmasınedenleri, fon oluş
turulmasıve özellikle
fonun kullanı
lmasıkonusunda temel kurallarıkapsayacak, bu
doğrultuda uygulama yapı
p yapmamayı
, ek malî yükümlülüğün
konulup konulmaması
, kaldı
rı
lı
p kaldı
rı
lmamasıgereğini Bakanlar
Kurulu’nun özgörüsüne (takdirine) bı
rakacaktı
r. Yasa, Bakanlar
Kurulu’na yasa niteliğinde
kural koyup kaldı
rma
yetkisinin
kaynağıolamaz. Anayasa’nı
n 167. maddesinin amacı
, “... ek malî
yükümlülükler” gerekip gerekmediği, gerekiyorsa yasalarla belli
edilecek ilkelere uygun zamanlamaya göre bundan yürürlüğe
koymayıve kaldı
rmayıamaçlamı
ş
tı
r. Bir yasama başı
boş
luğuna
Anayasa kuralı
nı
n olanak vereceği düş
ünülemez.
167. maddenin ikinci f ı
krası“Vergi Ödevi” baş
lı
klıve akçalı
konulara iliş
kin temel kural olan 73. maddenin ayrı
ğı(istisnası
)
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sayı
lsa bile “vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla
konulur, değiş
tirilir veya kaldı
rı
lı
r” (Anayasa 73/2) ilkesinin dı
şı
nda
ve buna tümüyle ayrı
k bir oluşumun amaçlandı
ğıdüşünülemez.
Bu temele uygun bir farklı
lı
k, belli bir konunun özelliği olarak
ayrı
klı
k oluşturabilir. Yalnı
zca “Ek...” sözcüğünün bulunması
nı
n,
yürütmeyle görevli Bakanlar Kurulu’na, “koyma ve kaldı
rma”,
böylece zamanı
nı
, gereğini belirleme yetkisini verdikten sonra ilkeleri
de yasa düzeyinde saptama yetkisine olanak veremez. Bu yapı
sıve
görünümüyle incelenen kural, TBMM.’ne iliş
kin yetkileri Bakanlar
Kurulu’na sı
nı
rsı
z sayı
lacak biçimde vermekle, yasayla
yasa
niteliğinde düzenleme yapmak kapı
sı
nı açmakla, Anayasa’nı
n 7.
maddesine, 73.
maddesine, 167/2.
maddesine aykı
rı
dı
r.
Yasayla yetki verilmesi zorunluluğunu sözde bı
rakacak biçimsel bir
düzenleme, yasada
Anayasa kuralı
nı doğru-yanlı
şyineleme,
yasa kuralları
yla Bakanlar Kurulu’nu TBMM’ne eş
düzey duruma
getirme, Anayasa katı
nda asla geçerli olamaz. Anayasal sı
nı
r,
yasal geçerlik koş
uludur. Yetkinin yasadan gelmiş olması
hukuksallı
k için yeterli değildir. “Yürütmenin güçlendirilmesi” tezi,
yürütmeyi siyasal ve ekonomik alanda yasamanı
n ve yargı
nı
n
denetiminden olabildiğince uzaklaş
tı
rmayı
, bağı
msı
z başı
na buyruk
davranması
nı
, çoğunluk oyları
nı Anayasa’nı
n üzerine çı
karmayı
amaçlamı
şolamaz.
167/2.
maddenin, iptali istenen yasa kuralı
na kaynaklı
k
yapmaktan ötede, çoğunluğun kabul ettiği gibi yasanı
n öngördüğü
yetkilere olanak sağladı
ğı
nıdüşünmek, Anayasa’nı
n kendi içindeki
uyuma, güçler dengesine verdiği öneme ters bir yorum olur. Ayrı
ca,
Anayasa’nı
n 7., 73. ve 161. maddelerine aykı
rı
lı
ğıda oluş
turur.
Anayasa, Devlet yapı
sı
ndaki düzenlemeyi yine kendisi bozmak
durumuna giremez.
Bunu düş
ünmek olanaksı
zdı
r. Yasamanı
n
yürütmeye
egemen olamaması
, Anayasa’nı
n kurduğu düzene
aykı
rı
dı
r. Anayasa düzeninde, yürütmenin, içinden çı
ktı
ğıyasamaya
bağlıolduğu, onun gözetim ve denetiminde çalı
ş
tı
ğıaçı
ktı
r. 167/2.
maddeye, genel düzenlemeye aykı
rıbiçimde anlam vermek Devlet
yaş
amıiçin tehlikeli bir yürütme yönetim gidiş
ine “olur” vermekle
birdir. Gelir dağı
lı
mı
nda adalet, kaynakları
n
uygun
giriş
imlere
ayrı
lması
,
dı
ş
a
bağı
mlı
lı
ğı
n azaltı
lması
,
dı
ş
ödemeler
dengesinin kurulması
, ekonomik düzenlemeler planı
n en uygun
amaç niteliği olması
nızorunlu kı
lmı
ştı
r. Dı
şalı
m ya da dı
şsatı
m
seçeneği siyasaldı
r ve konumuz dı
şı
ndadı
r.
Ancak, sorunları
n
çözümü, hukuksal düzenlemelerin uygunluğuyla kolaylaşı
r.
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2- Kuralı
n temeldeki bu aykı
rı
lı
ğıyanı
nda yetkinin özünü,
Anayasa’nı
n 73. ve 167/2. maddelerini karşı
laştı
rı
p bu yasa
konusunda sonuca varı
rken, kanı
mca, yanı
lgı
ya düş
müş
tür. “Orjinal
yetki” Anayasa’nı
n temel kuralı
na, ödün verilemez, savsaklanamaz
ilkesine aykı
rı olamaz.
Yükümlülüğün konulup kaldı
rı
lması
“yürürlük”le ilgilidir. Gerek, zamanlama özgörüşüdür. Bunu “tür” ve
“oran-düzey”le
ilgili sayarak
genişletmek,
hukuksal
değerlendirmelerde tüm yöntemler dı
şı
nda kalan bir varsayı
mdı
r.
1982 Anayasa’nı
n (değerlendirilmesi olanaklı
) güçlü yürütme
amacı
nı
, yetkisi bölünmüş devre elverişli, Bakanlar Kurulu’ndan
geride bir yasama, etkisiz bir yargıolarak düş
ünmek büyük bir yanı
lgı
ve bedeli çok ağı
r bir yanlı
şlı
k olur. Bunu savunmak, Anayasa’yı
hukuk devletini yadsı
mak olur. Yürütmenin “yetki-görev” olması
bile, TBMM.’nin
yetkilerinin
Bakanlar Kurulu’yla paylaşı
lması
değildir. Anayasa buna geçerlik tanı
yamaz. Yasayla verilen yetkiler,
görevin yapı
lması
nda yönetimi güçlü kı
lar. Anayasa Mahkemesi, nice
kararı
nda,
temel
ilkeler
yasada
yer
almak
koş
uluyla,
görevlendirilen yürütme organı
na kimi yetkilerin tanı
nması
nı
, kişisel
amaçlıuygulamaları önleyecek sı
nı
rlamaları gerekli bulmuş
tur.
(23/11/1969 günlü, E.
1967/41, K. 1969/51 sayı
lıkarar).
Anayasa’nı
n ancak yasayla düzenleneceğini öngördüğü alanlarda
Bakanlar Kurulu’nu yasa düzeyinde kural koymaya yetkili kı
lmak
aykı
rı
lı
ktı
r. Anayasa Mahkemesi’nin 3/2/1977 günlü, E. 1976/54,
K. 1977/8 sayı
lıkararı
nda (Resmî Gazete 8/5/1977 - 15931) “Bir
yasanı
n malî bir yükünün, yalnı
zca konusunu belli ederek ilgililere
yükletilmesine izin vermesi o malî yükünün yasa ile konulduğunu
kabûl için geçerli bir neden sayı
lamaz. Malî yükümlerin matrah ve
oranlar, tarh ve tahakkuku, tahsil yöntemleri, yaptı
rı
mlarızaman
aşı
mıgibi çeşitli yönleri vardı
r. Bütün bu yönleri ile bir malî yükün
yasada açı
k bir biçimde ve yeterince belirlenmemişise bu durum,
kişilerin toplumsal ve ekonomik güçlerini ve hatta temel hakları
nı
olumsuz yönde etkileyecek keyfî uygulamalara yol açabilir. Bu
nedenlerledir ki kiş
ilere yüklenecek yükümlerin belli baş
lıöğelerinin
açı
k bir biçimde ve kesin çizgileriyle yasalarda gösterilmişolması
gerekir” diyerek belirttiği ilkeleri incelenen yasada bulmak güçtür.
Anayasa maddelerini yineleyerek - aktarmak Bakanlar Kurulu’na
sürekli ve genel bir düzenleme yetkisini, önceden ve belirsiz
biçimde vermek uygun bir düzenleme karş
ı
lanamaz.
Fonları
n kaynakları
nı
, tür ve alt-üst sı
nı
rı
nıyasa belirledikten
sonra, ilkeleri koyacak, yürütme ancak ve ancak “fon uygulaması
”nı
n
başlayı
ş ve sona
erdiriliş
i saptayacak işleyişi gerçekleştirir.
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Fonları
n oluşum ve yönetimi, özellikle denetim düzeni yasalarla
öngörülen biçimde yapı
lmalı
dı
r. Anayasa’nı
n 161. maddesi parasal
konuları
n
Bütçe
sistemine
uygunlukla
düzenleneceğini
göstermektedir. Bütçe dı
şı
na çı
karak özellikli uygulamalara gitmek
Yasa’nı
n 3. maddesinde geçen “...bütçeye irat kaydedilmesi...”
belirtmesiyle de çeliş
kisi güçlenen bir sı
nı
rsı
zlı
ktı
r. Bütçe içi görev
ve hizmetlerin bütçe dı
ş
ıve yönetimin keyfi uygulamaları
na açı
k
biçimde yürütülmesi, bunları
n yasa dı
şı
nda tutulup Bakanlar Kurulu
kararı
na bı
rakı
lmasıAnayasa’nı
n 161. maddesiyle bağdaş
amaz.
Güçlü yürütme, yasama organı
nıhiçe sayan, hukuk dı
şı
na kayan,
yargıdenetimine karş
ıçı
kan yönetim değildir. Eylemi, işlemi ve
kararları hukuka uygunluğu oranı
nda geçerli, sağlı
klı
, etkili ve
güçlü olan,
hukuksallı
ğı
nı
n
tartı
ş
ı
lması
düş
ünülemeyecek
yönetimdir. Anayasa koyucunun, önceki olaylarıdeğerlendirmesi,
tanı (teş
his) uygunluğu, güçlü hükûmet özlemi, Anayasa kuralları
nı
karşı
laştı
rmada özden uzaklaş
ma, temel ilke yanı
nda özel nitelikteki
ayrı
k kurala tümüyle dayanma nedeni olamaz. Bu görü ş
üm,
Anayasa’nı
n Bakanlar Kurulu’na harcaması
nı
n ve bütçede değiş
iklik
yapabilme
konuları
nda getirdiği
yasaklamalarla
da
doğrulanmaktadı
r. Bütçenin iş
lemleri gözetildiğinde, Bütçe kavramı
kapsamı
ndaki uygulamaları
n Bakanlar Kurulu kararı
yla düzenlenip
gerçekleş
tirilmesi
sakı
ncalı
dı
r. Anayasa’nı
n 167/2. maddesi,
özellikle “Dı
şticaretin ülke ekonomisinin yararı
na olmak üzere
düzenlenmesi amacı
”yla kurallaşmı
ş
tı
r. Odak,
“Dı
ş ticaret”tir.
Ek
yükümlüler, bu yöndeki “dı
şalı
m-dı
şsatı
m” (ithalât-ihracat)
ve diğer dı
şticaret iş
lemleri üzerine” konulup kaldı
rı
lacaktı
r. “Vergi
ve benzeri yükümlülükler dı
şı
nda” olacaktı
r. Adı“fon” da olsa,
dı
şsatı
mıdesteklemek, üretimi artı
rmak, yatı
rı
mlarıözendirmek
amacı
yla da olsa Anayasa’nı
n temel buyruklarıdı
şı
na çı
kı
lmamalı
dı
r.
Sapmalar gelenekleş
tiğinde, sakı
ncalar giderilmez düzeye gelir.
Ekonomik kalkı
nma amacı
nı
n zorunluluğu, ulusal erek durumuna
gelmiş bulunmasıAnayasa’nı
n gözardı edilmesini gerektiremez.
Kanunun özü, Anayasa’nı
n üstünlüğü, önceliği, egemenliğidir.
Devlet yaş
amı
nı
n geçmişyı
lları
nda yürütmenin olanakları
nı
, yetki
ve görevlerini ne ölçüde kullandı
ğıyurttaşlarca bilinmektedir.
Hukuk devletinin, demokrasinin gerçekleşip güçlenmesi yolunda,
yargı
ya, yargıkararları
na saygı
, yargıdenetimine açı
k olmak, yargı
kararları
nıyerine getirmeye özen gibi çağdaştutum ve davranı
şları
benimsemeyi devletin en belirgin karakter durumuna getirmeyi
düşünmeyip, yürütmeyi politik seçişleriyle giderek hukuk dı
şı
na
götüren gereksiz ve yersiz hoşgörüler sakı
ncalar getirir. Yasalarla
yapı
lmasızorunlu düzenlemelerin Bakanlar Kurulu kararları
na
bı
rakı
lmasıDevletin yapı
sı
nıgiderek olumsuz yönde etkileyecek
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gelişmeleri hı
zlandı
racaktı
r. Anayasa’dan ödün vermeye kimsenin
hakkıyoktur. Anayasa bile kimi konularda yetkili olamaz (yineler,
vurgular, doğrular, benimser, güçlendirir, sayarak kendi niteliğini
belirginleştirir, yapı
sı
nıaçı
klar). Anayasa’nı
n temel kuralıgünlük ve
siyasal nedenlerle, kaypak uygulamalara dayanak görülemez. Bu
aykı
rı
lı
k açı
k ve büyüktür.
3- Anayasa’nı
n 73. maddesinin dördüncü fı
krası
ndaki vergi,
resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin bağı
ş
ı
klı
k, ayrı
klı
k ve
indirim oranları
nda alt ve üst sı
nı
r gözetilerek değiş
iklik yapmak
yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiş
tir. Bu madde ve fı
kra elbet
Bütçelerle ilgilidir. Şimdiki inceleme konusu Bütçe’yle ilgili değildir.
Ama anayasal amacısaptama yönünden örnek alı
ndı
ğı
ndan
sözedilmiş
tir. 167. maddedeki “ek malî yükümlülük, değil biçimde
73. maddede sayı
lanlardan ayrı
dı
r. “Dı
ş
ı
nda...” sözcüğü de bunun
kanı
tı
dı
r.
Bakanlar Kurulu’nu, olmayan ş
eyi koymaya, olanı
kaldı
rmaya
yetkili saymak, bunları
n
yasayla yapı
lması
zorunluluğu karşı
sı
nda bir çeliş
ki olmaktadı
r.
Yaş
ama
geçirmekten son vermeye değin sı
nı
rsı
z bir
yetkilendirme, yasayı da geçersiz kı
lar bir yetkinin yasayla
verilmesi, istendiği gibi kullanma anlamı
na gelemez. Sözcük anlamı
böyle algı
lansa bile Anayasa Mahkemesi, güncel durumlar
karşı
sı
nda böyle yorumlanmamalı
dı
r.
Yasa’yı “basit” bir araç,
biçimsel bir koş
ul sayı
p yasama organı
nı
n istencini gözardı
etmek, amaca uygun düşmemektedir.
Yasayla yapı
lması
gerekenler, yasama organı
nı
n belirleyecekleridir.
Belirlemesi,
saptamasıgerekenlerdir. Yasayısöz olarak geçirmek, ad olarak
anmak biçimsel bir yapı
ya indirgemek olur. Bağsı
z koşulsuz, sı
nı
rsı
z
bir yetkilendirme, yürütmeyi yasamaya koşut duruma getirir. Bu
ölçü ve kapsamda bir yetkiyi Anayasa’yla bağdaştı
rmak güçtür,
Yasa’nı
n gerekli görüldüğü yerde, belirleme o yasayla yapı
lmalı
dı
r.
Bu nedenlerle, iptal kararı verilmesi kanı
sı
yla, çoğunluk
görüşünü paylaşmı
yoruz.

Başkan
Yekta Güngör ÖZDEN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

39

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1996/49
: 1996/46
: 11.12.1996

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : İ
stanbul 5. Vergi Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lı“Gelir Vergisi
Kanunu”na 25.5.1995 günlü, 4108 sayı
lı Yasa’nı
n 24. maddesiyle
eklenen mükerrer 111.
maddenin ş
ekil ve esas yönlerinden
Anayasa’nı
n 2., 48. ve 73. maddelerine ayk ı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Talih oyunlarısalonlarıiş
leten ve bu nedenle kurumlar vergisi
yükümlüsü olan dâvâcı
nı
n ihtirazî kayı
tla verdiği asgarî vergi
beyannamesi üzerine tahsil edilen verginin iadesi için açtı
ğıdâvada,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddî olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme,
193 sayı
lı Gelir Vergisi Kanunu’na 4108 sayı
lıYasa ile eklenen
mükerrer 111. maddenin iptali istemiyle baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“193 sayı
lıG.V.K.na 4108 sayı
lıkanunla eklenen mükerrer 111
inci maddede, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükellef grupları
ndan ticari
kazancı
n alt grubunu oluşturan “talih oyunlarısalonlarıiş
letenler” için
“...cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek
üzere...oyun masası
nı
n her biri için aylı
k... asgari vergi öderler.
Yukarı
da yer alan tutarlar...yeniden tespit edilir ve izleyen yı
lda
bu tutarlar esas alı
nı
r. Bakanlar Kurulu bu tutarları10 katı
na kadar
artı
rmaya yetkilidir...
Aylı
k dönemler itibariyle hesaplanan bu vergi müteakip ayı
n 20
nci günü akşamı
na kadar... bir beyanname ile beyan edilir ve aynı
süre içinde ödenir... yı
l içinde tahakkuk eden bu vergiler, yı
llı
k
beyanname üzerinden bu maliyete ilişkin olarak hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilmeyen vergiler ise red ve iade
edilmez.” denilmek suretiyle ayı
n Kanun’a 3505 sayı
lıKanun’un 15
inci maddesi hükmü ile eklenen mükerrer 120 nci maddesinde yer
40

alan “Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile
serbest meslek erbabı
, cari vergilendirme döneminin gelir vergisine
mahsup edilmek üzere geçici vergi öderler” hükmü gereği ödenen
götürü bir geçici vergi daha konulmuş olmakta, talih oyunları
salonları
nı
n cari yı
l içindeki hası
lat ve giderlerine göre oluş
an
matrahlarıüzerinden hesaplanan vergilerin, aylar itibariyle ödenen
asgari vergi ile mükerrer 120 nci madde hükmü gereği bir önceki yı
la
ait olarak ödenen geçici vergi toplamı
ndan az olmasıhalinde, asgari
vergi farkıret ve iade edilmeyeceğinden, iade edilmeyen kı
sı
m oyun
makinasıbaşı
na alı
nan bir vergiye dönüş
mektedir.
193 sayı
lıG.V.K.da, mükellef grupları
, ticari kazanç, zirai
kazanç, ücret, serbest meslek, gayrimenkul sermaye, menkul ve sair
kazanç ve irat sahipleri olarak gruplandı
rı
lmı
şolup, aynıgruplar
içindeki alt gruplar için vergilendirme yönünden bir ayrı
m yapı
lmaz
iken, mükerrer 111 nci madde hükmü ile ticari kazancı
n alt grubunu
oluş
turan mükellef grubundan, talih oyunlarısalonlarıişletenleri için
ayrı
m yapı
lmı
ş
tı
r.
Ayrı
mdan amaç, talih oyunları
nı
n zararlı görülerek, talih
oyunlarısalonları açı
lması
nı
n çoğalmamasıveya mevcutları
n
azalmasıise, bu amacı
n gelir vergisi
sistemi içinde, sistem
bütünlüğünün bozulmasıyoluyla değil ayrıbir kanunla düzenlenmesi
gerekmektedir.
Öte yandan mükerrer 111 inci maddenin son f ı
krası
nda, bir
önceki yı
l içinde tahakkuk eden bu vergiler, yı
llı
k beyanname
üzerinden bu faaliyete iliş
kin olarak hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilir. Mahsup edilemeyen vergiler ise red ve iade edilmez
denilmek suretiyle gelir üzerinden alı
nmasıgereken gelir vergisinin
gelirle bağlantı
sı koparı
larak, oyun makinalarıbaşı
na vergi alı
nı
r
hale getirilmektedir. Oysa 193 sayı
lıKanun’un mevzu başlı
klı1 inci
maddesiyle gelirin unsurlarıbaş
lı
ğı
nıtaş
ı
yan 2 nci maddesiyle
getirilen temel amaç, kazanç ve iradı
n gerçek ve safi miktarı
itibariyle kavranmasıve bu verginin bu ş
ekilde belirlenen miktardan
alı
nması
dı
r.
Yı
l içinde oyun makinasıbaş
ı
na hesaplanarak tahakkuk ettirilip
alı
nan vergilerin, beyan edilen gelire isabet eden gerçek vergi miktarı
ile karşı
laştı
rı
lması
nda aleyhte fark çı
kması halinde vergi
mükellefinden bunun sebebi sorulmamakta ve ispatlama hakkı
verilmeyerek, fazlalı
k vergi hazinede kalmaktadı
r. Oysa bu güne
kadar vergi güvenliği (oto kontrol) müesseseleriyle getirilen tüm
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uygulamalarda gelirin düşüklük nedenleri mükelleflere sorulmuş
,
yeterli gerekçelerle açı
klama yapı
lmamasıhalinde beyana itibar
edilmeyerek kanunla getirilen bu hükümler olaya uygulanmı
ş
tı
r.
Bunun aksi hayat standardıesası
nıgetiren 193 sayı
lıYasa’nı
n
mükerrer 116’ncımaddesinde yer alan daha açı
k bir deyimle
açı
klama olanağı
nıortadan kaldı
ran yasa hükmü Yüce Anayasa
Mahkemesi’ne
götürülmüş, Yüksek Mahkemenin dosyamı
zda
savunmaya cevap dilekçesinde iş
aret edilen kararı
yla bu hüküm iptal
edilmiş
tir.
Olayı
mı
zla
paralellik
taş
ı
dı
ğı
na
inandı
ğı
mı
z
Yüksek
Mahkemenin karar tarih ve sayı
larıdavacıtarafça savunmaya cevap
dilekçesinde zikredildiği için, tekrardan kaçı
nmak bakı
mı
ndan bu
hususa işaret edilmekle yetinilmiş
tir.
Açı
klanan hususlar özetlenirse mükerrer 111’inci madde
hükümlerinin, Anayasa’nı
n 2 nci maddesince hukuk devleti ve sosyal
devlet ilkesi yönünden,
48 inci maddesine, Devlete bir görev olarak verilen özel
teşebbüsler yönünden “Ekonomik güvenliği ve ekonomik kararlı
lı
ğı
sağlama, ilkesi yönünden,
73 üncü maddesine, mali güce göre vergi ödeme vergi
yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde dağı
lı
mıve verginin yasallı
ğı
ilkeleri yönlerinden,
Anayasa’ya ayk ı
rıolduklarıanlaş
ı
lmaktadı
r.
Ayrı
ca, talih oyunlarısalonlarıiş
letenlerin ödeyecekleri vergi
miktarı
, yukarıve aş
ağısı
nı
rlarla belirlenmediği, sadece miktar olarak
belirlendiği halde, Bakanlar Kurulu’na vergi miktarı
nı
n 10 katı
na kadar
artı
rı
lmasıyetkisi verilmiştir.
Bu durum Anayasa’nı
n 73 üncü maddesinde yer alan “vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümlerin... hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir” hükmüne aykı
rıbulunmaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle davacıiddialarıüzerine yapı
lan inceleme
sonucu 193 sayı
lıG.V.K.na 4108 sayı
lıKanunla eklenen mükerrer
111 inci maddesi, gerek şekil ve gerekse esas yönden Anayasa’nı
n
2., 48. ve 73 üncü maddeleri hükmüne aykı
rıgörüldüğünden iptali
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hususunda bir karar verilmek üzere 2949 sayı
lı Anayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28
inci maddesi hükmü uyarı
nca konunun Anayasa Mahkemesi’ne İ
ntikal
Ettirilmesine ve kararı
n birer örneğinin taraflara tebliğine 24.5.1996
tarihinde oybirliği ile karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na 4108
sayı
lıYasa’nı
n 24. maddesiyle eklenen itiraz konusu mükerrer 111.
madde ş
öyledir:
“2634 sayı
lıTurizmi Teşvik Kanununa göre talih oyunları
salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan gerçek usulde gelir
vergisine tabi ticari kazanç sahipleri; cari vergilendirme döneminin
gelir vergisine mahsup edilmek üzere, talih oyunlarısalonları
nda
bulundurduklarıilk 6 oyun masası
nı
n her biri için aylı
k 100 000 000
lira, sonra gelen her oyun masasıiçin ise 75 000 000 lira ve ilk 60
oyun makinesinin her biri için 10 000 000 lira, sonra gelen her oyun
makinesi için ise 7 500 000 lira asgari vergi öderler.
Yukarı
da yer alan tutarlar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
o yı
l için belirlenen yeniden değerleme oranıile çarpı
lmak suretiyle
yeniden tespit edilir ve izleyen yı
lda bu tutarlar esas alı
nı
r. Bakanlar
Kurulu bu tutarları10 katı
na kadar artı
rmaya yetkilidir. Bu yetki, talih
oyunlarısalonları
nı
n bulunduğu turizm bölge, alan ve merkezleri
itibariyle farklımiktarlar tespit edilmek suretiyle de kullanı
labilir.
Aylı
k dönemler itibariyle hesaplanan bu vergi, müteakip ayı
n 20
nci günü akş
amı
na kadar gelir vergisi bakı
mı
ndan bağlıbulunulan
vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve aynısüre içinde
ödenir. Bir önceki yı
l içinde tahakkuk eden bu vergiler, yı
llı
k
beyanname üzerinden bu faaliyete ilişkin olarak hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilir, mahsup edilemeyen vergiler ise red ve
iade edilmez.
Cari vergilendirme dönemine iliş
kin ödenmemişgeçici verginin
talih oyunlarısalonları
ndan elde edilen kazanca isabet eden kı
smı
nı
n;
bu madde gereğince ödenen asgari vergi kadarki kı
smıterkin edilir.
Geçici verginin talih oyunlarısalonları
ndan elde edilen kazanca isabet
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eden kı
smı
, talih oyunlarısalonları
ndan sağlanan hâsı
latı
n toplam
hâsı
lat içindeki payı
na göre hesaplanı
r.
Yapı
lan incelemeler sonucunda bu madde gereğince ödenmesi
gereken, geçmişdönemlere ait asgari verginin eksik beyan edildiğinin
tespit edilmesi halinde, eksik beyan edilen bu kı
sı
m için re’sen veya
ikmalen asgari vergi tarh edilir ve tarh edilen bu vergiye ceza ve
gecikme faizi tatbik edilir. Yı
llı
k beyanname verme süresi geçtikten
sonra bu tarhiyat, yı
llı
k beyannamede beyan edilen kazanç üzerinden
hesaplanan vergiyi aşan vergi farkıiçin yapı
lı
r. Bir önceki dönemde
ödenmesi gereken verginin yı
llı
k beyannamede mahsup edilen tutarı
için ise ceza ve mahsup tarihine kadar gecikme faizi aranı
r.
Talih oyunları salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan
kurumlar vergisi mükellefleri de cari vergilendirme döneminin
kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere bu maddede belirtilen
esaslar çerçevesinde asgari vergi öderler.
Bu uygulamanı
n usul ve esaslarıMaliye Bakanlı
ğı
nca tayin ve
tespit olunur.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 48.- Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlı
yacak tedbirleri alı
r.”
3- “MADDE 73.- Herkes, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere,
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n
sosyal amacı
dı
r.
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Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k,
istisnalar ve indirimleriyle oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet
SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa
BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 17.7.1996 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
na geçilmesine,
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- Şekil Yönünden Denetim Sorunu
Baş
vuran Mahkeme itiraz konusu kuralı
n ş
ekil ve esas
yönlerinden iptalini istemiş
tir.
Anayasa’nı
n 148. maddesinin ikinci fı
krası
na göre, şekil
bakı
mı
ndan denetleme Cumhurbaşkanıve TBMM üyelerinin beş
te
biri tarafı
ndan istenebilir. İ
tiraz yoluyla yapı
lan baş
vurularda
mahkemeler ş
ekil yönünden iptal isteminde bulunamayacakları
ndan
buna ilişkin istemin Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine karar
verilmiş
tir.
B- Davada Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
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yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’na 4108 sayı
lıYasa ile eklenen Mükerrer 111. maddenin
tümüyle iptalini istemektedir. Madde, talih oyunlarısalonlarıiş
leten
gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile kurumlar
vergisi yükümlülerinin ödeyecekleri asgarî vergiye iliş
kin çeşitli
durumlarıdüzenlemektedir. Bakı
lmakta olan dava, kurumlar vergisi
yükümlüsü bulunan davacı
nı
n, ihtirazi kayı
tla verdiği asgarî vergi
beyannamesi üzerine tahsil edilen verginin iadesi istemine iliş
kindir.
Bu durumda, Mükerrer Madde 111’in ikinci fı
krası
, üçüncü
fı
krası
nı
n 2. tümcesi, dördüncü ve beşinci fı
kraları başvuran
Mahkeme’nin bakmakta olduğu dâvâda altı
ncı fı
kra yönünden
uygulanma durumunda bulunmadı
ğı
ndan, bu kurallara yönelik itirazı
n
başvuran Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine, Selçuk
TÜZÜN’ün karş
ı
oyu ve oyçokluğuyla karar verilmiştir.
C- Sı
nı
rlama Sorunu
İ
tiraz konusu 111. maddeye göre, talih oyunlarısalonlarıiş
leten
yükümlüler gerçek usûlde gelir vergisine tâbi ticarî kazanç sahibi
olabilecekleri gibi kurumlar vergisi yükümlüleri de olabilmektedirler.
Bakı
lmakta olan dâvâda dâvâcıkurumlar vergisi yükümlüsüdür.
Mükerrer Madde 111’e yönelik itiraz baş
vurusuna ilişkin esas
incelemenin maddenin altı
ncıfı
krası
nı
n bu fı
krayla göndermede
bulunulan aynımaddenin birinci fı
krası
, üçüncü fı
krası
nı
n 1. tümcesi
ve yedinci fı
krası
yla sı
nı
rlıolarak yapı
lması
na karar verilmiştir.
D- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
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Mahkeme, mükerrer 111. maddenin Anayasa’nı
n 2., 48. ve 73.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı
nıileri sürmüştür.
1- Anayasa’nı
n 73. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, mükerrer 111. maddenin Anayasa’n ı
n 73.
maddesindeki malî güce göre vergi ödeme, vergi yükünün adaletli ve
dengeli bir şekilde dağı
lı
mıve verginin yasallı
ğıilkelerine aykı
rı
lı
ğı
nı
ileri sürmüş
tür.
Mükerrer 111. maddenin birinci fı
krası
na göre, asgarî vergi
ödemesi gerekenler, talih oyunlarısalonlarıişletmeciliği faaliyetinde
bulunan gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile
aynıfaaliyette bulunan kurumlar vergisi yükümlüleridir. Asgarî vergi,
mükellefin kazancı ne olursa olsun asgarî düzeyde ve câri
vergilendirme döneminin gelir veya kurumlar vergisinden mahsup
edilmek üzere, oyun makinesi ve masasıadedine göre maktu olarak
saptanan bir vergidir.
Maddenin ikinci fı
krası
nda, birinci fı
krada maktu olarak
düzenlenen asgarî vergi miktarları
nı
n ne ş
ekilde artı
rı
labileceği
belirtilmiştir. Buna göre, birinci fı
krada yer alan tutarlar, Vergi Usul
Kanunu hükümleri uyarı
nca o yı
l için belirlenen yeniden değerleme
oranıile çarpı
lmak suretiyle tesbit edilerek izleyen yı
lda bu tutarlar
esas alı
nacaktı
r. Bakanlar Kurulu, bu tutarlarıon katı
na kadar
artı
rmaya yetkili olup talih oyunlarısalonları
nı
n bulunduğu turizm
bölge, alan ve merkezleri itibariyle farklı miktarlar da tesbit
edebilecektir.
Maddenin üçüncü fı
krası
nı
n birinci tümcesinde, aylı
k dönemler
itibariyle hesaplanan bu verginin, izleyen ayı
n 20. günü akşamı
na
kadar gelir veya kurumlar vergisi bakı
mı
ndan bağlıbulunulan vergi
dairesine beyan edileceği ve aynı süre içinde ödeneceği
açı
klanmaktadı
r.
Maddenin yedinci fı
krası
na göre de, asgarî vergi ile ilgili
uygulamanı
n usul ve esaslarıMaliye Bakanlı
ğı
’nca tayin ve tesbit
olunacaktı
r.
Anayasa’nı
n “Vergi Ödevi” başlı
klı73. maddesinin birinci
fı
krası
nda, “Herkes, kamu giderlerini karşı
lamak üzere malî gücüne
göre vergi ödemekle yükümlüdür” denilerek kamu giderlerini
karşı
lamak üzere alı
nan verginin malî güce göre alı
nmasıve genelliği
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ilkesi benimsenmiş
tir. Vergide genellik ilkesi, ayı
rı
m gözetilmeksizin
herkesin elde ettiği gelir, servet ya da harcamalar üzerinden vergi
ödemesidir. Malî güce göre vergilendirme ise, verginin, yükümlülerin
ekonomik ve kiş
isel durumları
na göre alı
nması
dı
r. Bu ilke, malî gücü
fazla olanı
n, az olana oranla daha fazla vergi ödemesi gereğini
belirtir. “Malî güç”, Anayasa’da tanı
mlanmamakla birlikte, genellikle
“ödeme gücü” anlamı
nda kullanı
lmaktadı
r. Kamu maliyesi yönünden
gelir, servet ve harcamalar malî gücün göstergesidir. Verginin,
herkesten malî gücüne göre alı
nması
, aynızamanda eş
itlik ilkesinin
vergilendirme alanı
na yansı
ması
dı
r.
73. maddenin ikinci fı
krası
nda, vergi yükünün adaletli ve dengeli
bir biçimde dağı
lı
mıöngörülmüştür. Vergilendirilecek alanları
n seçimi
ve vergi yükünün adaletli ve dengeli biçimde dağı
lı
mı için
yükümlülerin kişisel durumları
nı
n gözetilmesi gerekir. Sermaye
iratları
nı
n, ücretlere göre farklıvergilendirilmesi, en az geçim indirimi,
artan oranlı (müterakki) vergilendirme, çeşitli ayrı
klı
k (istisna)
durumlarıve bağı
şı
klı
k (muafiyet) uygulamaları
, vergi yükünün
adalete uygun dağı
lı
mı ile malî güce göre vergilendirmenin
araçları
dı
r.
73. maddenin üçüncü fı
krası
nda, vergi, resim, harç ve benzeri
malî yükümlülüklerin kanunla konulacağı
, değiştirileceği veya
kaldı
rı
lacağıkuralıyer almaktadı
r. “Vergilerin yasallı
ğı
” ilkesi olarak
da nitelendirilen bu kural uyarı
nca, vergilendirme yetkisi, yasama
organı
na ait olup yürütme organı
nı
n yasal dayanak olmaksı
zı
n bir
idarî iş
lemle vergi koyma, değiştirme ve kaldı
rma yetkisi yoktur.
Ancak, 73. maddenin son fı
krası
na göre, vergi, resim, harç ve benzeri
malî yükümlülüklerin, muaflı
k, istisnalar ve indirimleriyle oranları
na
ilişkin hükümlerinde yasanı
n belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde
değiş
iklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. Buna göre,
Bakanlar Kurulu’na yetki verilirken alt ve üst sı
nı
rları
n vergi yasası
nda
belirtilmesi gerekmektedir.
İ
tiraz konusu maddenin birinci fı
krası
nda belirlenen miktarlar,
asgarî verginin alt sı
nı
rı
nıgöstermektedir. Maktu olarak saptanan bu
tutarlar, yeniden değerleme oranıile çarpı
lmak suretiyle artı
rı
lacak,
bulunan miktarlar, ikinci fı
kranı
n ikinci tümcesi uyarı
nca Bakanlar
Kurulu’nca on katı
na kadar yükseltilebilecektir. Bu yöntemle tesbit
edilecek miktar, asgarî verginin üst sı
nı
rı
nıoluş
turacaktı
r. Yukarı
da
belirtildiği gibi yeniden değerleme oranları
, Dİ
E tarafı
ndan bilimsel
verilere dayalıolarak saptanmakta ve yayı
nlanmaktadı
r. Vergi Usul
Kanunu’nun 298. maddesi gereğince, yeniden değerleme oranı
nı
n
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her yı
l Aralı
k ayı
nda Maliye Bakanlı
ğı
’nca Resmî Gazete ile ilân
edilme zorunluluğu bulunduğundan keyfî ve takdirî uygulamalara yol
açabilecek bir belirsizlikten söz edilemez. Bakanlar Kurulu’na verilen
yetkinin üst sı
nı
rı
, Yasa’da belirtilen rakamları
n on katıolmaktadı
r.
Böylece Bakanlar Kurulu’na verilen yetki, 73. maddenin son
fı
krası
nda öngörülen sı
nı
rlar içinde kalmaktadı
r.
Yasama organı
, vergi alanı
na giren konularıayrı
ntı
ları
yla
düzenlemesinin olanaklıbulunmadı
ğıhallerde, vergilendirmenin temel
ögelerini belirleyerek, uygulamaya, tekniğe ve uzmanlı
ğa iliş
kin
konularda yürütme organı
na düzenleyici idarî iş
lemlerde bulunma
yetkisi verebilir. Yürütme organı
na verilen yetki, vergilendirmenin
temel ögelerine ilişkin olmayı
p yasayla getirilen düzenlemeyi
açı
klayı
cıve tamamlayı
cıniteliktedir. Yürütme organı
, vergilendirme
tekniğine ve ayrı
ntı
lara iliş
kin konularıdüzenlerken vergi yasaları
nı
n
sı
nı
rlarıiçinde kalmak zorundadı
r. İ
tiraz konusu madde ile getirilen
kuralda, yasama organı
nca verginin konusu, yükümlüsü, vergiyi
doğuran olay, verginin miktarı
, ödeme şekli ve süresi gibi temel ögeler
belirlenmiştir. Yedinci fı
kradaki kural, Maliye Bakanlı
ğı
’na
uygulamanı
n teknik ve ayrı
ntı
ları
na iliş
kin hususlarıdüzenleme yetkisi
vermiş
tir.
Belirtilen nedenlerle, itiraz konusu maddenin s ı
nı
rlama kararı
uyarı
nca incelenen altı
ncıfı
krası
, bu fı
krayla göndermede bulunulan
aynımaddenin birinci fı
krası
, üçüncü fı
krası
nı
n 1. tümcesi ve yedinci
fı
krasıyönlerinden Anayasa’nı
n 73. maddesine aykı
rıdeğildir. İ
tirazı
n
reddi gerekir.
2- Anayasa’nı
n 2. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, mükerrer 111. maddenin vergi hukukunun temel
ilkelerine ve Anayasa’nı
n 73. maddesine aykı
rıolmasınedeniyle
Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer alan “hukuk devleti” ve “sosyal
devlet” ilkelerine de aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin, toplumun
huzuru, millî dayanı
şma ve adalet anlayı
ş
ıiçinde, insan hakları
na
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine bağlı
, Baş
langı
ç’ta belirtilen temel
ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu
belirtilmiştir.
Hukuk devleti, insan hakları
na saygıgösteren, bu hakları
koruyucu, adaletli bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle kendisini
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yükümlü sayan, bütün etkinliklerinde hukuka ve Anayasa’ya uyan,
işlem ve eylemleri bağı
msı
z yargıdenetimine bağlıolan devlettir.
Hukuk devleti ilkesinin gerçekleş
mesi, temel hak ve özgürlüklerin
anayasal güvenceye kavuş
turulması
na, yasama, yürütme ve yargı
alanı
na giren tüm işlem ve eylemlerin hukuka uygun olması
na
bağlı
dı
r.
İ
tiraz konusu kural, vergi hukukunun temel ilkelerini belirleyen
Anayasa’nı
n 73. maddesi gözetilerek düzenlenmiş olduğundan,
Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rıdeğildir.
3- Anayasa’nı
n 48. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Baş
vuran Mahkeme, itiraz konusu kuralı
n, Devlete özel
teşebbüslerin güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
ş
ması
nısağlama görevi
veren Anayasa’nı
n 48. maddesine aykı
rıolduğunu ileri sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 48. maddesinde, “Herkes, dilediği alanda çalı
şma
ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
ş
ması
nı
sağlayacak tedbirleri alı
r” denilmektedir. Bu kurala göre, devlete
verilen görev, özel teş
ebbüslerin ulusal ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun çalı
ş
maları
nısağlayacak ekonomik ve sosyal
politikalarıuygulamaktı
r.
Vergi, devletin kamusal gereksinimlerini karş
ı
laması için
egemenlik gücüne dayanarak tek taraflıiradesiyle kiş
ilere yüklediği bir
kamu alacağı
dı
r. Devletin egemenliğini sürdürebilmesi ve
Anayasa’nı
n 48. maddesinde belirtilen hedeflere ulaşabilmesi için
düzenli malî kaynaklara ihtiyacıvardı
r. Devletin kendisine yüklenen
görevleri ve istenilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için bu
hizmetlere karş
ı
lı
k olan kaynaklarıvergilendirme yetkisini kullanarak
sağlaması gerekmektedir. Bu yönden vergilendirme yetkisinin
kullanı
lması
, siyasal ve ekonomik bir zorunluluktur. Yasakoyucu,
devletin bu amacı gerçekleştirmesi yönünde millî ekonominin
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun olarak anayasal sı
nı
rlar içinde
kimi düzenlemeler getirebileceği gibi bunları değiştirmeye ve
kaldı
rmaya da yetkilidir.
Turizm bölgelerinde talih oyunlarısalonlarıiş
leten gelir veya
kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri asgarî vergi miktarlarıile
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ödeme usulleri ve zamanı
nıbelirleyen itiraz konusu kuralı
n çalı
şma
özgürlüğünü kı
sı
tladı
ğı
ndan da söz edilemez.
Belirtilen nedenlerle, kuralı
n, Anayasa’nı
n 48. maddesine aykı
rı
bir yönü yoktur. İ
tirazı
n reddi gerekir.
VI- SONUÇ
A- 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na 4108
sayı
lıYasa’nı
n 24. maddesiyle eklenen “Mükerrer Madde 111”in
sı
nı
rlama kararıuyarı
nca incelenen altı
ncıfı
krası
nı
n, bu fı
krayla
göndermede bulunulan aynı maddenin birinci fı
krası
, üçüncü
fı
krası
nı
n 1. tümcesi ve yedinci fı
krası
nı
n ş
ekil bozukluğu nedeniyle
iptaline ilişkin itirazı
n mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE,
B- 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na 4108
sayı
lıYasa’nı
n 24. maddesiyle eklenen “Mükerrer Madde 111”in
sı
nı
rlama kararıuyarı
nca incelenen altı
ncıfı
krası
nı
n, bu fı
krayla
göndermede bulunulan aynı maddenin birinci fı
krası
, üçüncü
fı
krası
nı
n 1. tümcesi ve yedinci fı
krasıyönlerinden Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
11.12.1996 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Yekta Güngör ÖZDEN

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1996/57
: 1997/3
: 23.1.1997

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi
Mümtaz SOYSAL ve 114 Milletvekili
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 1.8.1996 günlü, 4161 sayı
lı
“Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı Maddelerinde Değiş
iklik
Yapı
lması
na Dair Kanun”un 1. ve 2. maddeleriyle 406 sayı
lıYasa’nı
n
Ek 17. ve Ek 18. Maddelerine eklenen fı
kraları
n ve aynıYasa’nı
n 4.
maddesi ile 406 sayı
lı Yasa’ya eklenen Geçici 6. Maddenin
Anayasa’nı
n 2., 7., 11., 47. ve 153. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

İ
ptal ve yürürlüğün durdurulmasıistemlerini içeren 20.8.1996
günlü dava dilekçesi şöyledir:
“Giriş
5 Ağustos 1996 günlü Resmî Gazete’de yayı
mlanarak
yürürlüğe giren, 4161 sayı
lı“Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”, telekomünikasyon
hizmetlerinin özelleştirilmesi amacı
yla 406 sayı
lıYasa’nı
n Ek 17 ve
Ek 18. maddelerine çeş
itli fı
kralar ile Yasa’ya bir ek ve bir geçici
madde ekleyen bir kanundur.
Bilindiği gibi telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi
amacı
yla daha önce yapı
lan 3 ayrıdüzenlemeden,
(ı
) bir kanun hükmünde kararname olan ilkinin (509 sayı
lıKHK)
dayandı
ğıyetki yasasıiptal edildiği için “dayanaksı
zlı
k”tan tümü,
(ı
ı
-ı
ı
ı
) yasa olan diğerlerinin (4000 ve 4107 sayı
lıyasalar) de,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ktan, çeşitli hükümleri iptal edilmiş
tir.
Bu kez aynıkonu, 4161 sayı
lıYasa ile düzenlenmişancak, ne
yazı
k ki, Anayasa’ya aykı
rı
lı
klar yine giderilememiştir. Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k gerekçelerimiz aşağı
da sunulmuş
tur.
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I- 4161 sayı
lıYasa’nı
n 1. Maddesiyle, 406 Sayı
lıYasa’nı
n Ek
17. Maddesine Eklenen Fı
kraları
n Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
:
406 sayı
lıYasa’nı
n Ek 17. Maddesinin iptal kararları
ndan
sonraki son hali ş
udur:
Türk Telekomünikasyon Anonim ş
irketi hisselerinin en çok %
49’u devredilebilir.
Bu hisselerden % 10’u T.C. Posta İ
şletmesi Genel Müdürlüğüne
bedelsiz olarak verilir.
Hisse satı
ş
ı
nda T.C. Posta İ
şletmesi Genel Müdürlüğü ile Türk
Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalı
şanlarıve küçük tasarruf
sahiplerine % 5, gerçek ve tüzelkişilere % 34 pay ayrı
lı
r.
Eklenen fı
kralar ise şunlardı
r:
Hisselerin satı
şı
na iliş
kin usuli iş
lemler 24.11.1994 tarih ve 4046
sayı
lıKanun hükümlerine göre Özelleş
tirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
nca
yürütülür. Hisselerin değeri günün ekonomik koşullarıgözönünde
bulundurularak uluslararasıfinans ve sermaye piyasaları
nda kabul
görmüşdeğerlendirme yöntemleri kullanı
lmak suretiyle değer tespit
komisyonları
nca tespit edilir. Hisse satı
ş
ı
; halka arz, blok satı
ş
, yurt içi
ve/veya yurt dı
ş
ısermaye piyasaları
nda satı
ş
, borsada borsa usul ve
esaslarıçerçevesinde satı
ş, menkul kı
ymetler yatı
rı
m fonlarıve/veya
menkul kı
ymetler yatı
rı
m ortaklı
kları
na satı
şsuretiyle yapı
lı
r.
Değer tespiti sonuçlarıile satı
ş
a sunulacak hisselerin ne
kadarı
nı
n ve hangi satı
şyöntemleriyle satı
lacağı
na, çalı
ş
anlar ve
küçük tasarruf sahiplerine ayrı
lan % 5’lik payı
n ne oranda
satı
lacağı
na Özelleştirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
nı
n görüş
ü ve Ulaş
tı
rma
Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Blok
satı
ş
ta ihale ş
artlarıihale tarihinden en az 45 gün önce, kesinleş
miş
ihale sonuçları15 gün içinde Resmi Gazete’de ve Türkiye çapı
nda
yayı
nlanan yüksek tirajlıiki gazetede, yurt dı
şı
nda ise uygun
görülecek bası
n ve yayı
n organları
yla en az bir defa yayı
nlanı
r.
Hisselerin blok satı
şihalesinde kapalıteklif usulü uygulanı
r, nihaî
devir işlemleri, Bakanlar Kurulunca onaylanı
r.”
1) 4161 Sayı
lıYasa’nı
n 1. Maddesinin l. Fı
krası
nı
n Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğı
:
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Telekomünikasyon hizmetlerinin özelleş
tirilmesini amaçlayan bir
yasada bulunması gereken unsurlar daha önceki Anayasa
Mahkemesi kararları
nda (4000 sayı
lıYasa’nı
n iptal gerekçesi, 28
Ocak 1995 tarihli R.G., 4107 sayı
lıYasa’nı
n iptal gerekçesi 24 Mayı
s
1996 tarihli R.G.) yer almı
ştı
r.
4000 ve 4107 sayı
lıyasaları
n iptal gerekçelerine göre, bir kamu
iktisadi kuruluş
u (Kİ
K) olan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin
özelleş
tirilmesine dair yasada bulunmasıgerekenlerden, 4161 sayı
lı
Yasa’da yer alan düzenlemeler şunlardı
r:
1- Anonim ş
irket hisselerinin satı
ş
ı
na iliş
kin usul esaslar,
2- Şirket hisselerinin değerini belirleme biçimi,
1- İ
hale ve satı
şyöntemleri,
2- Satı
şa sunulan hisselerden PTT çalı
ş
anlarıile küçük tasarruf
sahiplerine ayrı
lacak paylar.
a) Anonim şirket hisselerinin satı
ş
ı
na ilişkin usul ve esaslar ve
1. fı
kranı
n birinci cümlesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
:
Gerek 4000 sayı
lıYasa’nı
n, gerek de 4107 sayı
lıYasa’nı
n iptal
gerekçesinde açı
kça belirtilmiş olması
na karşı
n, anonim ş
irket
hisselerinin satı
ş
ı
na iliş
kin usul ve esaslar; 4161 sayı
lıYasa’da da,
daha önce iptal edilen düzenlemelerde olduğu gibi, “objektif” (nesnel)
biçimde yasama organı
nca belirlenmemiştir.
4161 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesi ile 406 sayı
lıYasa’nı
n 17.
maddesine 4. fı
kra olarak eklenen 1. fı
kra, hisselerin satı
ş
ı
na iliş
kin
“usuli” iş
lemlerin yine (adı
nıvermeyip, sadece numarası
nıvererek)
Özelleştirme Yasasıçerçevesinde, Özelleş
tirme İ
daresi Başkanlı
ğı
tarafı
ndan yürütüleceğini belirtmiştir.
4107 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin, dördüncü fı
krası
nı
n iptal
gerekçesinde, “satı
şyöntemlerinin yasa ile belirlenmesi” gerektiği
belirtilmiş, ayrı
ca 4046 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin son fı
krası
na
gönderme yapı
larak, 4046 sayı
lıYasa’nı
n kamu iktisadi kuruluşları
nı
n
(Kİ
K) mülkiyetin devri dı
şı
nda kalan yöntemlerle özelleştirilmelerinde
uygulanabileceği, bir Kİ
K olan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
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hisselerinin satı
şı“mülkiyetin devri” olduğundan, 4046 sayı
lıYasa’nı
n
uygulanması
nı
n sözkonusu olamayacağıvurgulanmı
ştı
r.
Buna karşı
n, 4161 sayı
lıYasa ile doğrudan 4046 sayı
lı
Özelleştirme Yasası
’na gönderme yapı
larak, “usuli iş
lemler”in bu yasa
hükümlerine göre yapı
lacağıbelirtilmiş
tir.
4046 sayı
lı Özelleş
tirme Yasası
’nı
n, anayasal denetimi
yapı
lmamı
ş
tı
r. Yalnı
zca, 18. maddesinin (B) ve (C) bendlerinin
Anayasa’ya aykı
rıolduğu, 4107 sayı
lıYasa’nı
n denetimi sı
rası
nda,
Anayasa Mahkemesi’nce “saptanmı
ştı
r”:
“4046 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesi uyarı
nca Baş
bakana bağlı
olan Özelleş
tirme İ
daresi Başkanı
nı
n 18. maddeye göre oluşturacağı
“Değer tespit komisyonları
”nı
n tam bir bağı
msı
zlı
kla görev
yapabilmesi oldukça güçtür. 4046 sayı
lıYasa’nı
n 18/B maddesinde
değer tespit yöntemleri ve bunu uygulayacak “değer tespit
komisyonları
”nı
n oluşum biçimiyle görev ve yetkilerinin yasama
organı
nca belirlenmesi gerekir. Bu nedenle, şirket hisselerinin
değerinin tespitinin Özelleştirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
nca yürütülüp
sonuçlandı
rı
lacağı
na ilişkin kural yasama yetkisinin devri niteliğinde
olup, Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali istenen beş
inci fı
kra
ile Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısaptanan bu maddeye yollama yapı
ldı
ğı
ndan
buna göre gerçekleş
tirilecek bir değer tespiti ve sonuçlandı
rı
lma
işlemi de Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
lı
k oluş
turur.” (Anayasa
Mahkemesi’nin E:1995/38, K:1996/7 sayı
lı
, 28.2.1996 günlü kararı
, 24
Mayı
s 1996 tarihli R.G. s.66)
“18/C maddedeki ihale usullerine iliş
kin belirsizliğin
giderilmemesi ve ihale komisyonları
nı
n oluş
umu ile görev ve
yetkilerinin yasama organı
nca kurallara bağlanmaması yasama
yetkisinin devri niteliğinde olup, Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
dı
r.
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısaptanan bu kurala yollama yapı
larak uygulama
olanağıverilmesi nedeniyle sözkonusu 3. fı
kranı
n iptali gerekir.” (Aynı
karar, s.67)
4046 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesiyle kurulan Özelleş
tirme İ
daresi
Baş
kanlı
ğı(Öİ
B), Başbakan’a bağlıbir kamu tüzelkiş
iliğidir. Baş
kanı
,
başbakan veya görevlendireceği bakan tarafı
ndan atanı
r. Bu nedenle,
başbakana ya da görevlendirdiği bakana bağlı
dı
r.
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Diğer yandan, yine 4046 sayı
lıYasa’ya göre (2/son), “bunları
n
tabi olacağıözelleştirme uygulamaları
na iliş
kin esas ve usuller...
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca belirlenir.”
Yapı
lan düzenlemede, usulî işlemleri, 4046 sayı
lıYasa’ya göre
yürüteceği belirtilen Öİ
B;
ya, baş
bakana veya bakana bağlıolduğuna göre, usuli iş
lemler
onları
n direktifleri doğrultusunda;
ya, 4046 sayı
lıYasa’nı
n 2/son maddesinde belirtildiği gibi
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarıdoğrultusunda
ya da yine 4046 sayı
lıYasa’ya göre Öİ
B’in tek yetkilisi Öİ
B
başkanı
nı
n talimatlarıdoğrultusunda yerine getirecektir ki, her üç
durum da yasama yetkisinin devri anlamı
na gelir ve Anayasanı
n 7.
maddesine aykı
rı
dı
r.
Bu noktada, 4046 sayı
lıYasa’nı
n da, “yasama organı
nca
nesnel olarak belirlenmiş kurallar” olduğu bu nedenle de, yine
yasama organı
nca bu yasa kuralları
na yapı
lan göndermenin, “yetki
devri” kapsamı
nda değerlendirilemeyeceği ileri sürülebilir.
Ancak, bu sav doğru değildir. Çünkü, ilk olarak 4046 sayı
lıYasa
“genel”, 4161 sayı
lıYasa “özel” bir yasadı
r. 4046 sayı
lıYasa, Kİ
K
dı
şı
nda kalan kamu iktisadi teş
ebbüslerinin özelleş
tirilmesini
düzenlemiş, Kİ
K’lerin ise, sadece “mülkiyetin devri dı
şı
nda kalan
yöntemlerle özelleş
tirilmeleri”nin 4046 sayı
lı Yasa kapsamı
nda
olduğunu belirtmiş
tir.
Bu nedenle, bir Kİ
K olan ve ancak “özel” bir yasa ile
özelleş
tirilmesi mümkün olan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin,
mülkiyetin devri yoluyla özelleş
tirilmesinde 4046 sayı
lıYasa’nı
n
öngördüğü kurallar (“usuli”de olsa) uygulanamaz. Bunları
n,
yasakoyucu tarafı
ndan “nesnel” olarak düzenlenmesi gerekir.
İ
kinci olarak, Anayasa’nı
n 47. maddesine göre, bu
düzenlemenin doğrudan yasama organıtarafı
ndan yapı
lmasıgerekir.
Yasama organı
, “özel” bir yasanı
n uygulanmasıiçin “genel” bir
yasaya gönderme yapmı
ştı
r. 4046 sayı
lı Yasa, “özelleştirmeyi
genelde düzenleyen bir yasa”dı
r ve “böyle bir yasanı
n varlı
ğı
,
özelleş
tirilecek her Kİ
T için (ki, burada sözkonusu olan bir Kİ
K’tir)
yasama organı
nı
n olurunu öngören özel bir yasa çı
karı
lması
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gereksinimini ortadan kaldı
rmaz” (3987 sayı
lı Yasa’nı
n iptal
gerekçesi, 10 Eylül 1994 tarihli R.G. s.38, paragraf 2).
Bu nedenle, yasama organı bir Kİ
K olan Türk
Telekomünikasyon A.Ş.’nin özelleştirilmesinde, uygulanacak “usuli”
dahil, her türlü yöntemi doğrudan kendisi belirlemek zorundadı
r.
Üçüncü olarak da, yine Anayasa Mahkemesi’nin karara
bağladı
ğıgibi “yasayla yetkili kı
lı
nma, yasayla düzenleme anlamı
na
gelmez.”
Yasama organı
, kuralları
nı
n nesnel biçimde belirlemeden bir
yetkiyi devredemez. Çünkü, yasayla düzenleme, yetkinin
devredilmesi değil, yetkinin hangi durumlarda nası
l kullanı
lacağı
nı
n
belirlenmesi demektir.
Bu yapı
lmadı
ğıiçin 4161 sayı
lıYasa’nı
n ilk cümlesi Türk Milleti
adı
na, TBMM tarafı
ndan kullanı
lan yasama yetkisinin yürütme ve
yargıdahil hiçbir organa devredilemeyeceğini öngören Anayasa’nı
n 7.
maddesine aykı
rı
dı
r.
Bu nedenle “Hisselerin satı
ş
ı
na iliş
kin usuli iş
lemler 24.11.1994
tarih ve 4046 sayı
lıkanun hükümlerine göre Özelleş
tirme İ
daresi
Baş
kanlı
ğı
nca yürütülür.” tümcesinin iptali istenmektedir.
b) Şirket hisselerin değerini belirleme biçimi ve 1. fı
kranı
n 2.
cümlesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
:
Bir özelleştirme işleminde en önemli ve doğrudan ülke
çı
karları
nı
, dolayı
sı
yla kamu yararı
nıilgilendiren konu, hisse değerinin
belirlenme biçimidir.
Özelleştirme, devletleş
tirmenin tersi bir işlem ise ve
Anayasa’nı
n 47. maddesi gereğince devletleştirme ancak, kamu
yararı
nı
n zorunlu kı
ldı
ğıdurumlarda ve ancak gerçek karşı
lı
ğı
üzerinden yapı
labilir ise, özelleştirmenin de kamu yararı
nı
n zorunlu
kı
ldı
ğı durumlarda ve gerçek karşı
lı
ğı üzerinden yapı
lması
Anayasa’nı
n gereğidir ve her türlü tartı
ş
manı
n dı
ş
ı
ndadı
r.
Bunun doğal sonucu olarak, Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisse
senetlerinin “gerçek değer” üzerinden satı
lmasıgerekir.
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Ancak, 4161 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 1. fı
krası
nı
n 2.
cümlesi;
“hisse değeri”(nin)
a) “günün ekonomik koşullarıgözönünde bulundurularak”
b) “uluslararasıfinans ve sermaye piyasaları
nda kabul görmüş
değerlendirme yöntemleri kullanı
lmak suretiyle... tespit edil”mesini
öngörmüş
tür.
Her iki “değer tespit yöntemi” de, Anayasa’nı
n 47. maddesine
ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki kararları
na aykı
rı
dı
r.
Çünkü Anayasa’nı
n 47. maddesinin son tümcesine göre,
“gerçek karşı
lı
ğı
n hesaplanma tarzıve usulleri kanunla düzenlenir.”
Bu, Anayasa’nı
n 47. maddesiyle yasama organı
na verilmiş
,
devredilemeyecek bir yetkidir. Yasakoyucu, gerçek değerin
hesaplanma tarzıve usullerini belirleme yetkisini bile devredemezken,
bir de bunun dı
şı
nda gerçek değerden baş
ka bir hesaplama yöntemi
hiç getiremez.
“Günün ekonomik koşulları
”, başısonu belli olmayan, “sı
nı
rsı
z”
bir “yetki devri”dir ve “gerçek değer”i kapsamayacağı
, önceden
bellidir. Eski Ulaş
tı
rma Bakanları
ndan Yaşar TOPÇU’nun iptali
istenen yasanı
n TBMM’de görüş
ülmesi sı
rası
nda açı
kladı
ğıve daha
sonra Ulaş
tı
rma BakanıÖmer BARUTÇU’nun değerleri değil, ülke
adları
nıdüzelterek onayladı
ğıgibi, Avrupa’daki çeşitli ülkelerde
telekomünikasyon özelleştirmeleri hat baş
ı
na 5000 (Beş
bin)800(sekizyüz) ABD dolarıarası
nda değişen fiyatlarda satı
lmı
ş
tı
r.
Satı
şfiyatları
, alı
cı
lara tanı
nan ayrı
calı
klara göre değiş
miş
tir. Bu
durumda, “günün ekonomik koşulları
” ve 1997 yı
lı
nda Almanya ve
Fransa’nı
n da telekomünikasyon hisselerinin bir bölümünü satı
ş
a
çı
karacağıgözönünde tutulursa Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin
hisselerinin “gerçek değeri”ne ulaşmasıolanaksı
zdı
r.
Oysa Anayasa’nı
n 47. maddesine göre, özelleştirmenin “gerçek
değer” üzerinden yapı
lması zorunludur. Aksi düzenlemeler,
Anayasa’nı
n 47. maddesine aykı
rıolur.
“Uluslararasıfinans ve sermaye piyasaları
nda kabul görmüş
değerlendirme yöntemleri” ise, bu yöntemlerin “hepsi”dir.
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Zaten TBMM’ye sunulan yasa tasarı
sı
nda bu yöntemler tek tek
sayı
lmı
ş
, “biri veya birkaçı
”nı
n kullanı
labileceği belirtilmiş, ancak
Bayı
ndı
rlı
k, İ
mar, Ulaş
tı
rma ve Turizm Komisyonu, “değerlendirme
yöntemlerinin adları
nı
n teker teker sayı
lması
nı
n kı
sı
tlama getirmesi
ve ileride ortaya çı
kacak yöntemleri karş
ı
layamayacağıgözönünde
bulundurularak bu fı
kranı
n yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı
”
gerekçesiyle değer tespit yöntemlerini metinden çı
karmı
ş
tı
r.
Oysa, “Bunları
n yasada yer almamasıdurumunda da genel
kabul görmüş uygulanabilecek değerlendirme yöntemleri olduğu
açı
ktı
r” (4107
sayı
lıYasa’nı
n iptal gerekçesi, 24 Mayı
s 1996 günlü
Resmi Gazete s.66, paragraf 3)
Ancak sorun yöntemlerin sı
ralanması değildir. Çünkü
“Değerlendirme metodları
nı
n Yasa’da yalnı
zca adları
nı
n sayı
lması
,
duruma göre idareye birine seçme olanağı
nı
n verilmesi, gerçek
değere ulaştı
rmayızorlaştı
ran belirsizliklerdir. Şirket hisselerinin
özellikle gerçek ve tüzelkişilere satı
ş
ı
nda uygulanacak değerlendirme
esaslarıgerçek değeri yansı
tacak nitelikte olmalı
dı
r. Devletleş
tirmede
“gerçek değeri” esas alan anayasakoyucunun, bunun tersi olan
özelleş
tirmede kamu varlı
kları
nıkoruması
z bı
raktı
ğıdüşünülemez”
(Anayasa Mahkemesi’nin aynıkararı
, aynıparagraf).
Üstelik, “uluslararasıfinans ve sermaye piyasaları
nda kabul
görmüşdeğerlendirme yöntemleri”nin kullanı
lması
yla “gerçek değer”e
ulaş
abileceği bir an “varsayı
lsa” bile, bu kez de “günün ekonomik
koş
ulları
(nı
n)
gözönünde
bulundurulması
”,
gerçek
değere
ulaş
ı
lması
nıönleyecektir.
Sonuç olarak 4161 sayı
lı Yasa’nı
n 1. maddesinin 1.
paragrafı
nı
n 2. cümlesindeki “Hisselerin değeri günün ekonomik
koş
ullarıgözönünde bulundurularak uluslararasıfinans ve sermaye
piyasaları
nda kabul görmüş değerlendirme yöntemleri kullanı
lmak
suretiyle” ibaresi;
ı
) değer tespitinde gerçek değere ulaşı
lması
nıengellediği, hatta
gerçek değere ulaşı
lmaması
nıöngördüğü için Anayasa’nı
n 47.
maddesinin 2. paragrafı
nı
n ilk cümlesine,
ı
ı
) gerçek karşı
lı
ğı
n hesaplanma tarz ve usullerinin yasa ile
“nesnel” biçimde belirlenmesi gerekirken buna uymadı
ğıiçin 47.
maddenin 2. paragrafı
nı
n son cümlesine,
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ı
ı
ı
) 47. madde ile yasama organı
na verilmişbir yetkiyi devrettiği
için Anayasa’nı
n 7. maddesine,
ı
v) ve daha önce gerek 4000, gerekse 4107 sayı
lıyasalar için
verilen Anayasa Mahkemesi kararları
na uymadı
ğıiçin Anayasa’nı
n
153. maddesinin son fı
krası
na aykı
rı
dı
r.
c) İ
hale ve satı
ş yöntemleri ve 1. fı
kranı
n son cümlesinin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
:
4161 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 1. fı
krası
nı
n son cümlesi,
“Hisse satı
ş
ı
(nı
n) halka arz, blok satı
ş
: yurt içi ve/veya yurt dı
ş
ı
sermaye piyasaları
nda satı
ş, borsada borsa usul ve esasları
çerçevesinde satı
ş
, menkul kı
ymetler yatı
rı
m fonlarıve/veya menkul
kı
ymetler yatı
rı
m ortaklı
kları
na satı
ş suretiyle yapı
l”acağı
nı
öngörmüş
tür.
Bu satı
şyöntemlerinin hangi koş
ullarda, niçin uygulanacağıise
belirlenmemiştir.
Sayı
lan satı
şyöntemleri, 4046 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesinin
“özelleştirme yöntemleri” başlı
klı(A) bendinin, “satı
ş
” başlı
klı(a) alt
bendinden “gecikmeli halka arzıiçeren blok satı
şve çalı
ş
anlara satı
ş”
yöntemlerinin çı
karı
lması
ndan ibarettir.
4046 sayı
lıYasa’nı
n “genel” bir yasa olduğu, bu nedenle “akla
gelen” herş
eyi içerdiği ve Anayasa’ya uygunluk denetiminden
geçmediği bilinmektedir. Daha önce, 4107 sayı
lıYasa’nı
n Anayasal
denetimi sı
rası
nda sadece 18 (B) ve (C) bentlerinin “uygunluk”
denetimi dolaylıolarak yapı
lmı
şve Anayasa’ya aykı
rı
lı
k, Anayasa
Mahkemesi’nce “saptanmı
ştı
r”.
Bu kararı
n gerekçesi gözönünde bulundurulduğunda, 18.
maddenin (A) bendinin de, yasama yetkisinin devri anlamı
na geldiği
ve Anayasa’ya aykı
rıolduğu görülmektedir. Çünkü iptali istenen
bölümde de, böylesine “Kârlı
” ve “verimli” bir Kİ
K’in “ille” ve “bir an
önce” satı
labilmesi için “yeterli” ve “gerekli” olan satı
ş yöntemleri
sayı
lmı
ş
, ama bunları
n hangi koş
ullarda, niçin kullanı
lacağı
na iliş
kin
hiçbir hüküm getirilmemiş
tir.
Hangi koşullarda satı
şblok yapı
lacak, hangi durumlarda ne
kadarı
, niçin halka arz edilecektir.
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Yurt içine veya yurt dı
ş
ı
na satı
lmasıgerektiğine nası
l karar
verilecektir.
Menkul kı
ymetler yatı
rı
m fonları
nda veya ortaklı
kları
nda satı
ş
için hangi koşullar aranacaktı
r, bunları
n hiçbiri belirlenmemiş
tir.
Burada itiraz edilen husus, “kimin” değil, “niçin ve neye göre”
karar verileceğinin yasama organı
nca kararlaş
tı
rı
lmamı
şolması
dı
r.
Zaten bir sonraki paragrafı
n ilk cümlesi bunun itirafı
dı
r ve
“Değer tespit sonuçlarıile satı
şa sunulacak hisselerin ne kadarı
nı
n ve
hangi satı
ş yöntemiyle satı
lacağı
na...Bakanlar Kurulunca karar
veril”eceğini belirtmektedir.
Yüce Mahkeme’ye dördüncü kez getirilen telekomünikasyonun
özelleş
tirilmesine dair yasalarda, yasakoyucunun Anayasa’y ıve
anayasakoyucuyu hiçe sayma ve kendisine ait yetkileri ı
srarla
devretme çabasısürmektedir.
Ancak, Anayasa’nı
n 7. maddesi, yasakoyucunun bu tür tavrı
na
engel olmak için konulmuş
tur. Yasakoyucu, kendi içinden çı
ksa ve
kendi denetiminde olsa bile, Anayasa’nı
n yasama organı
na verdiği
yetkileri, yürütme organı
na devredemez.
Yasama yetkisinin devredilemeyeceğine iliş
kin hükmün
amaçları
ndan biri de, yasama çoğunluğunun her türlü yetkiyi
yürütmeye devrederek, yasama organı
nıdevre dı
şıbı
rakması
nı
önlemektir. Türkiye’nin bu konuda yeterince ciddi ve acıdeneyimleri
vardı
r.
Anayasa’nı
n 47. maddesi, tartı
şı
lmayacak biçimde “gerçek
karşı
lı
ğı
n hesaplanma tarz ve usullerini” düzenleme yetkisini yasama
organı
na vermiştir.
“karşı
lı
k”ı
n belirlenmesi, “ne kadar” ve “hangi yöntemle”
soruları
nı
n yanı
tı
nıda içerir. Çünkü, bunlarsı
z değerleme yapı
lamaz.
İ
ptali istenen yasa ile yasakoyucu, “ne kadar” ve “hangi
yöntemle” konuları
nıbelirleme yetkisini Anayasa’nı
n açı
k kuralı
na
karşı
n Bakanlar Kurulu’na devretmiştir.
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Bu noktada, Bakanlar Kurulu’nun yürütme erkini oluşturduğu ve
yasama organı
nı
n Bakanlar Kurulu’nu yetkilendirmesinin Anayasa’ya
uygun olduğu ileri sürülebilir ve dayanak olarak da yürütmenin 1982
Anayasası
’nda hem görev, hem de yetki olarak düzenlenmişolması
gösterilebilir.
Ancak, Bakanlar Kuruluna “münhası
ran” tanı
nan yetki yalnı
zca
Anayasa’nı
n 121., 122., 73. ve 167. maddelerinden ibaret, “sı
nı
rlıve
tamamlayı
cı
” bir yetkidir ve “yürütme organı
nı
n yasayla yetkili kı
lı
nmı
ş
olmasıda, yasayla düzenleme anlamı
na gelmez.”
Sonuç olarak 4161 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin son cümlesi,
Anayasa’nı
n 47. maddesi ile yasama organı
na verilmişbir yetkinin
devredilmiş olmasınedeniyle Anayasa’nı
n 7. maddesine ve bu
konudaki Anayasa Mahkemesi kararları
na uymadı
ğıiçin Anayasa’nı
n
153. maddesinin son fı
krası
na aykı
rı
dı
r.
Bu nedenle;
“Hisse satı
şı
; halka arz, blok satı
şyurt içi ve/veya yurt dı
ş
ı
sermaye piyasaları
nda satı
ş, borsada borsa usul ve esasları
çerçevesinde satı
ş
, menkul kı
ymetler yatı
rı
m fonlarıve/veya menkul
kı
ymetler yatı
rı
m ortaklı
kları
na satı
şsuretiyle yapı
lı
r.” tümcesinin iptali
istenmektedir.
2- 4161 Sayı
lıYasa’nı
n 1. Maddesinin 2. Fı
krası
nı
n Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğı
:
a) 1. maddenin 2. fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
:
4161 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 2. fı
krası
nı
n ilk tümcesi;
“Değer tespit sonuçlarıile satı
şa sunulacak hisselerden ne kadarı
nı
n
ve hangi satı
şyöntemleriyle satı
lacağı
na, çalı
ş
anlar ve küçük tasarruf
sahiplerine ayrı
lan % 5’lik payı
n ne oranda satı
lacağı
na Özelleştirme
İ
daresi Başkanlı
ğı
nı
n görüşü ve Ulaştı
rma Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca karar verileceğini belirtmiş
tir.
ı
) Değer tespit yetkisinin Bakanlar Kurulu’na tanı
nması
yönünden:
Anayasa’nı
n 47. maddesi gereğince özelleş
tirmenin gerçek
değeri üzerinden yapı
lması ve gerçek değerin hesaplanma
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yöntemlerinin yasa ile belirlenmesi zorunludur. İ
ptali
düzenleme bu konuda Bakanlar Kurulunu yetkilendirmiştir.

istenen

Yasamaya ait bir yetki, hiçbir organa devredilemez ve “yürütme
organı
nı
n yasayla yetkili kı
lı
nmı
ş olmasıda, yasayla düzenleme
anlamı
na gelmez.”
Bu düzenleme ile yalnı
zca yürütme organı
, yasayla yetkili
kı
lı
nmı
ştı
r. Yasayla düzenleme, yasakoyucunun yürütme organı
nı
n
yetkiyi kullanabileceğini belirtmesi değil, yetkiyi kullanı
lacağıdurum
ve sı
nı
rlarıda açı
kça belirlemesi demektir.
Tartı
şı
lan konu, Anayasa’nı
n 121., 122., 73. ve 167. maddelerde olduğu gibi Bakanlar Kuruluna devredilebilecek yetkilerle aynı
kapsamda bir konu değildir. Burada, yasakoyucunun, dilese bile
yürütmeye “sı
nı
rsı
z” olarak devredemeyeceği türde bağlıbir yetki
vardı
r.
Yasakoyucunun, Bakanlar Kurulu’nun yetki sı
nı
rları
nı ve
bunları
n hangi durumda nası
l kullanı
lacağı
nı
, ayrı
ntı
sı
yla ve somut
olarak belirlemesi zorunludur.
Değer tespiti konusunda ise, “gerçek değer”in dı
şı
nda bir
değerin Bakanlar Kurulunca tespiti ya da yasakoyucunun gerçek
değer dı
şı
nda bir değerin tespit edilmesini öngörmesi bile
olanaksı
zdı
r,
Daha önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda belirtildiği gibi,
bunları
n yasakoyucu tarafı
ndan “nesnel” olarak belirlenmesi
zorunludur ve 4000 ve 4107 sayı
lıYasa’daki ilgili hükümlerin iptal
nedeni, yetkinin kime devredilmişolmasıdeğil, yetkinin devredilmiş
olması
dı
r.
Bu nedenle “değer tespit sonuçları
”na Bakanlar Kurulu’nca
karar verilmesi yasakoyucunun ancak objektif sı
nı
rları
nıbelirleyerek
devredilebileceği bir yetkinin, sı
nı
rsı
za yakı
n yetkiyle devredilmiş
olmasınedeniyle Anayasa’nı
n 47. ve 7. maddelerine, ayrı
ca Anayasa
Mahkemesi’nin daha önce 4000 ve 4107 sayı
lıYasa’ya ilişkin iptal
kararları
nı
n gerekçelerine uymadı
ğıiçin Anayasa’nı
n 153. maddesine
aykı
rı
dı
r.
ı
ı
) Satı
ş
a sunulacak hisselerin ne kadarı
nı
n ve hangi satı
ş
yöntemiyle satı
lacağı
na karar verme yönünden:
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Aynı biçimde, Bakanlar Kurulu, yasakoyucu tarafı
ndan
kullanı
lacağı sı
nı
rlar belirlenmeden satı
şa sunulacak hisselerin
oranı
nıve hangi satı
şyöntemiyle satı
lacağı
nıda belirleyemez.
Daha önce bu konuda 4000 sayı
lıYasa ile Ulaş
tı
rma Bakanı
na,
4107 sayı
lıYasa ile Ulaştı
rma Bakanı
na verilen yetkiler, aynı
gerekçelerle Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilmiş
tir.
4107 sayı
lıYasa’nı
n iptal gerekçesinde, bir önceki karara da
gönderme yapı
larak ş
öyle denilmiştir:
“406 sayı
lıYasa’ya 4000 sayı
lıYasa’yla eklenen Ek 17.
Maddenin iptaline iliş
kin 22.12.1994 gün ve 1994/65-2 sayı
lıkararda;
Ulaş
tı
rma Bakanı
’na tanı
nan yetkilerin belirsiz ve sı
nı
rsı
z olduğu,
Anonim Şirket hisselerinin satı
ş
ı
na ilişkin usul ve esaslar, ihale ve
satı
şyöntemleri, T.C. Posta İ
ş
letmesi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz
olarak devredilecek % 10’luk payı
n devrine iliş
kin usul ve esasları
n
tümüyle yasa ile saptanmasıgerekeceği, ihale usul ve satı
ş
yöntemlerinin yasada ad olarak değil ayrı
ntı
lıve açı
k biçimde yasama
organıtarafı
ndan belirlenmesinin zorunlu olduğu açı
klanmı
ş
tı
r. İ
ptal
nedeniyle doğan hukuki boşluğun giderilmesi için 4107 sayı
lıYasa
çı
karı
lmı
şve 1. maddesiyle Ek Madde 17 yeniden düzenlenmiş
tir.
Maddenin 4. fı
krasıile önceki yasada Ulaştı
rma Bakanı
’na tanı
nan
yetkiler bu kez Özelleş
tirme Yüksek Kurulu’na verilmiş; yapı
lan
değiş
iklikle
Bakan
yerine
Özelleş
tirme
Yüksek
Kurulu
yetkilendirilmiştir. Böylece, iptal kararı
nda belirtilen ve yasa ile
saptanmasızorunlu olan konuları
n tamamıÖzelleştirme Yüksek
Kurulu’nun takdire bı
rakı
lmı
ş
tı
r. Oysa, bu konuları
n yasama
organı
nca (objektif) “nesnel” kurallara bağlanması Anayasal
zorunluluktur. Bakan veya Özelleş
tirme Yüksek Kurulu’nun
yetkilendirilmesi, yasa yetkisinin devri niteliğini değiştirmez.
Öte yandan, satı
şesasları
nı
n kapsamıiçinde değerlendirilmesi
gereken hisselerin satı
şı
nda ihale usulü ve satı
şyöntemlerinin yasa
ile belirlenmesi ayrıbir önem taşı
maktadı
r. Yukarı
da “Anayasa ve
özelleş
tirme” bölümünde belirtildiği gibi devletleştirme özelleş
tirmenin
tersi bir iş
lem olup, devletleş
tirmede olduğu gibi özelleştirmede de
esas ve yöntemlere iliş
kin düzenlemelerin mutlaka yasa ile yapı
lması
zorunludur. Kamu varlı
kları
nı
n satı
ş
ı
nda “gerçek değer”e ulaşmada
ihale usul ve satı
şyöntemlerinin etkisi göz ardıedilemez. Hisse
satı
ş
ı
nı
n konum ve durumunda uygun olan ihale ve sat ı
şyönteminin
önceden yasa ile belirlenmesi zorunluluğu, kimi sakı
ncalarıda
ortadan kaldı
rı
r.”
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Karardaki, 4107 sayı
lıYasa yerine 4161 sayı
lıÖzelleştirme
Yüksek Kurulu yerine de Bakanlar Kurulu getirildiği zaman, hiçbir
şeyin değiş
mediği görülmektedir.
Satı
ş
a sunulacak hisselerinin oranı
nı ve satı
ş yöntemini
belirleme yetkisi yine yasama organıtarafı
ndan belirlenmemişve bu
kez de Bakanlar Kurulu’na devredilmiş
tir. Yapı
lan “yasa ile
düzenleme değil, yasa ile yetkili kı
lma”dı
r.
Bu nedenle, “satı
şa sunulacak hisselerin ne kadarı
nı
n ve hangi
satı
şyöntemiyle satı
lacağı
na... Özelleş
tirme İ
daresi Başkanlı
ğı
nı
n
görüşü ve Ulaştı
rma Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca
karar verilir” ibaresi, yasakoyucunun ancak objektif sı
nı
rları
nı
belirleyerek devredebileceği bir yetkinin, sı
nı
rsı
za yakı
n yetkiyle
devredilmişolmasınedeniyle Anayasa’nı
n 47. ve 7. maddelerine,
ayrı
ca Anayasa Mahkemesi’nin daha önce 4000 ve 4107 sayı
lı
Yasa’ya ilişkin iptal kararları
nı
n gerekçelerine uymadı
ğı için
Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
dı
r.
b) Çalı
ş
anlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrı
lan yüzde beşlik
hisselerden ne kadarı
nı
n satı
labileceği konusunda Bakanlar Kurulu’nu
yetkilendiren ibarenin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
:
Çalı
ş
anlar ve küçük tasarruf sahipleri ile Posta İ
ş
letmesi Genel
Müdürlüğüne ayrı
lacak paylar, daha önce 4107 sayı
lıYasa ile,
sı
rası
yla yüzde 5 ve yüzde 10 olarak belirlenmişve T.C. Posta
İ
şletmesi Genel Müdürlüğü’ne ayrı
lacak payı
n ancak, ayrıbir yasa ile
satı
labileceği Anayasa Mahkemesi’nin 4107 sayı
lıYasa hakkı
ndaki
gerekçeli kararı
nda yer almı
ş
tı
r.
4161 sayı
lıYasa’da, yüzde 5’lik payı
n “ne oranda” satı
lacağı
nı
belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.
Oysa, Anayasa Mahkemesi’nin yukarı
da alı
ntı
lanan kararı
nda
belirtildiği gibi, bu yasama organı
nı
n ayrı
ntı
sı
yla düzenlemeden
devredemeyeceği bir yetkidir. Bir önceki bölümde Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıaçı
klanan “...hisselerin ne kadarı
nı
n” satı
labileceği ifadesiyle
“ne oranda satı
lacağı
” ifadesi “özdeş
”tir ve düzenleme ile yasama
organı
, Bakanlar Kurulu’nu “yasa ile yetkilendirmiş”, ama konuyu
“yasa ile düzenlememiş
tir”.

65

Anayasa’nı
n 47. maddesi gereğince, bu doğrudan yasama
organı
nı
n, “yasa ile düzenlemesi gereken” konulardan biridir. Bu
konuda yürütme organı
nı
n yetkilendirilmesi Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Bu nedenle 2. fı
kranı
n ilk tümcesindeki “çalı
ş
anlar ve küçük
tasarruf sahiplerine ayrı
lan % 5’lik payı
n ne oranda satı
lacağı
na”
ibarelerinin Anayasa’nı
n, 47., 7. ve 153. maddelerine aykı
rıolduğu
için iptali istenmektedir.
b) “Uygun görülecek” ibaresinin Anayasa’ya Ayk ı
rı
lı
ğı
:
l. fı
kranı
n 2. paragrafı
nı
n son tümcesi blok satı
şdurumunda
ihale koş
ulları
nı
n ve ihale sonuçları
nı
n yasada belirtilen günler içinde
bası
n organları
nda ilan edilmesini öngörmektedir ve bu açı
dan bir
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k itirazı
mı
z yoktur.
Ancak, yurt dı
şı
nda bası
n yayı
n organları
na verilecek ilanlar
konusunda, bu iş
lemin “uygun görülecek” bası
n ve yayı
n organları
nda
yayı
nlanacağıbelirtilmiş, ancak yetkili organ belirtilmemiş
tir.
Hisse satı
şı
na ilişkin “usuli” işlemler Öİ
B tarafı
ndan yürütüleceği
için, uygun görecek kurum Öİ
B midir; Türk Telekomünikasyon
A.Ş.’den sorumlu bakanlı
k olarak Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğımı
dı
r ya da
yasayıyürütecek olan Bakanlar Kurulu olduğu için Bakanlar Kurulu
mudur, belirli değildir.
Yasalar, sı
nı
rlarıbelirli yetkileri, yetkiyi kullanacak olanıda
belirleyerek devreden metinler olduğu ve yukarı
daki ibare bu
özellikleri taş
ı
madı
ğıiçin Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r.
II- 4161 Sayı
lıYasa’nı
n 2. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
:
4161 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle, 4.2.1924 tarih ve 406 sayı
lı
Yasa’nı
n Ek 18. Maddesine eklenen fı
kralar şunlardı
r:
“Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin
önerisi üzerine lisans verilecek katma değerli telekomünikasyon
hizmetini ve bununla ilgili gerekli görülen nitelik ve ş
artları
Özelleştirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
na bildirir. Lisans değeri, yurt dı
ş
ı
emsal lisans satı
şları
nda kullanı
lan yöntemler esas alı
narak bu
Kanundaki esaslara göre değer tespit komisyonunca belirlenir.
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Bu değer, Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunun onayı
na sunulur. Lisans satı
şı
, onaylanan değer üzerinden
Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
nca 2886 sayı
lıDevlet İ
hale Kanununa göre
gerçekleş
tirilir. Lisans sözleş
mesi Danı
ş
tay’ı
n incelemesinden
geçirildikten sonra Ulaştı
rma Bakanlı
ğı
nca sonuçlandı
rı
lı
r.”
1. Fı
kranı
n Son Cümlesi ile 2. Fı
kranı
n ilk Cümlesinin ve 2.
Tümcedeki “Onaylanan Değer Üzerinden” İ
baresinin Anayasa’ya
Aykı
rı
lı
ğı
:
1. fı
kranı
n son cümlesi, “lisans değeri(nin), yurt dı
şıemsal
lisans satı
ş
ları
nda kullanı
lan yöntemler esas alı
narak bu Kanundaki
esaslara göre değer tespit komisyonları
nca belirle”neceğini
öngörmüş
, ikinci fı
kranı
n ilk cümlesi de, bu değerin, Ulaş
tı
rma
Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı
na sunulacağı
nı
belirtmiş
tir.
Bu hizmetlerin tümü bugüne kadar kamu tekeli tarafı
ndan
yerine getirilen birer kamu hizmeti olduğuna ve şimdi
özelleş
tirileceğine göre, Anayasa’nı
n 47. maddesine tabidir ve gerçek
değer üzerinden ve bir zorunluluk durumunda özelleştirilebilir. Bu
esasları
n yasama organıtarafı
ndan belirlenmesi de zorunludur. Bu
zorunluluğa uymayan düzenleme, Anayasa’nı
n 7. maddesine
aykı
rı
dı
r.
Yetki devri açı
sı
ndan aykı
rı
lı
k yanı
nda, “yurt dı
şıemsal satı
ş
lar”,
lisanslıhizmetlerin gerçek değerinin bulunmasıönleyecek bir ifadedir
ve bu nedenle Anayasa’nı
n 47. maddesine de aykı
rı
dı
r.
Son olarak bu hüküm, Anayasa Mahkemesi’nin 4000 ve 4107
sayı
lıYasaları
n kimi hükümlerini iptal gerekçelerinde yer alan,
yasama organı
nı
n değer tespit yöntemlerini “nesnel” olarak belirlemesi gerektiği hükmüne, dolayı
sı
yla Anayasa’nı
n 153. maddesine de
aykı
rı
dı
r.
Bakanlar Kurulu’nun onay yetkisinin Anayasa karş
ı
sı
ndaki
durumu daha önce de izah edilmiş
tir. Özetle yinelemek gerekirse,
yasa ile yetkilendirilmişolmak, yasal düzenleme anlamı
na gelmez.
Anayasa’nı
n 47. maddesi, yasal düzenlemenin yasama organı
tarafı
ndan yapı
lacağı
nıve esas ve usullerin de burada belirleneceğini
açı
kça belirtmiş
tir. Yasama organı
, usul ve esaslarıbelirleme
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yetkisinden vazgeçemez
devredemez.

ve

bu

yetkiyi

Bakanlar

Kuruluna

Bu nedenle Anayasa’nı
n 47., 7. ve 153. maddelerine aykı
rı
olan;
“Lisans değerinin, yurt dı
ş
ıemsal lisans satı
şları
nda kullanı
lan
yöntemler esas alı
narak bu Kanundaki esaslara göre değer tespit
komisyonları
nca belirlenir.
Bu değer, ... Bakanlar Kurulunun onayı
na sunulur” hükmünün
iptali istenmektedir.
Bu hükümlerin iptali durumunda, sonraki tümcedeki “onaylanan
değer üzerinden” ibaresinin bir anlamıkalmayacaktı
r. Bu nedenle
bunun da iptali istenmektedir.
Bu hükümlerin iptali durumunda, paragraf:
“Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin
önerisi üzerine lisans verilecek katma değerli telekomünikasyon
hizmetini ve bununla ilgili gerekli görülen nitelik ve ş
artları
Özelleştirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
na bildirir.
Lisans satı
ş
ı
, Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
nca 2886 sayı
lıDevlet İ
hale
Kanununa göre gerçekleş
tirilir. Lisans sözleşmesi Danı
ştay’ı
n
incelemesinden
geçirildikten
sonra
Ulaştı
rma
Bakanlı
ğı
nca
sonuçlandı
rı
lı
r.”
biçimine dönüş
ecek ve bu kez de iptal nedeniyle sözkonusu
kural, yasama organı
nca çı
karı
landan çok farklıbir niteliğe kavuş
acak
ve lisans satı
şıkonusunda Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı yetkilendirilmiş
olacaktı
r.
Anayasa’nı
n 153. maddesinin 2. fı
krası
na göre, “Anayasa
Mahkemesi, bir yasa kanun veya kanun hükmünde kararnamenin
tamamı
nı veya bir hükmünü iptal ederken, kanunkoyucu gibi
hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis
edeme”yeceğine göre, Anayasa’nı
n 153. maddesinin 2. fı
krası
nedeniyle “Lisans satı
ş
ı
, Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
nca 2886 sayı
lıDevlet
İ
hale Kanununa göre gerçekleştirilir. Lisans sözleş
mesi Danı
ştay’ı
n
incelemesinden
geçirildikten
sonra
Ulaştı
rma
Bakanlı
ğı
nca
sonuçlandı
rı
lı
r.” hükmünün de iptali istenmektedir.
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III- 4161 sayı
lıYasa’nı
n 3. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
:
4161 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesi ile 406 sayı
lıYasa’nı
n Ek
Madde 18’ine eklenen “Bu değer, ...Bakanlar Kurulunun onayı
na
sunulur” ibaresinin iptali durumunda Ek Madde 21 deki “ve Bakanlar
Kurulunca onaylanan” ibaresinin, uygulanma olanağıkalmayacaktı
r
ve iptali gerekecektir. Bu nedenle, sözkonusu hükmün Anayasa
Mahkemesi Yasasıuyarı
nca iptali istenmektedir.
IV- 4161 Sayı
lı Yasa’nı
n 4. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
:
4161 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesiyle, 406 sayı
lıYasa’ya bir
geçici madde eklenmiş
tir. Madde şöyledir:
“Geçici Madde 6- 10.6.1994 tarihli ve 4000 sayı
lıKanunun
yürürlüğe girmesinden önce katma değerli telekomünikasyon
hizmetleri kapsamı
nda PTT İ
şletmesi Genel Müdürlüğü ile
imzalanmı
şve lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülmüş, gelir
paylaşı
mı esası
na dayalı sözleşmelerin her birinin, lisans
sözleş
melerine dönüştürülmesine bu sözleşmelerdeki lisans esası
na
geçişle ilgili hükümler saklıkalmak üzere Bakanlar Kurulunca karar
verilebilir. Danı
ş
tay’ı
n incelemesinden geçirildikten sonra Bakanlı
k ile
firmalar arası
nda lisans sözleşmesi imzalanı
r.”
Geçici Madde 6 ile düzenlenen konu, çok hassas bir konudur.
Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
nı
n, Türk Telekomünikasyon A.Ş. kurulmadan ve
telekomünikasyon hizmetlerinin özelleş
tirilmesine ilişkin yasalar
çı
kmadan önce, re’sen, hangi hukuksal gerekçeye dayandı
ğı
bilinmeden yaptı
ğı“gelir paylaşı
mıesası
na dayalısözleşmeler”, halk
arası
nda “cep telefonu” olarak bilinen GSM teknolojisine ilişkindir ve
özelleş
tirme uygulamalarıdı
şı
ndadı
r.
Bakanlı
k, 1994 sonunda iki ayrı kuruluş
a (ÇukurovaTÜRKSELL ve Uzanlar-TELSİ
M) bu hizmetleri vermiş
, eski Ulaş
tı
rma
Bakanları
ndan Yaş
ar TOPÇU’nun, 4161 sayı
lıYasa’nı
n TBMM’de
görüşülmesi sı
rası
nda verdiği bilgilere göre, kendisine düşen payı
henüz alamamı
ş
tı
r. TELSİ
M’in sözleşmesi de, daha sonra sözleşme
koş
ulları
na uymayı
p, KKTC üzerinden görüşme yaptı
rdı
ğıiçin iptal
edilmiş
tir.
Bu sözleş
melerin, 406 sayı
lıYasa’da hukuksal bir dayanağı
yoktur. Şimdi eklenen geçici bir madde ile bunlara da “meşruiyet”
kazandı
rı
lmak istenmektedir.
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Her iki sözleşmenin konusu olan GSM hizmetleri, 4161 sayı
lı
Yasa’yla özelleş
tirilmek istenen lisans hizmetleriyle aynıkonumdadı
r
ve bu nedenle aynıusullere tabi olmasıgerekir. Ama sözkonusu
sözleş
meler, bu düzenleme ile diğer lisans hizmetlerinden ayrı
ldı
ğı
gibi, sadece “iki” adet sözleşmeye “kazanı
lmı
ş hak” yaratı
lmak
istenmektedir.
Yasaları
n geriye yürümesine ilişkin genel hukuk ilkeleri
bilinmektedir. Burada, geriye yönelik olarak yararlanmayıgerektiren
hiçbir hukuksal neden yoktur, tam tersine devletin ve ülke ekonomisinin kaybıvardı
r.
Üstelik düzenleme, “bu sözleş
melerdeki lisans esası
na geçişle
ilgili hükümler saklıkalmak üzere” ibaresiyle daha önce yapı
lan
sözleş
melerdeki hükümleri de saklıtutmayıamaçlamaktadı
r. Devlet
adı
na, yetkili olup olmadı
ğıbilinmeyen kişilerce imzalanan ve devlete
ne gibi yükümlülükler getirdiği de kamuoyundan gizlenen sözleşme
hükümlerine meşruiyet kazandı
rı
lmasıdüş
ünülemez.
Ayrı
ca madde, 1994 yı
lısonunda imzalanmı
ş bu “iki” adet
sözleş
me için getirilen düzenlemeyi uygulayı
p uygulamamakta
Bakanlar, Kurulu’nu serbest bı
rakmaktadı
r. “Bakanlar Kurulu karar
verebilir” vermeye de bilir.
Bilindiği gibi yasalar “genel” nitelikte düzenleme yaparlar ve
hangi durumda “özel” düzenlemeler yapı
labileceği de Anayasa Mahkemesi kararları
yla belirlenmiş
tir.
Bu madde, tümüyle “özel” bir alanıdüzenlemekte ve daha önce
Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı tarafı
ndan yapı
lan “iki” adet sözleş
meye
“yasallı
k” kazandı
rmaya çalı
şmaktadı
r.
Yasalar, “öznel” değil, “nesnel” metinlerdir, bu nedenle
düzenleme Anayasa’nı
n 2. ve 11. maddelerine aykı
rı
dı
r.
V- Yürürlüğün Durdurulmasıİ
stemi:
Bilindiği gibi Yüce Mahkeme tarafı
ndan iptal davasıaçı
lan
yasalar için “yürürlüğün durdurulmasıkararı
” verilmesi yolunda oluşan
içtihadı
n
ilk
örneği,
yine
telekomünikasyon
hizmetlerinin
özelleş
tirilmesine yönelik olarak çı
karı
lan 509 sayı
lıkanun hükmünde
kararname hakkı
nda verilen karardı
r.
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Aynıamaca yönelik olarak çı
karı
lan 4000 ve 4107 sayı
lı
Yasalar hakkı
nda açı
lan iptal davaları
nda da, kimi maddeler için
yürürlüğün durdurulmasıkararıverilmiştir.
İ
ptali istenen Yasa hükümlerinin uygulanmaya baş
lamasıdurumunda, telekomünikasyon hisselerinin bir bölümünün satı
ş
ı
gerçekleş
tirilebilecek ve bunlardan geriye dönüş mümkün
olmayacaktı
r.
Anayasa hükümleri gereği, 4161 sayı
lı Yasa’nı
n bazı
maddeleri iptal edilse bile, Anayasa Mahkemesi kararlarıgeriye
yürümeyeceği için, yapı
lan satı
ş
lar ile verilen işletme lisans ve
ruhsatlarıkazanı
lmı
şhak doğuracaktı
r.
Üstelik, bazıhükümlerinin iptali istenen yasa, daha önce üç kez
iptal edilmesine karş
ı
n, bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararları
na
yine uymadan çı
karı
lmı
şbir yasadı
r.
Ayrı
ca, tüm özelleştirme uygulamaları
ndan beklenen gelirin,
telekomünikasyon özelleştirmesinden beklenen gelirin çok çok altı
nda
olduğu da bilinmektedir. Bunun için, siyasi irade açı
sı
ndan ası
l önem
ve ivedilik taş
ı
yan telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesidir
ve değeri “milyarlarca dolar” ile ifade edildiği ortadayken, özelleştirme
işlemlerine başlanması
nı
n “telafisi mümkün olmayan zararlar”
kavramı
nı
n bile çok ötesinde, Türkiye için “geri dönüş
ü mümkün
olmayan kayı
plar” yaratacağıaçı
ktı
r.
Bu nedenle 4161 sayı
lıYasa’nı
n:
a) 1. maddesinin l. fı
krası
nı
n tümü,
b) 1. maddesinin 2. fı
krası
nı
n ilk tümcesi ile 2. tümcesindeki
“uygun görülecek” ibaresi,
c) 2. maddesinin 1. fı
krası
nı
n 2. tümcesi,
d) 2. maddesinin 2. fı
krası
nı
n tümü,
e) 3. maddesindeki “ve Bakanlar Kurulunca onaylanan” ibaresi,
f) 4. maddesinin tümü için
yürürlüğün durdurulmasıkararıverilmesi istenmektedir.
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VI- Sonuç ve İ
stem:
Yukarı
da anlatı
lan hukuka aykı
rı
lı
k nedenleri ile:
1- 4161 sayı
lıYasa’nı
n “Yürürlüğün Durdurulmasıİ
stemi”
bölümünde belirtilen maddeleri için yürürlüğün durdurulması
nı
,
2- a) 1. maddesinin l. fı
krası
nı
n tümünün,
b) 1. maddesinin 2. fı
krası
nı
n ilk tümcesi ile 2. tümcesindeki
“uygun görülecek” ibaresinin,
c) 2. maddesinin 1. fı
krası
nı
n 2. tümcesinin,
d) 2. maddesinin 2. fı
krası
nı
n,
e) 3. Maddesindeki “ve Bakanlar Kurulunca onaylanan”
ibaresinin,
f) 4. maddesinin iptalini diler,
3- Dava ile ilgili olarak Baş
bakanlı
k’ça veya ilgili Bakanlı
k’ça
“sözlü savunma” isteminde bulunulması durumunda, bunları
n
yanı
tlanmasıve savları
mı
zı
n daha ayrı
ntı
lıaçı
klanmasıiçin davacı
lar
adı
na Prof. Dr. O. Mümtaz SOYSAL’a da aynıhakkı
n tanı
nması
nı
,
saygı
ları
mı
zla arz ederiz.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralları
4161 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenilen kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 1.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayı
lıTelgraf ve Telefon
Kanununun Ek 17 nci maddesine aş
ağı
daki fı
kralar eklenmiştir.
Hisselerin satı
şı
na iliş
kin usuli iş
lemler 24.11.1994 tarih ve 4046
sayı
lıKanun hükümlerine göre Özelleş
tirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
nca
yürütülür. Hisselerin değeri günün ekonomik koşullarıgözönünde
bulundurularak uluslararasıfinans ve sermaye piyasaları
nda kabul
görmüşdeğerlendirme yöntemleri kullanı
lmak suretiyle değer tespit
komisyonları
nca tespit edilir. Hisse satı
ş
ı
; halka arz, blok satı
ş
, yurt içi
ve/veya yurt dı
ş
ısermaye piyasaları
nda satı
ş
, borsada borsa usul ve
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esaslarıçerçevesinde satı
ş, menkul kı
ymetler yatı
rı
m fonlarıve/veya
menkul kı
ymetler yatı
rı
m ortaklı
kları
na satı
şsuretiyle yapı
lı
r.
Değer tespiti sonuçlarıile satı
ş
a sunulacak hisselerin ne
kadarı
nı
n ve hangi satı
şyöntemiyle satı
lacağı
na, çalı
şanlar ve küçük
tasarruf sahiplerine ayrı
lan %5’lik payı
n ne oranda satı
lacağı
na
Özelleştirme İ
daresi Başkanlı
ğı
nı
n görüş
ü ve Ulaştı
rma Bakanlı
ğı
nı
n
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Blok satı
şta ihale
şartlarıihale tarihinden en az 45 gün önce, kesinleşmiş ihale
sonuçları15 gün içinde Resmî Gazetede ve Türkiye çapı
nda
yayı
nlanan yüksek tirajlıiki gazetede, yurt dı
şı
nda ise uygun
görülecek bası
n veya yayı
n organı
yla en az bir defa yayı
nlanı
r.
Hisselerin blok satı
ş
ıihalesinde kapalıteklif usulü uygulanı
r, nihaî
devir işlemleri Bakanlar Kurulunca onaylanı
r.”
2- “MADDE 2.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayı
lıTelgraf ve Telefon
Kanununun Ek 18 inci maddesine aşağı
daki fı
kralar eklenmiş
tir.
Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin
önerisi üzerine lisans verilecek katma değerli telekomünikasyon
hizmetini ve bununla ilgili gerekli görülen nitelik ve ş
artları
Özelleştirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
na bildirir. Lisans değeri, yurt dı
ş
ı
emsal lisans satı
şları
nda kullanı
lan yöntemler esas alı
narak bu
Kanundaki esaslara göre değer tespit komisyonları
nca belirlenir.
Bu değer, Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunun onayı
na sunulur. Lisans satı
şı
, onaylanan değer üzerinden
Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
nca 2886 sayı
lıDevlet İ
hale Kanununa göre
gerçekleş
tirilir. Lisans sözleş
mesi Danı
ş
tay’ı
n incelemesinden
geçirildikten sonra Ulaştı
rma Bakanlı
ğı
nca sonuçlandı
rı
lı
r.”
3- “ MADDE 4.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayı
lıTelgraf ve Telefon
Kanununa aşağı
daki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİ
CİMADDE 6.- 10.6.1994 tarihli ve 4000 sayı
lıKanunun
yürürlüğe girmesinden önce katma değerli telekomünikasyon
hizmetleri kapsamı
nda PTT İ
şletmesi Genel Müdürlüğü ile
imzalanmı
şve lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülmüş, gelir
paylaşı
mı esası
na dayalı sözleşmelerin her birinin, lisans
sözleş
melerine dönüştürülmesine bu sözleşmelerdeki lisans esası
na
geçişle ilgili hükümler saklıkalmak üzere Bakanlar Kurulunca karar
verilebilir. Danı
ş
tay’ı
n incelemesinden geçirildikten sonra Bakanlı
k ile
firmalar arası
nda lisans sözleşmesi imzalanı
r.”
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B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal istemi gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 7.- Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
3- “MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kiş
ileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
4- “MADDE 47.- Kamu hizmeti niteliği taşı
yan özel teşebbüsler,
kamu yararı
nı
n zorunlu kı
ldı
ğıhallerde devletleştirilebilir.
Devletleştirme gerçek karşı
lı
ğı üzerinden yapı
lı
r. Gerçek
karşı
lı
ğı
n hesaplanma tarzıve usulleri kanunla düzenlenir.”
5- “MADDE 153.- Anayasa Mahkemesinin kararlarıkesindir.
İ
ptal kararlarıgerekçesi yazı
lmadan açı
klanamaz.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamı
nıveya bir hükmünü iptal ederken, kanun
koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm
tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî
Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lıgeçemez.
İ
ptal kararı
nı
n yürürlüğe giriş
inin ertelendiği durumlarda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, iptal kararı
nı
n ortaya çı
kardı
ğıhukukî boş
luğu
dolduracak kanun tasarıveya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
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İ
ptal kararlarıgeriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen
yayı
mlanı
r ve yasama, yürütme ve yargı organları
nı
, idare
makamları
nı
, gerçek ve tüzelkiş
ileri bağlar.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Yekta
Güngör ÖZDEN, Ahmet N. SEZER, Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ,
Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL,
Mustafa
YAKUPOĞLU,
Nurettin
TURAN
ve
Fulya
KANTARCIOĞLU’nun katı
lmaları
yla 3.9.1996 tarihinde yapı
lan ilk
inceleme toplantı
sı
nda dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine, yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki
rapor geldiğinde ele alı
nması
na oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
Anayasa Mahkemesi’nin 23.1.1997 günlü, Esas 1996/57, Karar
1997/1 (Yürürlüğü Durdurma) sayı
lıkararıile yürürlüğün durdurulması
isteminin oybirliğiyle reddine karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na ilişkin rapor, dava dilekçesi ve ekleri, iptali istenilen
yasa kuralları
yla dayanı
lan Anayasa kurallarıbunları
n gerekçeleri,
öteki yasama belgeleri okunup incelendikten ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n
30. maddesinin birinci fı
krasıuyarı
nca çağrı
lan Özelleş
tirme İ
daresi,
Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Telekom Anonim Şirketi
yetkililerinin10.12.1996 gününde sözlü açı
klamaları dinlenildikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Telekomünikasyon
Geçirdiği
Evreler :

Hizmetlerini

Düzenleyen

Yasaları
n

Telekomünikasyon hizmetleri, 1924 yı
lı
nda yürürlüğe giren 406
sayı
lıTelgraf ve Telefon Yasasıile posta hizmetleri de 1950 yı
lı
nda
yürürlüğe giren 5584 sayı
lı Posta Yasası
’na göre, Türkiye
Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İ
şletmesi (PTT) Genel
Müdürlüğü tarafı
ndan tekel olarak yürütülmekte iken,
10.6.1994
gün ve 4000 sayı
lı“Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin
Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler
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Eklenmesine Dair Kanun”un kabulüyle hukuksal yapı
da önemli bir
değiş
ikliğe gidilmiş
tir.
4000 sayı
lı Yasa’nı
n gerekçesinde “Telekomünikasyon
hizmetlerinin, posta ve telgraf hizmetlerinden ayrı
larak bir anonim
şirket eliyle daha verimli bir ş
ekilde yürütülmesi ve aynızamanda
finans kaynağısağlanması
” amacı
yla yapı
ldı
ğıaçı
klanmakta ve bunu
gerçekleş
tirmek için de 406 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesindeki değişiklik
ile PTT idaresi ikiye ayrı
lmakta, posta ve telgraf tesis ve iş
letmesine
ilişkin hizmetlerin TC. Posta İ
şletmesi Genel Müdürlüğü’nce
telekomünikasyon
hizmetlerinin
ise,
yeni
kurulan
Türk
Telekomünikasyon
Anonim
Şirketi’nce
yerine
getirilmesi
öngörülmektedir.
4000 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle 406 sayı
lıYasa’ya EK
MADDE 17 eklenerek Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nin
%49 oranı
ndaki hisselerinin satı
şıamaçlanmı
şve bu satı
şı
n kimlere,
hangi yöntemle, nası
l yapı
lacağı
, Posta İ
ş
letmesi’ne ayrı
lacak pay
oranı
, satı
şve lisans ücretlerinin, kullanı
m alanları
nı
n belirlenmesinde
tek yetkili olarak Ulaştı
rma Bakanıgösterilmiş idi. Bilindiği gibi
maddenin tümü, Ulaş
tı
rma Bakanı
’na verilen yetkilerin belirsizliğinin
ve genişliğinin, Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rıbiçimde yetki devri
oluş
turduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş
tir.
Daha sonra çı
karı
lan 4107 sayı
lıYasa’nı
n kimi maddeleri de aynı
gerekçelerle iptal edilmiştir.
Dava konusu 4161 sayı
lıYasa, 4107 sayı
lıYasa’nı
n kimi
kuralları
nı
n iptalinden sonra oluş
an boşluğu doldurmak için çı
karı
lmı
ş
bulunmaktadı
r. 4161 sayı
lıYasa ile, 4.2.1924 tarihli, 406 sayı
lı
“Telgraf ve Telefon Kanunu”nun Ek 17. ve Ek 18. maddelerine yeni
fı
kralar eklenmekte, aynıYasa’ya Ek 21. Madde getirilmekte ve bir de
geçici 6. Madde eklenmektedir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- 4161 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle 406 sayı
lıYasa’nı
n Ek
17. maddesine eklenen ilk fı
kranı
n incelenmesi
406 sayı
lıYasa’ya 4000 sayı
lıYasa ile eklenen Ek 17. Madde,
Anayasa Mahkemesi’nin 22.12.1994 gün ve Esas.1994/70,
Karar.1994/65-2 sayı
lı kararıile iptal edilmiş, 4107 sayı
lıYasa ile
iptal edilen kurallar yerine Ek 17. Maddenin yeniden düzenlenen
dördüncü ve beş
inci fı
kralarıda, Anayasa Mahkemesi’nin 28.2.1996
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gün ve Esas.1995/38, Karar.1996/7 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir.
İ
ptal kararı
ndan sonra Ek. 17. Maddenin yürürlükte kalan ilk üç f ı
krası
şöyledir:
“Türk Telekomünikasyon Anonim ş
irketi hisselerinin en çok %
49’u devredilebilir.”
“Bu hisselerden %19’u TC. Posta İ
şletmesi Genel Müdürlüğüne
bedelsiz olarak verilir.”
“Hisse satı
şı
nda TC. Posta İ
şletmesi Genel Müdürlüğü ile Türk
Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalı
şanlarıve küçük tasarruf
sahiplerine %5, gerçek ve tüzel kişilere %34 pay ayrı
lı
r.”
İ
ptal edilenlerin yerine 4161 sayı
lıYasa ile getirilen dördüncü ve
beşinci fı
kralar da şöyledir:
“Hisselerin satı
ş
ı
na ilişkin usuli işlemler 24.11.1994 tarih ve
4046 sayı
lı Kanun hükümlerine göre Özelleştirme İ
daresi
Baş
kanlı
ğı
nca yürütülür. Hisselerin değeri günün ekonomik koşulları
gözönünde bulundurularak uluslararası finans ve sermaye
piyasaları
nda kabul görmüş değerlendirme yöntemleri kullanı
lmak
suretiyle değer tesbit komisyonları
nca tesbit edilir. Hisse satı
ş
ı
; halka
arz, blok satı
ş, yurt içi ve/veya yurt dı
şısermaye piyasaları
nda satı
ş
,
borsada borsa usul ve esaslarıçerçevesinde satı
ş
, menkul kı
ymetler
yatı
rı
m fonlarıve/veya menkul kı
ymetler yatı
rı
m ortaklı
kları
na satı
ş
suretiyle yapı
lı
r.”
“Değer tesbiti sonuçlarıile satı
şa sunulacak hisselerin ne
kadarı
nı
n ve hangi satı
şyöntemiyle satı
lacağı
na, çalı
şanlar ve küçük
tasarruf sahiplerine ayrı
lan %5’lik payı
n ne oranda satı
lacağı
na
Özelleştirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
’nı
n görüş
ü ve Ulaş
tı
rma Bakanlı
ğı
’nı
n
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Blok satı
şta ihale
şartlarıihale tarihinden en az 45 gün önce, kesinleşmiş ihale
sonuçları15 gün içinde Resmî Gazetede ve Türkiye çapı
nda
yayı
nlanan yüksek tirajlıiki gazetede, yurt dı
şı
nda ise uygun
görülecek bası
n veya yayı
n organı
yla en az bir defa yayı
nlanı
r.
Hisselerin blok satı
ş
ıihalesinde kapalıteklif usulü uygulanı
r, nihaî
devir işlemleri Bakanlar Kurulunca onaylanı
r.”
a) 1. Tümcenin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğıSorunu
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Bu tümcede hisselerin satı
ş
ı
na ilişkin usul iş
lemlerinin
24.11.1994 gün ve 4046 sayı
lıYasa hükümlerine göre Özelleştirme
İ
daresi Başkanlı
ğı
’nca (Öİ
B) yürütüleceği öngörülmüştür. Hükümet
tasarı
sı
nda, Özelleş
tirme İ
daresi Başkanlı
ğı
’na verilen, “Hisselerin
değerinin tesbiti ve satı
ş iş
lemlerinin yerine getirilmesi” görevi,
Bayı
ndı
rlı
k, İ
mar, Ulaştı
rma ve Turizm Komisyonu’nda değiş
tirilmiş
,
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da aynen benimsenerek yalnı
zca
“satı
şa ilişkin usuli işlemler” şekline getirilerek yasalaşmı
ş
tı
r.
4161 sayı
lıYasanı
n genel gerekçesi de; “Bu tasarıile Türk
Telekomünikasyon AŞ. hisselerinin satı
ş
a sunulmasıişlemlerine Türk
Telekomünikasyon AŞ.nin önerisi ve Bakanlı
ğı
n uygun görüşü ile
Özelleştirme İ
daresi Başkanlı
ğı
nca baş
lanacağı
... ayrı
ca ihalenin de
bu Kanunda belirtilen usul ve ş
artlarda yapı
lacağı hükme
bağlanmaktadı
r” denildikten sonra aynıaçı
klamalara 1. maddenin
gerekçesinde de yer verilerek yeniden düzenleme gereğinin, Anayasa
Mahkemesi’nin, Esas.1996/38, Karar.1996/7 sayı
lıiptal kararı
yla
ortaya çı
kan zorunluluktan doğduğu vurgulanmı
ş
tı
r.
Bu kurala ilişkin Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savlarıözetle ş
öyledir :
- 4000 ve 4107 sayı
lıyasaları
n iptal gerekçelerinde açı
kça
belirtilmişolması
na karş
ı
n, satı
ş
a iliş
kin usul ve esaslar, 4161 sayı
lı
Yasa’da da, objektif (nesnel) biçimde yasama organı
nca
belirlenmemiştir.
-İ
ptal gerekçelerinde, “satı
şyöntemlerinin yasa ile belirlenmesi”
gerektiği ve Kİ
K’na ait mülkiyetin devri sonucunu doğuran
özelleş
tirilmelerde 4046 sayı
lıYasa’nı
n uygulanamayacağıaçı
kça
vurgulandı
ğıhalde, doğrudan bu yasaya gönderme yapı
larak, “usuli
işlemlerin” anı
lan yasa hükümlerine göre yapı
lacağıbelirtilmektedir.
- 4046 sayı
lıYasa’nı
n 18. maddesinin (B) ve (C) bentlerinin
Anayasa’ya aykı
rıolduğu, 4107 sayı
lıYasa’nı
n denetimi sı
rası
nda,
Anayasa Mahkemesi’nce saptanmı
ştı
r. Buna göre, sözü geçen ve
Anayasa’ya aykı
rı bulunan kurallara yollama yapan kural da
Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
dı
r.
- Yapı
lan düzenlemede, usuli iş
lemleri, 4046 sayı
lıYasa’ya
göre yürüteceği belirtilen Özelleştirme İ
daresi Başkanlı
ğı
; Başbakan’a
veya Bakan’a bağlıolduğuna göre, usuli işlemler onları
n direktifleri,
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları veya kuruluş baş
kanı
nı
n
talimatıdoğrultusunda yerine getirilecektir ki, her üç durumda da bu,
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yasama yetkisinin devri anlamı
na gelir ve Anayasa’nı
n 7. maddesine
aykı
rı
dı
r.
- Bir Kİ
K olan ve ancak özel bir yasa ile özelleş
tirilmesi olanaklı
bulunan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nin hisselerinin satı
ş
ı
yoluyla özelleştirilmesinde 4046 sayı
lıYasa’nı
n öngördüğü kurallar,
uygulanamaz. Bunları
n yasakoyucu tarafı
ndan “nesnel” olarak
düzenlenmesi gerekir. Çünkü, 4161 sayı
lıYasa “özel”, 4046 sayı
lı
Yasa ise genel bir yasadı
r.
- Düzenlemenin doğrudan yasama organıtarafı
ndan yapı
lması
gereği, Anayasa’nı
n 47. maddesinden de kaynaklanmaktadı
r. “Usuli
İ
şlemler” dahil her türlü yöntemi doğrudan kendisi belirlemek
zorundadı
r.
-”Yasayla yetkili kı
lı
nma, yasayla düzenleme anlamı
na gelmez.”
Çünkü, yasayla düzenleme, yetkinin devredilmesi değil, yetkinin hangi
durumlarda nası
l kullanı
lacağı
nı
n belirlenmesi demektir.
-Tüm bu nedenlerle birinci fı
kranı
n 1. tümcesi Anayasa’nı
n 7.
maddesine aykı
rı
dı
r.
Davacı
ları
n Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
lı
k gerekçelerinin
özü, hisse satı
ş
ı
na iliş
kin “usuli” işlemlerin 4161 sayı
lıYasa’da
belirlenmemesi ve bu iş
lemlerin 4046 sayı
lı Yasa’nı
n genel
düzenlemesine yapı
lan yollamayla yürütülmesinin, usulsüz yetki devri
oluş
turduğu noktası
nda toplanmaktadı
r. Dayanı
lan ve alı
ntıyapı
lan
Anayasa Mahkemesi kararıise, 28.2.1996 günlü, Esas.1995/38,
Karar.1996/7 sayı
lı
, 4107 sayı
lıYasa’nı
n kimi kuralları
nı
n iptaline
ilişkindir.
4107 sayı
lıYasa ile 406 sayı
lıYasa’nı
n Ek 17. maddesi
yeniden düzenlenirken, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fı
kralarda
Türk Telekomünikasyon AŞ. hisselerinin en çok % 49’unun
satı
labileceği, bunları
n kimlere ne oranda devredilebileceği
belirlendikten sonra, satı
şile ilgili her türlü esasısaptama konusunda
Özelleştirme Yüksek Kurulu yetkili kı
lı
nmı
ş
; beş
inci fı
krada ise; “Türk
Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nin hisselerinin değerinin tesbiti ve
satı
şişlemleri 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayı
lıKanun hükümleri
dahilinde, Özelleş
tirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
’nca yürütülür ve
sonuçlandı
rı
lı
r” denilmiş
tir.
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Anayasa Mahkemesi, fı
kradaki “sonuçlandı
rı
lı
r” sözcüğünü iptal
ederken şu gerekçeye yer vermiş
tir :
“Fı
kradaki “sonuçlandı
rı
lı
r” sözcüğünün değerlendirilebilmesi
için şirketin hisselerinin değer tesbiti ve satı
şiş
lemleri ile birlikte
düşünülme zorunluluğu vardı
r. Özelleş
tirme İ
daresi, fı
kradaki yollama
nedeniyle Şirketin hisselerine iliş
kin değer tesbit çalı
şmaları
nı4046
sayı
lıYasa’nı
n 18/B maddesine göre sonuçlandı
racaktı
r. Maddede,
özelleş
tirme programı
na alı
nan kuruluşları
n değer tesbitinin bu
kuruluşları
n nitelikleri ve bunlara uygulanacak özelleştirme yöntemleri
de dikkate alı
narak genel kabul görmüşonbir değerleme metodu ile
yapı
lmasıöngörülmüş
tür. Bu iş
lemler, İ
dare bünyesinde ve İ
dare
Baş
kanı
’nı
n onayıile en az beşüyeden oluş
turulacak “Değer Tesbit
Komisyonları
” veya İ
dare tarafı
ndan teklif ve Kurul’ca kabul edilecek
“Özel bağı
msı
z ihtisas kuruluşları
” tarafı
ndan yapı
lacaktı
r.
Değerlendirme metodları
nı
n Yasa’da yalnı
zca adları
nı
n sayı
lması
duruma göre İ
dareye birini seçme olanağı
nı
n verilmesi gerçek değere
ulaş
mayızorlaştı
ran belirsizliklerdir. Bunları
n, Yasa’da yer almaması
durumunda da genel kabul görmüşuygulanabilecek değerlendirme
yöntemleri olduğu açı
ktı
r. Şirket hisselerinin özellikle gerçek ve tüzel
kişilere satı
şı
nda uygulanacak değerlendirme esaslarıgerçek değeri
yansı
tacak nitelikte olmalı
dı
r. Devletleştirmede “gerçek değeri” esas
alan Anayasakoyucunun bunun tersi olan özelleştirmede kamu
varlı
kları
nıkoruması
z bı
raktı
ğıdüşünülemez. Öte yandan, değer
saptama yetkisi olan birimlerin hiçbir etki altı
nda kalmadan
çalı
şabileceği bir yapı
ya kavuş
turularak gerçek değerin bulunması
nda
hukuksal alt yapıoluşturulmalı
dı
r. 4046 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesi
uyarı
nca Başbakana bağlıolan Özelleştirme İ
daresi Başkanı
’nı
n 18.
maddeye göre oluşturacağı“Değer Tesbit Komisyonları
nı
n” tam bir
bağı
msı
zlı
kla görev yapabilmesi oldukça güçtür. 4046 sayı
lıYasa’nı
n
18/B maddesinde değer tesbit yöntemleri ve bunu uygulayacak
“Değer Tesbit Komisyonları
nı
n” oluş
um biçimiyle görev ve yetkilerinin
yasama organı
nca belirlenmesi gerekir. Bu nedenle, şirket
hisselerinin değerinin tesbitinin Özelleştirme İ
daresi Başkanlı
ğı
’nca
yürütülüp sonuçlandı
rı
lacağı
na iliş
kin kural yasama yetkisinin devri
niteliğinde olup, Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali istenen
beşinci fı
kra ile Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısaptanan bu maddeye yollama
yapı
ldı
ğı
ndan buna göre gerçekleştirilecek bir değer tesbiti ve
sonuçlandı
rı
lma işlemi de Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
lı
k
oluş
turur. Fı
kranı
n sonundaki “... sonuçlandı
rı
lı
r.” sözcüğünün bu
yönden iptali gerekir.”
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Davacı
lar, bu karardaki gerekçeye dayanarak, 4161 sayı
lı
Yasa’nı
n incelenen kuralı
nı
n da, aynınedenlerle Anayasa’nı
n 7.
maddesine aykı
rı
lı
ğı
nıileri sürmektedirler.
- 4161 sayı
lıYasa’da 4107 sayı
lıYasa’dan farklıolarak, Öİ
B’na
yalnı
zca “Hisselerin satı
ş
ı
na ilişkin usuli iş
lemlerin yürütülmesi” görevi
verilmektedir. “Satı
ş
a ilişkin usuli iş
lemler” 4107 sayı
lıYasa’daki
“satı
şesasları
”ndan farklı
dı
r. Çünkü, 4046 sayı
lıYasa’ya genel bir
yollama yapı
lmakta ise de, aslı
nda 4161 sayı
lıYasa’da, satı
şla ilgili
tüm düzenlemeler yapı
lmı
ş bulunmaktadı
r. Hisse satı
ş
ları
nı
n ne
surette yapı
lacağıteker teker sayı
lmı
ş, bunlar arası
ndan hangi
yöntemin uygulanacağı
nısaptamak üzere Bakanlar Kurulu’na yetki
verilmiş
tir. Telekom’un özelleş
tirilmesinde, 4161 sayı
lıYasa “özel”
yasa olduğundan, 4046 sayı
lı“genel” yasadan önce uygulanması
doğaldı
r.
Buna göre, Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanan değer tesbit
sonuçları ile belirlenen satı
ş ve ihale yöntemleri kullanı
larak,
uygulama aşaması
nda idarî ve teknik hazı
rlı
k çalı
ş
maları
nıyapmak,
örneğin yazı
ş
malarıyürütmek, ilânlarıyapmak gibi usul iş
lemlerinin
yürütülmesinde Öİ
B’na görev verilmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin
birçok kararı
nda belirtildiği gibi; Yasakoyucu, belli konularda gerekli
kurallarıkoyacak, çerçeveyi çizecek, eğer uygun ve zorunlu görürse
onları
n uygulanmasıyönünden sı
nı
rlarıbelirlenmişalanlar bı
rakacak,
idare, ancak o alanlar içinde takdir yetkisine dayanmak suretiyle
yasalara aykı
rıolmamak üzere bir takı
m kurallar koyarak yasanı
n
uygulanması
nısağlayacaktı
r. Esasen Anayasa’nı
n 8. maddesindeki,
yürütme yetkisi ve görevi Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak
kullanı
lı
r ve yerine getirilir hükmünün anlamıda budur.
Bu nedenle, 406 sayı
lıYasa’nı
n Ek 17. Maddesine 4161 sayı
lı
Yasa’yla eklenen ilk
fı
kranı
n birinci tümcesi, Anayasa’nı
n 7.
maddesine aykı
rıolmadı
ğı
ndan iptal isteminin reddi gerekir.
Yekta Güngör ÖZDEN ve Ahmet N. SEZER bu görüş
e
katı
lmamı
ş
lardı
r.
b) 2. Tümcenin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Dava konusu ikinci tümcede “Hisselerin değeri günün ekonomik
koş
ullarıgözönünde bulundurularak uluslararasıfinans ve sermaye
piyasaları
nda kabul görmüş değerlendirme yöntemleri kullanı
lmak
suretiyle değer tesbit komisyonları
nca tesbit edilir” denilmektedir.
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4107 sayı
lıYasa’nı
n kimi kuralları
nı
n iptaline ilişkin Anayasa
Mahkemesi’nin 1996/7 sayı
lıkararı
ndan sonra çı
karı
lan dava konusu
kuralla hisselerin değerinin tesbitinde, Öİ
B’nin önceki yasada yer alan
bu konudaki yetkileri kaldı
rı
lmı
ş, bu yetki, yeni kurulan değer tesbit
komisyonları
na verilmiştir. Değer tesbit komisyonları
nı
n, Bakanlar
Kurulu’na yardı
mcıolacak “ihtisas kurulları
” niteliğinde bulunmasıve
ası
l yetkinin Bakanlar Kurulu’nda olmasıyapı
lan düzenlemenin
temelini oluş
turmaktadı
r.
Davacı
ları
n, bu kurala ilişkin Anayasa’ya aykı
rı
lı
k gerekçeleri
özetle şöyledir :
- Özelleştirmenin kamu yararı
nı
n zorunlu kı
ldı
ğıdurumlarda ve
ancak “gerçek karş
ı
lı
k” üzerinden yapı
lmasıAnayasa’nı
n gereğidir.
Bunu gerçekleştirmek için ise en önemli olan hisse değerinin
belirlenme biçimidir.
- 4161 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin birinci fı
krası
nı
n 2.
cümlesinde, hisse değerinin; günün ekonomik koş
ullarıgözönünde
bulundurularak, uluslararasıfinans ve sermaye piyasaları
nda kabul
görmüş değerlendirme yöntemlerinin kullanı
lmasısuretiyle, tesbit
edilmesi öngörülmektedir. Bu yöntem, Anayasa Mahkemesi’nin
önceki kararları
na ve Anayasa’nı
n 47. maddesine aykı
rı
dı
r. Zira,
Anayasa’nı
n 47. maddesinin son tümcesine göre, “gerçek karşı
lı
ğı
n
hesaplanma tarzıve usulleri kanunla düzenlenir.” Bunun anlamı
,
“gerçek değer”den baş
ka bir yöntemin getirilemeyeceğidir. “Günün
ekonomik koşulları
” başıve sonu belli olmayan “sı
nı
rsı
z” bir “yetki
devri”dir ve “gerçek değeri” kapsamayacağıönceden bellidir. Bu
durumda, 1997 yı
lı
nda Almanya ve Fransa’nı
n da telekomünikasyon
hisselerinin bir bölümünü satı
şa çı
karacağıgöz önünde tutulursa,
Türk Telekom’un hisselerinin “gerçek değeri”ne ulaşması
olanaksı
zdı
r.
- “Uluslararasıfinans ve sermaye piyasaları
nda kabul görmüş
değerlendirme yöntemleri” ise, bu yöntemlerin “hepsi”dir. Sorun
değerlendirme yöntemlerinin sı
ralanmasıolmayı
p, hisse değerinin
tesbitinde “gerçek değere” ulaş
maktı
r.
Davacı
lar sonuç olarak kuralı
n, değer tesbitinde gerçek değere
ulaş
ı
lması
nı engellediği, hattâ gerçek değere ulaş
ı
lmaması
nı
öngördüğü için, Anayasa’nı
n 47. maddesinin 2. paragrafı
nı
n ilk
cümlesine; gerçek karşı
lı
ğı
n hesaplanma tarz ve usullerinin yasa ile
“nesnel” biçimde belirlenmesi gerekirken buna uymadı
ğıiçin 47.
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maddenin 2. paragrafı
nı
n son cümlesine; 47. madde ile yasama
organı
na verilmişbir yetkiyi devrettiği için Anayasa’nı
n 7. maddesine
ve 4000 ve 4107 sayı
lıyasalar için verilen Anayasa Mahkemesi
kararları
na uymadı
ğıiçin de Anayasa’nı
n 153. maddesinin son
fı
krası
na aykı
rıolduğunu ileri sürmektedirler.
aa- Anayasa’nı
n 153. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Anayasa Mahkemesi, 153. maddeye aykı
rı
lı
ktan ne anladı
ğı
nı
birçok kararı
nda açı
klı
kla ortaya koymuşbulunmaktadı
r. Buna göre,
yasama organıyapacağıyeni düzenlemelerde daha önce aynı
konuda verilen Anayasa Mahkemesi kararları
nı gözönünde
bulundurmak, bu kararlarıetkisiz bı
rakacak biçimde yeni yasa
çı
karmamak ve Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal edilen kuralları
tekrar yasalaştı
rmamak yükümlülüğündedir. Yasama organı
, yasa
çı
karı
rken iptal edilen yasaya ilişkin kararları
n sonuçlarıile birlikte
gerekçelerini de gözönünde bulundurmak ve sözcükleri ayrıolsa bile,
iptal edilen yasalarla doğrultu, içerik ya da nitelik yönünden aynıolan
yasalarıçı
karmamak zorundadı
r.
Dava konusu kuralı
n, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarıile
doğan boş
luğu doldurmak için çı
karı
ldı
ğıve bu yönde çaba
gösterilerek iptal kararı
nı
n gereklerinin yerine getirilmeye çalı
ş
ı
ldı
ğı
açı
kça gözlenmektedir. Bu bağlamda,daha önce de vurgulandı
ğıgibi,
değer tesbiti işleminde Öİ
B’nı
n bu konuda yetkili organ olmaktan
çı
karı
lması
, bu amaçla değer tesbit komisyonları
nı
n kurulması
,
yasada açı
kça yazı
lan ölçütlere göre, “ihtisas komisyonu” niteliğindeki
değer tesbit komisyonları
nı
n vardı
ğısonucun Bakanlar Kurulu’nca
karara bağlanmasıgibi yenilikler getirilmiştir. Baş
ka bir anlatı
mla,
hisse değerlerinin tesbiti bakı
mı
ndan 4000 ve 4107 sayı
lıYasalarla
getirilen sistemden tamamen farklı bir yöntem getirilmiş
bulunmaktadı
r. İ
ptal edilen kurallarla “özdeşlik”, “anlam ve nitelik”
veya “teknik içerik ve kapsam” yönlerinden benzerlik sözkonusu
değildir. Bu durumda incelenen kuralda Anayasa’nı
n 153. maddesine
aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
bb- Anayasa’nı
n 47. ve 7. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Özelleştirme yasaları
na iliş
kin iptal kararları
nda belirtildiği gibi
özelleş
tirmenin esas ve yöntemlerine iliş
kin düzenlemelerin mutlaka
yasa ile yapı
lmasızorunludur. Kamu varlı
kları
nı
n satı
şı
nda “gerçek
değer”’e ulaş
mada ihale usul ve satı
şyöntemlerinin etkisi gözardı
edilemez. Hisse satı
şı
nı
n konum ve durumuna uygun olan ihale ve
83

satı
ş yönteminin önceden yasa ile belirlenmesi zorunluluğu kimi
sakı
ncalarıda ortadan kaldı
rı
r. Hisse satı
ş
ı
nı
n “gerçek değer”le
yapı
labilmesi için gözetilecek ilkeler şöyledir :
- Şirket hisselerinin gerçek ve tüzel kişilere satı
şı
nda
uygulanacak değerlendirme esasları
, gerçek değeri yansı
tacak
nitelikte olmalı
dı
r.
- Değerlendirme metodları
nı
n Yasa’da yalnı
zca adları
nı
n
sayı
lması
, duruma göre idareye birini seçme olanağı
nı
n verilmesi
gerçek değere ulaşmak için yeterli değildir.
- Değer saptama yetkisi olan birimlerin hiçbir etki altı
nda
kalmadan çalı
şabileceği bir yapı
ya kavuş
turularak gerçek değerin
bulunması
nda hukuksal alt yapıoluş
turulmalı
dı
r.
Buna göre, Telekom’un hisselerinin satı
şı
nda çok önemli bir
aşama olan “hisse değerinin tesbiti” ancak; “hiçbir etki altı
nda
kalmayacak” birimlerce, “gerçek değer”in saptanmasıile olanaklı
dı
r.
Üzerinde durulacak konu, bu komisyonları
n görev yaparken
gözetecekleri ölçütlerin Anayasa’ya uygun olup olmadı
ğısorunudur.
Değer tesbiti sı
rası
nda gözetilecek ölçütler, “gerçek değer”e ulaşmayı
engelliyor ise ve kullanı
lacak yöntemlerin ne olduğu açı
kça belli
olmuyorsa, Anayasa’nı
n “gerçek değeri” koş
ul gören ve
özelleş
tirmede de gözetilmesi gereken 47. maddesi ve yasakoyucu
tarafı
ndan açı
kça belirlenmeden ve sı
nı
rlarıçizilmeden idareye “yetki
devri”ni yasaklayan 7. maddesi açı
sı
ndan Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
oluş
turacaktı
r.
Dava konusu kural ile hisselerin değer tesbitinde günün
ekonomik koşulları
nı
n gözönünde tutulması
, ekonomik bir olayı
n,
kendi koşullarıiçinde değerlendirilmesi esasıkabul edilmekte ve
böylece Anayasa’nı
n 47. maddesinde öngörülen “gerçek karşı
lı
k”
kavramıekonomik ölçüler esas alı
narak somutlaş
tı
rı
lmaktadı
r.
Dava konusu kuralda yer alan, “uluslararasıfinans ve sermaye
piyasaları
nda kabul görmüşyöntemler”in kullanı
lması
, özelleş
tirmede
de gözetilecek 47. maddedeki “gerçek karş
ı
lı
ğa” ulaşma gereğinin
sonucudur.
Öte yandan, değer tesbit komisyonları
nca saptanan değerler,
hisselerin satı
şa sunulması
nda baz değerler olduğundan, hisselerin
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değeri, yasada sayı
lan usullerle satı
şlarısı
rası
nda borsa ve
sermaye piyasasımevzuatı
na göre oluş
acak ve blok satı
şlarda da
yine yasa ile belirlenmiş yöntem uygulanacaktı
r. Bu durumda,
belirtilen usullerle satı
şa sunulmasınedeniyle tesbit komisyonları
nca
yapı
lan değerlendirme, hisselerin gerçek değerleri ile satı
mı
nı
engellemeyecektir.
Bu nedenlerle, Ek 17. Maddenin dava konusu ikinci tümcesi
Anayasa’nı
n 47. ve 7. maddelerine aykı
rıdeğildir ve iptal isteminin
reddi gerekir.
Yekta Güngör ÖZDEN ve Ahmet N. SEZER bu görüşe, Fulya
KANTARCIOĞLU ise 47. madde ile ilgili gerekçeye katı
lmamı
şlardı
r.
c) 3. Tümcenin Anayasaya Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Fı
kranı
n üçüncü tümcesinde; “hisse satı
şı
, halka arz, blok satı
ş
,
yurt içi ve/veya yurt dı
şısermaye piyasaları
nda satı
ş, borsada borsa
usul ve esaslarıçerçevesinde satı
ş, menkul kı
ymetler yatı
rı
m fonları
ve/veya menkul kı
ymetler yatı
rı
m ortaklı
kları
na satı
şsuretiyle yapı
lı
r”
denilmektedir.
Ek 17. maddeye eklenen ikinci fı
kranı
n ilk tümcesinde ise,
hisselerin ne
kadarı
nı
n ve hangi satı
şyöntemiyle satı
lacağı
na
Bakanlar Kurulunca, karar verileceği öngörülmektedir.
Davacı
lar bu kurala yönelik olarak, özetle;
- Anayasal denetimden geçmeyen 4046 sayı
lıYasa’nı
n genel
bir yasa olmasınedeniyle her şeyi içerdiğini, yalnı
zca 18. maddesinin
(B) ve (C) bentlerinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
n saptandı
ğı
nı
, aynı
gerekçelerle 18. maddenin (A) bendinin de yasama yetkisinin devri
anlamı
na geldiğini, çünkü, kârlıbir Kİ
T’in satı
ş
ıiçin “yeterli” ve
“gerekli” olan satı
şyöntemlerinin sayı
ldı
ğı
nı
, ancak bunları
n hangi
koş
ullarda, kullanı
lacağı
nı
n belirtilmediğini;
-İ
tiraz edilen hususun, “kimin” değil, “niçin ve neye göre” karar
verileceğinin yasama organı
nca kararlaş
tı
rı
lmamı
şolduğunu;
- “Gerçek değer” belirlemesinin “ne kadar” ve “hangi yöntemle”
yapı
lacağısoruları
nı
n da yanı
tı
nıiçerecek biçimde yasama organı
nca
belirlenmesinin Anayasa’nı
n açı
k emri olması
na karşı
n, bu yetkinin
Bakanlar Kurulu’na devredildiğini; yürütme organı
nı
n yasayla yetkili
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kı
lı
nmı
ş olması
nı
n yasayla düzenleme anlamı
na gelmediğini; bu
nedenle, incelenen kuralı
n Anayasa’nı
n 7. ve 153. maddelerine
aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri sürmüş
lerdir.
aa- Anayasa’nı
n 153. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
k, verilen iptal kararı
nı
n
etkisini ortadan kaldı
rmak, onu tanı
mamak amacı
yla iptal edilen eski
yasanı
n kapsam ve içerik olarak aynı
nı
n ya da benzerinin çı
karı
lması
durumunda sözkonusu olabilir.
Dava konusu kural ile iptal edilen kurallardan farklıbiçimde
satı
şyöntemleri sayı
larak bunlardan birini seçme yetkisi Bakanlar
Kurulu’na verilmektedir. Böylece iptal edilen kurallarda olduğu gibi
Bakanı
n veya ÖYK’nun hiçbir ölçüte bağlıkalmadan takdirlerini
tamamen bağı
msı
z biçimde kullanarak seçimlerini yapmalarıyerine,
incelenen kuralla, Bakanlar Kurulu’na, yasa ile belirli yöntemlerden
birini seçme olanağıtanı
narak bağlıyetki verilmektedir. Bu nedenle,
dava konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
ğısöz
konusu değildir.
bb- Anayasa’nı
n 7. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Üçüncü tümcede,
belirlenmektedir.

satı
ş
ta

uygulanacak

satı
ş yöntemleri

Anayasa Mahkemesi satı
ş
a iliş
kin usul ve esaslarla, ihale ve
satı
ş yöntemlerinin yasama organı
nca açı
k biçimde belirlenmesi
gereğini 1996/7 sayı
lıkararı
nda hükme bağlamı
ştı
r.
İ
ncelenen kuraldaki satı
şyöntemleri, uygulamada bilinen ve
başta Sermaye PiyasasıYasasıolmak üzere diğer yasalarda
tanı
mlanmı
şve belirlenmiş
tir.
Yasakoyucu konunun özelliği gereği ayrı
ntı
lı bir biçimde
düzenleme yapabileceği gibi temel esaslarıbelirleyerek idareye
düzenleme alanlarıbı
rakabilir.
Dava konusu kuralda, hisse senedi sat ı
şıile ilgili yöntemler
açı
kça belirlenmiş ve bunlar arası
ndan seçim yetkisi idareye
bı
rakı
lmı
ştı
r. Bu nedenle, Anayasa’nı
n 7. maddesine herhangi bir
aykı
rı
lı
k yoktur.

86

2- Ek 17. Maddeye Eklenen İ
kinci Fı
kranı
nİ
ncelenmesi
a- Birinci Tümcenin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Fı
kranı
n birinci tümcesinde, “Değer tesbiti sonuçlarıile satı
ş
a
sunulacak hisselerin ne kadarı
nı
n ve hangi satı
ş yöntemiyle
satı
lacağı
na, çalı
şanlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrı
lan % 5’lik
payı
n ne oranda satı
lacağı
na Özelleştirme İ
daresi Baş
kanlı
ğı
’nı
n
görüşü ve Ulaştı
rma Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
karar verilir” denilmektedir.
Davacı
ları
n bu kurala yönelikiptal istemlerinin gerekçeleri özetle
şöyledir:
“Değer tesbit sonuçları
”nı
n Bakanlar Kurulu’nca karara
bağlanması
,
yasakoyucunun
ancak
sı
nı
rları
nı belirleyerek
devredebileceği bir yetkinin, sı
nı
rsı
z olarak devredilmesidir. Yürütme
organı
nı
n yasayla yetkili kı
lı
nmı
şolmasıyasayla düzenleme anlamı
na
gelmeyeceğinden bu düzenleme Anayasa’n ı
n 47. ve 7. maddelerine,
ayrı
ca, 4000 ve 4107 sayı
lıyasaları
n iptaline iliş
kin Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n gerekçelerine uymadı
ğıiçin 153. maddeye
aykı
rı
dı
r.
- Satı
şa sunulacak hisselerin oranıve satı
ş yöntemi, yine
yasama organıtarafı
ndan belirlenmemişve bu kez de yetki, Bakanlar
Kurulu’na devredilmiş
tir. Sı
nı
rsı
z yetki devri vardı
r. Anayasa’nı
n 47.,
7., ve 153. maddelerine aykı
rıdavranı
lmı
ştı
r.
- Anayasa’ya aykı
rı
lı
k “çalı
şanlar ve küçük tasarruf sahiplerine
ayrı
lan %5’lik payı
n ne oranda satı
lacağı
na” karar vermek yetkisinin
devrinde de vardı
r. Çünkü bu saptama ancak Yasama Organı
nca
yapı
labilir. Düzenleme, yasa ile yapı
lmamı
ş, Bakanlar Kurulu bu
konuda da Anayasa’ya aykı
rıbiçimde yasa ile yetkilendirilmiş
tir.
aa- Anayasa’nı
n 153. Maddesi Yönünden İ
nceleme
153. maddeye yönelik inceleme, Ek 17. maddeye eklenen ilk
fı
kranı
n Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
ğı
nı
n incelenmesi
bölümünde yapı
lmı
ş
tı
r. Aynınedenlerle ikinci fı
kranı
n ilk tümcesi de
Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rıdeğildir.
bb- Anayasa’nı
n 47. ve 7. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
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Ek 17. maddeye eklenen ilk f ı
kra ile ilgili olarak yapı
lan
inceleme sı
rası
nda da açı
klandı
ğıgibi, değer tesbiti ve hisse
senetlerinin satı
ş yöntemlerinin belirlenmesi,
küçük tasarruf
sahiplerine ayrı
lan % 5 payı
n ne oranda satı
lacağı
na karar verme
yetkileri Bakanlar Kurulu’na tanı
nmı
ştı
r.
Yasa’da gösterilen satı
ş yöntemlerinden hangisinin tercih
edileceği, satı
şzamanı
, satı
şa sunulacak hisselerin yasal sı
nı
rları
içindeki oranları
nı
n belirlenmesinin idareye bı
rakı
lması
, gerçek
değere ulaş
ma amaçlıve işin niteliğinden kaynaklanan ekonomik
konuları
n gereğidir.
Bu nedenlerle, dava konusu kural, Anayasa’nı
n 47. ve 7.
maddelerine aykı
rıdeğildir.
Ahmet N. SEZER bu görüşe katı
lmamı
ş
tı
r.
47. madde
katı
lmamı
ş
tı
r.

ile

ilgili

gerekçeye

Fulya

KANTARCIOĞLU

b) Fı
kranı
n 2. Tümcesindeki “Uygun Görülecek” İ
baresinin
Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Fı
krada, hisse satı
şı
nı
n “blok satı
ş” yöntemi ile yapı
lması
na
karar verilmesi halinde ihale koş
ulları
nı
n en az 45 gün önce, kesin
sonuçları
n ise 15 gün içinde Resmî Gazete’de ve Türkiye çapı
nda
yayı
mlanan yüksek tirajlıiki gazetede, yurt dı
şı
nda ise “uygun
görülecek” bası
n veya yayı
n organı
yla en az bir defa yayı
mlanacağı
,
blok satı
ş
ta kapalı teklif usulünün uygulanacağı
, nihaî devir
işlemlerinin de Bakanlar Kurulunca onaylanacağıkuralıgetirilmiş
tir.
Düzenleme, hisse satı
şları
nda uygulanacak ihale usulünü ve satı
ş
ta
ihale öncesi ve sonrasıizlenecek diğer usulî işlemleri açı
klı
ğa
kavuşturmaktadı
r.
Dava dilekçesinde, ihale koş
ullarıve sonuçlarıile ilgili olarak
yurt dı
ş
ı
nda bası
n yayı
n organları
na verilecek ilanlar konusunda
yetkili organı
n belirtilmemesinin Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
olduğu ileri sürülmektedir.
Düzenlemede herhangi bir belirsizlik yoktur. Satı
ş
la ilgili usuli
işlemlerin maddenin açı
k kuralı uyarı
nca Özelleş
tirme İ
daresi
Baş
kanlı
ğı
’nca yürütüleceği konusunda duraksanamaz. Nihai devir
işlemlerinin Bakanlar Kurulu’nca onaylanmasıÖİ
B’nı
n satı
ş
la ilgili
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usuli iş
lemlerinin denetlenip onaylanması
nıda kapsamaktadı
r. Bu
nedenlerle, dava konusu ibarede Anayasa’nı
n 2. ve 7. maddesine
aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
3- 4161 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle 406 sayı
lıYasa’nı
n Ek
18. maddesine eklenen fı
kraları
n incelenmesi
Davacı
lar fı
kraları
n tümünü değil, birinci fı
kranı
n son tümcesi ile
ikinci fı
kranı
n ilk tümcesinin ve bunun iptali durumunda uygulanma
olanağı kalmayacağı
ndan ikinci tümcedeki “onaylanan değer
üzerinden” ibaresinin iptalini istemişlerdir.
Birinci fı
kranı
n dava konusu son tümcesinde; “Lisans değeri,
yurt dı
ş
ıemsal lisans satı
ş
ları
nda kullanı
lan yöntemler esas alı
narak
bu konudaki esaslara göre değer tesbit komisyonları
nca belirlenir”;
ikinci fı
kranı
n birinci tümcesinde de “Bu değer Ulaş
tı
rma Bakanı
nı
n
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı
na sunulur”; ikinci tümcede
ise “lisans satı
şı
, onaylanan değer üzerinden Ulaştı
rma Bakanlı
ğı
nca
2886 sayı
lıDevlet İ
hale Kanununa göre gerçekleştirilir” denilmektedir.
Davacı
ları
n, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k gerekçesi özetle ş
öyledir:
- Düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları
nda yer
alan yasama organı
nı
n değer tesbit yöntemlerini “nesnel” olarak
belirlemesi gerektiği hükmüne uymamı
ş
tı
r. Anayasanı
n 153.
maddesine aykı
rı
lı
k vardı
r.
- Lisans satı
ş
ıile özelleş
tirilecek hizmetlerin tümü kamu tekeli
ile yürütülen kamu hizmeti olduğuna göre, ancak gerçek değerle
özelleş
tirilebilir ve esasları
nı
n da yasama organı tarafı
ndan
belirlenmesi gerekir. “yurt dı
ş
ıemsal satı
şlar” ölçüsü nesnel olmadı
ğı
gibi, gerçek değerin bulunması
nı önleyebilecek niteliktedir.
Anayasa’nı
n 47. ve 7. maddelerine aykı
rı
lı
k oluşturur.
a- Anayasa’nı
n 153. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin lisans satı
ş
ı
yoluyla özelleştirilmesi yönteminde, bu konudaki iptal kararları
ndan
sonra köklü bir değiş
ikliğe gidilerek eskiden değer tesbit ve ihale
işlerini yürütmekle görevlendirilen Öİ
B’nı
n yetkileri kaldı
rı
lmı
ş, lisans
satı
ş değerinin Ulaş
tı
rma Bakanı
nı
n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu’nun onayı
yla belirleneceği esasıkabul edilmiştir.
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Bu nedenle, iptal edilen kuralları
n yeniden yasalaştı
rı
lmasıveya
iptal kararı
na uyulmamasısöz konusu olmadı
ğı
ndan dava konusu
tümceler Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rıdeğildir.
b- Anayasa’nı
n 47. ve 7. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Lisans satı
ş
ı
nda lisans değerinin tesbiti, satı
ş
ta hisse değerinin
belirlenmesi ile aynıöneme sahiptir. Çünkü, lisans satı
şıbelirlenen bu
değer üzerinden ihaleye çı
karı
lacak ve değer tesbiti, bu yönüyle,
gerçek değere ulaşı
lması
nda önemli bir rol oynayacaktı
r.
Kamu hizmetinin, imtiyaz niteliğindeki bir lisans sözleş
mesi ile
özel sektöre gördürülmesi bir özelleştirme yöntemi olup, bunun
gerçek değer üzerinden yapı
labilmesi esasları
nı
n bizzat yasakoyucu
tarafı
ndan belirlenmesi gerekir. Sorun, lisans satı
şdeğerinin tesbiti
için getirilen ölçütün, açı
k, somut ve belirli olup olmaması
nda ve
değer tesbit komisyonları
nı
n gözeteceği bu ölçülere göre saptayacağı
değerleri onaylama yetkisinin Bakanlar Kurulu’na bı
rakı
lması
nı
n
yasama yetkisinin devri niteliğinde görülüp görülmemesindedir.
Katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin teknik ve ekonomik yapı
larıhukukumuz için yeni bir düzenleme ve sözleş
me ihtiyacı
nı ortaya koymuştur. Yapı
lacak idarî düzenlemelerde ve
sözleş
melerde daha önce emsal uygulamaları
n yapı
ldı
ğıülkelerin
birikimlerinden yararlanı
lması ekonomik anlamda sı
naî-ticarî bir
çalı
şma olan katma değerli hizmetlerin lisans satı
ş
ı
nı
n yabancı
ülkelerdeki benzerlerine koşut biçimde düzenlenmesi doğaldı
r.
Yasaya göre belirlenecek değer üzerinden yapı
lacak ihalelerin
Devlet İ
hale Yasası
’na bağlıtutulması
, tam rekabet koş
ulları
nda
gerçek değere ulaşı
lması
nısağlayacaktı
r. Öte yandan, Anayasa’nı
n
155. maddesine göre imtiyaz sözleşme ve ş
artlaş
maları
nı
incelemekle görevli olan Danı
ştay’ı
n, katma değerli Telekom
hizmetleri lisans sözleş
melerini de inceleyecek olmasıayrı
calı
k
(imtiyaz) niteliğinde olan bu hizmetler için ek bir güvence
oluş
turmaktadı
r.
Bu nedenlerle, dava konusu tümcelerde, Anayasa’nı
n 47.
maddesine aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle de, lisans satı
şıile ilgili esaslar
Yasa’da belirlenmişolduğundan Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
lı
k
yoktur.
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Fulya KANTARCIOĞLU
katı
lmamı
ş
tı
r.

47.

madde

ile

ilgili

gerekçeye

4- 4161 Sayı
lıYasa ile 406 Sayı
lıYasa’ya Eklenen Geçici
Maddenin İ
ncelenmesi
Geçici 6. maddesiyle 10.6.1994 günlü, 4000 say ı
lıYasa’nı
n
yürürlüğe girmesinden önce katma değerli telekomünikasyon
hizmetleri kapsamı
nda PTT İ
şletmesi Genel Müdürlüğü ile
imzalanmı
şve lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülmüş, gelir
paylaşı
mı esası
na dayalı sözleşmelerin her birinin, lisans
sözleş
melerine dönüş
türülmesine, bu sözleş
melerdeki lisans esası
na
geçişle ilgili hükümler saklıkalmak üzere Bakanlar Kurulu’nca karar
verilebileceği ve Danı
ştay’ı
n incelenmesinden geçirildikten sonra
Bakanlı
k ile firmalar arası
nda lisans sözleş
mesi imzalanabileceği
öngörülmüştür.
Hükümet
tasarı
sı
nda maddenin gerekçesi de ş
u ş
ekilde
açı
klanmaktadı
r:
“Ayrı
ca, 10.6.1994 tarih ve 4000 sayı
lıKanun’dan önce PTT
İ
şletmesi Genel Müdürlüğü’yle imzalanmı
şbulunan gelir paylaşı
mı
esası
n
adayalı
sözleşmelerin,
lisans
sözleşmesine
dönüş
türülmesinde gözetilecek hususlar belirlenerek bu yetki
Bakanlar Kurulu’na verilmektedir. Böylece hukuki belirsizlik ve boş
luk
giderilmektedir.”
Davacı
ları
n bu maddeye ilişkin Anayasa’ya aykı
rı
lı
k gerekçeleri
özetle şöyledir:
- Düzenleme, “bu sözleş
melerdeki lisans esası
na geçiş
le ilgili
hükümler saklıkalmak üzere” ibaresiyle daha önce yapı
lan, devlet
adı
na yetkili olup olmadı
ğıbilinmeyen kişilerce imzalanan ve devlete
ne gibi yükümlülükler getirdiği de kamuoyundan gizlenen sözleşme
hükümlerine meşruiyet kazandı
rmak istemektedir.
- Sözleş
meleri uygulayı
p uygulamamakta Bakanlar Kurulu’na
geniş yetki verilmektedir. Bu madde tümüyle “özel” bir alanı
düzenlemekte ve iki sözleşmeye yasallı
k kazandı
rı
lmaya
çalı
şı
lmaktadı
r. Halbuki yasalar “öznel”, değil, “nesnel” metinlerdir. Bu
nedenle, düzenleme Anayasa’nı
n 2. ve 11. maddelerine aykı
rı
dı
r.
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Maddede belirtilen sözleş
meler PTT tarafı
ndan 1993 yı
lı
nda
imzalanan ve cep telefonu olarak bilinen GSM hizmetlerinin belirli
koş
ullarda özel sektörce yürütülmesini öngören sözleş
melerdir.
Sözleşmelerin imzalandı
ğıtarihte PTT, 233 sayı
lıKHK kuralları
na
bağlıtüzel kiş
iliğe sahip ve özerk bir kamu iktisadî kurumudur. Bu
nedenle, PTT devletle iliş
kilerinde kamu hukuku kuralları
na, ana
sözleş
medeki kurallar saklıkalmak kaydı
yla diğer iliş
kilerinde özel
hukuk kuralları
na bağlı
dı
r.
PTT 5584 sayı
lıPosta Yasasıve 406 sayı
lıTelgraf ve Telefon
Yasası
’na göre posta, telgraf ve telefon hizmetlerinde tekel hakkı
na
sahiptir. 4000 sayı
lıYasa’dan önceki hukuki statü içinde bu iki
sözleş
meyi imzalamı
şbulunmaktadı
r.
Bu nedenle, hukuksal ve yönetsel gereksinim nedeniyle
konunun geçici bir madde ile düzenlendiği anlaşı
lmaktadı
r.
a- Birinci Tümcenin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Tümcede, “10.6.1994 tarihli ve 4000 sayı
lıKanun’un yürürlüğe
girmesinden önce katma değerli telekomünikasyon hizmetleri
kapsamı
nda PTT iş
letmesi Genel Müdürlüğü ile imzalanmı
şve lisans
sözleş
mesine dönüş
türülmesi öngörülmüş, gelir paylaşı
mıesası
na
dayalı sözleş
melerin
her
birinin,
lisans
sözleşmelerine
dönüş
türülmesine bu sözleşmelerdeki lisans esası
na geçiş
le ilgili
hükümler saklıkalmak üzere Bakanlar Kurulunca karar verilebilir”
denilmektedir.
Katma değerli telekomünikasyon hizmetleri tekel niteliğinde
olduğundan lisans yoluyla bunları
n özel kiş
ilere gördürülmesi ancak
imtiyaz sözleşmesi ile olanaklı
dı
r. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin
22.12.1994 günlü, Esas. 1994/70, Karar. 1994/65-2 sayı
lıiptal
kararı
nda bu konu açı
kça vurgulanmı
ş
tı
r.
Dava konusu tümceyi içeren kuralda, önce yap ı
lan
sözleş
melerin lisans
sözleşmelerine dönüş
türülmesinde bu
sözleş
melerdeki lisans esası
na geçiş
le ilgili koş
ullar saklı
tutulmaktadı
r. Ancak, bu sözleşmeler, nitelikleri gereği imtiyaz
sözleş
mesi oldukları
ndan bunları
n Anayasa’nı
n 155. maddesi gereği
Danı
ştay’da incelenmeleri zorunludur.
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Bu nedenle, birinci tümcede yer alan “... bu sözleş
melerdeki
lisans esası
na geçişle ilgili hükümler saklıkalmak üzere” sözcükleri
Anayasa’nı
n 155. maddesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r. İ
ptali gerekir.
Tümcenin belirtilen sözcükler dı
şı
nda kalan ve 10.6.1994 günlü,
4000 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girmesinden önce yapı
lmı
ş olan
sözleş
melerin lisans sözleşmelerine dönüş
türülmesinde, hukuk
güvenliği gözetilerek geçici hükümlerle Bakanlar Kurulu’na yetki
verilen bölümünde ise Anayasa’nı
n 2. maddesinde kurala bağlanan
hukuk devleti ilkesine aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
Yekta Güngör ÖZDEN, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER,
Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N bu görüş
e katı
lmamı
şlardı
r.
b- İ
kinci Tümcenin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğıSorunu
Geçici
6.
maddenin
ikinci
tümcesinde;
“Danı
ş
tayı
n
incelemesinden geçirildikten sonra Bakanlı
k ile firmalar arası
nda
Lisans Sözleşmeleri imzalanı
r” denilmektedir.
Lisans sözleşmelerini Anayasa’nı
n 155. maddesine uygun
biçimde Danı
ş
tay’ı
n incelemesine bağlı kı
lan kuralda, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
VI- SONUÇ
1.8.1996 günlü, 4161 sayı
lı“Telgraf ve Telefon Kanununun
BazıMaddelerinde Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un:
A) 1. maddesiyle, 4.2.1924 günlü, 406 sayı
lıTelgraf ve Telefon
Kanunu’nun Ek 17. maddesine eklenen;
1) İ
lk fı
kranı
n;
a) 1. tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE, Yekta Güngör ÖZDEN ile Ahmet N. SEZER’in karşı
oyları
ve OYÇOKLUĞUYLA,
b) 2. ve 3. tümcelerinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin
REDDİ
NE,
Ahmet
N.
SEZER’in
karş
ı
oyu
ve
OYÇOKLUĞUYLA,
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2) İ
kinci fı
kranı
n;
a) 1. tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE, Ahmet N. SEZER’in karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
b) 2. tümcesindeki “... uygun görülecek ...” sözcüklerinin
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B) 2. maddesiyle, 406 sayı
lıYasa’nı
n Ek 18. maddesine
eklenen;
1) İ
lk fı
kranı
n son tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve
iptal isteminin REDDİ
NE, Ahmet N. SEZER’in karş
ı
oyu ve
OYÇOKLUĞUYLA,
2) İ
kinci fı
kranı
n birinci tümcesinin Anayasa’ya
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,

aykı
rı

C) 4. maddesiyle, 406 sayı
lıYasa’ya eklenen geçici 6.
maddenin;
1- birinci tümcesinin,
a- “... bu sözleşmelerdeki lisans esası
na geçişle ilgili hükümler
saklıkalmak üzere ...” sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
b- Kalan bölümünün Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Yekta Güngör ÖZDEN, Selçuk TÜZÜN, Ahmet
N. SEZER, Yalçı
n ACARGÜN ile Mustafa BUMİ
N’in karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA,
2- İ
kinci tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE, 23.1.1997 gününde karar
verildi.

Baş
kan
Yekta Güngör ÖZDEN
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Başkan vekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Ahmet N. SEZER

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/57
: 1997/3

1- Anayasa’nı
n 87. maddesinin yasama organı
na tanı
dı
ğıtemel
yetki yasa koymak, değiş
tirmek ve yürürlükten kaldı
rmaktı
r. Ulusal
istençle oluşup ulus adı
na yetkili organlardan birisi sı
fatı
yla bu ana
işlevi yerine getirmesi, tüm ilgili konular için kaçı
nı
lmaz bir
zorunluluktur. Eldeki işte, 4161 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle 406
sayı
lıYasa’nı
n Ek 17. maddesine eklenen birinci fı
kranı
n ilk tümcesi
“Değer saptama sonuçlarıile satı
şa sunulacak payları
n ne kadarı
nı
n
ve hangi yöntemle satı
lacağı
na, çalı
şanlarla küçük tasarruf
sahiplerine ayrı
lan % 5’lik payı
n ne oranda satı
lacağı
na, Bakanlar
Kurulu’nca karar verileceğini” öngörülmektedir. Özelleştirme
İ
daresi’nin görüşü ve Ulaştı
rma Bakanlı
ğı
’nı
n teklifi üzerine karar
verilmesi, durumu değiştirmemektedir. Oluşum süreci ve evreleri ne
olursa olsun sorun, konunun yasayla düzenlenip düzenlenmemesinde
toplanmaktadı
r. Yasa’nı
n Bakanlar Kurulu’na yetki vermesi, yasa
koş
ulu için yeterli olmayı
p karar konusu tüm yöntemlerin hiç değilse
ilke ve ana hükümler biçiminde yasa ile saptanı
p belirlenen sı
nı
rlar
içinde Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirilmesi gerekirdi. Belirlemeyi
Bakanlar Kurulu’nun yapması
, yasama organıyerine geçmektir, bu
durum da Anayasa’nı
n 7. maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r.
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Dâvacı
ları
n bu konudaki istemleri haklı
dı
r. Anayasa
Mahkemesi’nin konuyla ilgili önceki kararlarıda gözardıedilmiş
tir,
zaman ve yer almamak için 24.5.1996 günlü Resmî Gazete’de
yayı
mlanan 28.2.1996 günlü, Esas 1995/38, Karar 1996/7 sayı
lı
kararı
n bu bölüme iliş
kin gerekçesini şimdiki işiçin de karş
ı
oyumun
dayanakları
ndan biri olarak yineliyorum. 10.9.1994 günlü Resmî
Gazete’de yayı
mlanan 3987 sayı
lıYasa’ya iliş
kin iptal gerekçesi de
bu doğrultuda gündeme gelmektedir. Anayasa, çağdaşyorumlarla
kapalıalanlarıaçabilir ama Anayasa’dan ödün verilemez. Aranan,
özelleş
tirmenin Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluşturmayan yasalarla
gerçekleş
tirilmesidir.
2- Dâva konusu 4161 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesiyle 406 sayı
lı
Yasa’ya eklenen Geçici 6. maddenin birinci tümcesinin iptal edilen
dı
şı
nda kalan bölümü de Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r.
İ
ptal edilen sözcükler, Danı
ş
tay incelemesi dı
ş
ı
nda bı
rakma
ayrı
klı
ğı
nıgetiriyordu. İ
ptal kararı
, bir tür ayrı
calı
k olan durumu yargı
denetimi içine almı
ştı
r. Aykı
rıdüzenlemenin sonucu iptal edilmiş
,
oluş
umuna ve sözleşmelerin geçerliğine iliş
kin ön bölümü ayrı
tutulmuştur.
Yetkisiz düzenlenip imzalanan sözleşmelere geçerlik
kazandı
rmak, biçimsel yönünden uygun karş
ı
lansa da öz yönünden
aykı
rı
dı
r. Daha önce dayanaksı
z imzalanmı
şsözleşmelere geçerlik
tanı
mak yasayla haksı
zlı
k yaratmaktı
r. Bu tutuma olur verilemez.
Hukuk devleti ilkesi bu tür düzenlemelerle zarar görmekte ve
olumsuz etkilere uğramaktadı
r. Özel düzenlemelerin anayasal
sı
nı
rlarıaş
ı
lmı
ştı
r.
Bu nedenlerle karş
ı
oy kullandı
m.

Baş
kan
Yekta Güngör ÖZDEN
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/57
: 1997/3

4161 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesiyle 406 sayı
lıYasa’ya eklenen
geçici 6. maddenin; “... bu sözleşmelerdeki lisans esası
na geçiş
le ilgili
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hükümler saklı kalmak üzere...” sözcüklerinin dı
şı
nda kalan
bölümünün de iptaline karar verilmesi gerekeceği görüşü ile kararı
n
redde iliş
kin kı
smı
na aş
ağı
daki gerekçelerle katı
lmı
yoruz.
Söz konusu geçici 6. maddenin iptal edilen k ı
smıdı
şı
nda kalan
bölümüne göre, 4000 sayı
lıKanun’un yürürlüğe girmesinden önce
katma değerli telekomünikasyon hizmetleri kapsamı
nda kalan ve PTT
İ
şletmesi Genel Müdürlüğü ile imzalanmı
şve lisans sözleşmesine
dönüş
türülmesi öngörülmüş
, gelir paylaş
ı
mı esası
na dayalı
sözleş
melerin her birinin lisans sözleşmesine dönüştürülmesine
Bakanlar Kurulu’nca karar verilecek ve Danı
ştay’ı
n incelemesinden
geçirildikten sonra Bakanlı
k ile firmalar arası
nda lisans sözleşmesi
imzalanacaktı
r. Ancak iptal kararınedeniyle gelir paylaşı
mıesası
na
dayalısözleşmelerdeki lisans esası
na geçiş
le ilgili hükümler saklı
tutulmayacaktı
r.
Geçici 6. madde ile, Türk Telekomünikasyon A.Ş. kurulmadan
ve telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin yasalar da
yürürlüğe girmeden önce herhangi bir hukuksal dayanağıolmadan
yapı
lan “gelir paylaşı
mıesası
na dayalı
” sözleş
melere hukuksal
dayanak (yasal meş
ruîyet) sağlanmak istenmektedir. Bu düzenleme
ile yasanı
n geriye doğru yürütülmesi sağlanarak, yasaları
n “genel ve
objektif” düzenlemeler içereceğine ilişkin kurala aykı
rıdavranı
lmı
ş
tı
r.
Subjektif düzenlemeye yer veren ve lisans sözleşmesine geçişle ilgili
usul ve esaslarıgöstermeyerek bu konuda Bakanlar Kurulu’na mutlak
takdir yetkisi veren dava konusu geçici 6. maddenin Anayasa’nı
n 2.,
7. ve 11. maddelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle tümünün iptali gerekeceği
oyu ile maddenin bir bölümünün iptaline iliş
kin çoğunluk görüş
üne
katı
lmı
yoruz.

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/57
: 1997/3

A- Ek 17. maddeye eklenen birinci fı
kranı
n birinci tümcesinde,
hisselerin satı
şı
na ilişkin “usuli iş
lemlerin” 4046 sayı
lı Yasa
hükümlerine göre Özelleştirme İ
daresi Başkanlı
ğı
’nca yürütüleceği
öngörülmektedir. Daha önce aynıkonuda çı
karı
lan ancak, Anayasa
Mahkemesi’nce iptal edilen 4000 ve 4107 sayı
lıYasaları
n iptal
gerekçelerinde özelleş
tirmeye ilişkin esas ve usullerin ayrı
ntı
lı
biçimde yasada gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yapı
lan yeni
düzenlemede ise, satı
şyöntemlerine ilişkin usuli işlemler Özelleştirme
İ
daresi’ne bı
rakı
lmı
ş
, açı
k ve nesnel kurallar Yasa’da gösterilmemiş
tir.
Özelleştirme İ
daresi’ne bı
rakı
lan yetkinin çerçevesi çizilmemiş
, hangi
durumda nası
l kullanı
lacağı belirlenmemiş
tir. Fı
kranı
n ikinci
tümcesinde de, satı
lacak hisselerin değer tespitine ilişkin somut
ölçütler öngörülmemiş, “günün ekonomik koşulları
na” göre saptanmak
üzere değer tespit komisyonları
na bı
rakı
lmı
ş
tı
r. “Günün ekonomik
koş
ulları
” ölçütü sı
nı
rlarıbelirsiz, siyasal ve yargı
sal denetimi oldukça
güç değiş
ken bir kavramdı
r. Hisselerin gerçek değerinin oluş
ması
sonucunu
doğuracak
değerlendirme
yöntemleri
açı
kça
öngörülmemiş
tir. 17. maddeye eklenen ikinci fı
krada “değer tesbit
sonuçlarıile satı
şa sunulacak hisselerin ne kadarı
nı
n ve hangi satı
ş
yöntemiyle satı
lacağı
na” Bakanlar Kurulu’nca karar verileceğinin
öngörülmesi de aynıbelirsizliğin devamıniteliğindedir. Bakanlar
Kurulu’na verilen yetki çerçevesi ve ilkeleri belli olmayan genel bir
yetkidir.
Yasa’nı
n 2. maddesiyle 406 sayı
lıYasa’nı
n Ek 18. maddesine
eklenen birinci fı
krada ise; lisans verilecek katma değerli
telekomünikasyon hizmetlerinde lisans değerinin yurt dı
şıemsal
lisans satı
şları
nda kullanı
lan yöntemler esas alı
narak değer tespit
komisyonları
nca belirleneceği öngörülmüştür. Lisans değerinin, yurt
dı
şı emsal lisans satı
ş
ları
nda kullanı
lan hangi yöntemlerle
belirleneceği, ilkeleri ve gerçek değere nası
l ulaşı
lacağıyasada yer
almamı
ştı
r.
Yasama organı
na ait bir yetkinin devri olanaklıdeğildir. Yürütme
organı
nı
n yasa ile yetkili kı
lı
nmı
şolmasıyasayla düzenleme anlamı
na
gelmez. Önceki iptal kararları
nı
n gerekçelerinde de belirlendiği gibi
yürütme organı
na verilen yetkinin ayrı
ntı
lı ve somut biçimde
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belirlenmesi zorunlu olduğundan Ek 17. maddeye eklenen birinci fı
kra
ile ikinci fı
kranı
n birinci tümcesi ve Ek 18. maddeye eklenen birinci
fı
kra Anayasa’nı
n 2. ve 7. maddelerine aykı
rı
dı
r.
B- 4161 sayı
lıYasa ile 406 sayı
lıYasa’ya eklenen geçici madde
6’nı
n iptal edilen “bu sözleşmelerdeki lisans esası
na geçişle ilgili
hükümler saklıkalmak üzere” sözcükleri dı
ş
ı
nda kalan bölümünde,
daha önce “gelir paylaşı
mıesası
na dayalı
” olarak yapı
lan GSM
sözleş
meleri hukuksal dayanağa kavuş
turulmakta ise de, yasaları
n
özel durumlara göre değil genel ve objektif düzenlemeleri içermesi
zorunluluğu karş
ı
sı
nda bunun da iptali gerekir. Ayrı
ca, bu bölümde
Bakanlar Kurulu’na verilen yetki Yasama Organı
’na ait bir yetkinin
devri niteliğinde olduğundan önceki bölümde açı
klanan nedenlerle
kuralı
n iptali gerekir.
Bu nedenlerle, çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yorum.

Üye
Ahmet Necdet SEZER

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/57
: 1997/3

İ
ptali istenen 4161 sayı
lıYasa’nı
n 4. maddesiyle 406 sayı
lı
Yasa’ya eklenen Geçici Madde 6’ya göre ;
“Geçici 6. Madde- 10.6.1994 tarihli ve 4000 sayı
lıKanun’un
yürürlüğe girmesinden önce katma değerli telekomünikasyon
hizmetleri kapsamı
nda PTT İ
şletmesi Genel Müdürlüğü ile
imzalanmı
şve lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülmüş, gelir
paylaşı
mı esası
na dayalı sözleşmelerin her birinin, lisans
sözleş
melerine dönüştürülmesine bu sözleşmelerdeki lisans esası
na
geçişle ilgili hükümler saklıkalmak üzere Bakanlar Kurulunca karar
verilebilir. Danı
ştayı
n incelemesinden geçirildikten sonra Bakanlı
k ile
firmalar arası
nda lisans sözleşmesi imzalanı
r.”
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406 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girmesinden önce herhangi bir
yasal dayanağı olmadan PTT İ
şletmesi ile 2 firma arası
nda
imzalanmı
şve gelir paylaşı
mıesası
na dayalısözleşmelerin lisans
sözleş
melerine dönüş
türülmesine ve bu dönüştürme işlemi yapı
lı
rken
bu sözleş
melerdeki lisans esası
na geçişle ilgili hükümler saklı
tutularak anı
lan sözleş
melere geçerlilik ve hukukî meş
ruiyet
sağlanmak istenmiştir. Bu düzenleme yasaları
n genel objektif ve ilke
olarak geriye yürümemesi ilkelerine aykı
rısubjektif bir düzenlemedir
ve bu haliyle Anayasa’nı
n 2., 7. ve 11. maddelerine aykı
rıolup iptali
gerekirken aksine oluşan çoğunluk görüşüne karşı
yı
m.

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

DEĞİ
Şİ
K GEREKÇE
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/57
: 1997/3

1.8.1996 günlü, 4161 sayı
lıTelgraf ve Telefon Kanununun Bazı
Maddelerinde Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun’un dava konusu
kuralları
, davacı
ları
n istemleri doğrultusunda Anayasa’nı
n 7. ve 47.
maddeleri yönünden Anayasal denetime bağlıtutulmuştur.
Anayasa’nı
n “Devletleştirme”yi düzenleyen 47. maddesinin
ikinci fı
krası
nda “Devletleş
tirme gerçek karşı
lı
ğıüzerinden yapı
lı
r.
Gerçek karşı
lı
ğı
n hesaplanma tarzıve usulleri kanunla düzenlenir”
denilmektedir. Çoğunluk görüşüne göre, bu kural, devletleş
tirmenin
tersi olan özelleş
tirme işlemlerine iliş
kin yasal düzenlemelerin de
kaynağı
nıoluş
turmaktadı
r. Oysa devletleştirme ile özelleş
tirme farklı
amaç ve gereksinmeler için başvurulan yöntemlerdir. Bu nedenle,
devletleş
tirme için öngörülen Anayasa kuralları
nı
n özelleş
tirmeye
ilişkin yasal düzenlemelerin dayanağı
nıoluş
turmasıolanaklıdeğildir.
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Anayasa’nı
n 35. maddesinde mülkiyet hakkı
nı
n ancak kamu
yararıamacı
yla kanunla sı
nı
rlanabileceği belirtilmektedir. Bireylerin
üzerinde çeşitli kamusal haklarıbulunan kamuya ait malları
n satı
ş
ı
kamu mülkiyetinin sı
nı
rlandı
rı
lmasıdeğil, tümüyle sona erdirilmesi
olduğundan bireyler adı
na devlet tarafı
ndan korunan varlı
kları
n elden
çı
karı
lması
nda temel ilkelerin saptanması
, kapsam ve sı
nı
rları
n
belirlenmesinin kanunla yapı
lmasıAnayasa’nı
n 35. maddesi ile
öngörülen bir zorunluluktur. Anayasa’nı
n 8. maddesindeki yürütme
yetkisi ve görevinin, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanı
lacağı
ve yerine getirileceğine iliş
kin kuralla, yürütmenin yasallı
ğı
, baş
ka bir
anlatı
mla, ancak yasal çerçevesi belirlenmiş bir alanda yürütme
yetkisinin ve görevinin söz konusu olabileceği vurgulanmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 35. ve 8. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinin
ortaya çı
kardı
ğı kanunla düzenleme gereği “özelleştirme” de
Anayasal geçerliliği sağlayacak ilk çı
kı
şnoktasıolmaktadı
r.
“Özelleştirme”nin esasları
nı
n ve çerçevesinin yasa ile
belirlenmesinin yanısı
ra bunun gerçek değer üzerinde yapı
lması
nı
n
sağlanmasıda anayasal bir zorunluluktur. Çünkü hukuk devletinde
yasaları
n kamu yararıdı
şı
nda bir amaçla çı
karı
lmalarıdüş
ünülemez.
Bu bağlamda kamu malları
nı
n gerçek değerlerinin altı
nda bir değerle
elden çı
karı
lmaları kamu yararı ile bağdaş
mayacağı
ndan
özelleş
tirmeye iliş
kin yasaları
n gerçek değere ulaş
mayısağlayacak
ölçütler içermesi gerekir.
Açı
klanan nedenlerle, kararı
n, Anayasa’nı
n 47. maddesine
ilişkin gerekçesine katı
lmı
yorum.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1996/75
: 1997/50
: 14.5.1997

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN

: Antalya Vergi Mahkemesi

İ
Tİ
RAZIN KONUSU
: 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lı“Gelir
Vergisi Kanunu”na 25.5.1995 günlü, 4108 sayı
lı Yasa’nı
n 24.
maddesi ile eklenen Mükerrer 111. maddenin biçim ve Anayasa’nı
n
2., 48. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla esas yönünden iptali
istemidir.
I- OLAY
Talih oyunlarısalonlarıiş
leten ve bu nedenle kurumlar vergisi
yükümlüsü olan davacı
nı
n, ihtirazî kayı
tla verdiği asgarî vergi
beyannamesi üzerine tahsil edilen verginin iadesi istemiyle açtı
ğı
davada, davacı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na
varan Mahkeme, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na 4108 sayı
lıYasa
ile eklenen Mükerrer 111. maddenin iptali istemiyle baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“193 sayı
lıG.V.K.na 4108 sayı
lıKanun’la eklenen Mükerrer 111
inci maddede, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükellef grupları
ndan ticari
kazancı
n alt grubunu oluşturan “talih oyunlarısalonlarıiş
letenler” için
“.... cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek
üzere... oyun masası
nı
n her biri için aylı
k ... asgari vergi öderler.
Yukarı
da yer alan tutarlar ... yeniden tespit edilir ve izleyen yı
lda
bu tutarlar esas alı
nı
r. Bakanlar Kurulu bu tutarları10 katı
na kadar
arttı
rmaya yetkilidir...
Aylı
k dönemler itibariyle hesaplanan bu vergi müteakip ayı
n 20
nci günü akş
amı
na kadar ... bir beyanname ile beyan edilir ve aynı
süre içinde ödenir... yı
l içinde tahakkuk eden bu vergiler, yı
llı
k
beyanname üzerinden bu maliyete ilişkin olarak hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen vergiler ise red ve
iade edilmez.” denilmek suretiyle aynıKanuna 3505 sayı
lıKanun’un
15 inci maddesi hükmü ile eklenen mükerrer 120 nci maddesinde yer
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alan “gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile
serbest meslek erbabı
, cari vergilendirme döneminin gelir vergisine
mahsup edilmek üzere geçici vergi öderler” hükmü gereği ödenen
götürü bir geçici vergi daha konulmuş olmakta, talih oyunları
salonları
nı
n cari yı
l içindeki hası
lat ve giderlerine göre oluş
an
matrahlarıüzerinden hesaplanan vergilerin, aylar itibariyle ödenen
asgari vergi ile mükerrer 120 nci madde hükmü gereği bir önceki yı
la
ait olarak ödenen geçici vergi toplamı
ndan az olmasıhalinde, asgari
vergi farkıret ve iade edilmeyeceğinden, iade edilmeyen kı
sı
m oyun
makinasıbaşı
na alı
nan bir vergiye dönüş
mektedir.
193 sayı
lıG.V.K.nda, mükellef grupları
, ticari kazanç, zirai
kazanç, ücret, serbest meslek, gayrimenkul sermaye, menkul
sermaye ve sair kazanç ve irat sahipleri olarak gruplandı
rı
lmı
şolup,
aynıgruplar içindeki alt gruplar için vergilendirme yönünden bir ayrı
m
yapı
lmaz iken, mükerrer 111 inci madde hükmü ile ticari kazancı
n alt
grubunu oluş
turan mükellef grubundan, talih oyunları salonları
işletenleri için ayrı
m yapı
lmı
ştı
r.
Ayrı
mdan amaç, talih oyunları
nı
n zararlı görülerek, talih
oyunları salonları açı
lması
nı
n çoğalmaması veya mevcutları
n
azalması ise, bu amacı
n gelir vergisi sistemi içinde, sistem
bütünlüğünün bozulmasıyoluyla değil, ayrıbir kanunla düzenlenmesi
gerekmektedir.
Öte yandan mükerrer 111 inci maddenin son f ı
krası
nda, bir
önceki yı
l içinde tahakkuk eden bu vergiler, yı
llı
k beyanname
üzerinden bu faaliyete ilişkin olarak hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilir. Mahsup edilemeyen vergiler ise, ret ve iade edilmez
denilmek suretiyle gelir üzerinden alı
nmasıgereken gelir vergisinin
gelirle bağlantı
sıkoparı
larak, oyun makinalarıbaş
ı
na vergi alı
nı
r hale
getirilmektedir. Oysa 193 sayı
lıKanun’un verginin mevzuu baş
lı
klı1
inci maddesiyle, gelirin unsurlarıbaş
lı
ğı
nıtaşı
yan 2 nci maddesiyle
getirilen temel amaç, kazanç ve iradı
n gerçek ve safi miktarıitibariyle
kavranması ve bu verginin bu ş
ekilde belirlenen miktardan
alı
nması
dı
r.
Yı
l içinde oyun makinasıbaş
ı
na hesaplanarak tahakkuk ettirilip
alı
nan vergilerin, beyan edilen gelire isabet eden gerçek vergi miktarı
karşı
laştı
rı
lması
nda aleyhte fark çı
kmasıhalinde vergi mükellefinden
bunun sebebi sorulmamakta ve ispatlama hakkıverilmeyerek, fazlalı
k
vergi hazinede kalmaktadı
r. Oysa bu güne kadar vergi güvenliği (oto
kontrol) müesseseleriyle getirilen tüm uygulamalarda gelirin düşüklük
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nedenleri mükelleflere sorulmuş
, yeterli gerekçelerle açı
klama
yapı
lamamasıhalinde beyanıitibar edilmeyerek kanunla getirilen bu
hükümler olaya uygulanmı
ş
tı
r. Bunun aksi, hayat standardıesası
nı
getiren 193 sayı
lıYasa’nı
n mükerrer 116’ncımaddesinde yer alan
daha açı
k bir deyimle açı
klama olanağı
nıortadan kaldı
ran yasa
hükmü Yüce Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüş
, Yüksek
Mahkeme’nin dosyamı
zda savunmaya cevap dilekçesinde iş
aret
edilen kararı
yla bu hüküm iptal edilmiştir.
Açı
klanan hususlar özetlenirse, mükerrer 111’inci madde
hükümlerinin: Anayasa’nı
n 2’nci maddesince hukuk devleti ve sosyal
devlet ilkesi yönünden, 48 inci maddesine, devlete bir görev olarak
verilen özel teş
ebbüsler yönünden “Ekonomik güvenliği ve ekonomik
kararlı
lı
ğısağlama” ilkesi yönünden, 73’üncü maddesine, mali güce
göre vergi ödeme, vergi yükünün adaletli ve dengeli bir ş
ekilde
dağı
lı
mıve verginin yasallı
ğıilkeleri yönlerinden, Anayasa’ya aykı
rı
olduklarıanlaşı
lmaktadı
r.
Ayrı
ca, talih oyunlarısalonlarıiş
letenlerin ödeyecekleri vergi
miktarı
, yukarıve aş
ağısı
nı
rlarla belirlenmediği, sadece miktar olarak
0belirlendiği halde, Bakanlar Kurulu’na vergi miktarı
nı
n 10 katı
na
artı
rı
lmasıyetkisi verilmiştir.
Bu durum Anayasa’nı
n 73’üncü maddesinde yer alan “vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümlerin... hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kurulu’na verilebilir” hükmüne aykı
rıbulunmaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, davacıiddialarıüzerine yapı
lan inceleme
sonucu, 193 sayı
lıG.V.K.na 4108 sayı
lıKanun’la eklenen mükerrer
111’inci maddesi, gerek şekil ve gerekse esas yönden Anayasa’nı
n 2,
48 ve 73’üncü maddeleri hükmüne aykı
rı
lı
k iddiaları ciddi
görüldüğünden
iptali
istemiyle
Anayasa
Mahkemesi’ne
başvurulması
na, Anayasa’nı
n 152 ve 2949 sayı
lı Anayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama ve Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n
28’inci maddeleri uyarı
nca bu kararı
mı
z ve eklerinin Anayasa
Mahkemesi’ne gönderilmesine ve kararı
n bir örneğinin bilgi için
taraflara tebliğine 28.11.1996 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
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31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na 4108
sayı
lıYasa’nı
n 24. maddesiyle eklenen Mükerrer 111. madde
şöyledir:
“2634 sayı
lıTurizmi Teşvik Kanununa göre talih oyunları
salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan gerçek usulde gelir
vergisine tabi ticari kazanç sahipleri; cari vergilendirme döneminin
gelir vergisine mahsup edilmek üzere, talih oyunlarısalonları
nda
bulundurduklarıilk 6 oyun masası
nı
n her biri için aylı
k 100 000 000
lira, sonra gelen her oyun masasıiçin ise 75 000 000 lira ve ilk 60
oyun makinesinin her biri için 10 000 000 lira, sonra gelen her oyun
makinesi için ise 7 500 000 lira asgari vergi öderler.
Yukarı
da yer alan tutarlar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
o yı
l için belirlenen yeniden değerleme oranıile çarpı
lmak suretiyle
yeniden tespit edilir ve izleyen yı
lda bu tutarlar esas alı
nı
r. Bakanlar
Kurulu bu tutarları10 katı
na kadar artı
rmaya yetkilidir. Bu yetki, talih
oyunlarısalonları
nı
n bulunduğu turizm bölge, alan ve merkezleri
itibariyle farklımiktarlar tespit edilmek suretiyle de kullanı
labilir.
Aylı
k dönemler itibariyle hesaplanan bu vergi, müteakip ayı
n 20
nci günü akş
amı
na kadar gelir vergisi bakı
mı
ndan bağlıbulunulan
vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve aynısüre içinde
ödenir. Bir önceki yı
l içinde tahakkuk eden bu vergiler, yı
llı
k
beyanname üzerinden bu faaliyete ilişkin olarak hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilir, mahsup edilemeyen vergiler ise red ve
iade edilmez.
Cari vergilendirme dönemine iliş
kin ödenmemişgeçici verginin
talih oyunlarısalonları
ndan elde edilen kazanca isabet eden kı
smı
nı
n;
bu madde gereğince ödenen asgari vergi kadarki kı
smıterkin edilir.
Geçici verginin talih oyunlarısalonları
ndan elde edilen kazanca isabet
eden kı
smı
, talih oyunlarısalonları
ndan sağlanan hâsı
latı
n toplam
hâsı
lat içindeki payı
na göre hesaplanı
r.
Yapı
lan incelemeler sonucunda bu madde gereğince ödenmesi
gereken, geçmişdönemlere ait asgari verginin eksik beyan edildiğinin
tespit edilmesi halinde, eksik beyan edilen bu kı
sı
m için re’sen veya
ikmalen asgari vergi tarh edilir ve tarh edilen bu vergiye ceza ve
gecikme faizi tatbik edilir. Yı
llı
k beyanname verme süresi geçtikten
sonra bu tarhiyat, yı
llı
k beyannamede beyan edilen kazanç üzerinden
hesaplanan vergiyi aşan vergi farkıiçin yapı
lı
r. Bir önceki dönemde
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ödenmesi gereken verginin yı
llı
k beyannamede mahsup edilen tutarı
için ise ceza ve mahsup tarihine kadar gecikme faizi aranı
r.
Talih oyunları salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan
kurumlar vergisi mükellefleri de cari vergilendirme döneminin
kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere bu maddede belirtilen
esaslar çerçevesinde asgari vergi öderler.
Bu uygulamanı
n usul ve esaslarıMaliye Bakanlı
ğı
nca tayin ve
tespit olunur.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 48.- Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlı
yacak tedbirleri alı
r.”
3- “MADDE 73.- Herkes, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere,
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n
sosyal amacı
dı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k,
istisnalar ve indirimleriyle oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER,
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 3.1.1997 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
başvuran Mahkeme’nin itiraz konusu Mükerrer 111. maddenin biçim
yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavıincelenmiştir. Anayasa’nı
n 148.
maddesinin ikinci fı
krası
na göre, şekil bakı
mı
ndan denetleme,
Cumhurbaş
kanıve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beş
te biri
tarafı
ndan istenebilir. Bu nedenle, itiraz yoluyla yapı
lan baş
vurularda
mahkemeler, biçim yönünden iptal isteminde bulunamayacakları
ndan
buna iliş
kin istemin mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine;
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine;
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme
evresinde ele alı
nması
na
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na ilişkin rapor, baş
vuru kararıve ekleri, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen yasa kurallarıile aykı
rı
lı
k savı
na dayanak
yapı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :
A- Davada Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler ancak, bu kurallar uyarı
nca bir
mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
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İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’na 4108 sayı
lıYasa ile eklenen Mükerrer 111. maddenin
tümüyle iptalini istemektedir. Madde, talih oyunlarısalonlarıiş
leten
gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile kurumlar
vergisi yükümlülerinin ödeyecekleri asgarî vergiye iliş
kin çeşitli
durumlarıdüzenlemektedir. Bakı
lmakta olan dava, kurumlar vergisi
yükümlüsü bulunan davacı
nı
n, ihtirazi kayı
tla verdiği asgarî vergi
beyannamesi üzerine tahsil edilen verginin iadesi istemine iliş
kindir.
Bu nedenle, itiraz konusu maddenin, üçüncü fı
krası
nı
n 2.
tümcesi ile dördüncü ve beşinci fı
kraları
, Mahkeme’nin bakmakta
olduğu davada altı
ncı fı
kra yönünden uygulanma durumunda
bulunmadı
ğı
ndan bu kurallara yönelik itirazı
n baş
vuran Mahkeme’nin
yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmiş
tir.
B- Sı
nı
rlama Sorunu
İ
tiraz konusu maddeye göre, talih oyunlarısalonları
nıiş
leten
yükümlüler, gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahibi
olabilecekleri gibi kurumlar vergisi yükümlüleri de olabilmektedir.
Bakı
lmakta olan davada davacı
, kurumlar vergisi yükümlüsüdür.
Maddenin altı
ncıfı
krası
ndaki gönderme nedeniyle esas incelemenin,
birinci, ikinci, yedinci fı
kra ile üçüncü fı
kranı
n birinci tümcesi
yönünden yapı
lması
na karar verilmiş
tir.
C- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, Mükerrer 111. maddenin Anayasa’nı
n 2., 48. ve 73.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı
nıileri sürmüştür.
Sı
nı
rlama kararıuyarı
nca inceleme, itiraz konusu maddenin
birinci, ikinci, altı
ncıve yedinci fı
kralarıile üçüncü fı
krası
nı
n birinci
tümcesi yönünden yapı
lacaktı
r.
1- Anayasa’nı
n 73. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, Mükerrer 111. maddenin Anayasa’n ı
n 73.
maddesindeki malî güce göre vergi ödeme, vergi yükünün adaletli ve
dengeli bir şekilde dağı
lı
mıve verginin yasallı
ğıilkelerine aykı
rı
lı
ğı
nı
ileri sürmüş
tür.
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Mükerrer 111. maddenin birinci fı
krası
na göre, asgarî vergi
ödemesi gerekenler, talih oyunlarısalonlarıişletmeciliği faaliyetinde
bulunan gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile
aynıfaaliyette bulunan kurumlar vergisi yükümlüleridir. Asgarî vergi,
mükellefin kazancı ne olursa olsun asgarî düzeyde ve carî
vergilendirme döneminin gelir veya kurumlar vergisinden mahsup
edilmek üzere, oyun makinesi ve masasıadedine göre maktu olarak
saptanan bir vergidir.
Maddenin ikinci fı
krası
nda, birinci fı
krada maktu olarak
düzenlenen asgarî vergi miktarları
nı
n ne ş
ekilde artı
rı
labileceği
belirtilmiştir. Buna göre, birinci fı
krada yer alan tutarlar, Vergi Usul
Kanunu hükümleri uyarı
nca o yı
l için belirlenen yeniden değerleme
oranıile çarpı
lmak suretiyle tesbit edilerek izleyen yı
lda bu tutarlar
esas alı
nacaktı
r. Bakanlar Kurulu, bu tutarlarıon katı
na kadar
artı
rmaya yetkili olup talih oyunlarısalonları
nı
n bulunduğu turizm
bölge, alan ve merkezleri itibariyle farklı miktarlar da tesbit
edebilecektir.
İ
kinci fı
kranı
n son tümcesinde, Bakanlar Kurulu’nun artı
rı
m
yetkisinin, talih oyunlarısalonları
nı
n bulunduğu turizm bölge, alan ve
merkezleri itibariyle farklımiktarlar tesbit edilmek suretiyle de
kullanı
labileceği öngörülmektedir.
Maddenin üçüncü fı
krası
nı
n birinci tümcesinde, aylı
k dönemler
itibariyle hesaplanan bu verginin, izleyen ayı
n 20. günü akşamı
na
kadar gelir veya kurumlar vergisi bakı
mı
ndan bağlıbulunulan vergi
dairesine beyan edileceği ve aynı süre içinde ödeneceği
açı
klanmaktadı
r.
Maddenin altı
ncıfı
krası
nda, talih oyunlarısalonlarıişletmeciliği
faaliyetinde bulunan kurumlar vergisi yükümlülerinin de, carî
vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere
maddedeki esaslar çerçevesinde asgarî vergi ödeyecekleri
belirtilmektedir.
Maddenin yedinci fı
krası
na göre de, asgarî vergi ile ilgili
uygulamanı
n usul ve esaslarıMaliye Bakanlı
ğı
’nca tayin ve tesbit
olunacaktı
r.
Anayasa’nı
n “Vergi Ödevi” başlı
klı73. maddesinin birinci
fı
krası
nda, “Herkes, kamu giderlerini karşı
lamak üzere malî gücüne
göre vergi ödemekle yükümlüdür” denilerek kamu giderlerini
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karşı
lamak üzere alı
nan verginin malî güce göre alı
nmasıve genelliği
ilkesi benimsenmiş
tir.
Vergide genellik ilkesi, ayı
rı
m gözetilmeksizin herkesin elde
ettiği gelir, servet ya da harcamalar üzerinden vergi ödemesidir. Malî
güce göre vergilendirme ise, verginin, yükümlülerin ekonomik ve
kişisel durumları
na göre alı
nması
dı
r. Bu ilke, malî gücü fazla olanı
n,
az olana oranla daha fazla vergi ödemesi gereğini belirtir. “Malî güç”,
Anayasa’da tanı
mlanmamakla birlikte, genellikle “ödeme gücü”
anlamı
nda kullanı
lmaktadı
r. Kamu maliyesi yönünden gelir, servet ve
harcamalar malî gücün göstergesidir. Verginin, herkesten malî
gücüne göre alı
nması
, aynızamanda eş
itlik ilkesinin vergilendirme
alanı
na yansı
ması
dı
r.
73. maddenin ikinci fı
krası
nda, vergi yükünün adaletli ve dengeli
bir biçimde dağı
lı
mıöngörülmüştür. Vergilendirilecek alanları
n seçimi
ve vergi yükünün adaletli ve dengeli biçimde dağı
lı
mı için
yükümlülerin kişisel durumları
nı
n gözetilmesi gerekir. Sermaye
iratları
nı
n, ücretlere göre farklıvergilendirilmesi, en az geçim indirimi,
artan oranlı(müterakki) vergilendirme, çeş
itli ayrı
klı
k (istisna) halleri
ve bağı
şı
klı
k (muafiyet) uygulamaları
, vergi yükünün adalete uygun
dağı
lı
mıile malî güce göre vergilendirmenin araçları
dı
r.
Maddenin üçüncü fı
krası
nda, vergi, resim, harç ve benzeri malî
yükümlülüklerin kanunla konulacağı
, değiş
tirileceği veya kaldı
rı
lacağı
kuralı yer almaktadı
r. “Vergilerin yasallı
ğı
” ilkesi olarak da
nitelendirilen bu kural uyarı
nca, vergilendirme yetkisi, yasama
organı
na ait olup yürütme organı
nı
n yasal dayanak olmaksı
zı
n bir
idarî iş
lemle vergi koyma, değiştirme ve kaldı
rma yetkisi yoktur.
Ancak, 73. maddenin son fı
krası
na göre, vergi, resim, harç ve benzeri
malî yükümlülüklerin, muaflı
k, istisnalar ve indirimleriyle oranları
na
ilişkin hükümlerinde yasanı
n belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde
değiş
iklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. Buna göre,
Bakanlar Kurulu’na yetki verilirken alt ve üst sı
nı
rları
n vergi yasası
nda
belirtilmesi gerekmektedir. İ
tiraz konusu maddenin birinci fı
krası
nda
belirlenen miktarlar, asgarî verginin alt sı
nı
rı
nıgöstermektedir. Maktu
olarak saptanan bu tutarlar, yeniden değerleme oranıile çarpı
lmak
suretiyle artı
rı
lacak, bulunan miktarlar, ikinci fı
kranı
n ikinci tümcesi
uyarı
nca Bakanlar Kurulu’nca on katı
na kadar yükseltilebilecektir. Bu
yöntemle tesbit edilecek miktar, asgarî verginin üst sı
nı
rı
nı
oluş
turacaktı
r. Yukarı
da belirtildiği gibi yeniden değerleme oranları
,
Dİ
E tarafı
ndan bilimsel verilere dayalı olarak saptanmakta ve
yayı
nlanmaktadı
r. Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi gereğince,
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yeniden değerleme oranı
nı
n her yı
l Aralı
k ayı
nda Maliye
Bakanlı
ğı
’nca Resmî Gazete ile ilân edilme zorunluluğu
bulunduğundan keyfi ve takdiri uygulamalara yol açabilecek bir
belirsizlikten söz edilemez. Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin üst
sı
nı
rı
, Yasa’da belirtilen rakamları
n on katıolmaktadı
r. Böylece
Bakanlar Kurulu’na verilen yetki, 73. maddenin son fı
krası
nda
öngörülen sı
nı
rlar içinde kalmaktadı
r.
Vergi yasaları
nda yer alan ve mükellefiyetin alt ve üst sı
nı
rları
nı
belirleyen bazıölçütler enflasyonun etkisi ile aşı
nmaktadı
r. Vergi
yasaları
nda, enflasyonun etkisini azaltacak bazıdüzenlemeler yer
almaktadı
r. Değişen durumlara göre vergilendirmede hı
zla karar
alı
nması
nıgerektiren, verginin enflasyondan etkilenerek aş
ı
nması
nı
önleyici tedbirlerden biri de indeksleme sistemi olup ikinci fı
kranı
n ilk
tümcesiyle bu amacı
n gözetildiği anlaşı
lmaktadı
r. İ
kinci fı
kranı
n son
tümcesinde de, değişik turizm bölge, alan ve merkezlerinde bulunan
talih oyunlarısalonları
nı
n gelirlerinin farklıolmasınedeniyle, farklı
vergi alı
nması
na olanak tanı
nmasımalî güce göre vergilendirme
ilkesine uygun olan bir düzenlemedir.
Üçüncü fı
kranı
n birinci tümcesinde ise talih oyunları
salonları
ndan tahsil edilecek asgarî verginin beyan ve ödenmesine
ilişkin usuller gösterilmiş olduğundan Anayasa’ya herhangi bir
aykı
rı
lı
k görülmemiştir.
Anayasa’nı
n 73. maddesinde öngörülen “vergilerin yasallı
ğı
”
ilkesi uyarı
nca, vergilendirme yetkisi yasama organı
na ait olup
yürütme organı
nı
n yasal dayanak olmaksı
zı
n bir idarî işlemle vergi
koyma, değiş
tirme ve kaldı
rma yetkisi bulunmamaktadı
r. Ancak
yasama organı
nı
n, vergi alanı
nda her konuyu bütün kapsam ve
ayrı
ntı
ları
yla düzenlemesinin olanaklı bulunmadı
ğı hallerde,
vergilendirmenin temel ögelerini belirleyerek, uygulamaya, tekniğe ve
uzmanlı
ğa ilişkin konularda yürütme organı
na düzenleyici idarî
işlemlerde bulunma yetkisi verilebilir. Yürütme organı
na verilen yetki,
vergilendirmenin temel ögelerine ilişkin olmayı
p yasayla getirilen
düzenlemeyi açı
klayı
cıve tamamlayı
cıniteliktedir. Yürütme organı
,
vergilendirme tekniğine ve ayrı
ntı
lara iliş
kin konularıdüzenlerken
vergi yasaları
nı
n sı
nı
rlarıiçinde kalmak zorundadı
r. İ
tiraz
konusu
madde ile getirilen kuralda, yasama organı
nca verginin konusu,
yükümlüsü, vergiyi doğuran olay, verginin miktarı
, ödeme ş
ekli ve
süresi gibi temel ögeler belirlenmiş
tir. Yedinci fı
kradaki kural, Maliye
Bakanlı
ğı
na uygulamanı
n teknik ve ayrı
ntı
ları
na iliş
kin hususları
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düzenleme yetkisi verdiğinden Anayasa’nı
n 73. maddesine aykı
rı
lı
k
oluş
turmamaktadı
r.
Belirtilen nedenlerle, itiraz konusu maddenin s ı
nı
rlama kararı
uyarı
nca incelenen birinci, ikinci, yedinci fı
kralarıile üçüncü fı
kranı
n
birinci
tümcesi
Anayasa’nı
n
73.
maddesine
aykı
rı
lı
k
oluş
turmadı
ğı
ndan itirazı
n reddi gerekir.
İ
tiraz konusu maddenin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğıyönündeki görüş
e Güven Dİ
NÇER katı
lmamı
ş
tı
r.
2- Anayasa’nı
n 2. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, Mükerrer 111. Maddenin vergi hukukunun temel
ilkelerine ve Anayasa’nı
n 73. maddesine aykı
rıolmasınedeniyle
Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer alan “hukuk devleti” ve “sosyal
devlet” ilkelerine de aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin, toplumun
huzuru, millî dayanı
şma ve adalet anlayı
ş
ıiçinde, insan hakları
na
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine bağlı
, Baş
langı
ç’ta belirtilen temel
ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu
belirtilmiştir.
Hukuk devleti, insan hakları
na saygıgösteren, bu hakları
koruyucu, adaletli bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle kendisini
yükümlü sayan, bütün etkinliklerinde hukuka ve Anayasa’ya uyan,
işlem ve eylemleri bağı
msı
z yargıdenetimine bağlıolan devlettir.
Hukuk devleti ilkesinin gerçekleş
mesi temel hak ve özgürlüklerin
anayasal güvenceye kavuş
turulması
na, yasama, yürütme ve yargı
alanı
na giren tüm işlem ve eylemlerin hukuka uygun olması
na
bağlı
dı
r.
İ
tiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 73. maddesine ve vergi
hukukunun temel ilkelerine aykı
rıgörülmediğinden 2. maddede yer
alan “hukuk devleti” ve “sosyal devlet” ilkelerine de ayk ı
rı
lı
k
oluş
turmamaktadı
r. Buna ilişkin itirazı
n reddi gerekir.
3- Anayasa’nı
n 48. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Baş
vuran Mahkeme, itiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 48.
maddesinde Devlete bir görev olarak verilen özel teşebbüslerin
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güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
ş
ması
nı sağlama
Anayasa’ya aykı
rıolduğunu ileri sürmüştür.

yönünden

Anayasa’nı
n 48. maddesinde, “Herkes, dilediği alanda çalı
şma
ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
ş
ması
nı
sağlayacak tedbirleri alı
r” denilmektedir. Bu kurala göre, Devlet’e
verilen görev, özel teş
ebbüslerin ulusal ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun çalı
ş
maları
nısağlayacak ekonomik ve sosyal
politikalarıuygulamaktı
r.
Vergi, Devletin kamusal gereksinimlerini karşı
laması için
egemenlik gücüne dayanarak tek taraflıiradesiyle kiş
ilere yüklediği bir
kamu alacağı
dı
r. Devletin egemenliğini sürdürebilmesi ve
Anayasa’nı
n 48. maddesinde belirtilen hedeflere ulaşabilmesi için
düzenli malî kaynaklara ihtiyacıvardı
r. Devletin kendisine yüklenen
görevleri ve istenilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için bu
hizmetlere karş
ı
lı
k olan kaynaklarıvergi koyma ve alma yetkisini
kullanarak sağlaması gerekmektedir. Bu yönden vergi koyma
yetkisinin kullanı
lması
, siyasal ve ekonomik bir zorunluluktur.
Yasakoyucu, Devletin bu amacıgerçekleş
tirmesi yönünde millî
ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun olarak anayasal
sı
nı
rlar içinde kimi düzenlemeler getirebileceği gibi bunları
değiş
tirmeye ve kaldı
rmaya da yetkilidir.
Turizm bölgelerinde talih oyunlarısalonlarıiş
leten, gelir veya
kurumlar vergisi mükelleflerinin, ödeyecekleri asgarî vergi miktarları
ile ödeme usulleri ve zamanı
nıbelirleyen itiraz konusu kuralı
n
çalı
şma özgürlüğünü kı
sı
tladı
ğı
ndan da söz edilemez.
Belirtilen nedenlerle, kuralı
n, Anayasa’nı
n 48. maddesine aykı
rı
bir yönü yoktur. İ
tirazı
n reddi gerekir.
VI- SONUÇ
31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na 4108
sayı
lıYasa’nı
n 24. maddesiyle eklenen “Mükerrer Madde 111”in
altı
ncıfı
krası
nı
n, göndermede bulunulan ve sı
nı
rlama kararıuyarı
nca
incelenen aynımaddenin;
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A- Birinci fı
krası
, üçüncü fı
krası
nı
n 1. tümcesi ve yedinci fı
krası
yönlerinden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- İ
kinci fı
krasıyönünden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve
itirazı
n REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER’in karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
14.5.1997 gününde karar verildi.

Başkan
Yekta Güngör ÖZDEN

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Ahmet N. SEZER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı: 1996/75
Karar Sayı
sı: 1997/50
Gelir Vergisi Kanunu’na 4108 sayı
lıYasa’nı
n 24. maddesi ile
eklenen Mükerrer 111. maddenin ikinci fı
krasıçeş
itli yönlerden
Anayasa’nı
n Vergi Hukuku ile ilgili temel ilkelerine ve Anayasa’nı
n 2.
ve 73. maddelerine aykı
rı
dı
r.
Anayasanı
n 73. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, vergi, resim,
harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulabileceği,

114

değiş
tirilebileceği ve kaldı
rı
labileceği öngörülerek bu konuda mutlak
bir yasallı
k ilkesi getirilmiş
tir. Maddenin son fı
krası
nda ise; muaflı
k,
istisna ve indirim oranları
yla ilgili olarak bu oranları
n aş
ağıve yukarı
hadlerinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
Anayasa’nı
n 73. maddesindeki verginin
yasallı
ğı ilkesi
ülkemizde 1839 yı
lı
nda ilan edilen Gülhane HattıHümayununden
beri geçerli siyasal ve hukuksal bir kuraldı
r. Verginin yasallı
ğıilkesine
istisna ancak, Anayasa ile konabilir. 73. maddenin son fı
krası
ndaki
istisna kuralı
, konunun yapı
sıgereği sı
nı
rlıbir uygulama alanı
bulmalıve genişletilmemelidir.
I- Dava konusu kuralla Bakanlar Kuruluna verilen
yetkinin
temelinde yatan neden enflasyon nedeniyle gerçek vergiyi alabilmek
ve ekonomiye maliye yoluyla yön vermek arzusudur. Bu tarz haklı
gerekçeler için dahi yasamanı
n kendi mutlak yetki alanı
ndaki bir
konunun yürütmeye devri ancak Anayasa da yer alan sı
nı
rlıkurallarla
mümkündür.
Anayasa kuralları ile yapı
lan devirler istisnai
yetkilerdir ve kendi veriliş amacıile sı
nı
rlı
dı
r. Yoksa bir verginin
ebediyen yürütme organı
nca düzenlenmesine olanak verecek şekilde
yorumlanamazlar.
73. maddede artı
rı
m oranlarıhakkı
nda Anayasa da herhangi bir
sı
nı
rlama
getirilmemiştir. Anayasada herhangi bir
sı
nı
rlama
getirilmemesi, yasamanı
n yürütmeye vergilendirmenin temeli olan
vergi nisbeti, istisna ve muafiyetlerde sı
nı
rsı
z değişiklik yapma
imkanı
nıverdiği biçimde yorumlanamaz.
Vergi ile ilgili
nispetlerin yürütme
organı
nca her yı
l
değiş
tirilebilmesi bir kaç yı
l içinde yasama metninde belirlendiğinin
üzerine yüzlerce kat vergi alma imkanı
nıverir. Bu nispetler ancak
ekonomik olaylar sebebi ile sı
nı
rlıbir biçimde ve sı
nı
rlıbir zaman
süresi için artı
rı
labilmelidir.
Anayasal denetim, “norm” denetimidir. Her denetim temelinde
bir anlamda yasama organıyetki alanı
nı
n ve sı
nı
rı
nı
n tartı
ş
ı
lması
dı
r.
Anayasa’nı
n vergi konusunda verdiği istisnai bir yetki, temel Anayasa
kuralı
nı
n anlamı
nıkaybettirecek ş
ekilde genişve sı
nı
rsı
z olamaz.
Temel kuralları
n olduğu yerde, istisnai kuralı
n anlamıve varlı
ğısöz
konusu olabilir. İ
stisnai kuralı
n kendisi ve uygulanması
, temel kuralı
kaldı
rı
cıve yok edici nitelikte olamaz. Dava konusu Yasa ile Bakanlar
Kurulu’nun verilen yetki zaman ve oran olarak sı
nı
rsı
zdı
r. 73. madde
sı
nı
rsı
z yetkiye müsait değildir.
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II- Fı
kranı
n ilk cümlesinde, yasada belirlenen tutarları
n Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre o yı
l için belirlenen yeniden
değerleme oranıile çarpı
lmak suretiyle, yeniden tespit edilmesi
öngörülmektedir.
Yeniden değerlendirme, Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298.
maddesine göre Devlet İ
statistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya
fiyatlar genel endeksine göre her yı
l Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit
edilerek yapı
lmakta ve Resmî Gazete’de ilân edilmektedir.
Vergi tutarı
nı
n her yı
l Maliye Bakanlı
ğı
’nca belirlenen nispete
bağlanmasıAnayasa’nı
n 73. maddesinin ikinci fı
krası
ndaki verginin
yasallı
ğıilkesine ve buna istisna getiren beşinci fı
kradaki sı
nı
rlıyetki
kuralı
na aykı
rı
dı
r. Bakanlar Kurulu’na verilen Anayasal yetkinin Yasa
ile Maliye Bakanlı
ğı
’na devri anlamı
na gelir.
III- Bakanlar Kurulu’nun oranlarda değişiklik yapma yetkisi
daha da geniş
letilerek ikinci fı
kranı
n son cümlesinde, turizm bölge,
alan ve merkezlerinin özelliklerine göre değiş
ik oran tespiti yetkisi
haline getirilmiş
tir.
Anayasa’daki istisnai kural ile Bakanlar Kurulu’na sadece oran
değiş
tirme yetkisi için verilmiş
tir.
Turizm bölgesi, alanı ve merkezleri gibi terimler, vergi
hukukunda belirlenmemiş hukuki açı
klı
ktan,
objektiflikten ve
genellikten yoksun sektörel ve ekonomik kavramlardı
r. Verginin,
yasalarla belirlenen kavramlar yerine çoğu kez belirlenmesi ve
açı
klanmasıidari metinlere bı
rakı
lmı
şve yasalarla belirlenmemiş
kavramlara atı
fta bulunularak kendi hukuki zemininden baş
ka bir
alana kaydı
rı
lması73. maddenin hem özüne hem de sözüne
aykı
rı
dı
r.
Yukarı
daki yazı
lısebeplerle maddenin ikinci fı
krası
nı
n hukuk
devleti ve verginin yasallı
ğıilkelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptali gerekir.

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/54
: 1997/67
: 26.11.1997

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : İ
zmir 2. Vergi Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 4.5.1994 günlü, 3986 sayı
lı“Ekonomik
Denge İ
çin Yeni Vergiler İ
hdasıİ
le 1.7.1964 Tarihli ve 488 Sayı
lı
,
2.7.1964 Tarihli ve 492 Sayı
lı
, 7.11.1984 Tarihli ve 3074 Sayı
lı
,
25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayı
lı
, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayı
lı
,
21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayı
lı
, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayı
lı
,
15.7.1963 Tarihli ve 277 Sayı
lıKanunları
n BazıMaddelerinde
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 5. ve 6. maddelerinin
Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Bilanço esası
na göre defter tutan gelir vergisi yükümlüsü
davacı
nı
n ihtirazi kayı
tla verdiği net aktif vergisi beyannamesi üzerine
tahakkuk ettirilen verginin terkini istemiyle açtı
ğıdavada ileri sürdüğü
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme,
3986 sayı
lı Yasa’nı
n 5. ve 6. maddelerinin iptali istemiyle
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“3986 sayı
lıYasa’nı
n 5. ve 6 ncımaddelerinde net aktif
vergisinin net aktif veya gayrisafî hası
lat üzeriden hesaplanmasıve
bunlardan fazla olanı
nı
n ödenmesi öngörülmektedir.
Bu hükümlere göre net aktif vergisinde gayrisafî hası
lat, mali
gücün saptanması
nda diğer bir temel ölçü olarak alı
nmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 73. maddesindeki verginin adaletli ve dengeli da ğı
lı
mıve
mali güce göre ödenmesi ilkesi gereği gayrisafî hası
lat ölçütünün
değerlendirilebilmesi için “Gayrisafî Hası
lat”ı
n değiş
ik işalanları
nda
faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri yönünden
irdelenmesi gerekir.
Gayrisafî hası
latı
n sanayi, ticaret ve mali alanlarda faaliyet
gösteren yükümlüler yönünden anlamıdeğişiktir. Üretilen malı
n türü,
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iç ve dı
şrekabet ortamı
, kullanı
lan teknolojinin farklı
lı
ğıbazımalları
n
yasal veya fiili tekele tabi olup olmamasıgibi sebeplerle “Gayrisafî
Hası
lat” yükümlülerinin mali gücünü tam olarak yansı
tmamaktadı
r.
Ekonominin değiş
ik ya da benzer kesimlerinde faaliyet gösterip
de aynıgayrisafî hası
lata sahip olan yükümlülerin mali güçleri de aynı
olmayabilir.
Bu itibarla yükümlülerin 1993 yı
lıhesap dönemindeki gayrisafî
hası
latları
nı
n verginin konusu, matrahı
nı
n belirlenmesinde esas
alı
nmasıAnayasa’nı
n 73. maddesindeki verginin herkesin mali
gücüne göre alı
nmasıilkesine aykı
rıolmakta ve bu durum net aktif
vergisinin konusunu matrahı
nı
n gayrisafî hası
lat olarak belirlendiği 5
ve 6 ncı maddelerinin Anayasa’ya aykı
rı olduğu sonucunu
vermektedir.
Yine anı
lan bu madde hükümlerinde bu verginin matrahı
nı
n
belirlenmesinde gayrisafî hası
latı esas alan kurallar Türkiye
Cumhuriyeti’ni bir hukuk devleti olarak da niteleyen 2. maddesine de
aykı
rı
lı
k oluş
turduğundan net aktif vergisinin matrahı
nıgayrisafî
hası
lat esası
na göre saptayan kuralları
n bu nedenle de Anayasa’ya
aykı
rıolduğu açı
ktı
r.
Bu sebeplerden ve 4.5.1994 günlü ve 3986 sayı
lıKanun’un 5.
ve 6. maddelerinin Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rıolduğu
sonucuna varı
ldı
ğı
ndan, Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
28. maddesi uyarı
nca itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi’ne
başvurulması
na ve anı
lan Yasa maddesinde belirtilen belgelerin
tasdikli
örneklerinin
Anayasa
Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
’na
gönderilmesine ve Anayasa’nı
n 152. maddesi uyarı
nca Anayasa
Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davanı
n geri
bı
rakı
lması
na 12.6.1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
3986 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenen kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 5.- Net aktif vergisinin konusunu :
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a) Bilanço esası
na göre defter tutmak mecburiyetinde bulunan
gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 1993 yı
lıhesap dönemi
sonu itibariyle düzenledikleri bilançoları
nda yer alan net aktifleri veya
bunları
n 1993 yı
lıhesap dönemindeki gayrisafî hası
latları
,
b) İ
şletme hesabıesası
na göre defter tutan gelir veya kurumlar
vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı
nı
n 1993 yı
lıhesap
dönemi sonu itibariyle çı
kardı
kları envanter ve amortisman
kayı
tları
nda yer alan varlı
klar veya bunları
n 1993 yı
lıhesap
dönemindeki gayrisafî hası
latları
,
Teşkil eder.
Dar mükellefiyet esası
na göre vergilendirilen gelir veya
kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye’deki iş
letmelerine ait
bilançoları
nda veya envanterlerinde yer alan net aktifleri veya
bunları
n gayrisafî hası
latlarıda bu vergiye tabi tutulur. Adi ortaklı
k, adi
komandit şirket veya kollektif şirketin net aktif vergisi, bu ortaklı
k ve
şirketlerce ödenir. Bu vergi bir defaya mahsus olarak alı
nı
r.
Net aktiften maksat, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer
257 nci maddeleri uyarı
nca tespit edilen muhasebe standartları
na, tek
düzen hesap planı
na ve mali tabloları
n çı
karı
lması
na ilişkin usul ve
esaslara uygun olarak düzenlenmişbilançonun aktifinde yer alan
işletme varlı
kları
dı
r. Nazı
m hesaplarda gösterilen tutarlar varlı
k
addolunmaz. İ
ş
letme hesabıesası
na göre defter tutanlar ile serbest
meslek erbabı
nı
n dönem sonundaki emtia mevcudu ile amortismana
tabi iktisadî kı
ymetlerinin net değerleri bunları
n net aktiflerini
oluş
turur. Bu Kanunun IV üncü bölümünde yer alan hükümlere göre
ek motorlu taş
ı
tlar vergisine tabi olan taş
ı
tlar, net aktifin tespitinde
dikkate alı
nmaz. Gayrisafî hası
lat ise aynımevzuata uygun olarak
düzenlenmişgelir tablosunda yer alan, satı
lan mal ya da hizmetler
karşı
lı
ğı
nda alı
nan tahakkuk ettirilen tutarlarıiade eder.”
2- “MADDE 6.- Net aktif vergisi, bilanço esası
na tabi olan
mükelleflerin
bilançoları
nı
n
aktifinde,
diğer
mükelleflerin
envanterlerinde yer alan varlı
kları
n net değeri veya bunları
n dönem
içindeki gayrisafî hâsı
latlarıüzerinden hesaplanı
r. Varlı
kları
n net
değeri, Vergi Usul Kanununa göre değerlenmiş varlı
kları
n
değerinden, sadece aynıKanuna göre ayrı
lmı
ş amortisman ve
karşı
lı
kları indirilmesi sonucu bulunan değerdir. Varlı
kları
n net
değerinin hesaplanması
nda yeniden değerleme sonucu bulunan
değer esas alı
nı
r. Gayrisafî hâsı
lat, toplam satı
ştutarları
ndan, sadece
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satı
ş indirimleri düşülmek suretiyle hesaplanı
r. Gelir Vergisi
Kanununun 42 nci maddesi kapsamı
nda faaliyet gösterenlerin net
aktif değerlerinin hesaplanması
nda, yı
llara sari inş
aat iş
leriyle ilgili
olarak aktifleş
tirdikleri inşaat ve onarma maliyetlerinden sadece 1995
yı
lıhesap dönemine iliş
kin olanlarıdikkate alı
nı
r.
Net aktif vergisinin oranı
, net aktif değerleri üzerinden % 1,5,
gayrisafî hâsı
lat üzerinden serbest meslek erbabı
nda % 2, diğer
mükelleflerde % 05’tir. Bu oranları
n yukarı
daki fı
krada belirtilen
matrahlara uygulanmasısuretiyle bulunan tutarlardan yüksek olanıbu
verginin tarhı
na esas alı
nı
r.
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olanlar ile
özel finans kurumları
nda ve dı
şticaret sermaye şirketlerinde bu vergi,
bunları
n sadece net aktifleri üzerinden hesaplanı
r. Bu hesaplamada
bankaları
n, sigorta ş
irketlerinin ve özel finans kurumları
nı
n net aktif
değerlerinin 1/2'si esas alı
nı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 73.- Herkes, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere,
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n
sosyal amacı
dı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k,
istisnalar ve indirimleriyle oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER,
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 17.7.1997 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A-Davada Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler ancak, bu kurallar uyarı
nca bir
mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
Mahkeme’nin bakmakta olduğu dava, bilanço esası
na göre
defter tutan gelir vergisi yükümlüsünün verdiği net aktif vergisi
beyannamesi üzerine gayrisafî hâsı
lat, esası
na göre tahakkuk ettirilen
verginin terkini istemine ilişkindir.
3986 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b) bendi
işletme esası
na göre defter tutan vergi yükümlülerini, ikinci fı
krasıdar
mükellefiyet esası
na göre vergilendirilen yükümlüleri, son fı
krası
nı
n
(1), (2), (3) ve (4) üncü tümceleri ise net aktifin tanı
mı
nı
, nazı
m
hesaptaki varlı
kları
n vergi karşı
sı
ndaki konumunu, iş
letme hesabı
nda
net aktifin belirlenmesini ve ek motorlu taşı
tlar vergisine tabi olan
motorlu taş
ı
tları
n net aktif hesabı
nda dikkate alı
nmayacağı
nı
; 6.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n son tümcesi, yı
llara sari inşaat işlerini,
üçüncü fı
krasıise banka ve sigorta vergisi mükellefleri ile dı
şticaret
sermaye
ş
irketlerinin
vergilerinin
tarh
ve
tahakkukunu
düzenlediğinden, itiraz yoluna başvuran mahkemenin bakmakta
olduğu davada uygulayacağıkurallar değildir. Bu durumda, sözü
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edilen kurallara yönelik başvurunun
nedeniyle reddine karar verilmiş
tir.

Mahkeme’nin

yetkisizliği

B- Sı
nı
rlama Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
davacı
nı
n bilanço esası
na göre defter tutmasıve tam mükellefiyet
esası
na göre gelir vergisi mükellefi bulunmasınedeniyle, 3986 sayı
lı
Yasa’nı
n 5. ve 6. maddelerinin net aktif vergisinin konusu ve
matrahı
nda gayrisafî hası
latıesas alan kimi bölümlerine iliş
kin esas
incelemenin bilanço esası
na göre defter tutma mecburiyetinde olan
ve tam mükellefiyete göre vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile
sı
nı
rlıolarak yapı
lması
na oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na ilişkin rapor, baş
vuru kararıve ekleri, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen Yasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği düşünüldü :
A- İ
tiraz Konusu Kuralları
n Anlam ve Kapsamı
3986 sayı
lıYasa’nı
n genel gerekçesinde şöyle denilmektedir:
“1980’li yı
lları
n ikinci yarı
sı
ndan günümüze kadar kamu
finansman açı
kları
nda sürekli bir artı
şeğilimi görülmüş
tür. Bu
durum, iç finansman yapı
mı
zıbozmuşve dı
şticaret açı
kları
nı
n büyüme eğilimine girmesine neden olmuş
tur. Yı
llarca biriken sorunlar ve
bozulan ekonomik dengeler, bu konuda ciddi tedbirlerin alı
nması
nı
zorunlu kı
lmı
ştı
r.
Kamu finansman açı
kları
nı
n hı
zla aşağı
lara çekilmesi, enflasyonun düşürülmesi, dı
şticaret açı
kları
nı
n kapatı
lması
, sağlı
klı
ekonomik büyümenin gerçekleş
tirilmesi, kamunun ekonomi içindeki
yerinin yeniden tanı
mlanmasıve sonuç olarak ekonominin yeniden
istikrara kavuşturulmasıamacı
yla alı
nmasıgereken tedbirlerin en
önemlilerinden birisi de vergi gelirlerini artı
rmaktı
r. Bu düşünceden
hareketle bir defaya mahsus olmak üzere ilave bir vergi alı
nmasıiçin
tasarıhazı
rlanmı
ş
tı
r.”
3986 sayı
lıYasa ile yeni vergiler konulmakta, ek vergiler
getirilmekte ve kimi yasalarda da değiş
iklik yapı
lmaktadı
r. Konulan
yeni vergiler, bir kez alı
nmasıöngörülen Ekonomik Denge Vergisi ve
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net aktif vergisidir. Ek vergiler ise, Ek Gayrimenkul Vergisi ve Ek
Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi’dir.
Yasa’nı
n 5.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (a) bendinde,
bilanço esası
na göre, (b) bendinde ise iş
letme hesabıesası
na
göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin
ödeyecekleri net aktif
vergisinin konusu
düzenlenmektedir.
Maddenin diğer fı
kraları
nda ise net aktif
vergisini kimlerin
ödeyeceği belirlenmekte ve “net aktif” ve “gayrisafî hâsı
lat”
tanı
mlanmaktadı
r.
6. maddenin birinci fı
krası
nda, net aktif vergisinin, bilanço
esası
na
tabi olan mükelleflerin bilançoları
nı
n
aktifinde, diğer
mükelleflerin envanterlerinde yer alan varlı
kları
n net değeri veya
bunları
n
dönem
içindeki
gayrisafî
hâsı
latlarıüzerinden
hesaplanacağı
; ikinci fı
krası
nda ise, net aktif değerleri üzerinden %
1,5, gayrisafî hâsı
lat üzerinden ise serbest meslek erbabı
ndan % 2,
diğer mükelleflerden % 05 oranı
nda net aktif vergisi alı
nacağı
öngörülmektedir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- Anayasa’nı
n 73. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Baş
vuru kararı
nda, gayrisafî hası
latı
n net aktif vergisinin
matrahıolarak kabulünün, Anayasa’nı
n 73. maddesindeki “malî
güce göre vergilendirme” ilkesine aykı
rıolduğu ileri sürülmektedir.
3986 sayı
lıYasa’nı
n 5. ve 6. maddelerinde net aktif vergisinin,
net aktif veya gayrisafî hası
lat üzerinden hesaplanarak fazla olanı
n
ödenmesi öngörülmektedir.
Anayasa’nı
n “Vergi ödevi” baş
lı
klı73. maddesinin birinci
fı
krası
nda, “Herkes, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere malî gücüne
göre vergi ödemekle yükümlüdür” denilerek verginin “genel olması
”,
“malî güce göre ve kamu giderlerini karşı
lamak üzere” alı
nması
öngörülmüştür.
Vergide genellik ilkesi, fark gözetilmeksizin herkesin elde ettiği
gelir, servet veya harcamalar üzerinden vergi ödemesini amaçlar.
Malî güce göre vergilendirme ise, verginin, yükümlülerin ekonomik
ve kiş
isel durumları
na göre alı
nması
dı
r. Bu ilke, malî gücü fazla
olanı
n, az olana oranla daha fazla vergi ödemesi gereğini belirler.
123

“Malî
güç”, Anayasa’da tanı
mlanmamakla birlikte, genellikle
ödeme gücü anlamı
nda kullanı
lmaktadı
r. Kamu maliyesi yönünden
gelir, servet ve harcamalar malî gücün göstergesidir. Verginin
malî
güce göre alı
nması
, aynı zamanda
eşitlik
ilkesinin
vergilendirmede uygulama aracı
dı
r.
73. maddenin ikinci fı
krası
nda ise vergi yükünün adaletli ve
dengeli bir biçimde dağı
lı
mıöngörülmüştür.
Vergilendirilecek
alanları
n seçimi ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mıiçin
yükümlülerin kişisel durumları
nı
n yasalarda gözetilmesi gerekir.
Sermaye iratları
nı
n ücretlere göre farklıvergilendirilmesi, en az
geçim indirimi, artan oranlı(müterakki) vergilendirme, çeş
itli
ayrı
klı
k (istisna) ve bağı
ş
ı
klı
k (muafiyet) uygulamaları
, vergi
yükünün adalete uygun dağı
lı
mıile malî güce göre vergilendirmenin
araçları
dı
r.
3986 sayı
lı Yasa’nı
n 5. ve 6. maddelerinde net aktif
vergisinin, net aktif veya gayrisafî hâsı
lat üzerinden hesaplanarak,
fazla olanı
n ödenmesi öngörülmektedir.
Farklı iş alanları
nda faaliyet gösteren vergi yükümlüleri
yönünden gayrisafî hâsı
lat her zaman gerçek malî gücü göstermez.
Gayrisafî hası
latı
n, sanayi, ticaret ve malî alanlarda faaliyet
gösteren yükümlüler yönünden anlamıdeğiş
iktir. Üretilen mal ve
hizmetin türü, iç ve dı
şrekabet ortamı
, kullanı
lan teknoloji kimi mal ve
hizmetlerin yasal veya fiilî tekel kapsamı
nda olup olmamasıgibi
nedenlerle “gayrisafî hâsı
lat”, yükümlülerin malî gücünü tam olarak
yansı
tmamaktadı
r. Ekonominin değiş
ik ya da benzer kesimlerinde
faaliyet gösterip de aynıgayrisafî hâsı
lata sahip olan yükümlülerin
gerçek kazançlarıve buna bağlıolarak malî güçleri de aynı
olmayabilir.
Bu nedenlerle, 1993
yı
lı hesap
döneminde gayrisafî
hâsı
latı
n net aktif vergisi matrahıolarak alı
nmasıAnayasa’nı
n 73.
maddesindeki, verginin herkesin malî gücüne göre alı
nmasıilkesine
aykı
rı
dı
r.
5. maddenin birinci fı
krası
nı
n (a) bendi ile son fı
krası
nı
n son
tümcesi ve 6. maddenin birinci fı
krası
nı
n sı
nı
rlama kararıuyarı
nca
iptalleri gerekir.
Yasa’nı
n 6. maddesinin ikinci fı
krası
nda, “Net aktif vergisinin
oranı
, net aktif değerleri üzerinden % 1,5, gayrisafî hâsı
lat üzerinden
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serbest meslek erbabı
nda % 2, diğer mükelleflerde % 05’tir. Bu
oranları
n yukarı
daki fı
krada belirtilen matrahlara uygulanması
suretiyle bulunan tutarlardan yüksek olanıbu verginin tarhı
na esas
alı
nı
r.” denilmektedir. Fı
krada belirtilen gayrisafî hası
lat üzerinden
alı
nacak vergi oranıile bu oranları
n uygulanmasısonucu bulunan
tutarları
n yüksek olanı
nı
n vergi tarhı
na esas alı
nmasıAnayasa’nı
n 73.
maddesinde öngörülen verginin malî güce göre alı
nmasıilkesine
aykı
rı
lı
k oluş
turmamaktadı
r. Bu kurala iliş
kin itirazı
n reddi gerekir.
2- Anayasa’nı
n 2. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, itiraz konusu kuralları
n Anayasa’nı
n 2. maddesine
de aykı
rıolduğunu ileri sürmüş
tür.
Hukuk devleti, bütün işlem ve eylemlerinin hukuk kuralları
na
uygunluğunu başlı
ca geçerlik koşulu sayan, her alanda adaletli bir
hukuk düzeni kurmayıamaçlayan ve bunu geliş
tirerek sürdüren,
hukuku tüm devlet organları
na egemen kı
lan, Anayasa’ya aykı
rı
durum ve tutumlardan kaçı
nan, insan hakları
na saygıduyarak bu
hak ve özgürlükleri
koruyup güçlendiren, Anayasa ve hukuk
kuralları
na bağlı
lı
ğa özen gösteren, yargıdenetimine açı
k olan,
yasaları
n üstünde yasakoyucunun da uymak zorunda olduğu temel
hukuk ilkeleri ile Anayasa’nı
n bulunduğu bilinci olan devlettir. Bu
bağlamda,7 yasaları
n Anayasa’ya uygun olmalarızorunluluğunu
kabul eden hukuk devletinde Anayasa’nı
n herhangi bir kuralı
na
aykı
rı
lı
ğısaptanan yasa kurallarıdoğal olarak hukuk devleti ilkesine
de aykı
rı
lı
k oluştururlar.
Açı
klanan nedenlerle Yasa’nı
n 5. ve 6. maddelerinin net
aktif vergisinin matrahı
nı
n belirlenmesinde gayrisafî hâsı
latı esas
alan itiraz konusu kuralları
, Anayasa’nı
n 73. maddesiyle birlikte, 2.
maddedeki hukuk devleti ilkesine de aykı
rı
dı
r. İ
ptalleri gerekir.
Güven Dİ
NÇER, Sacit ADALI, Ali
KANTARCIOĞLU iptal görüşüne katı
lmamı
ş
tı
r.

HÜNER ile Fulya

VI- SONUÇ
4.5.1994 günlü, 3986 sayı
lı“Ekonomik Denge İ
çin Yeni Vergiler
İ
hdasıİ
le 1.7.1964 Tarihli ve 488 Sayı
lı
, 2.7.1964 Tarihli ve 492
Sayı
lı
, 7.11.1984 Tarihli ve 3074 Sayı
lı
, 25.10.1984 Tarihli ve 3065
Sayı
lı
, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayı
lı
, 21.7.1953 Tarihli ve 6183
Sayı
lı
, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayı
lı
, 15.7.1963 Tarihli ve 277 Sayı
lı
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Kanunları
n Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapı
lması Hakkı
nda
Kanun”un, “bilanço esası
na göre defter tutma mecburiyetinde olan ve
tam mükellefiyete göre vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri”
yönünden incelenen :
A- 5. maddesinin;
a- Birinci fı
krası
nı
n (a) bendinin, gelir vergisi mükellefleri için net
aktif vergisinin konusunu 1993 yı
lıhesap dönemindeki gayrisafî
hâsı
latları
nı
n teşkil etmesine ilişkin bölümünün Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, Güven Dİ
NÇER, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile
Fulya KANTARCIOĞLU’nun karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
b- Son f ı
krası
nı
n son tümcesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE, Güven Dİ
NÇER, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile Fulya
KANTARCIOĞLU’nun karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
B- 6. maddesinin,
1- Birinci fı
krası
nı
n, gelir vergisi mükellefi olup da bilanço
esası
na tâbi mükelleflerin net aktif vergisi matrahı
nı
n gayrisafî hası
lat
üzerinden hesaplanması
na iliş
kin bölümünün Anayasa’ya ayk ı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, Güven Dİ
NÇER, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile
Fulya KANTARCIOĞLU’nun karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
2- İ
kinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE, 26.11.1997 gününde karar verildi.
Başkan
Yekta Güngör ÖZDEN

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Ahmet N. SEZER

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F . TUNCEL
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Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/54
: 1997/67

Net Aktif Vergisi’nde konu ve matrah olarak gayrisafî hâsı
latı
n
esas alı
nmasıyolundaki 3986 sayı
lıYasa’nı
n 5. ve 6. maddelerindeki
kurallar, Mahkememizce Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
nedeniyle iptal edilmiştir.
3986 sayı
lıYasa ile yeni vergiler konulmakta, bazıek vergiler
getirilmekte ve kimi yasalarda da değiş
iklik yapı
lmaktadı
r. Konulan
yeni vergiler, Ekonomik Denge Vergisi ve Net Aktif Vergisi’dir. Ek
vergiler ise, Ek Gayrimenkul Vergisi ve Ek Motorlu Taşı
tlar Vergisi’dir.
Yasa’nı
n 5. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (a) bendinde, bilanço
esası
na göre, (b) bendinde ise işletme hesabıesası
na göre defter
tutan gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin ödeyecekleri Net Aktif
Vergisi’nin konusu düzenlenmekte, diğer fı
kralarda da, bu vergiyi
kimlerin ödeyeceği belirtilmekte ve “net aktif ve gayrisafî hası
lat”
tanı
mlanmaktadı
r.
6. maddenin birinci fı
krası
nda, Net Aktif Vergisi’nin, bilanço
esası
na tabi olan mükelleflerin bilançoları
nı
n aktifinde, diğer
mükelleflerin envanterlerinde yer alan varlı
kları
n net değeri veya
bunları
n dönem içindeki gayrisafî
hâsı
latları üzerinden
hesaplanacağı
; ikinci fı
krası
nda ise, net aktif değerleri üzerinden
%1,5 ve gayrisafî hâsı
lat üzerinden ise, serbest meslek erbabı
ndan
%2, diğer mükelleflerden %05 oranı
nda Net Aktif Vergisi alı
nacağı
öngörülmektedir.
Davacı
, bilanço esası
na göre defter tutan gerçek usulde gelir
vergisi mükellefi olup ihtirazi kayı
tla verdiği Net Aktif Vergisi
beyannamesi üzerine 1993 yı
lıhesap dönemi sonunda gayrisafî
hâsı
lat üzerinden adı
na tahakkuk ettirilen verginin terkinini ve
iadesini talep etmektedir.
Kimi hallerde vergilerin matrahı
, gerçek ekonomik verilere göre
tesbit edilmektedir. Ancak matrahı
n hesabı
nda çekilen güçlükler
nedeniyle kimi hallerde ise itibarî bazıkabul ve varsayı
mlara
dayanmaktadı
r.
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Servet vergilerinde, servetin tesbitinin, yasakoyucunun bazı
temel “kabul ve varsayı
mları
na” göre yapı
lmasıdoğal ve zaruridir.
Servetin vergilendirilmesinde, ekonomik ve malî anlamda gerçek
servetin tanı
mlanmasıve bulunmasıhangi usul ve yöntem kabul
edilirse edilsin güçlüklerle karşı
laşı
lmasıolağan ve doğaldı
r. Acil
ekonomik tedbirlerin alı
nmasıamacı
yla malî çözüm olarak ve bir
defaya mahsus olmak üzere getirilen bir verginin matrahı
nı
n veya
vergi mükellefinin servetinin tesbiti de güçlükler arzetmektedir.
İ
tiraz konusu verginin Anayasal kurallarıve vergilendirme
ilkeleri açı
sı
ndan kararda belirtilen tüm düşüncelere katı
lmakla
birlikte gayrisafî hâsı
lat yönünden yapı
lan değerlendirmelere ve
varı
lan sonuca katı
lmak olanaklıdeğildir. Zira, gayrisafî hâsı
lat
hakkı
nda öne sürülen ve Anayasa’nı
n 73. maddesine dayandı
rı
lan
bütün Anayasal eleş
tiriler, net aktif esası
na göre alı
nacak vergi için de
geçerlidir. Ayrı
ca, kararda belirtildiği gibi, “vergilendirme konusunda,
matrahı
n belirlenmesi kadar alı
nacak verginin oranı da
vergilendirmenin adil, dengeli ve malî güce göre olması
nıdoğrudan
etkilemektedir.” İ
tiraz konusu 6. maddenin ikinci fı
krası
nda vergi
oranı
nı
n, serbest meslekte %2, diğerlerinde %05 olarak tesbiti ve
malî kurumlar ile endüstriyel ve ticarî kurumları
n birbirlerinden
ayrı
larak malî kurumları
n sadece net aktif üzerinden ve değiş
ik bir
biçimde vergilendirmeleri de, gayrisafî hâsı
latı
n belirli dengeler içinde
Anayasa’nı
n 73. maddesine uygun olarak ele alı
ndı
ğı
nıve vergi
matrahıyapı
ldı
ğı
nıgöstermektedir.
Açı
klanan nedenlerle, Net Aktif Vergisi’nde, vergi matrahı
nı
n
gayrisafî hâsı
lat üzerinden yapı
lmasıesası
nıgetiren itiraz konusu
kurallar, Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
k teşkil
etmediğinden aksi yönde oluş
an çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.

Üye
Sacit ADALI
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Üye
Ali HÜNER

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/54
: 1997/67

4.5.1994 günlü 3986 sayı
lıYasa’nı
n “blânço esası
na göre
defter tutma mecburiyetinde olan ve tam
mükellefiyete göre
vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri” yönünden incelenen 5. ve 6.
maddelerinin inceleme konusu yapı
lan kuralları
, Net Aktif Vergisi’nde
konu ve matrah olarak gayri safi hası
latı
n esas
alı
nması
nı
n
Anayasa’nı
n 73. maddesine ayk ı
rı olduğu
gerekçesiyle iptal
edilmiş
tir.
Servet vergilerinde gerçek gelirin tespitinin zor, ya da olanaksı
z
olduğu durumlarda matrahı
n kimi varsayı
mlara dayanı
larak
saptanmasıgerekebilir. Gerçek değere ulaş
mak için kullanı
lan
yöntemlerin her zaman istenilen sonucu vermediği de bir gerçektir. Bir
yöntemin aynıalanda faaliyet gösterenler arası
nda bile farklısonuçlar
doğurmasıolası
lı
ğıvardı
r. Vergi konusunun niteliği tam anlamı
yla adil
ve dengeli bir vergilendirmeye ulaşı
lması
na olanak vermiyorsa
yasakoyucunun takdir alanı
nı
n sı
nı
rları
nı
n da çok daraltı
lmaması
gerekir.
Açı
klanan nedenlerle Net Aktif Vergisi’nin konu ve matrahı
nı
n
belirlenmesinde gayri safi hası
latı
n esas alı
nması
nda Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k bulunmadı
ğıkanı
sı
yla çoğunluk görüşüne katı
lmı
yorum.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/51
: 1998/8
: 15.4.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Antalya Vergi Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lı“Gelir Vergisi
Kanunu”na 25.5.1995 günlü, 4108 sayı
lıYasa’nı
n 24. maddesi ile
eklenen Mükerrer 111. maddenin üçüncü fı
krası
ndaki “... mahsup
edilemeyen vergiler ise red ve iade edilmez.” kuralı
nı
n Anayasa’nı
n
73. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Talih oyunlarısalonlarıiş
letmesi nedeniyle kurumlar vergisi
yükümlüsü olan davacı
nı
n, ihtirazi kayı
tla verdiği beyanname üzerine
tahsil edilen verginin iadesi istemiyle açtı
ğıdavada, davacı
nı
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme,
193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na 4108 sayı
lıYasa ile eklenen
Mükerrer 111. maddenin üçüncü fı
krası
ndaki “... mahsup edilemeyen
vergiler ise red ve iade edilmez” kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali için baş
vurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“193 sayı
lıGelir Vergisi Kanununa 4108 sayı
lıKanunun 24.
maddesi ile eklenen mükerrer 111 inci madde hükmünün,
Anayasa’nı
n 73, 166 ve 10 uncu madde hükümlerine aykı
rıolduğu
iddiası
nda bulunan davacıvekili, dilekçesinde; anı
lan yasa ile
konulan maktu verginin geçici olduğunun vurgulandı
ğı
, ancak mahsup
edilemeyen vergilerin ret ve iade
edilemeyeceğinin hükme
bağlandı
ğı
, bu durumun verginin geçici olduğu kuralı
na aykı
rıolduğu
gibi, kazanı
lmayan bir gelirin (kazancı
n) vergilendirilmesi nedeniyle
malî gücü aşan bir ölçüde vergi ödeme yükü
getirdiğinden
Anayasanı
n 73/1 inci madde hükmüne aykı
rıolduğu, anı
lan verginin
gelire bağlanmayı
p maktu olması
nı
n, vergi yükünün adaletli ve
dengeli dağı
lı
mı
nıengellendiği, bu yönüyle de anı
lan maddenin
Anayasanı
n 73/2 nci madde hükmüne de aykı
rı olduğu, anı
lan
verginin teşvikle kurulan
iş
letmeleri teş
vik yerine,
baltalamı
ş
olacağı
ndan Anayasanı
n 166 ı
ncımaddesinin devlete görev olarak
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verdiği pek çok hususun yerine getirilmesini de engelleyeceğinden
166 ncımadde hükmüne de aykı
rıolduğu, Anayasanı
n 10 uncu
maddesi hiçbir ayı
rı
m gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit
olduğunu, devlet organlarıve idare makamları
nı
n bütün iş
lemlerinde
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etme zorunda
oldukları
nıemrettiği, 193 sayı
lıYasanı
n mükerrer 111 inci maddesinin
bu Anayasa kuralı
na aykı
rıolduğu iddiaları
nda bulunmuş
tur.
Anayasaya aykı
rıolduğu ileri sürülen 193 sayı
lıYasanı
n
mükerrer 111 inci maddesinin 3 üncü fı
krası
nı
n son cümlesinde “bir
önceki yı
l içinde tahakkuk eden bu vergiler, yı
llı
k beyanname
üzerinden bu faaliyete iliş
kin olarak hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilir, mahsup edilemeyen vergiler ise ret ve iade edilmez”
hükmüne yer verilmiş
tir.
193 sayı
lıKanuna 4108 sayı
lıKanunun 24 üncü maddesi ile
eklenen 111 inci madde hükmüyle öngörülen asgari vergi, esas
itibariyle yı
llı
k beyanname
üzerinden faaliyete ilişkin olarak
hesaplanan vergiden mahsup edilen peşin bir vergi niteliğindedir.
Mahsup edilemeyen vergilerle ret ve iade edilememesi, asgari
verginin peşin vergi vasfı
nıortadan kaldı
rmakta ve bünyelerinde
talih oyunu makinalarıbulunduran iş
letmeleri yı
llı
k kazancı
n üzerinde
vergilendirmektedir. Bu durum talih oyunu salonu bulunan işletmeleri
malî gücünün üzerinde vergilendirmeye yol açtı
ğıgibi, vergi yükünün
benzer
işletmeler arası
nda adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
nı
da
önlemekte ve sonuç olarak maliye politikası
nı
n sosyal amacı
nı
n
gerçekleş
mesini önlemektedir. Bu itibarla mahkememizce de anı
lan
hükmün Anayasanı
n 73 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fı
krasıhükmüne
aykı
rıolabileceği sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle davacı
nı
n Anayasaya aykı
rı
lı
k iddiaları
ciddi görüldüğünden, 193 sayı
lıYasaya 4108 sayı
lıYasanı
n 24 üncü
maddesi ile eklenen mükerrer 111 inci maddesinin 3 üncü fı
krası
nı
n
son cümlesindeki “mahsup edilemeyen vergiler ise ret ve iade
edilmez” hükmünün iptali isteğiyle Anayasa Mahkemesine
başvurulması
na 23.5.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
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31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na 4108
sayı
lıYasanı
n 24. maddesiyle eklenen ve iptali istenen kural ıda
içeren Mükerrer 111. madde şöyledir:
“Mükerrer Madde 111- 2634 sayı
lıTurizmi Teş
vik Kanununa
göre talih oyunları
, salonlarıişletmeciliği faaliyetinde bulunan gerçek
usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri; cari vergilendirme
döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, talih oyunları
salonları
nda bulundurduklarıilk 6 oyun masası
nı
n her biri için aylı
k
100 000 000 (200.000.000) lira, sonra gelen her oyun masasıiçin ise
75 000 000 (150.000.000) lira ve ilk 60 oyun makinesinin her biri için
10 000 000 (20.000.000) lira, sonra gelen her oyun makinesi için ise 7
500 000 (15.000.000) lira asgari vergi öderler.
Yukarı
da yer alan tutarlar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
o yı
l için belirlenen yeniden değerleme oranıile çarpı
lmak suretiyle
yeniden tespit edilir ve izleyen yı
lda bu tutarlar esas alı
nı
r. Bakanlar
Kurulu bu tutarları10 katı
na kadar artı
rmaya yetkilidir. Bu yetki, talih
oyunlarısalonları
nı
n bulunduğu turizm bölge, alan ve merkezleri
itibariyle farklımiktarlar tespit edilmek suretiyle de kullanı
labilir.
Aylı
k dönemler itibariyle hesaplanan bu vergi, müteakip ayı
n 20
nci günü akş
amı
na kadar gelir vergisi bakı
mı
ndan bağlıbulunulan
vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve aynısüre içinde
ödenir. Bir önceki yı
l içinde tahakkuk eden bu vergiler, yı
llı
k
beyanname üzerinden bu faaliyete iliş
kin olarak hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilir, mahsup edilemeyen vergiler ise red ve
iade edilmez.
Cari vergilendirme dönemine iliş
kin ödenmemişgeçici verginin
talih oyunlarısalonları
nda elde edilen kazanca isabet eden kı
smı
nı
n;
bu madde gereğince ödenen asgari vergi kadarki kı
smıterkin edilir.
Geçici verginin talih oyunlarısalonları
ndan elde edilen kazanca
isabet eden kı
smı
, talih oyunlarısalonları
ndan sağlanan hası
latı
n
toplam hası
lat içindeki payı
na göre hesaplanı
r.
Yapı
lan incelemeler sonucunda bu madde gereğince ödenmesi
gereken, geçmiş dönemlere ait asgari verginin eksik beyan
edildiğinin tespit edilmesi halinde, eksik beyan edilen bu kı
sı
m için
re’sen veya ikmalen asgari vergi tarh edilir ve tarh edilen bu vergiye
ceza ve gecikme faizi tatbik edilir. Yı
llı
k beyanname verme süresi
geçtikten sonra bu tarhiyat, yı
llı
k beyannamede beyan edilen kazanç
üzerinden hesaplanan vergiyi aşan vergi farkıiçin yapı
lı
r. Bir önceki
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dönemde ödenmesi gereken verginin yı
llı
k beyannamede mahsup
edilen tutarıiçin ise ceza ve mahsup tarihine kadar gecikme faizi
aranı
r.
Talih oyunları salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan
kurumlar vergisi mükellefleri de cari
vergilendirme döneminin
kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere bu maddede belirtilen
esaslar çerçevesinde asgari vergi öderler.
Bu uygulamanı
n usul ve esaslarıMaliye Bakanlı
ğı
nca tayin ve
tespit olunur.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kuralışöyledir :
“MADDE 73.- Herkes, kamu giderlerini karşı
lamak üzere, malî
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n
sosyal amacı
dı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k,
istisnalar ve indirimleriyle oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca, Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER,
Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 8.7.1997 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine,
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na
oybirliğiyle karar verilmiştir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralıve dayanı
lan Anayasa kuralı
yla bunları
n gerekçeleri ile
öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular, itiraz
yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
İ
tiraz konusu maddeye göre, talih oyunları salonları
nıiş
leten
yükümlüler, gerçek usulde gelir vergisine tâbi ticarî kazanç sahipleri
olabilecekleri gibi kurumlar vergisi yükümlüleri de olabilirler.
Bakı
lmakta olan davada davac ı
, kurumlar vergisi yükümlüsüdür.
Bu nedenle “Mükerrer Madde 111’in üçüncü fı
krası
nı
n son
tümcesindeki “... mahsup edilemeyen vergiler ise red ve iade
edilmez”
kuralı
na ilişkin esas incelemenin “kurumlar vergisi
mükellefleri” yönünden yapı
lması
na, 15.4.1998 gününde Yalçı
n
ACARGÜN ile Fulya KANTARCIOĞLU’nun
karşı
oyları ve
oyçokluğuyla karar verilmiş
tir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme itiraz gerekçesinde, mahsup edilemeyen vergilerin
red ve iade edilmemesinin, bünyelerinde talih oyunu makineleri
bulunan iş
letmeleri, yı
llı
k kazancı
nı
n üzerinde vergilendirdiğini,
bunun ise malî güce göre vergi ödeme ilkesine aykı
rıolduğu gibi
vergi yükünün benzer işletmeler arası
nda adaletli ve dengeli
dağı
lı
mı
nıda önlediğini ileri sürmüştür.
Anayasa’nı
n “Vergi Ödevi” başlı
klı73. maddesinin birinci
fı
krası
nda, “Herkes kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere malî gücüne
göre vergi
ödemekle yükümlüdür” denilerek, kamu giderlerini
karşı
lamak üzere alı
nan verginin “malî güce göre alı
nması
” ve
“genelliği” ilkeleri benimsenmiştir.
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Genellik ilkesi, malî gücü olan herkesin vergi yükümlüsü
olması
nıve ayrı
m gözetilmeksizin gelir, servet veya harcamaları
üzerinden vergi ödemesini gerektirir.
Malî güce göre
vergilendirme ise, verginin, yükümlülerin
ekonomik ve kiş
isel durumları
na göre alı
nması
dı
r. Bu ilke, malî gücü
fazla olanı
n, az olana oranla daha fazla vergi ödemesi gereğini
belirtir. “Malî güç”, genellikle “ödeme gücü” anlamı
nda
kullanı
lmaktadı
r. Kamu maliyesi yönünden gelir, servet ve harcamalar
malî gücün göstergesidir. Verginin, herkesten malî gücüne göre
alı
nması
, aynızamanda eş
itlik ilkesinin vergilendirme alanı
na
yansı
ması
dı
r.
73. maddenin ikinci fı
krası
nda, vergi yükünün adaletli ve dengeli
bir biçimde dağı
lı
mıöngörülmüştür. Vergilendirilecek alanları
n seçimi
ve vergi yükünün adaletli ve dengeli biçimde dağı
lı
mı için
yükümlülerin kişisel
durumları
nı
n gözetilmesi gerekir. Sermaye
iratları
nı
n, ücretlere göre farklı vergilendirilmesi, en az geçim
indirimi, artan oranlıvergilendirme gibi uygulamalar vergi yükünün
adalete uygun dağı
lı
mı ile malî güce göre
vergilendirmenin
araçları
dı
r.
“Talih OyunlarıSalonları
ndan Elde Edilen Kazançlarda Asgari
Vergi” baş
lı
ğı
nıtaş
ı
yan Mükerrer 111. maddede kurala bağlanan
asgari vergi, yükümlüden
asgari düzeyde ve cari vergilendirme
döneminin gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere,
oyun masalarıve makineleri adedine göre alı
nan bir vergidir.
Maddenin birinci ve altı
ncıfı
kraları
na göre, asgari vergi
ödemesi gerekenler, 2634 sayı
lıTurizmi Teş
vik Kanununa göre talih
oyunlarısalonlarıişletmeciliği faaliyetinde bulunan gerçek usulde gelir
vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile aynı faaliyette bulunan
kurumlar vergisi yükümlüleridir.
Mükerrer 111. maddenin birinci fı
krası
nda, ödenmesi gereken
asgari vergi miktarlarısaptanmı
ş
, üçüncü fı
krası
nda aylı
k dönemler
halinde hesaplanan verginin takip eden ayı
n 20. günü akşamı
na
kadar beyan edilerek ödeneceği, aynıfı
kranı
n son tümcesinde de
tahakkuk eden bu vergilerin, yı
llı
k beyanname üzerinden, bu faaliyete
ilişkin olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği, mahsup
edilemeyen verginin ise red ve iade
edilmeyeceği kurala
bağlanmı
ştı
r.
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Bu düzenleme ile, asgari verginin peş
in tahsilini amaçlayan
yasakoyucu; yı
llı
k beyannamede gösterilen verginin, peş
in ödenen
asgari vergilerden fazla olmasıdurumunda mahsup iş
leminin
yapı
lacağı
nı
, aksi halde mahsup olanağıbulunmayan peşin vergilerin
red ve iade edilmeyeceğini öngörmüş
tür.
Asgari verginin konusunu, talih oyunlarısalonlarıişletmeciliği
faaliyetinden elde edilen kazançlar oluş
turmaktadı
r. Bu salonlarda
işletmecinin, oyun masaları
ndan ve
makinelerinden elde ettiği
kazancı
, belgelere dayanarak izleme olanağıyoktur. Yasakoyucu,
Gelir Vergisi Yasası
’nda yer alan, “asgarî zirai kazanç”, “hayat
standardı
”, “ortalama kâr haddi” ve “asgarî gayri safi hası
lat” gibi
gelir getiren faaliyetin özelliği nedeniyle, belge düzeninin tam olarak
uygulanamadı
ğıbu alanda da gerçek gelire ulaşmak amacı
yla “oyun
masasıve oyun makinesi sayı
sı
” ölçütünü öngören “asgarî vergi”
esası
nıbenimsemiş
tir.
Talih oyunları salonları
nda elde edilen kazançlardan “asgari
vergi” alı
nması
nıdüzenleyen bu kural, yükümlünün gerçek gelirine
ulaş
mak ve böylece Anayasa’da öngörülen “malî güce göre
vergilendirme” ve “vergi yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde
dağı
lı
mı
” ilkelerini gerçekleştirmek amacı
na yönelik bir düzenlemedir.
Belirtilen nedenlerle, itiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 73.
maddesinin birinci ve ikinci fı
kraları
na aykı
rıbir yönü yoktur. İ
tirazı
n
reddi gerekir.
VI- SONUÇ
31,12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’na 4108
sayı
lıYasa’nı
n 24. maddesi ile eklenen “Mükerrer Madde 111’in
üçüncü fı
krası
nı
n son tümcesindeki “... mahsup edilemeyen vergiler
ise red ve iade edilmez” kuralı
nı
n, “kurumlar vergisi mükellefleri”
yönünden Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
15.4.1998 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
MustafaYAKUPOĞLU

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/51
: 1998/8

İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu'na 4108 sayı
lıYasa'nı
n 24. maddesi ile eklenen “Mükerrer
Madde 111'in üçüncü fı
krası
nı
n son tümcesindeki “...mahsup
edilemeyen vergiler ise red ve iade edilmez” kuralı
nı
n iptalini
istemiş
tir.
15.4.1998 günlü toplantı
da itiraz konusu kurala ilişkin esas
incelemenin, “kurumlar vergisi mükellefleri” yönünden yapı
lması
na
oyçokluğuyla karar verilmiş
tir.
Baş
vuran Mahkeme'nin, itiraz konusu yaptı
ğıkuralı
, görülmekte
olan davada davacı
nı
n Kurumlar Vergisi mükellefi olmasınedeniyle
bu yönden sı
nı
rlandı
rmaya bağlı tutmak itiraz yoluyla yapı
lan
Anayasa'ya
uygunluk
denetiminin
amacı ve
işleviyle
bağdaş
mamaktadı
r. Çünkü itiraz yolunda, Mahkeme'nin bakmakta
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olduğu dava, uygulayacağı kuralı Anayasal denetim alanı
na
taşı
manı
n bir aracı
dı
r. Bu aşamadan sonra inceleme yöntemleri
bakı
mı
ndan, soyut ve somut norm denetimi arası
nda bir fark
bulunmamaktadı
r. Ancak itiraz yoluyla yapı
lan baş
vurularda, iptali
istenilen kuralı
n, farklıözellik ve durumlara göre düzenleme içermesi
ya da istemin, sı
nı
rlıolmasıgibi zorunluluklar dı
şı
nda bütünlüğünü
bozacak biçimde incelenmesi, yasaları
n uygulanması
ndaki genellik
ve eş
itlik ilkelerini bozmaktadı
r. Bu hukuksal sakı
nca, itiraz konusu
kuralı
n, Mahkeme'nin elindeki davada uygulanacak olması
nı
n yeterli
görülmesini, kimi nitelik ve konular gözetilerek sı
nı
rlandı
rı
lmaması
nı
gerektirmektedir.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kuralı
n esas incelemesinin
“kurumlar vergisi mükellefleri” yönünden yapı
lması yolundaki
çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
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Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/29
: 1998/19
: 21.5.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Onikinci Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 26.10.1994 günlü, 4045 sayı
lı“Güvenlik
Soruşturması
, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu
Personeli ile Kamu Görevine Alı
nmayanları
n Hakları
nı
n Geri
Verilmesine ve 1402 NumaralıSı
kı
yönetim Kanununda Değiş
iklik
Yapı
lması
na İ
lişkin Kanun”un geçici 1. maddesinin, Anayasa’nı
n 10.,
12., 13., 49. ve 70. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Güvenlik
görevlisi olarak çalı
şı
rken yapı
lan güvenlik
soruş
turmasısonucunda hizmet akdi feshedilen davacı
nı
n sı
navsı
z
göreve başlatı
lmaması
na ilişkin iş
lemin iptali istemiyle açtı
ğıdavanı
n
temyiz aşaması
nda, 4045 sayı
lıYasa’nı
n geçici 1. maddesinin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
nıciddî bulan Danı
ş
tay Onikinci Dairesi
iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Kurulumuzca, uyuş
mazlı
ğı
n kaynaklandı
ğı 4045 sayı
lı
Kanun’un geçici 1. maddesiyle getirilen hükmün, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
bakı
mı
ndan incelenmesi, davacı
nı
n bu yöndeki savlarıda dikkate
alı
narak gerekli görülmüştür.
4045 sayı
lıYasa’nı
n gerekçesinde; Yasa’nı
n, bakanlı
klar ve
diğer kamu kurum ve kuruluşları
nda ulusal güvenlik ve kamu düzeni
açı
sı
ndan gizlilik dereceli bilgileri öğrenecek kamu personeli hakkı
nda
yapı
lacak güvenlik soruş
turması
nı
n yasal bir baza oturtulması
, bu
nedenle güvenlik soruş
turmaları
nda keyfiliğe son verileceği, ülkede
toplumsal barı
ş
ı
, katı
lı
mcı
, çoğulcu demokratik bir ülke olmayı
sağlamak amacı
yla 12 Eylül 1980 döneminden sonra işlerine son
verilen, görev veya iş
leri değiş
tirilen memurlar ile diğer kamu
görevlilerinin, işçilerin yeniden göreve dönebilmelerini sağlamak
amacı
yla çı
karı
ldı
ğıbelirtilmektedir.
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Bu amaçla çı
karı
lan 4045 sayı
lı Kanun, güvenlik
soruş
turması
nı
n, hangi kurumlarda görev yapan personel hakkı
nda
yapı
lmasıgerekeceği, 12.09.1980 tarihinden sonra bakanlı
klar, kamu
kurum ve kuruluş
ları
nda açı
lan kamu görevine ve iş
çiliğine giriş
sı
navı
nıkazandı
ğıhalde, hakkı
nda yapı
lan güvenlik soruş
turması
nı
n
olumsuz olmasınedeniyle görevine ve iş
ine son verilenler, 12.9.1980
tarihinden itibaren sı
kı
yönetim komutanlı
kları
nı
n istemi üzerine bir
daha kamu hizmetinde
çalı
ştı
rı
lmamak üzere görevlerine son
verilenler, sı
kı
yönetim komutanlı
kları
nı
n istemleri üzerine görev
yerleri ve sı
nı
flarıdeğiştirilenler, re’sen emekliye sevkedilenler, 3713
sayı
lıTerörle Mücadele Kanunu’nun 23/c maddesi ile TCK’nun 140,
141, 142 ve 163. maddelerinin yürürlükten kalkması
ndan önce bu
maddelerin kapsamı
na giren fiillerden yargı
lanı
p mahkum olmaları
nedeniyle görevine son verilen memurlar ve diğer kamu görevlileri ile
toplu işsözleşmesi hükümlerine göre işsözleşmesi feshedilen iş
çiler
hakkı
nda düzenlemeler getirmiş
tir.
Yasa’nı
n dava konusu iş
lemle ilgili geçici 1. maddesi, 12.9.1980
tarihinden sonra bakanlı
klar ile kamu kurum ve kuruluş
ları
nda açı
lan
kamu görevine ve işçiliğe girişsı
navı
nı kazanı
p da hakları
nda
yapı
lan güvenlik soruş
turmasısonucunda sakı
ncalı oldukları
nı
n
bildirilmesi nedeniyle göreve alı
nmayanlar ile alı
ndı
ktan sonra
görevlerine son verilenlerin durumunu değerlendirmekte ve bu
kişilerin, aranı
lan nitelikleri kaybetmemişolmalarışartı
yla yeni koşul
aranmaksı
zı
n Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açı
lacak
sı
navlara, önceki güvenlik soruş
turmaları dikkate alı
nmadan
katı
labileceklerini hükme bağlamaktadı
r. Görüldüğü gibi madde, daha
önce sı
nav kazananları
n yeniden sı
nava girmelerini öngörmektedir.
Yasa’nı
n diğer maddeleri incelendiğinde, söz konusu geçici 1.
maddeden farklıolarak, herhangi bir sı
nav koş
ulu aranmaksı
zı
n
ilgililerin görevlerine iade edileceklerinin hüküm altı
na alı
ndı
ğı
görülmektedir. Bu durumda Yasa, kendi içinde maddeler arası
nda
çeliş
ki yaratmaktadı
r. Öte yandan, Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer
alan yasa önünde eş
itlik ilkesi, aynıhukuksal durumda bulunanlar
arası
nda haklınedenlere dayanmayan ayrı
mlar yapı
lması
nıönlemeyi
amaçlamakta, 12. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin niteliği
konusunda yer alan düzenlemede, herkesin, kişiliğine bağlı
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahip
olduğu, 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel
sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk ı
rı
olamayacağı ve öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lmayacağı
belirtilmekte, 49. maddede çalı
şma hakkıve ödevi ile ilgili hükme yer
verilmekte, “Hizmete Girmek” başlı
klı70. maddede de, her Türk’ün
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kamu hizmetine girme hakkı
nı
n olduğu ve hizmete girme konusunda
görevin gerektirdiği niteliklerden baş
ka hiçbir ayrı
m gözetilemeyeceği
hükme bağlanmı
şbulunmaktadı
r.
Görüldüğü üzere, bireylerin kamu hizmetine girmede açı
lacak
sı
navlara katı
lma hakkıAnayasa’yla güvence altı
na alı
nmı
ş
tı
r.
Yasa’nı
n geçici 1. maddesi ise, belirtilen durumda olanları
n yeni bir
sı
nava gerek kalmaksı
zı
n göreve alı
nmaları
nıdeğil, yeniden sı
nava
alı
nacakları
nı hükme bağlamaktadı
r. Böylelikle, anı
lan yasal
düzenleme ile Anayasa tarafı
ndan güvence altı
na alı
nmı
şve koş
ulları
Anayasanı
n öngördüğü ilkeler çerçevesinde yasalar tarafı
ndan
belirlenmiş mevcut bir hak yok sayı
larak yeniden sı
nav esası
getirilmiştir.
Dava konusu uyuşmazlı
kta davacı
nı
n başvurusu yeniden iş
e
girmek olmayı
p göreve iadesi yolunda olmasıkarşı
sı
nda, daha önce
kazandı
ğısı
nav yok sayı
larak yeniden sı
nava katı
lması
nı
n hükme
bağlanması
, hukuksal ve Anayasal açı
dan kabul edilebilir bir
düzenleme olarak düşünülemez.
Açı
klanan nedenlerle, 4045 sayı
lı Kanun’un geçici 1.
maddesindeki hükmün, Anayasanı
n 10, 12, 13, 49 ve 70.
maddelerine aykı
rıolduğu kanı
sı
na varı
ldı
ğı
ndan, anı
lan Yasa
hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine baş
vurulması
na ve
Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar dosyanı
n
bekletilmesine, 20.11.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
26.10.1994 günlü, 4045 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenilen geçici 1.
maddesi ş
öyledir:
“Geçici Madde 1- 12.9.1980 tarihinden sonra bakanlı
klar ile
kamu kurum ve kuruluşları
nda açı
lan kamu görevine ve işçiliğe giriş
sı
navı
nı kazanı
p da hakları
nda yapı
lan güvenlik soruşturması
sonucunda sakı
ncalıolduğunun bildirilmesi nedeniyle göreve ve iş
e
alı
nmayanlar ile alı
ndı
ktan sonra görevine ve iş
ine son verilenler, ilgili
mevzuatı
nda veya toplu iş sözleş
melerinde öngörülen niteliklerin
kaybedilmemişolmasıkoş
uluyla yaşşartıaranmaksı
zı
n bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluş
ları
nca
açı
lacak sı
navlara, önceki güvenlik soruş
turmaları dikkate
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alı
nmaksı
zı
n katı
labilirler. Açı
lan sı
navlarıkazanmalarısonucu göreve
ve iş
e alı
nanlara geçmişe yönelik olarak aylı
k ve diğer özlük hakları
verilmez ve açı
kta geçen süreleri değerlendirilmez. Bu konu ile ilgili
olarak yargı
ya intikal etmişolanlardan henüz hakları
nda yargıkararı
kesinleşmemişolanlar hakkı
nda da bu Kanun hükümleri uygulanı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
2- “MADDE 12.- Herkes, kiş
iliğine bağlı
, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer
kişilere karş
ıödev ve sorumlulukları
nıda ihtiva eder.”
3- “MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin,
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n,
genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca
Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.”
4- “MADDE 49.- Çalı
ş
ma, herkesin hakkıve ödevidir.
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Devlet, çalı
ş
anları
n hayat seviyesini yükseltmek, çalı
şma
hayatı
nıgeliştirmek için çalı
ş
anlarıkorumak, çalı
şmayıdesteklemek
ve işsizliği önlemeye elveriş
li ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli
tedbirleri alı
r.
Devlet, işçi - işveren iliş
kilerinde çalı
ş
ma barı
ş
ı
nı
n sağlanması
nı
kolaylaştı
rı
cıve koruyucu tedbirler alı
r.”
5- “MADDE 70.- Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkı
na
sahiptir.
Hizmete alı
nmada, görevin gerektirdiği niteliklerden baş
ka hiçbir
ayı
rı
m gözetilemez.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca, Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER,
Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 18.3.1997 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıile ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
Yasa kuralıile dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve
öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- Davada Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
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bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran Danı
ştay Onikinci Dairesi, 4045 sayı
lı
Yasa’nı
n geçici 1. maddesinin tamamı
nı
n iptalini istemiş
tir. Maddenin
birinci tümcesinde, 12.9.1980 tarihinden sonra bakanlı
klar ile kamu
kurum ve kuruluşları
nda açı
lan sı
navlarıkazanı
p da yapı
lan güvenlik
soruş
turmasısonunda sakı
ncalıgörülerek göreve ve işe alı
nmayanlar
ile alı
ndı
ktan sonra görevine ve iş
ine son verilenlerin, bazıkoş
ullarla
açı
lacak sı
navlara katı
labilecekleri; ikinci tümcesinde, açı
lan sı
navları
kazanmalarısonucu göreve ve işe alı
nanlara geçmiş
e yönelik olarak
aylı
k ve diğer hakları
nı
n verilmeyeceği, açı
kta geçen sürelerinin
değerlendirilmeyeceği; üçüncü tümcesinde de, konu ile ilgili olarak
yargı
ya intikal etmiş olanlar hakkı
nda da bu Kanun hükümlerinin
uygulanacağıbelirtilmiş
tir.
Görülmekte olan davada, hakkı
ndaki güvenlik soruşturması
nedeniyle işine son verilen davacı
nı
n, 4045 sayı
lıYasa uyarı
nca iş
e
başlatı
lmasıiçin yaptı
ğıbaş
vuru, yeniden sı
nava katı
lmasıgerektiği
belirtilerek reddedilmiştir. Bu durumda, itiraz konusu geçici 1.
maddenin ikinci ve üçüncü tümcelerinin davada uygulanma olanağı
bulunmadı
ğı
ndan, bunlara ilişkin itirazı
n baş
vuran Mahkemenin
yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmiş
tir.
B- Sı
nı
rlama Sorunu
4045 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu geçici 1. maddesinin birinci
tümcesinde, bakanlı
klar ile kamu kurum ve kuruluş
ları
nda açı
lan
kamu görevine ve işçiliğe girişsı
navı
nıkazanı
p da hakları
nda yapı
lan
güvenlik soruş
turması
nı
n olumsuz çı
kmasınedeniyle göreve ve işe
alı
nmayanlar ile işe alı
ndı
ktan sonra görevine ve iş
ine son verilenlerin
yeniden sı
nava katı
labilecekleri belirtilmiş
tir. Davacı“Kamu kurum ve
kuruluşları
nda açı
lan iş
çiliğe girişsı
navı
nıkazanı
p da, hakları
nda
yapı
lan güvenlik soruşturması sonucunda sakı
ncalı olduğunun
bildirilmesi nedeniyle iş
e alı
ndı
ktan sonra iş
ine son verilenler”den
olduğundan incelemenin bunlar yönünden yapı
lması
na karar
verilmiş
tir.
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C- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuru kararı
nda, itiraz konusu geçici 1. maddede, 12.9.1980
tarihinden sonra açı
lan kamu görevine ve işçiliğe giriş sı
navı
nı
kazanı
p da yapı
lan güvenlik soruşturması
nı
n olumsuz çı
kması
nedeniyle göreve ve iş
e alı
nmayanlar ile görevine ve iş
ine son
verilenlerin, göreve veya işine geri dönebilmeleri için yeniden sı
nava
girme ş
artı
nı
n getirilmesine karşı
n, geçici 2. ve 3. madde kapsamı
nda
bulunanlar hakkı
nda herhangi bir sı
nav koşulu aranmaksı
zı
n
görevlerine iade edileceklerinin öngörüldüğü, bunun da Anayasa’nı
n
10., 12., 13., 49. ve 70. maddelerine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri
sürülmüştür.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düş
ünce, felsefî inaç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye
veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare makamları
bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorundadı
rlar” denilmektedir.
Buna göre, yasaları
n uygulanması
nda, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrı
lı
ğıgözetilmemesi ve
bu nedenlerle, eş
itsizliğe yol açı
lmamasıgerekir. Bu ilkeyle, aynı
durumunda olanlara ayrıkuralları
n uygulanmasıve ayrı
calı
klıkişi ve
topluluklar yaratı
lması engellenmektedir. Yasa önünde eş
itlik,
herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez;
kimilerinin Anayasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen nedenlerle,
değiş
ik kurallara bağlıtutulmalarıeş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaz.
Durumları
ndaki özellikler, kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik
kuralları ve değiş
ik uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmişolmaz.
İ
tiraz konusu geçici 1. maddede, 12.9.1980 tarihinden sonra
açı
lan kamu görevine ve işçiliğe girişsı
navı
nıkazanı
p da, yapı
lan
güvenlik soruş
turması
nı
n olumsuz çı
kmasınedeniyle göreve ve işe
alı
nmayanlar ile görevine veya iş
ine son verilenlerin, göreve veya iş
e
geri dönebilmeleri için bazıkoşulları
n yanı
sı
ra yeniden sı
nava
girmeleri ve kazanmalarıkoş
ulu da öngörülmüş
tür. Geçici 2. ve 3.
maddelerde ise, bir kamu kurumunda çalı
ş
makta iken 12.9.1980
tarihinden baş
layarak 1402 sayı
lıSı
kı
yönetim Kanunu gereğince,
genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açı
sı
ndan çalı
şmaları
sakı
ncalı görülenlerden sı
kı
yönetim komutanlı
kları
nı
n istemleri
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üzerine bir daha kamu görevine alı
nmamak üzere görevine son
verilenler ile Türk Ceza Kanunu’nun 140, 141, 142 ve 163. maddeleri
kapsamı
na giren fiillerinden dolayımahkûmiyetlerine karar verilmesi
nedeniyle görevlerine veya işlerine son verilenlerin, bu Yasa’nı
n
yürürlüğe girmesinden sonra belli süreler içinde, müracaatlarıhalinde,
eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve iade edilecekleri kabul
edilmiş
tir.
4045 sayı
lıYasa’nı
n genel gerekçesinde, 12.9.1980 tarihinden
sonra yanlı
ş ve hukuksal dayanaktan yoksun bilgi ve belgelerle
görevlerine ve iş
lerine son verilen, görev ve işyerleri değiştirilen
memurlar ile diğer kamu görevlilerinin ve iş
çilerin yeniden göreve ve
işlerine dönebilmelerine olanak verilerek ülkede toplumsal barı
ş
ı
sağlamak, kamu vicdanı
nı rahatlatmak amacı
yla bu tasarı
nı
n
hazı
rlandı
ğıbelirtilmiş
tir.
Yasa’nı
n geçici 1. maddesinde, hakları
nda yapı
lan güvenlik
soruş
turmasısonucunda sakı
ncalıolduğunun bildirilmesi nedeniyle
göreve ve işe alı
nmayanlar ile alı
ndı
ktan sonra görevlerine ve işine
son verilenlerin, ilgili mevzuatları
nda veya toplu işsözleşmelerinde
öngörülen
nitelikleri
kaybetmemeleri
koş
uluyla
yaşları
na
bakı
lmaksı
zı
n açı
lacak sı
navlara katı
larak başarı
lıolmalarıhalinde
yeniden göreve ve iş
e alı
nmaları
nı
n öngörülmesine karşı
n, geçici 2.
maddesinde, sı
kı
yönetim komutanlı
kları
nı
n istemleri üzerine görev ve
işine son verilen geçici 3. maddesinde de, Türk Ceza Kanunu’nun
yürürlükten kaldı
rı
lan 140., 141., 142. ve 163. maddeleri kapsamı
na
giren fiillerden yargı
lanarak hüküm giymeleri nedeniyle görevlerine
son verilen, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile işçiler için sı
nava
girerek baş
arı
lıolma koş
ulu aranmaksı
zı
n görevlerine ve iş
lerine
alı
nmaları
na olanak sağlanmı
ş
tı
r.
Değişik merciilerin farklı nedenlere dayanan kararları
yla
sakı
ncalıgörülerek görev ve işlerine son verilenler bu sakı
ncalı
durumun kaldı
rı
lması
yla aynı hukuksal konuma getirilmiş
olmaktadı
rlar. Anayasa’nı
n 13. maddesindeki nedenler bulunmadan
aynıdurumda olan bu kişilerin görev ve işe alı
nmaları
nda farklı
koş
ullara bağlı tutulmaları
nı öngören itiraz konusu kuralı
n
Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykı
rıolmasınedeniyle
iptali gerekir.
İ
tiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n temel hak ve hürriyetlerin
niteliğine iliş
kin 12., çalı
şma hakkıve ödevini düzenleyen 49. ve kamu
hizmetine girme hakkıtanı
yan 70. maddeleriyle ilgisi görülmemiş
tir.
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Samia AKBULUT, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa YAKUPOĞLU ve
Fulya KANTARCIOĞLU bu görüşlere katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- SONUÇ
26.10.1994 günlü, 4045 sayı
lı“Güvenlik Soruşturması
, Bazı
Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu
Görevine Alı
nmayanları
n Hakları
nı
n Geri Verilmesine ve 1402
NumaralıSı
kı
yönetim Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na İ
liş
kin
Kanun”un geçici 1. maddesinin birinci tümcesinin “kamu kurum ve
kuruluşları
nda açı
lan iş
çiliğe girişsı
navı
nıkazanı
p da, hakları
nda
yapı
lan güvenlik soruşturması sonucunda sakı
ncalı olduğunun
bildirilmesi nedeniyle işe alı
ndı
ktan sonra iş
ine son verilenler”
yönünden Anayasa’ya aykı
rı olduğuna ve İ
PTALİ
NE, Samia
AKBULUT, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa YAKUPOĞLU ile Fulya
KANTARCIOĞLU’nun karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 21.5.1998
gününde karar verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/29
: 1998/19

26.10.1994 günlü, 4045 sayı
lıYasa’nı
n geçici 1. maddesi ile
güvenlik soruş
turması
nı
n olumsuz olmasınedeniyle görevlerine son
verilenlerin, daha önce sı
nav kazanmı
ş olmaları
na karşı
n göreve
dönebilmeleri için yeniden sı
nava girme ş
artıgetirildiği, geçici 2. ve
geçici 3. maddelerinde ise sı
nav koşulu aranmaksı
zı
n görevlerine
iadelerinin öngörüldüğü, Yasa’nı
n kendi maddeleri ile Anayasa’nı
n 10.
maddesindeki eşitlik ilkesinin zedelendiği itirazen ileri sürülmüştür.
4045 sayı
lıYasa’nı
n geçici 1. maddesinde 12.9.1980 tarihinden
sonra bakanlı
klar ile kamu kurum ve kuruluşları
nda açı
lan kamu
görevine ve iş
çiliğe giriş sı
navı
nıkazanı
p da hakları
nda yapı
lan
güvenlik soruşturmasısonucunda sakı
ncalıolduğunun bildirilmesi
nedeniyle göreve ve iş
e alı
nmayanlar ile alı
ndı
ktan sonra görevine ve
işine son verilenlerin bu kanun yürürlüğe girdikten itibaren kamu
kurum ve kuruluşları
nca açı
lacak sı
navlara önceki güvenlik
soruş
turmalarıdikkate alı
nmaksı
zı
n katı
labilecekleri belirtilmektedir.
4045 sayı
lı Yasa’nı
n geçici 2. maddesinde, bir kamu
kurumunda çalı
ş
makta iken, 12.9.1980 tarihinden sonra, 1402 sayı
lı
Sı
kı
yönetim Kanunu uyarı
nca, sı
kı
yönetim komutanlarıtarafı
ndan, o
kamu hizmetini yürütmesi sakı
ncalıbulunarak, bir daha kamu
hizmetlerinde çalı
ştı
rı
lmamak üzere görevine son verilenlerin durumu
düzenlenmektedir. Yasa kuralı
na göre bu kişiler, eğer kamu görevine
girdikleri tarihteki ilgili mevzuatta öngörülmüş olan nitelikleri
yitirmemişlerse, 4045 sayı
lıYasa’nı
n yürürlük tarihinden itibaren altı
ay içinde kurumları
na başvururlarsa yaşş
artıaranmaksı
zı
n (emeklilik
yaşhaddini aşı
lmamı
şolmasıkoş
uluyla) ve sı
navsı
z olarak eski
görevlerine veya eşdeğer bir göreve atanacaklardı
r. Bu atama,
başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde olacak ve bu kiş
ilerin
görevlerine son verildiği tarihte almakta olduklarıaylı
k derecesine eşit
derecenin aynıkademesine yapı
lacaktı
r. Yasa, geçici 2. madde
kapsamı
na girenleri, kurumları
na baş
vurmalarıdurumunda, bu kiş
ileri
ilk başvuru tarihinden sonra yapı
lmı
ş mevzuat değiş
ikliklerini de
dikkate almaksı
zı
n görevlerine iade etmektedir.
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Yasa’nı
n geçici 3. maddesinde ise görevdeyken Türk Ceza
Kanunu’nun 140., 141., 142. ve 163. maddelerinde sayı
lan fiilleri
işleyerek mahkûm olmaları nedeniyle görevlerine son verilen
memurlar, kamu görevlileri ve işçilere, Türk Ceza Kanunu’nun bu
maddeleri 3713 sayı
lıTerörle Mücadele Yasası
’nı
n 23. maddesi ile
kaldı
rı
ldı
ğı
ndan göreve sı
navsı
z atanma olanağıgetirilmiştir.
Kanun önünde eşitlik ilkesinin düzenlendiği Anayasa’nı
n 10.
maddesinde, herkesin ayrı
m gözetilmeksizin yasa önünde eş
it olduğu
belirtilmiş, devlet organlarıile idare makamları
na bütün işlemlerinde
yasa önünde eş
itlik ilkesine uygun olarak hareket etme zorunluluğu
yüklenmiş
tir. Eş
itlik ilkesi, hukukî açı
dan aynıdurumda bulunanlar
arası
ndaki eş
itliktir. Hukukî durumları
ndaki farklı
lı
k nedeniyle bazı
kimselerin, ayrıkurallara bağlıtutulması
, kanun önünde eş
itlik
ilkesinin ihlâli anlamı
na gelmez. Baş
ka bir deyiş
le, Anayasa’nı
n
öngördüğü eş
itlik, mutlak anlamda bir eş
itlik olmayı
p haklınedenlerin
bulunmasıdurumunda farklıuygulamalara olanak veren bir ilkedir.
Durumlardaki değiş
ikliğin doğurduğu zorunluluklar nedeniyle kamu
yararıya da başka haklınedenlere dayanı
larak yasalarla farlı
uygulamalar getirilebilir.
Yasa’nı
n geçici 2. maddesinde adıgeçen kiş
ilerin hukukî
durumlarısı
kı
yönetimin kalkması
, geçici 3. maddesinde sayı
lan
kişilerin mahkûm olmaları
na neden olan Türk Ceza Kanunu’ndaki
maddelerin daha sonraki bir kanunla suç olmaktan çı
karı
lmaları
nedeniyle memuriyetten çı
karı
lmadan önceki duruma dönmüş
tür.
Geçici 1. maddede sayı
lan kiş
ilerin güvenlik soruş
turması
nı
n olumsuz
sonuçlarıise 4045 sayı
lıYasa yürürlüğe girinceye kadar devam
etmektedir.
Güvenlik
soruşturması
nı
n
olumsuz
olması nedeniyle
görevlerine son verilenler ile sı
kı
yönetim komutanlarıtarafı
ndan iş
ine
son verilenler ve Türk Ceza Kanunu’nun 140., 141., 142. ve 163.
maddelerindeki suçları
ndan mahkum olmalarısonucu iş
ine son
verilenlerin hukukî durumları
ndaki farklı
lı
ğa, kamu yararıve genel
asayiş nedenlerine dayanı
larak farklıuygulamalar getirilmesinin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmadı
ğıgörüş
ündeyim.

Üye
Samia AKBULUT
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KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/29
: 1998/19

26.10.1994 günlü, 4045 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 1. maddesinin
12.9.1980 tarihinden sonra bakanlı
klar ile kamu kurum ve
kuruluşları
nda açı
lan kamu görevine ve iş
çiliğe girişsı
navı
nıkazanı
p
da hakları
nda yapı
lan güvenlik soruş
turmasısonucunda sakı
ncalı
olduğunun bildirilmesi nedeniyle göreve ve işe alı
nmayanlar ile
alı
ndı
ktan sonra görevine ve iş
ine son verilenlerin ilgili mevzuatı
nda
veya toplu işsözleşmelerinde öngörülen niteliklerin kaybedilmemiş
olmasıkoş
uluyla yaş şartıaranmaksı
zı
n bu Kanun’un yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluş
ları
nca açı
lacak
sı
navlara önceki güvenlik soruşturmaları dikkate alı
nmaksı
zı
n
katı
labileceklerine iliş
kin ilk tümcesi “kamu kurum ve kuruluşları
nda
açı
lan iş
çiliğe girişsı
navı
nıkazanı
p da, hakları
nda yapı
lan güvenlik
soruş
turmasısonucunda sakı
ncalıolduğunun bildirilmesi nedeniyle
işe alı
ndı
ktan sonra işine son verilenler” yönünden incelenmiştir.
Baş
vuru kararı
nda, güvenlik soruş
turması
nı
n olumsuz olması
nedeniyle görevine veya işine son verilenlerin ilgili mevzuatı
nda veya
toplu işsözleşmesinde öngörülen niteliklerin kaybedilmemişolması
koş
uluyla yaş ş
artıaranmaksı
zı
n kamu kurum ve kuruluş
ları
nca
açı
lacak sı
navlara, önceki güvenlik soruş
turmaları dikkate
alı
nmaksı
zı
n katı
labilmelerine olanak sağlayan itiraz konusu kural
kapsamı
na girenlerin, kamu görevine ve iş
çiliğe dönebilmeleri için
sı
nav koşulu arandı
ğıhalde Yasa’nı
n 1402 sayı
lıSı
kı
yönetim Kanunu
ile ek ve değişikliklerine göre görevlerine son verilenlerin görevlerine
dönmelerine ilişkin Geçici 2. madde ile 3713 sayı
lıTerörle Mücadele
Kanunu’nun 23. maddesi ile yürürlükten kaldı
rı
lan Türk Ceza
Yasası
’nı
n 140., 141., 142. ve 163. maddelerine göre mahkum
olmaları nedeniyle görevlerine son verilenlerin görevlerine
dönmelerine ilişkin Geçici 3. maddede sı
nav koşulunun aranmadı
ğı
bu durumun Anayasa’nı
n 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine
aykı
rıolduğu ileri sürülmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin pek çok kararı
nda açı
klandı
ğıgibi
Anayasa’nı
n 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesinin amacı
, aynı
durumda bulunan kişilerin yasalarca aynıiş
leme bağlıtutulmaları
nı
sağlamak ve bu kiş
ilere yasa karş
ı
sı
nda ayrı
m yapı
lması
nıve
150

ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Anayasa’nı
n amaçladı
ğıeylemli
değil, hukuksal eşitliktir. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal
durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa Anayasa’nı
n öngördüğü eşitlik
ilkesi çiğnenmişolmaz.
Bu değerlendirmeye göre iki ve daha çok sayı
daki hukuk
normunun eşitlik ilkesi yönünden karş
ı
laş
tı
rı
labilmesinin ön koşulu
bunları
n aynıdurumda olanları
n hukuksal durumuna iliş
kin olması
dı
r.
Oysa baş
vuru kararı
nda, itiraz konusu kuralla karşı
laştı
rı
lan Geçici
Madde 2 ile Geçici Madde 3’de söz edilen kiş
ilerin hukuksal
konumlarıfarklı
dı
r. Geçici Madde 2’de 1402 sayı
lı Sı
kı
yönetim
Kanunu’na göre sı
kı
yönetim komutanlı
kları
nı
n istemi
üzerine
görevine son verilenlerden Geçici Madde 3’de ise Türk Ceza
Kanunu’nun 140., 141., 142. ve 163. maddelerine göre mahkum
olmalarınedeniyle görevine son verilenlerden söz edilmektedir. Her
iki durumda da göreve son vermenin nedeni güvenlik soruşturması
değildir. Ayrı
ca hakkı
nda yapı
lan güvenlik soruş
turması
nı
n olumsuz
olmasınedeniyle itiraz konusu Geçici Madde 1’e göre iş
ine son
verilenlerin, yargı
ya baş
vurarak görevlerine dönebilme olanakları
bulunmaktadı
r. Buna karşı
n 1402 sayı
lıYasa’nı
n Ek 3. maddesi ile,
sı
kı
yönetim komutanları
nı
n iş
lemlerine karş
ıiptal davasıaçma yolu
kapatı
lmı
ş
tı
r. Mahkumiyet sonucu göreve son vermelerde de yargı
yoluna başvurmanı
n iş
in niteliğinin buna elveriş
li olmamasınedeniyle
olumlu sonuçlanmasıolanağı
nı
n bulunmadı
ğıdikkate alı
ndı
ğı
nda Ek
2 ve 3. maddelerde sözü edilen kiş
ilerle Ek Madde 1’de belirtilenlerin
aynıhukuksal durumda olmadı
klarıanlaşı
lmaktadı
r.
Eş
itlik, ancak aynıdurumda bulunanlar arası
nda söz konusu
olabileceğinden, farklıhukuksal konumları
n eşitlik ilkesi yönünden
karşı
laştı
rı
lmalarıolanaklıdeğildir.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kuralı
n eş
itlik ilkesine aykı
rı
olduğu gerekçesiyle iptali yolundaki çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Üye
Mustafa YAKUPOĞLU Fulya KANTARCIOĞLU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1996/13
: 1998/40
: 23.6.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 7. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 23.2.1995 günlü, 4077 sayı
lıTüketicinin
KorunmasıHakkı
nda Kanun’un 26. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n
üçüncü tümcesinde yer alan “... zaruret görülmeyen hallerde ...”
sözcükleri ile aynıfı
kranı
n “İ
tiraz üzerine idare mahkemesince verilen
kararlar kesindir” biçimindeki son tümcesinin Anayasa’nı
n 2., 36. ve
125. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Belediye Encümenince verilen para cezası
na iliş
kin işlemin
iptali istemiyle açı
lan davada, Mahkeme, 4077 sayı
lıYasa’nı
n 26.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n üçüncü tümcesinde yer alan “zaruret
görülmeyen hallerde” sözcükleri ile “İ
tiraz üzerine idare
mahkemesince verilen kararlar kesindir” biçimindeki son tümcenin,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
yla doğrudan baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkemenin itiraz gerekçesi ş
öyledir:
“1- Anayasamı
zı
n 2. maddesinde vurgulanan hukuk devleti
ilkesinin en önde gelen ölçütlerinden biri, idarenin yargı
sal yolla
denetimidir. Bireylerin yargıyerlerinde hakları
nıaramalarıve savları
nı
dile getirebilmeleri yolundaki anayasal hak arama özgürlüğünün doğal
bir sonucu ve hukuk devletinin bir gereği olarak idarenin her türlü
eylem ve işlemlerine karşıöngörülen yargıyolu, sı
nı
rlarıve kapsamı
belirgin davalarla kendini somutlaş
tı
rı
r. 2577 sayı
lıİ
dari Yargı
lama
Usulü Kanununda düzenlenen iptal davası
, idarenin yargı
sal
denetimine yeterli boyutta olma özelliğini taş
ı
dı
ğı
nı yerleş
ik
uygulamalarla göstermektedir. Ancak yasa yapı
cıkimi idari işlemleri
idari para cezası olarak tanı
mlayı
p, yargı
lamanı
n ivedilikle
sonuçlanması
nısağlamaya yönelik bir yöntem öngörmüş
tür. Anayasa
Mahkemesinin 1.10.1991 günlü ve 1991/33 sayı
lıkararı
nda da
değinildiği gibi, sı
nı
rıve kapsamıaçı
klı
kla belirtilerek ve iptal davası
nı
ortadan kaldı
racak bir boyuta ulaşmamak kaydı
yla, yasalarla “itiraz”
yollarıöngörülebilir. Oysa 4077 sayı
lıYasanı
n 26. maddesinin ikinci
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paragrafıolarak gözüken 5. fı
krası
nı
n 3. cümlesinde yer alan “...
zaruret görülmeyen hallerde ...” sözcükleriyle anlatı
m belirsizliğe yol
açmakta, “zaruret” tanı
mı
nı
n idari para cezaları yönünden
oluş
turulması
nda yargı
lama yönteminin tedirgin edici bir niteliğe
bürüneceğini göstermektedir. 2577 sayı
lı Yasada yer alan
“kendiliğinden araş
tı
rma” ve “duruşma” gibi kurumlarda çeliş
kiler ve
duraksamalar yaratacak olan bu anlatı
m, idari yargı
lamanı
n yazı
lı
lı
k
ilkesiyle de çeliş
ecektir. Yargı
ç “zarurete” karar verdiğinde
yargı
lamayıduruş
malımıyapacak ya da kendiliğinden araş
tı
rma
(re’sen inceleme) olgusunu gözardımıtutacaktı
r? Bu belirsizlikler
“zaruret” tanı
mı
nı
n ne olduğu konusunda da sorunlar oluş
turacak,
yargı
ç takdirini zorlayan ve uygulamada çelişkilere neden olan bir
ortama yargı
lamayısürükleyecektir.
Tüm bu konular, söz konusu sözcüklerin, hak arama
özgürlüğünü, işlemin yargı
sal denetimini ve yargı
lama usulünü
belirsizliklere iten ve tam anlamı
yla gerçekleşmesini önleyen metinler
olduğu ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadı
ğı
nıgöstermektedir.
2- 4077 sayı
lıYasanı
n 25. maddesinde çeş
itli tutarlarda para
cezalarıdüzenlenmekte ve para cezaları
nı
n her yı
l Türk Ceza
Kanununun Ek 2 nci maddesi uyarı
nca artı
rı
lacağıöngörülmektedir.
Anı
lan 4077 sayı
lıYasa’nı
n 26. maddesinin yukarda da değinilen
ikinci paragrafı
nı
n son cümlesinde yer alan “... itiraz üzerine idare
mahkemesince verilen kararlar kesindir.” kuralı
yla da üst yargı
yerlerine başvuru olanağıkı
sı
tlanmaktadı
r. Oysa büyük tutarlara
ulaş
abileceği anlaş
ı
lan para cezaları
na iliş
kin bir sı
nı
rlama, yani alt ve
üst sı
nı
rlar belirtilmeden tümü için üst yargıyolunu kapamak, yargı
sal
denetiminin etkinliğini ortadan kaldı
racak ve bireylere verilen yargı
güvencesini daraltacaktı
r. Üst mahkemelerin ya da temyiz yerinin
yasaya kattı
ğı“kanun yolları
” adı
yla tanı
mlanan hukuksal kurum,
yargıgüvencesinin ve yargıyolunun tam anlamı
yla gerçekleş
mesinin
aracı
dı
r. İ
dari yargı
da bölge idare mahkemelerine yapı
lan “itiraz” ile
Danı
ştay’a götürülen “temyiz” istemleri, yasal yolları
n uygulama biçimi
olup, miktarla çizilen görev nedeniyle işyükünü artı
rı
cıbir boyutun tek
nedenleri de olamaz. Kaldıki, para cezalarıbir ayrı
ma bağlanmadan
ilk derece mahkeme kararları
nı
n kesinliği kuralıgetirilerek, sı
nı
rıbelli
işlere özgü bı
rakı
lmak da istenmemiştir. Böylece, üst yargıyerine
inceleme olanağıbı
rakı
lmayı
p sı
nı
rsı
z bir kesinleş
tirme kapsamı
na
alan kuralı
n, işyükünü azaltma amacı
ndan çı
kı
lı
p, yargıgüvencesini
ve güvenliğini azaltan, hukuk devleti ilkesiyle çeliş
en bir nitelik taşı
dı
ğı
açı
ktı
r. Konusu para cezalarıda olsa, yargıkararıduraksama yaratan
bir çizgi dı
ş
ı
nda kalmamalı
, yüksek mahkemelerce ya da itiraz yerince
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de incelenen bir karar zenginliği ve olgunluğu taş
ı
malı
dı
r. Bu, hukuk
devletinin yargı
dan beklediği, kusuru en aza indirilmişürünlerle örülü
kararlar ortamı
nı
n gerçekleş
mesinin vazgeçilmez bir temelidir.
Açı
klanan nedenlerle, 4077 sayı
lı Tüketicinin Korunması
Hakkı
nda Kanunun 26. maddesinin ikinci paragrafı
nı
n üçüncü
cümlesinde sözü edilen sözcüklerle, son cümlenin Anayasanı
n 2, 36
ve 125. maddelerine aykı
rıolduğu sonucuna varı
ldı
ğı
ndan, 2949
sayı
lıYasanı
n 28. maddesinde öngörülen belgelerle birlikte Anayasa
Mahkemesine baş
vurulması
na 1.2.1996 gününde oybirliği ile karar
verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Kural
23.2.1995 günlü, 4077 sayı
lıTüketicinin KorunmasıHakkı
nda
Kanun’un iptali istenilen sözcükleri ve tümceyi içeren 26. maddesinin
ikinci fı
krasış
öyledir :
“Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası
, idarî niteliktedir.
Bu cezalara karş
ıtebliğtarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde
yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İ
tiraz, idarece verilen
cezanı
n yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen
hallerde evrak üzerinde inceleme yapı
larak en kı
sa sürede
sonuçlandı
rı
lı
r. İ
tiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararlar
kesindir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- "MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir."
2- “MADDE 36.- Herkes, meş
rû vası
ta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıveya davalı
olarak iddia ve savunma hakkı
na sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçı
namaz.”
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3- “MADDE 125.- İ
darenin her türlü eylem ve işlemlerine karş
ı
yargıyolu açı
ktı
r.
Cumhurbaş
kanı
nı
n tek başı
na yapacağıiş
lemler ile Yüksek
Askerî Şûranı
n kararlarıyargıdenetimi dı
ş
ı
ndadı
r.
İ
darî iş
lemlere karş
ıaçı
lacak davalarda süre, yazı
lıbildirim
tarihinden baş
lar.
Yargıyetkisi, idarî eylem ve iş
lemlerin hukuka uygunluğunun
denetimi ile sı
nı
rlı
dı
r. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil
ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kı
sı
tlayacak, idarî eylem
ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldı
racak biçimde yargı
kararıverilemez.
İ
darî iş
lemin uygulanmasıhalinde telafisi güç veya imkânsı
z
zararları
n doğmasıve idarî iş
lemin açı
kça hukuka aykı
rıolması
şartları
nı
n birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek
yürütmenin durdurulması
na karar verilebilir.
Kanun, olağanüstü hallerde, sı
kı
yönetim, seferberlik ve savaş
halinde ayrı
ca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlı
k nedenleri ile
yürütmenin durdurulmasıkararıverilmesini sı
nı
rlayabilir.
İ
dare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararıödemekle
yükümlüdür.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca, Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet
SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit
ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 26.3.1996 günü yapı
lan toplantı
da, dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine; Ahmet Necdet
SEZER, Ali HÜNER ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun “İ
tiraz üzerine
idare mahkemesince verilen kararlar kesindir” tümcesinin “bakı
lmakta
olan davada uygulanacak kural olmadı
ğı
ndan bu tümceye yönelik
itirazı
n başvuran mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine karar
verilmesi gerekir” yolundaki karş
ı
oyları ve oyçokluğuyla karar
verilmiş
tir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
Yasa kuralıile dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kuralıile bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü
A- Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular,
itiraz yoluna baş
vuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlıtutulmuş
tur.
Uygulanan yasa kuralları
ndan amaç, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan yahut tarafları
n istek ve savunmalarıçerçevesinde bir karar
vermek için ön planda tutulmasıgereken kurallardı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu dava,
4077 sayı
lıYasa uyarı
nca belediye encümeni tarafı
ndan verilen para
cezası
na ilişkin iş
lemin iptali istemidir.
Dava sonuçlanmamı
şve henüz temyiz aşaması
na gelmemiş
tir.
Bu nedenle, 26. maddenin ikinci fı
krası
nı
n itiraz konusu son tümcesi
bakı
lmakta olan davada uygulanacak kural niteliğinde değildir. Bu
tümceye yönelik itirazı
n Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi
gerekir.
Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit
ADALI ve Lütfi F. TUNCEL bu görüş
e katı
lmamı
şlardı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuran Mahkeme özetle, getirilen düzenlemede yer alan
“zaruret görülmeyen hallerde” sözcüklerinin, yargı
cı
n takdirini
zorladı
ğı
nıhak arama özgürlüğünü, işlemin yargı
sal denetimini ve
yargı
lama usulünü belirsiz hale getiren ve bunları
n tam anlamı
yla
gerçekleş
mesini önleyen bir nitelik taş
ı
dı
ğı
nıve bu nedenle de hukuk
devleti ilkesi ile bağdaşmadı
ğı
nıileri sürmüştür.
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Anayasa’nı
n 36. maddesinde, “Herkes, meşru vası
ta ve
yollardan faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıve
davalıolarak iddia ve savunma hakkı
na sahiptir”, 125. maddesinde,
“İ
darenin her türlü eylem ve iş
lemine karşıyargıyolu açı
ktı
r”;
denilmiş
; 2. maddesinde de, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk
devleti olduğu belirtilmiştir.
Hukuk devleti idarenin, tüm eylem ve işlemlerinin hukuk
kuralları
na bağlıolduğu devlettir. Hukuk devletinin temel özelliği,
devlet içinde tüm kamusal yaşamı
n ve yönetimin yargıdenetimi
altı
nda olması
dı
r. Bu nedenle, Anayasa idarî işlemlere ve eylemlere
karşıyargıyolunu açı
k tutmuş
tur.
İ
darî para cezaları
, Yasa’nı
n açı
kça izin verdiği durumlarda,
idarenin yargıorganı
na baş
vurmadan, uyguladı
ğı malî nitelikli
yaptı
rı
mlardı
r. 4077 sayı
lıYasa’nı
n 11. ve 25. maddelerinde cezayı
gerektiren eylemler, 26. maddenin birinci fı
krası
nda da bu cezaları
vermeye yetkili idarî merciler belirtilmiştir. İ
tiraz konusu sözcüklerin
yer aldı
ğıikinci fı
krada ise, bu cezalara karşıidare mahkemesine
itiraz edilebileceği, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde
inceleme yapı
larak en kı
sa sürede sonuçlandı
rı
lacağıve itiraz üzerine
verilen kararları
n kesin olduğu açı
klanmı
ş
tı
r.
Bu düzenlemeyle, 4077 sayı
lıYasa uyarı
nca verilen idarî para
cezaları
na itiraz edilmesi durumunda ilke olarak idare mahkemesinin
evrak üzerinde inceleme yaparak karar vermesi benimsenmiş
, ancak
zorunlu görülüyorsa duruş
maya da olanak tanı
nmı
ş
tı
r.
Böylece yargı
ç takdir yetkisini kullanarak davanı
n niteliğine ve
somut olaylara göre kendisini sağlı
klısonuca ulaştı
racağı
na inandı
ğı
inceleme yöntemlerinden birini seçecektir. Hukuksal gerçekliğe
ulaş
mak bu bağlamda yargı
cı
n adil bir karar verebilmesine elveriş
li
ortam yaratmak amacı
yla getirildiği anlaş
ı
lan itiraz konusu
düzenlemenin hak arama özgürlüğünü kı
sı
tladı
ğıya da belirsiz hale
getirdiği kabul edilemez.
Bu nedenlerle,duruşma yapı
lı
p yapı
lmaması hususunun
yargı
cı
n takdirine bı
rakı
lması
nı
n Anayasa’nı
n hak arama özgürlüğünü
düzenleyen 36. ve hukuk devletine ilişkin 2. maddesi ile çelişen bir
yönü de bulunmamaktadı
r.
Konunun Anayasa’nı
n 125. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
İ
tirazı
n reddi gerekir.
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VI- SONUÇ
23.2.1995 günlü, 4077 sayı
lı“Tüketicinin KorunmasıHakkı
nda
Kanun”un 26. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n üçüncü tümcesinde yer
alan “...zaruret görülmeyen hallerde...” sözcüklerinin, Anayasa’ya
aykı
rı olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, 23.6.1998 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK
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Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/18
: 1998/42
: 30.6.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Vezirköprü İ
şMahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 17.7.1964 günlü, 506 sayı
lı“Sosyal
Sigortalar
Kanunu”nun 3395 sayı
lı Kanun’un 5. maddesiyle
değiş
tirilen 79. maddesinin sekizinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2., 60. ve
65. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’yle iş
verene karş
ı
açı
lan hizmet tespiti davası
nda, 506 sayı
lıYasa’nı
n değişik 79.
maddesinin sekizinci fı
krası
nıAnayasa’ya aykı
rıbulan mahkeme,
iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Dava, 3395 sayı
lıKanunla değişik 506 sayı
lıSosyal Sigortalar
Kanununun 79 uncu maddesinin 8 inci fı
krası
na dayanan, hizmet
tespiti davası
dı
r.
Söz konusu 79 uncu maddenin 1 inci fı
krası
nda iş
verene
yanı
nda çalı
ştı
rdı
ğıişçisini S.S.K.na bildirme mecburiyeti getirilmiş
;3
üncü fı
krası
nda bu mecburiyete uymadı
ğıtaktirde aynıKanunun 140
ı
ncı maddesinde düzenlenen cezai hükümlerin uygulanacağı
belirtilmiş; 5., 6. ve 7 inci fı
kraları
nda kurum kendiliğinden sigortası
z
işçi çalı
ştı
rdı
ğı
nıtespit ederse ölçümleme yolu ile primleri tahakkuk
ettirileceği belirtilmişve iptale konu 8 inci fı
kra hükmü ile de ayrı
ca
işçinin, işyerinden ayrı
lması
ndan itibaren 5 yı
l içinde sigortası
z
çalı
ştı
ğı geçmiş
teki hizmet süresinin tespit davası ile tespit
ettirebileceği bu ş
ekilde borçlanma iş
leminin yapı
labileceği hükmü
getirilmiştir.
Davada uygulanacak kural olan 3395 sayı
lıKanunla değiş
ik
506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinin 8 inci
fı
krası
nı
n şu şekilde Anayasanı
n 2, 60 ve 65 inci maddelerine aykı
rı
olduğu Mahkememizce düşünülmektedir.
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Anayasaya Aykı
rı
lı
k Sebepleri :
1- Anayasanı
n 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin
sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgulanmaktadı
r. Sosyal devlet
güçsüzleri koruyan, sosyal adaleti sağlamaya çalı
ş
an bu amaçla
ekonomik ve sosyal alanlarda değişiklikler yapan devlettir. Yoksa
sosyal devlet haketmeyen kiş
ilere bağı
şlar yapan devlet değildir.
Anayasanı
n 65 inci maddesinde devletin sosyal hizmet
görevlerinin mali kaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği
belirtilmektedir. Aksi halde plansı
z yapı
lan harcamalar devleti
zayı
flatacak ve hiçbir sosyal hizmetin yapı
lamaması
na sebep
olacaktı
r.
Anayasanı
n 60 ı
ncımaddesinde devletin, sosyal güvenlik
hizmeti yapacak kurumları
nı kurup teşkilatlandı
rmak görevi
bulunmaktadı
r. Şüphesiz ki devlet; sosyal hizmetlerini, öncelikle
sosyal güvenlik kurumlarıile yerine getirecektir. Bu nedenle, öncelikle
sosyal güvenlik kurumları
nı
n sağlı
klıçalı
şmasıgerekmektedir. Aksi
halde borç batağıve ekonomik kriz içine sokulmuşbir sosyal güvenlik
kurumunun insanları
na sosyal hizmette bulunması
na imkan
olmayacaktı
r.
a) S.S.K., devletimizin en büyük sosyal güvenlik kurumudur.
30’a yakı
n kalemde insanları
mı
za sosyal hizmetler sunmaktadı
r. Bu
sosyal hizmetlerden yararlanabilmek için belli sayı
da prim ödemek
gerekmektedir.
Ödenecek primler bazısigorta dalları
nda sadece işveren,
bazı
ları
nda ise hem işveren ve hem de işçi tarafı
ndan birlikte
ödenmektedir. İ
şçi ile birlikte ödendiği hallerde de ağı
rlı
k iş
verenin
üzerinde olduğundan mümkün olduğunca işverenler prim ödemek için
sigortası
z iş
çi çalı
ştı
rmayıtercih etmektedirler.
İ
ptale konu 79 uncu maddenin 8 inci fı
krasıhükmü prim ödeme
sayı
larıyetmeyenlere hizmet tespiti davasıaçarak geçmişhizmetlerini
borçlanma imkanıgetirmektedir. Fı
kra hükmü çok genişkapsamlı
olarak yazı
lmı
ştı
r. Bu hükmün daha fazla zaruret halinde olanları
kapsayacak şekilde dar tutulmasıkuşkusuz daha iyi olurdu. Ancak,
fı
kra hükmüyle herkese borçlanma imkanıgetirilmiş
tir.
Herkese borçlanma imkanıgetirilince adeta sosyal güvenlik
kurumu olan S.S.K. üzerinde önemli bir yara açı
lmı
şolmaktadı
r. Bu
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yaraya sosyal güvenliğe muhtaç insanları
mı
zı
n saldı
rması
istenmektedir. İ
nsanları
mı
z, S.S.K.nı
n zararı
na olmak üzere hizmet
tespiti kararlarıalarak borçlanma işlemleri yaptı
rmaktadı
rlar.
S.S.K.nı
n ekonomik sı
kı
ntı
sı
nı
n ne derece büyük olduğu zaman
zaman günlük bası
n ve yayı
n kurumları
nı
n haberlerine konu
yapı
lmaktadı
r. Bu sı
kı
ntı
nı
n atlatı
lması için kanun tasarı
ları
hazı
rlanmaktadı
r. Hatta bazen çok vahim bir düşünce olarak
S.S.K.nı
n özelleştirilmesi savunulmaktadı
r. Şüphesiz ki böyle bir
durum sosyal güvenliği muhtaç halkı
mı
zı
n dertlerine çare
olamayacaktı
r. Çünkü özel sigortaları
n amacı kamu hizmeti
olmayacak, daha fazla para kazanmak olacaktı
r.
Bu nedenle, sosyal güvenlik hizmeti veren S.S.K.nı
n yaraları
nı
n
sarı
lması
, sağlı
klıçalı
ş
ı
r hale getirilmesi devletimizin anayasal bir
görevidir. İ
ptale konu hüküm S.S.K.ya zarar verdiği için iptali
gerekmektedir.
b) Diğer taraftan sigortası
z iş
çi çalı
ş
tı
rma ile en etkin
mücadelenin hakkı ihlal edilen işçi tarafı
ndan yapı
lması
gerekmektedir. Çünkü S.S.K., milyonlarca iş ilişkisinde kimin ne
şekilde çalı
ştı
ğı
nıbilemez ve takip edemez. Ancak, kanunla hizmet
tespiti davası açma imkanı getirildiğinden iş
çi sigortası
z
çalı
ştı
rı
lması
na karş
ı koyamamaktadı
r. İ
leride dava açarı
m
düşüncesiyle itiraz edememektedir. Bu ş
ekilde kanun hükmü
görünüşte işçilere verilmiş bir imkan gibi dururken gerçekte
işverenlerin işçilere karşıkullandı
ğıbir silah haline gelmektedir.
Çünkü
iş
verenler,
daha
rahat
olarak
sigortası
z
iş
çi
çalı
ştı
rabilmektedirler.
Açı
klanan bu sebeplerle iptale konu hükmün Anayasanı
n 2, 60
ve 65 inci maddelerine aykı
rıolduğu düş
ünülmektedir.
2- Diğer taraftan iptale konu hükmün şu ş
ekilde hukuk devleti
ilkesine de aykı
rıolduğu düşünülmektedir.
a) Sigortası
z iş
çi çalı
ş
tı
rmak suçtur. Kanunun suç sayd ı
ğıbir
ilişki içine giren tarafları
n bu iliş
kinin nimetlerinden yararlandı
klarıgibi
külfetlerine de katlanmalarıgerekir. Ancak, iptale konu hükümle bütün
külfet taraflara değil, üçüncü kişi durumunda olan S.S.K.ya yüklenmiş
bulunmaktadı
r.
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b) Kanunun başlangı
çta suç saydı
ğıbir ilişki üzerine sonradan
meşru haklar inşa edilemez. Yüksek Anayasa Mahkemesi pekçok
K.H.K.yi; sadece K.H.K.nin geçerli olması
nı
n hukuk devleti ilkesine
aykı
rı olacağı
ndan esası
nı incelemeden iptal etmiştir. Yüksek
Mahkemenin kararları
na aynıgerekçelerle ve saygı
yla katı
lı
yoruz.
Dayanağıolmayan bir zemin üzerine nası
l yeni haklar kurulamazsa;
haksı
z ve kanunsuz bir ilişkiye dayanan temel üzerine de yeni haklar
kurulamamalı
dı
r.
c) Ayrı
ca bu tür işilişkileri, taraflar arası
nda tamamı
yla ş
ifai
olarak kurulduğundan hizmet tespitinin kesin delillerle kanı
tlanması
na
imkan bulunmamaktadı
r. Davacıiddiaları
nıtanı
kla kanı
tlayacaktı
r.
Tanı
kları
n ise uzun zaman önce yapı
lmı
ş iş ilişkisini net olarak
bilmelerine fiilen imkan bulunmamaktadı
r. Böyle olunca herşey
davacı
nı
n ve tanı
kları
n insafı
na kalmı
ştı
r. Bundan böyle herkesin
dilediği kadar hizmet tespiti kararıalmalarımümkündür. Hatta evvelce
hizmeti olmayanları
n bile tanı
k ifadeleri ile hizmet tespiti kararı
almalarımümkündür.
Yukarı
da açı
klanan sebeplerle; iptale konu hüküm hukuk devleti
ilkesine de aykı
rıbulunduğundan iptali gerekmektedir.
Sonuç: Yukarı
da açı
klanan sebeplerle;
Davada uygulanacak kural olan 3395 sayı
lıKanunla değiş
ik
506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinin 8 inci
fı
krası
nı
n; Anayasanı
n 2, 60 ve 65 inci maddelerine aykı
rıolduğu
düşünüldüğünden iptali için Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı
na
müracaat edilmesine ve karar sonucuna kadar dosyanı
n
bekletilmesine Mahkememizce karar verilmişolup, dosya suretleri
ekte sunulmuş
tur.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanunu’nun 3395 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen ve iptali istenen sekizinci fı
krayıda içeren 79. maddesi
şöyledir:
“Madde 79-
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İ
ş
veren, bir ay içinde çalı
ş
tı
rdı
ğısigortalı
nı
n sigorta primleri
hesabı
na esas tutulan kazançlar toplamıve prim ödeme gün sayı
ları
ile sigorta primlerini gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen prim
belgelerini ait olduğu ayıtakip eden ayı
n sonuna kadar kuruma
vermekle ve bu belgelerin muhteviyatı
nıdoğrulayacak muteber işyeri
kayı
tları
nıKurumca istenilmesi halinde ibraz etmekle veya sigortalı
çalı
ştı
rmadı
ğıtakdirde, bu hususu yazı
lıolarak önceden Kuruma
bildirmekle yükümlüdür.
İ
ş
veren, sigortalı
ları
n adı
nı
, soyadı
nı
, sigorta sicil numarası
nıve
çalı
ştı
ğısüreyi gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen bir belgeyi
işyerinde, birden ziyade işyeri olmasıhalinde her işyerinde ayrıayrı
olmak üzere, iş
çiler tarafı
ndan da görülebilecek bir yere asmaya
mecburdur.
Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen iş
verenler hakkı
nda 140
ı
ncımadde hükümleri uygulanı
r.
140 ı
ncımaddenin uygulanmasıprim belgelerinin Kuruma
verilmesine mani teş
kil etmez.
Fiilen veya kayden çalı
ş
tı
ğıtespit edilen sigortalı
lara ait olup bu
Kanun uyarı
nca Kuruma verilmesi gereken belgelerin
yapı
lan
tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi
halinde, bu belgeler Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatısigorta
primleri Kurumca tespit edilerek iş
verene tebliğedilir.
İ
ş
veren, tebliğ edilen prim borcuna karş
ıtebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İ
tiraz
tahsilatı
, durdurur. İ
tirazı
n reddi halinde, iş
veren kararı
n tebliğ
tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili mahkemeye başvurabilir.
Yetkili mahkemeye baş
vurulmasıprim borcunun tahsil ve takibini
durdurmaz.
Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde 80 inci
maddenin prim borcuna iliş
kin hükmü uygulanı
r.
Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafı
ndan
verilmeyen veya çalı
ş
tı
klarıKurumca tespit edilemeyen sigortalı
lar,
çalı
ştı
kları
nıhizmetlerinin geçtiği yı
lı
n sonundan başlayarak 5 yı
l
içerisinde
Mahkemeye
başvurarak
alacakları ilam
ile
ispatlayabilirlerse, bunları
n mahkeme kararı
nda belirtilen aylı
k kazanç
toplamlarıile prim ödeme gün sayı
larınazara alı
nı
r.
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Sigortalı
nı
n çalı
ştı
ğıbir veya birkaç iş
te, bu Kanunda yazı
lıprim
ödeme ş
artı
nıyerine getirmişolması
na rağmen kendisi için verilmesi
gereken kayı
t ve belgeler iş
veren tarafı
ndan verilmediği veya verilen
kayı
t ve belgelerde kazançları
n veya prim ödeme gün sayı
ları
nı
n
eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalı
k ve analı
k
sigortaları
ndan gerekli yardı
m yapı
lı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 60.- Herkes, sosyal güvenlik hakkı
na sahiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alı
r ve
teşkilâtıkurar.”
3“MADDE 65.- Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda
Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarı
n korunması
nı
gözeterek, malî kaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince; Yekta
Güngör ÖZDEN, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER, Samia
AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa YAKUPOĞLU ve Fulya
KANTARCIOĞLU’nun katı
lmaları
yla 4.2.1997 günü yapı
lan ilk
inceleme toplantı
sı
nda dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen Yasa kuralıve aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan
Anayasa kuralları
yla bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
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Mahkeme, Anayasa’nı
n 2. maddesi ile benimsenen sosyal
adalet ilkesinin güçsüzleri korumaya, ekonomik ve sosyal değiş
imi
sağlamaya yönelik olduğunu; sosyal güvenlikten yararlanabilmek için
belirli gün prim ödenmesinin gerektiğini; fı
kranı
n ise bu gereğe
uyulmadan
herkese
sonradan
çeşitli
yöntemlerle
hizmet
borçlanması
na gidebilme olanağı
nı getirdiğini; sigortası
z iş
çi
çalı
ştı
rmanı
n teşvik edildiğini; sigortası
z işçi çalı
ş
tı
rmanı
n yasalara
aykı
rıolduğunu ve borçlanma yoluyla kanuna aykı
rıdurumları
n bu
ilişkiyi kuranlar lehine sonuçlandı
rı
larak suç sayı
lan bir iliş
ki üzerine
meşru hakları
n inşa edildiğini ve bütün bunları
n külfetinin Kurum’a
yükletildiğini; ekonomik krize sokulmuşbir sosyal güvenlik kurumunun
kendisine yüklenen anayasal görevleri yapamayacağı
nıbu nedenle,
kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 60. ve 65. maddelerine aykı
rıolduğunu ileri
sürerek iptalini istemiş
tir.
Kişilerin sosyal haklarıve asgarî yaşam düzeyleriyle ilgilenerek
onları
n refah, huzur ve mutluluk içinde yaşamaları
nısağlamak
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen sosyal devletin temel amaç ve
görevlerindendir.
Anayasa’nı
n “sosyal güvenlik hakkı
” başlı
klı60. maddesinin
birinci fı
krası
nda, herkesin sosyal güvenlik hakkı
na sahip olması
öngörülmüştür. Sosyal güvenlik hakkı
, çalı
şanları
n yaş
amları
nı
n ve
yarı
nları
nı
n güvencesidir. Sosyal güvenlik, bireylere, gelirleri ne
olursa olsun yaşlı
lı
k, hastalı
k, kaza, ölüm ve malûllük gibi sosyal
riskler karş
ı
sı
nda asgarî bir yaşam düzeyi sağlama amacı
na
yöneliktir. İ
kinci fı
kra ile de Devlete sosyal güvenliği sağlayacak
gerekli önlemleri almak ve teş
kilatıkurmak görevi verilmiş
tir. T.C.
Emekli Sandı
ğı
, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemizde
sosyal güvenliğin temelini oluşturan kurumlardı
r. Sosyal Sigortalar
Kurumu, hizmet akdine dayanarak çalı
ştı
rı
lanlara, iş kazaları
yla
meslek hastalı
kları
, hastalı
k, analı
k, malûllük, yaş
lı
lı
k ve ölüm
hallerinde sosyal sigorta yardı
mları yapan sosyal güvenlik
kuruluşudur. Kurum’un çalı
ş
maları
, sigorta esasları
na göre
düzenlenmiştir.
506 sayı
lıYasa’nı
n 79. maddesinde, sigortalı
ları
n sigorta
primlerinin hesabı
na esas tutulan kazanç toplamıve prim ödeme gün
sayı
ları
nı
n hangi belgelerle düzenleneceği açı
klanmı
ş
tı
r.
Çeşitli ekonomik,
toplumsal ve kayı
t düzenindeki kimi
eksiklikler nedeniyle çalı
şanları
n fiili çalı
şma
sürelerinin bir
bölümünün Sosyal Sigortalar Kurumu kayı
tları
na intikal etmediği
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gözetilerek maddenin sekizinci fı
krası
yla, prim belgeleri işveren
tarafı
ndan Kuruma verilmeyen veya çalı
ştı
kları Kurumca
saptanamayan sigortalı
lara, hizmetlerinin geçtiği yı
lı
n sonundan
itibaren 5 yı
l içinde mahkemeye başvurarak kanı
tlamalarıkoşuluyla
çalı
ştı
kları
nıtesbit olanağıgetirilmiştir. Böylece, sigortalı
ları
n prim
belgeleriyle belgelendiremedikleri fiili hizmet süreleri, mahkeme
kararı
yla kanı
tlanma koşuluyla değerlendirilebilecektir. Burada
zamanı
nda sigortaya bildirilmeyen ve Kurum’ca saptanamayan
geçmiş hizmetin
değerlendirilmesi
sözkonusudur.
Bunun
saptanabilmesi için de gerçeğe ulaş
ma konusunda her türlü inceleme
ve araştı
rma olanağı
na sahip olan bağı
msı
z ve tarafsı
z yargı
organı
nı
n görevlendirilerek çalı
ş
anları
n Anayasa’nı
n 62. maddesinde
açı
klanan sosyal devlet ilkesine koş
ut olarak 60. maddesinde
belirtilen sosyal güvenlik hakları
ndan yararlandı
rı
lmaları
na olanak
sağlanmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’ya aykı
rı
değildir. İ
stemin reddi gerekir.
Konunun Anayasa’nı
n 65. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.
Haşim KILIÇ bu görüş
e katı
lmamı
ş
tı
r.
VI- SONUÇ
17.7.1964 günlü, 506 sayı
lı“Sosyal Sigortalar Kanunu”nun
3395 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 79. maddesinin sekizinci fı
krası
nı
n
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, Haşim KILIÇ’ı
n
karşı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 30.6.1998 gününde karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/18
: 1998/42

506 Sayı
lıYasa’nı
n 79. maddesinin dava konusu sekizinci
fı
krası
nda, kimi eksiklikler nedeniyle çalı
ş
anları
n fiili çalı
şma
sürelerinin bir bölümünün SSK kayı
tları
na intikal etmemesinden
doğan boş
luğun, mahkeme kararı
yla ispat edilmesi koşuluyla geçmiş
hizmet olarak değerlendirilme olanağısağlanmı
ş
tı
r.
Yasa’da öngörülen borçlanmaya ilişkin esas ve usullerin
çerçevesi çizilmemiş
tir. Mahkeme kararı
yla da olsa borçlanmaya esas
alı
nacak hizmet süresinin ne kadar olacağı belirtilmediği gibi,
borçlanma koşullarıile ödeme şekli konusunda herhangi bir kural
öngörülmemiş
tir. Oysa, 1479 sayı
lıYasa’ya bağlıolan bağı
msı
z
çalı
şanlarla 657 sayı
lıYasa’ya tabi olan devlet memurlarıiçin de
borçlanma imkanıgetirilmişancak, buna ilişkin ayrı
ntı
lar yasalarda
açı
kça belirtilmiştir. İ
ptali istenen fı
kraya göre, çalı
şanları
n
borçlanmaları gereken sürelerine ilişkin herhangi bir sı
nı
r
konulmadı
ğı
ndan, nası
l ve ne ş
ekilde ispat edileceği belli olmayan bir
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yöntemle Sosyal Sigortalar Kurumu yükümlülük altı
na sokulmaktadı
r.
Böyle bir sı
nı
rsı
zlı
k ve ilkesizlik S.S.K’nu işlevini yapamaz konuma
düşürür. Anayasa’nı
n 60. maddesinde herkesin sosyal güvenlik
hakkı
na sahip olduğu belirtildikten sonra, bunun en iyi biçimde
yürütülmesi için gerekli tedbirler alma görevi de Devlet’e yüklenmiş
tir.
Kimi çalı
şanlara sı
nı
rıbelli olmayan imtiyazlar tanı
mak, Devlet’in
Sosyal Güvenlikle ilgili önlemini olumsuz yönde etkiler. SSK bağlı
çalı
şanlara kayı
tlara geçemeyen
çalı
şma sürelerinin mahkeme
kararı
yla sı
nı
rsı
z şekilde tesbit edilerek borçlanma olanağıverilmesi,
Anayasa’nı
n 2. ve 60. maddelerine aykı
rıolduğundan çoğunluk
görüşüne katı
lmadı
m.

Üye
Haşim KILIÇ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1996/74
: 1998/45
: 1.7.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Kara Kuvvetleri Komutanlı
ğı
15. Kolordu Komutanlı
ğıAskerî Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 9.10.1996 günlü, 4191 sayı
lıKanun’un 3.
maddesiyle değiş
tirilen 25.10.1963 günlü, 353 sayı
lı Askerî
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı
lama Usulü Kanunu’nun 17.
maddesinin, Anayasa’nı
n 2. ve 37. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan sanı
k er hakkı
nda
açı
lan kamu davası
nda, sanı
kla mağdurun aynırütbede oldukları
,
araları
nda astlı
k üstlük münasebeti bulunmadı
ğı
, askerlik hizmetini
bitirmişolmasıgereken sanı
ğı
n terhis olup olmadı
ğı
nı
n araştı
rı
larak
öncelikle görev konusunun çözümlenmesi gerektiği belirtilerek
hükmün bozulmasıüzerine yapı
lan yargı
lamada Mahkeme, 353 sayı
lı
Yasa’nı
n 4191 sayı
lıYasa ile değişik 17. maddesinin Anayasa’ya
aykı
rıolduğu kanı
sı
na vararak iptali için doğrudan baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Anayasa’ya ayk ı
rı
lı
ğıgörüşüne ulaşı
lan 17. maddenin eski ve
yeni metinleri incelendiğinde; aradaki tek farkı
n “kamu davası
açı
lmamı
şolması
” halinin olduğu açı
ğa çı
kmaktadı
r. Yani yapı
lan
değiş
iklikle eğer dava açı
lmı
şsa, (sanı
ğı
n askeri mahkemede
yargı
lanması
nıgerektiren ilgi kesilse veya baş
langı
çtan beri olmasa
ve atı
lısuç, askeri bir suç olmayı
p askeri bir suça da bağlıolmasa
dahi) askeri mahkeme görevsizlik kararıveremeyecektir.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, madde kendi içinde
çeliş
kilidir. Zira dava açı
lmamı
şsa zaten askeri mahkeme görev
konusunu inceleyemez ve bu hususta bir karar veremez. Dava
açı
lmakla baş
layabilecek görev hali dava açı
lmadan nası
l sona
erecektir. Böylelikle maddenin son şekli, kendi içinde ve diğer usuli
kavramlarla da çeliş
kiye düşmektedir.
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Maddenin bu son hali ile, askeri savcı
ya (üzerine atı
lısuç,
askeri bir suç olmayan, askeri bir suça da bağlıbulunmayan ve
yargı
lamayıgerektiren ilgisi de kesilmişolan) sanı
k hakkı
nda, adliye
mahkemesinde veya askeri mahkemede dava açabilme takdiri ve
yetkisi verilmektedir. Ancak bu takdirin kullanı
lması
nda sanı
ğa veya
mahkemeye hiçbir hak, görev veya yetki tanı
nmamaktadı
r.
Dolayı
sı
yla bu yetki her türlü kontrolden uzak kalmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 37/1. maddesi, doktrinde, doğal hakim (tabii
hakim) olarak tanı
mlanan ve sanı
ğı
n kuralları
, kuruluşu, uygulayacağı
yasalarıönceden belirli ve teminat sahibi hakimlerden oluş
an
mahkemelerde yargı
lanma hakkı
nıifade etmektedir.
Yargı sistemimiz genel olarak incelendiğinde, bir suçtan
(sanı
ğı
n şahsıile ilgili istisnalar ayrıtutulduğunda) sadece bir
mahkemenin görevli olduğu açı
ktı
r. Askeri savcı(eğer yaptı
ğı
soruş
turma sonunda kamu davasıaçmak kararı
na ulaşı
rsa) görevli
mahkemeyi tesbit ile ya dava açmak veya dava açı
lmasıiçin görevli
savcı
ya soruşturma evrakı
nıgöndermek durumundadı
r. Velevki as.
savcı
, nezdinde kurulu olduğu askeri mahkemenin görevsiz olduğunu
bilerek dava açarsa, yeni düzenleme ile askeri mahkeme görevsizlik
kararı veremeyecektir. Dolayı
sı
yla, sanı
k doğal hakiminden
uzaklaş
tı
rı
lı
p görevsiz bir mahkemede yargı
lanmak zorunluluğu ile
karşı karşı
ya kalacaktı
r. Askeri savcı
ya hiç bir kontrole tabi
tutulmaksı
zı
n sunulan bu yetki, Anayasa’nı
n 37/1. maddesine ve
doğal olarak 2. maddesinde ifade edilen Devlet’in dört temel
ilkesinden birisi olan “hukuk devleti ilkesine” aykı
rı
dı
r.
Bütün bu görüş
lere karşı
lı
k “her ikisinin de yani adli yargıyeri
mahkemesi ve askeri mahkemenin de, aynıkanunlarıuygulayan, aynı
Anayasal düzenin birer parçası
, aynıteminatlara sahip ve önceden
kurulmuş, doğal hakim ilkesine uygun mahkemeler olduğu” karş
ı
görüşü ileri sürülebilirse de, bu görüşün itibar edilebilir bir yönü
bulunmamaktadı
r. Zira bu görüş
ün kabulü halinde, mahkemelerin
görev ayrı
mısöz konusu olamaz ve “görevsizlik kararı
”, “görev
uyuş
mazlı
ğı
” vb. kavramları
nı
n, hukuk sistemimizden tamamen
kaldı
rı
lmasıgibi bir sonuca ulaşı
lmasıgerekir. Oysa Anayasal
düzenleme ve bu düzenlemeye uygun olan yargısistemimiz bu yönde
değildir.
“...Uygulanacak Olan Bir Kanun... Hükmü” Konusu Hakkı
nda:
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Halen mahkememizde devam etmekte olan davada, Askeri
Yargı
tay 1 inci D.nin karar tarihinde (14.8.1996) yasa metni henüz
değiş
memiştir. 13.10.1996 tarihinde yasa metni değiştirildi. As.Yrg. 1
inci Dairesi, görev konusunun incelenmesi noktası
nda, noksan
soruş
turma yönünden mahkumiyet hükmünü bozmuş
tur. Bozmaya
uyan mahkeme, bu noktada yani görev noktası
nda inceleme yapmak
zorundadı
r. Esasen yasa gereği mahkeme, her zaman görev
konusunu incelemek zorundadı
r. Bu kapsamda, yazı
lan müzekkereye
gelen cevap ile dosya dizi 734’de bulunan ve bir örneği yazı
mı
z
ekinde sunulu askerlik şubesinin 2.10.1996 tarihli yazı
sıile sanı
ğı
n,
27.5.1996 tarihinde terhis edildiği ve böylelikle askeri mahkemede
yargı
lamayıgerektiren ilgisinin de kesildiği tesbit edilmiş
tir.
Ancak mahkeme, yeni düzenlemeye göre görevsiz olduğu
yönünde bir karar veremeyeceği için (zira maddenin değişiklikten
sonraki şekli bu ihtimali ve imkanıtamamen ortadan kaldı
rmaktadı
r)
Anayasa’nı
n 152. maddesinde geçen “uygulanacak bir kanun hükmü”
kavramı
nıincelemek ihtiyacıortaya çı
kmaktadı
r.
Mahkememizin, bu davada 17. maddeyi uygulaması
nı
n söz
konusu olmadı
ğı
, dolayı
sı
yla, uygulanamayan bir madde nedeniyle
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
ndan bahisle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda
bulunmanı
n mümkün olmadı
ğıyönündeki bir görüş
e iş
tirak etmek
olanaksı
zdı
r. Zira yukardan beri özetlendiği üzere, görev konusu
kamu düzenindendir. Askeri mahkeme, yargı
lamanı
n her safhası
nda,
görevle ilgili kanun maddelerini tatbik etmekte, ancak görevsiz olduğu
kanaatine ulaşı
rsa, vereceği bir kararla bunu dı
şortama yansı
tmakta
yani bir anlamda ilân etmekte, aksi halde görevli olduğu noktası
nı(bu
noktada bir talep olmadı
kça) karara bağlamamaktadı
r. Yani
yargı
lamanı
n her safhası
nda, görevle ilgili diğer maddeler gibi 17.
madde de zı
mnen ve devamlıolarak uygulanmaktadı
r. Öte yandan
zaten değiş
iklikten sonraki hali ile madde metni askeri mahkemeye
maddeyi uygulama imkanı
nıtamamen kapatmı
ş
tı
r. Böylelikle, aksi
görüşün kabulü halinde bu maddenin Anayasal yargıönünde
incelenmesi imkansı
z olmaktadı
r ki, bir yasa maddesini ifade
tarzı
ndan kaynaklanan sebep veya sebeplerle Anayasa yargı
sıdı
şı
na
çı
karı
labilmesi ise yine Anayasa’nı
n 2. maddesinde ifade edilen,
Devletin dört temel prensibinden biri olan, “hukuk devleti prensibi” ile
bağdaş
mamaktadı
r. Neticeten maddenin davada “uygulanacak olan
bir kanun hükmü” olduğu sonucuna ulaş
ı
lmak gerekir.
Yukardan beri açı
klanan gerekçelerle, 13.10.1996 gün 22786
sayı
lıResmi Gazete’de yayı
nlanan Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve
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Yargı
lama Usulü Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair 4191 sayı
lı
Kanun’un 3 üncü maddesi ile değiş
tirilen 353 sayı
lıKanun’un 17 nci
maddesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
’nı
n 2 nci ve 37/1 inci
maddelerine aykı
rıolup olmadı
ğıhususunda Yüksek Mahkeme’ce bir
karar verilmesi istemiyle ekli evraklar iliş
ikte sunulmuş
tur.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
353 sayı
lıYasa’nı
n, 4191 sayı
lıYasa ile değişik, “Askerî
mahkemelerde yargı
lamayıgerektiren ilginin kesilmesi” başlı
klıiptali
istenilen 17. maddesi ş
öyledir:
“Madde 17- Askerî mahkemelerde yargı
lanmayıgerektiren
ilginin kesilmesi, daha önce iş
lenen suçlara ait davalara bu
mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak suçun; askerî bir
suç olmaması
, askerî bir suça bağlıbulunmamasıve sanı
k hakkı
nda
kamu davasıaçı
lmamı
şolmasıhalinde askerî mahkemenin görevi
sona erer.”
B- İ
lgili Yasa Kuralları
353 sayı
lıAskerî Mahkemeler Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulü
Kanunu’nun ilgili görülen kurallarışunlardı
r:
1- “Madde 9- Askerî mahkemeler kanunlarda aksi yazı
lı
olmadı
kça, asker kiş
ilerin askerî olan suçlarıile bunları
n asker kişiler
aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile
ilgili olarak iş
ledikleri suçlara ait dâvalara bakmakla görevlidirler.”
2- “Madde 10- Bu Kanunun uygulanması
nda aşağı
da yazı
lı
olanlar asker kişi sayı
lı
rlar:
A) Muvazzaf askerler:
Subaylar, askerî memurlar, askerî öğrenciler, astsubaylar,
erbaşlar ve erler.
B) Yedek askerler (Askerî hizmette bulunduklarısürece),
C) Millî Savunma Bakanlı
ğıveya Türk SilâhlıKuvvetleri kadro
ve kuruluş
ları
nda çalı
ş
an sivil personel,
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D) Askerî işyerlerinde çalı
ş
an ve İ
şKanununa tabi bulunan
işçiler,
E) Rı
zasıile Türk SilâhlıKuvvetlerine katı
lanlar,
F) Askerî yargıorganları
nca tutuklanmı
şveya hapsedilmişveya
askerî makamlarca muhafaza altı
na alı
nmı
şveya gözaltıedilmiş
kişiler.”
3- “Madde 11- Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin
aşağı
da yazı
lısuçları
na iliş
kin davaları
na bakarlar.
A) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93,
94, 95, 100, 101 ve 102 nci maddelerinde yazı
lısuçlar;
B) Birinci askerî yasak bölgeler içinde veya nöbet yerlerinde
karakollarda kı
ş
la ve karargâhlarda, askerî kurumlarda, yerleşme ve
konaklama amacı
yla kullanı
lan bina ve mahaller içinde askerlere fiilen
taarruzda bulunan, söven veya hakaret eden veyahut askerlik
görevine ilişkin işleri yapmaya veya yapmamaya zorlamak için ş
iddet
ve tehdide başvuranları
n Türk Ceza Kanununun bu fiillere iliş
kin 188,
190, 191, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 266, 267, 268, 269, 271, 272
ve 273 üncü maddelerinde gösterilen suçları
;
C) Nöbetçi, devriye, karakol, inzibat, askerî trafik, kolluk veya
kurtarma ve yardı
m görevi yapan askerlere (Umumî emniyet ve
asayiş
i korumaya iliş
kin önleyici ve adlî zabı
ta görevlerini ifa ettikleri
sı
rada jandarma subay, astsubay, erbaşve erleri hariç) karşıbu
görevleri yaptı
klarısı
rada iş
lenen yukarı
daki (B) fı
krası
nda yazı
lı
suçlar;
D) Devletin askerî kuvvetlerini tahkîr ve tezyif suçları
; (Bu fı
kra,
Anayasa Mahkemesi’nin 14.2.1978 gün, Esas 1977/130, Karar
1978/13 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir.)
E) Diğer kanunlar ile askerî mahkemelerde yargı
lanmaları
öngörülen suçlar.”
4- “Madde 12- Askerî mahkemelere ve adliye mahkemelerine
tabi kişiler tarafı
ndan bir suçun müş
tereken iş
lenmesi halinde eğer
suç Askerî Ceza Kanununda yazı
lı bir suç ise sanı
kları
n
yargı
lanmaları askerî mahkemelere; eğer suç Askerî Ceza
Kanununda yazı
lıolmı
yan bir suç ise adliye mahkemelerine aittir.”
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C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 37.- Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden
başka bir merci önüne çı
karı
lamaz.
Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden baş
ka bir merci
önüne çı
karma sonucunu doğuran yargıyetkisine sahip olağanüstü
merciler kurulamaz.”
D- İ
lgili Anayasa Kuralları
İ
lgili görülen Anayasa kurallarışöyledir:
1- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
2- “MADDE 145.- Askerî yargı
, askerî mahkemeler ve disiplin
mahkemeleri tarafı
ndan yürütülür. Bu mahkemeler, asker kiş
ilerin;
askerî olan suçlarıile bunları
n asker kiş
iler aleyhine veya askerî
mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak iş
ledikleri
suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemeler, asker olmayan kiş
ilerin özel kanunda
belirtilen askerî suçlarıile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri
sı
rada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karş
ı
işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemelerin savaşveya sı
kı
yönetim hallerinde hangi
suçlar ve hangi kişiler bakı
mı
ndan yetkili oldukları
; kuruluşlarıve
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gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargıhâkim ve savcı
ları
nı
n
görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.
Askerî yargıorganları
nı
n kuruluşu, iş
leyiş
i, askerî hâkimlerin
özlük iş
leri, askerî savcı
lı
k görevlerini yapan askerî hâkimlerin
mahkemesinde görevli bulundukları komutanlı
k ile iliş
kileri,
mahkemelerin bağı
msı
zlı
ğı
, hâkimlik teminatı
, askerlik hizmetinin
gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, ayrı
ca askerî hâkimlerin
yargıhizmeti dı
şı
ndaki askerî hizmetler yönünden askerî hizmetlerin
gereklerine göre teş
kilâtı
nda görevli bulunduklarıkomutanlı
k ile olan
ilişkilerini de gösterir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet
SEZER, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa YAKUPOĞLU ve Fulya
KANTARCIOĞLU’nun katı
lmaları
yla 17.12.1996 gününde yapı
lan ilk
inceleme toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin
esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
ve ilgili görülen yasa kuralları
, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
na dayanak
yapı
lan ve ilgili görülen Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
353 sayı
lıAskerî Mahkemeler Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulü
Kanunu’nun İ
kinci Bölümü’nde yer alan “Genel görev” başlı
klı9.
maddesinde, askerî mahkemelerin, kanunlarda aksi yazı
lıolmadı
kça,
asker kiş
ilerin askerî olan suçlarıile bunları
n asker kiş
iler aleyhine
veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili
olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli oldukları
; 10.
maddesinde kimlerin asker kiş
i sayı
lacağı
; 11. maddesinde de, askerî
mahkemelerin
asker
olmayan
kişilerin
hangi
davaları
na
bakabilecekleri belirtilmiştir.
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353 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu 17. maddesinde ise, askerî
mahkemelerde yargı
lanmayıgerektiren ilginin kesilmesinin, daha
önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini
değiş
tirmeyeceği, ancak suçun; askerî bir suç olmaması
, askerî bir
suça bağlıbulunmamasıve sanı
k hakkı
nda kamu davasıaçı
lmamı
ş
olması halinde askerî mahkemenin görevinin sona ereceği
açı
klanmı
ştı
r. Buna göre, asker kişinin bu sı
fatı
nı
n kalkması
, önceden
işlediği ve askerî yargı
ya tâbi bir suçtan dolayıaskerî mahkemede
dava açı
lması
na, davanı
n görülmesine engel olmamaktadı
r. Ancak bu
kişinin işlediği suç askerî suç değilse veya askerî suça bağlıdeğilse
veya asker kiş
i sı
fatı
nı
n sona erdiği tarihe kadar hakkı
nda kamu
davasıaçı
lmamı
şsa askerî mahkemenin görevi sona erecektir.
4191 sayı
lıYasa ile değiştirilmeden önce maddede, askerî
mahkemede yargı
lanmayıgerektiren ilginin kesilmesi halinde, ş
ayet
işlenen suç, askerî bir suç değilse veya askerî bir suça bağlı
bulunmuyorsa, soruş
turmaya başlanmı
ş olsa dahi askerî
mahkemenin görevinin sona ereceği kuralıyer almı
ş
ken, yapı
lan
değiş
iklikle, madde metninden “soruş
turmaya başlanmı
şolsa dahi”
sözcükleri çı
karı
larak “ve sanı
k hakkı
nda kamu davasıaçı
lmamı
ş
olması
”
sözcükleri
getirilmiş
tir.
Böylece,
17.
maddenin
değiş
tirilmesinden önce, asker kiş
inin bu sı
fatı
nı
n kalkmasıhalinde,
işlenen suçun askerî
suç olmamasıveya askerî suça bağlı
bulunmaması
, soruşturmaya baş
lanmı
şolsa dahi askerî mahkemenin
görevini sona erdirmekte iken, yapı
lan değişiklik sonucu suç, askerî
suç olmasa veya askerî bir suça bağlıbulunmasa bile askerlik
sı
fatı
nı
n kalkması
ndan önce hakkı
nda kamu davasıaçı
lmı
ş ise,
askerî mahkemenin görevi
devam etmekte, askerî mahkeme
görevsizlik kararıverememektedir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, yasaları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM
İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkonusunda, ilgililer taraf ı
ndan ileri
sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir. İ
stemle bağlı
kalmak koşuluyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararı
verebilir.
Mahkeme, itiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve
37.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı
nıileri sürmüş, ancak kural, ilgisi nedeniyle,
Anayasa’nı
n 10. ve 145. maddeleri yönünden de incelenmiş
tir.
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1- Anayasa’nı
n 145. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Anayasa’nı
n “Askerî yargı
” baş
lı
klı145. maddesinde, “Askerî
yargı
, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafı
ndan
yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin; askerî olan suçlarıile
bunları
n asker kiş
iler aleyhine veya askerî mahallerde yahut
askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak iş
ledikleri suçlara ait
davalara bakmakla görevlidirler. Askerî mahkemeler, asker olmayan
kişilerin özel kanunda belirtilen askerî suçlarıile kanunda gösterilen
görevlerini ifa ettikleri sı
rada veya kanunda gösterilen askerî
mahallerde
askerlere karş
ı iş
ledikleri suçlara da bakmakla
görevlidirler” denilerek askerî hizmetlerin yürütülmesindeki özellikler,
disiplinin korunması
, asker kişilerin astlı
k üstlük ilişkileri dikkate
alı
narak bu mahkemelerin görev alanıve asker olmayan kişilerin
hangi hallerde askerî mahkemelerde yargı
lanabilecekleri belirtilmiş
tir.
Buna göre, 353 sayı
lı Yasa’nı
n 9. maddesinde, askerî
mahkemelerin görevleri ve 11. maddesinde de asker olmayan
kişilerin bu mahkemelerde hangi suçlardan yargı
lanacaklarısayı
lmı
ş
,
17. maddesinde ise, askerî mahkemelerde yargı
lanmayıgerektiren
ilginin kesilmesi durumunda, askerî mahkemelerin görevlerinin hangi
hallerde sona ereceği veya devam edeceği açı
klanmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 145. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca, askerî
mahkemeler, asker olmayan kiş
ileri özel kanunda belirtilen askerî
suçlarıile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sı
rada veya
kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karşıişledikleri
suçları
yönünden yargı
layabileceklerinden, bu koş
ulları
n
gerçekleş
memesi durumunda görevsizlik kararıvereceklerdir. Oysa
353 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu 17. maddesinde 4191 sayı
lıYasa
ile yapı
lan değiş
iklikle, askerî mahkemede yargı
lamayı gerektiren
ilginin kesilmesi durumunda da, “sanı
k hakkı
nda kamu davası
açı
lmamı
şolması
” koş
ulu getirilerek yargı
lamanı
n devam etmesi
sağlanmı
ş
, böylece askerî mahkemelerin görev alanıAnayasa’nı
n
145. maddesine aykı
rıbiçimde genişletilmiş
tir. Sanı
k hakkı
nda kamu
davası
nı
n açı
lmı
ş olmasıkoş
ulunun, bir suça “askerî suç” veya
“benzer askerî suç” niteliği kazandı
rmayacağıaçı
ktı
r. Bu nedenle,
asker sı
fatısona eren kişinin askerî mahkemede yargı
lanması
sonucunu doğuran itiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 145. maddesine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
2- Anayasa’nı
n 10. Maddesi Yönünden İ
nceleme
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Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kiş
iye, aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün iş
lemlerinde kanun önünde eş
itlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar” denilmektedir.
Buna göre yasaları
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düş
ünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrı
lı
ğıgözetilemeyecek
ve bu nedenlerle, eş
itsizliğe yol açı
lmayacaktı
r. Bu ilkeyle, birbirlerinin
aynıdurumunda olanlara ayrıkuralları
n uygulanmasıve ayrı
calı
klıkişi
ve topluluklar yaratı
lmasıengellenmektedir. Yasa önünde eş
itlik,
herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez;
kimilerinin Anayasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen nedenlerle değiş
ik
kurallara bağlıtutulmalarıeş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaz. Durum
ve konumları
ndaki özellikler, kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik
kuralları ve değiş
ik uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
353 sayı
lıYasa’nı
n 4191 sayı
lıYasa ile değiştirilen itiraz
konusu 17. maddesine göre, askerî mahkemede
yargı
lamayı
gerektiren ilginin kesilmesi durumunda, sanı
ğa yüklenen suç, askerî
bir suç olmasa veya askerî bir suça bağlıbulunmasa bile şayet sanı
k
hakkı
nda kamu davasıaçı
lmı
ş ise askerî mahkemenin davaya
bakma görevi devam edecek, kamu davasıaçı
lmamı
şise görevi sona
erecektir. Böylece, askerî mahkemelerde yargı
lamayıgerektiren
ilginin kesilmesi halinde, diğer koşulları
n yanı
sı
ra “sanı
k hakkı
nda
kamu davasıaçı
lmamı
şolması
” koş
ulu getirilerek aynıtür suçu aynı
tarihte iş
leyen ve böylece hukuksal durumlarıaynıolan kişiler
arası
nda farklı
lı
k yaratı
lmı
ştı
r. Bu nedenle, hukuksal durum ve
konumlarıaynıolan kiş
ilerin, hakları
nda kamu davasıaçı
lmı
şveya
açı
lmamı
şolması
na göre farklıkurallara bağlıtutulmaları
, eş
itlik
ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturmaktadı
r. Kuralı
n iptali gerekir.
3- Anayasa’nı
n 2. ve 37. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Baş
vuru kararı
nda, 353 sayı
lıYasa’nı
n 17. maddesinde yapı
lan
değiş
iklikle, sanı
ğı
n doğal hakîminden uzaklaş
tı
rı
lı
p, görevsiz bir
mahkemede yargı
lanmak zorunluluğunda bı
rakı
ldı
ğı
, böylece itiraz
konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 37. ve 2. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmektedir.

178

Anayasa’nı
n “Kanunî hâkim güvencesi” baş
lı
ğı
nıtaşı
yan 37.
maddesinde, “Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden baş
ka bir
merci önüne çı
karı
lamaz” denilmektedir.
Askerî mahkemelerin görevleri, Anayasa’n ı
n 145. ve 353 sayı
lı
Yasa’nı
n 9. maddelerinde belirlenmiş
tir. Buna göre, kişilerin asker kişi
sı
fatı
yla yargı
lanmaları
, askerî mahkemelerin görev alanı
na
girmektedir. Sanı
ğı
n asker kişi sı
fatısona erdiğinde, atı
lısuç askerî
suç değilse veya askerî suça bağlıbulunmuyorsa askerî mahkemede
yargı
lamanı
n gereği kalmayacağı
ndan, doğal görevli yargıyeri olan
adlî yargıyerinde yapı
lmasıgerekmektedir. Asker kişi sı
fatısona eren
sanı
k hakkı
nda askerî mahkemenin görevinin devamı
nı
, kamu davası
açı
lmı
şolmasıkoşuluna bağlıtutan itiraz konusu kural, suç işleyen bir
kişinin hangi mahkemede yargı
lanacağı
nıönceden ve kesin olarak
bilmesini gerektiren doğal hâkim güvencesine iliş
kin Anayasa’nı
n 37.
maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Anayasa’nı
n 2. maddesine göre, Cumhuriyetin temel ilkeleri
arası
nda sayı
lan hukuk Devleti, insan hakları
na saygı
lıve bu hakları
koruyan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle
kendini yükümlü sayan, bütün iş
lem ve eylemleri yargıdenetimine
bağlıolan Devlettir. Böyle bir düzenin kurulması
, yasama, yürütme
ve yargıalanı
na giren tüm işlem ve eylemlerin hukuk kurallarıiçinde
kalması
, temel hak ve özgürlüklerin, Anayasal
güvenceye
bağlanması
yla olanaklı
dı
r.
Doğal hâkim güvencesi, hukuk devletinin olmazsa olmaz
koş
ulları
ndan biri olduğunda kuşku yoktur. Bu nedenle, doğal hâkim
ilkesini ihlâl eden itiraz konusu kural, hukuk devleti ilkesine de
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN ve Mahir Can ILICAK,
tümcenin tümünün iptali gerektiği yolunda değişik gerekçe ile bu
görüşlere katı
lmı
şlar, Güven Dİ
NÇER, Mustafa BUMİ
N, Lütfi F.
TUNCEL ile Mustafa YAKUPOĞLU bu görüşlere katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- SONUÇ
9.10.1996 günlü, 4191 sayı
lı“Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargı
lama Usulü Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un
3. maddesiyle değiş
tirilen 353 sayı
lıYasa’nı
n 17. maddesinin ikinci
tümcesinde yer alan “... ve sanı
k hakkı
nda kamu davasıaçı
lmamı
ş
olması
...” sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
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Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN ile Mahir Can ILICAK’ı
n
“Tümcenin tümünün iptali gerektiği” yolundaki değişik gerekçeleri,
Güven Dİ
NÇER, Mustafa BUMİ
N, Lütfi F. TUNCEL ile Mustafa
YAKUPOĞLU’nun karş
ı
oyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 1.7.1998
gününde karar verildi.

Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/74
: 1998/45

Askerî Yargıbaş
lı
klıAnayasa’nı
n 145. maddesinin birinci
fı
krası
nda “Askerî yargı
, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri
tarafı
ndan yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin; askerî olan
suçlarıile bunları
n asker kiş
iler aleyhine veya askerî mahallerde
yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak iş
ledikleri suçlara ait
davalara bakmakla görevli” olduklarıbelirtilmiş
tir. Maddenin ikinci
fı
krası ise asker olmayan kişilerin askerî mahkemelerde
yargı
lanmaları
nı düzenlenmekte olup bu dava ile ilgisi
bulunmamaktadı
r.
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Bu anayasal düzenleme ile askerî mahkemeler,
a) Asker kişilerin askerî olan suçları
na
b) Asker kişilerin asker kişiler aleyhine iş
ledikleri suçları
na
c) Asker kiş
ilerin askerî mahallerde iş
ledikleri suçları
na
d) Asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak
işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.
Suç tarihinde muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan sanı
k
erin, kendisi gibi muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan mağduru,
koğuş
ta bulunduğu sı
rada askerlik hizmeti nedeniyle kendisine
verilmişbulunan piyade tüfeği ile, öldürücü nahiyesine ateşetmek
suretiyle öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası
yla askerî mahkemede
kamu davasıaçı
lmı
ş
tı
r.
İ
ş
lendiği iddia olunan bu suçtan dolayıyargı
lama görevinin,
Suçun, asker kişi tarafı
ndan asker kişi aleyhine askerî mahalde
işlenmiş olmasıkarş
ı
sı
nda, askerî mahkemelere ait bulunduğu
kuş
kusuzdur.
Bu Anayasal düzenleme karş
ı
sı
nda, suç tarihinden sonra
sanı
ğı
n terhis olarak asker kişi sı
fatı
nıkaybetmesinin; görevli
mahkemenin değiş
mesine neden olmasımümkün değildir.
357 sayı
lıYasa’nı
n değiş
ik 17. maddesinin birinci tümcesi
Anayasa’ya uygun olarak “Askerî Mahkemeler yargı
lanmayı
gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce işlenen suçlara ait davalara bu
mahkemelerin bakma görevini değiş
tirmez.” şeklinde düzenlemiş
iken, ikinci tümce ile Anayasa’nı
n 145. maddesinin öngördüğü
düzenlemenin dı
şı
na çı
kı
larak “Ancak suçun askerî bir suç olmaması
,
askerî bir suça bağlıbulunmamasıve sanı
k hakkı
nda kamu davası
açı
lmamı
ş olmasıhalinde askerî mahkemenin görevi sona erer”
şeklinde yasalaştı
rı
lmı
ştı
r.
Burada önemli olanı
n suç tarihinde askerî mahkemenin görevli
olup olmadı
ğı
dı
r. Suç tarihinde askerî yargıgörevli ise statü değişikliği
yargı
lamayıgerektiren ilginin kesilmesine neden olamaz.
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Tabiî Hâkim ilkesi veya 1961 Anayasası
’nı
n 32. maddesinde
belirtilen “Tabii YargıYolu” ile 1982 Anayasası
’nı
n 37. maddesindeki
“Kanunî Hâkim Güvencesi” arası
nda anlam ve kapsam bakı
mı
ndan
hiçbir fark yoktur.
Bu ilke genel olarak herhangi bir suçtan sanı
k kişinin suç
işlenmeden önce hangi mahkemede yargı
lanacağı
nı
n belli olmasıve
suç işlendikten sonra yargı yerinin değiş
memesi
ş
eklinde
tanı
mlanabilir. Yargı
da tarafsı
zlı
ğı
n ve adaletin sağlanması
nda önemli
etkisi olan ve uluslararasıbelgelerde de yer bulan bu ilkenin
zedelenmesi ve kı
smen de olsa gözardıedilmesi hukuka uygun
değildir.
Anayasa’nı
n 145. maddesinin ikinci fı
krasıasker olmayan
kişilerin askerî mahkemelerde yargı
lanmasıile ilgili olup yukarda
açı
klandı
ğıgibi asker kişinin asker kişi aleyhine veya asker kiş
ilerin
askerî mahallerde işledikleri suçlardan yargı
lama görevini belirleyen
bir kural değildir.
Bu nedenlerle, 357 sayı
lıYasa’nı
n değiş
ik 17. maddesi’nin
ikinci tümcesi Anayasa’nı
n 2., 37. ve 145. maddesinin birinci fı
krası
na
aykı
rı olduğundan, tümcenin iptali gerekirken, “sadece sanı
k
hakkı
nda kamu davasıaçı
lmamı
şolması
” sözcükleriyle sı
nı
rlıolarak
iptali yolunda oluş
an çoğunluk kararı
na katı
lmı
yoruz.

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mahir Can ILICAK

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/74
: 1998/45

353 sayı
lıAskerî Mahkemeler Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulü
Kanunu’nun değişik 17. maddesinin ikinci tümcesinde yer alan, “... ve
sanı
k hakkı
nda kamu davasıaçı
lmamı
ş olması...” sözcüklerinin
iptaline ilişkin karara aşağı
da açı
klanan nedenlerle katı
lmı
yoruz.
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Anayasa’nı
n 145. ve 353 sayı
lıAskerî Mahkemeler Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulü Kanunu’nun 9. maddesine göre, askerî mahkemeler;
kanunlarda aksi yazı
lıolmadı
kça, asker kişilerin askerî olan suçlarıile
bunları
n asker kiş
iler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik
hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara
bakmakla görevlidirler. Öte yandan 353 sayı
lı Kanun’un 10.
maddesinde, asker kiş
ilerin kimler olduğu açı
klandı
ktan sonra, 11.
maddesinde de, asker olmayan kiş
ilerin askerî mahkemelerde
yargı
lanmaları
nıgerektirecek eylemler sayı
lmı
ş
tı
r. 1412 sayı
lıCeza
Muhakemeleri Usulû Kanunu’nun 6. maddesinde de, benzer
düzenlemeye yer verilmiş
tir.
Öğretide doğal hakim ilkesi, bir suç iş
lenmeden önce, yargı
lama
yeri olarak neresi gösterilmişse, suçu işleyen sanı
ğı
n o yerde
yargı
lanmasıolarak tanı
mlanmakta, baş
ka bir anlatı
mla, herkesin,
önceden belli edilen yargıyerinden başka yerde yargı
lanmasıtabii
hakim ilkesine aykı
rıbulunmaktadı
r. Dolayı
sı
yla kural olarak bir sivilin
adlî yargıyerinde, bir askerîn de askerî yargıyerinde yargı
lanması
tabii hakim ilkesine uygun düş
mektedir.
Anayasa’nı
n 145., 353 sayı
lıAs.YUK’nun 9. ve CMUK’nun 6.
maddeleri birbirini teyid edecek şekilde askerî yargı
nı
n görev alanı
nı
belirlemektedir. Buna göre kural olarak, asker kişilerin askerî suçları
ile, bunları
n asker kiş
iler aleyhine veya askerî mahallerde yahut
askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak iş
ledikleri suçlara ait
davalara askerî mahkemelerde bakı
lı
r.
Bu kuralı
n istisnası
, 353 sayı
lıAs.YUK’nun 17. maddesinde
gösterilmiştir. Bu maddeye göre, askerî yargı
da yargı
lanmayı
gerektiren ilginin kesilmesi, (istifa, emeklilik, tard) daha önce işlenen
suçlara ait davalara askerî mahkemelerin bakma görevini
değiş
tirmez. Kural, suçun askerî bir suç olmamasıveya askerî bir
suça bağlıbulunmamasıhalinde bu görev sona erer ş
eklinde iken,
9.10.1996 gün ve 4191 sayı
lıKanun’la, “askerî bir suç olmaması
,
askerî bir suça bağlıbulunmamasıve sanı
k hakkı
nda kamu davası
açı
lmamı
ş olmasıhalinde askerî mahkemenin görevi sona erer”
şeklinde değiş
tirilmiş
tir. Bu yasa değişikliğinin amacıgerekçesinde de
vurgulandı
ğıüzere, açı
lmı
şve sonuçlanmak üzere olan bir davanı
n,
bir başka yargıyerine gönderilmesini, iş
in uzaması
nıönlemektir. Bu
değiş
iklik, tabii hakim ilkesine aykı
rıolmak bir yana, asker kiş
ilerin
mümkün olduğunca tabii mahkemeleri olan askerî yargı
da
yargı
lanması
nı sağlamaktadı
r. Dolayı
sı
yla tabii hakim ilkesine
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aykı
rı
lı
k değil, bu ilkenin gerçekleş
mesini sağlamaya dönük bir
düzenleme söz konusudur.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
ndan, iptali yolundaki çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Üye
Mustafa BUMİ
N
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Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1998/36
: 1998/49
: 20.7.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay İ
dari Dava Daireleri
Genel Kurulu
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 4.12.1984 günlü, 3096 sayı
lı“Türkiye
Elektrik Kurumu Dı
şı
ndaki Kuruluşları
n Elektrik Üretimi, İ
letimi,
Dağı
tı
mıve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkı
nda Kanun”un 3.
maddesinin, Anayasa’nı
n 5., 7., 35., 167. ve 172. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
I- OLAY
Bakanlar Kurulu’nun 13.11.1996 günlü, 96/8811 sayı
lıkararı
nı
n
iptaline ilişkin Danı
ş
tay Onuncu Daire kararı
nıtemyizen inceleyen
Danı
ştay İ
dari Dava Daireleri Genel Kurulu, 3096 sayı
lıYasa’nı
n 3.
maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“... 3096 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesine ve 3096 sayı
lıYasanı
n
10 uncu maddesine dayanı
larak çı
karı
lan 16.8.1985 tarihli ve 85/9800
sayı
lıkararname eki yönetmeliğe istinaden 9.10.1991 günlü, 91/2325
sayı
lıBakanlar Kurulu Kararıile davacışirket sözkonusu yönetmeliğin
2 nci maddesinde belirtilen 4 üncü görev bölgesinde (Aydı
n, Denizli,
Muğla) 30 yı
l süreyle elektrik üretimi, iletimi, dağı
tı
mıve ticareti
yapmakla görevlendirilmiş, ancak yine 3096 sayı
lıYasanı
n 3 üncü
maddesine dayanarak görevlendirmeye iliş
kin Bakanlar Kurulu Kararı
13.11.1996 günlü, 96/8811sayı
lıBakanlar Kurulu Kararıile iptal
edilmiş
tir.
Uyuş
mazlı
ğı
n çözümünde 3096 sayı
lıYasanı
n 3 üncü maddesi
uygulanacak “kanun hükmü” niteliğinde bulunduğundan sözkonusu
hüküm Anayasa yönünden incelenmesine geçildi.
3096 sayı
lı“Türkiye Elektrik Kurumu Dı
şı
ndaki Kuruluşları
n
Elektrik Üretimi, İ
letimi, Dağı
tı
mıve Ticareti İ
le Görevlendirilmesi
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Hakkı
nda Kanun”un “Görevin Verilmesi” baş
lı
klı3 üncü maddesi
“Elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş olan sermaye
şirketlerine: Devlet Planlama Teş
kilatı
nı
n görüşünü havi Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, önceden
yönetmelikle belli edilmişgörev bölgelerinde elektrik üretim, iletim ve
dağı
tı
m tesisleri kurulmasıve iş
letilmesi ile ticaretinin yaptı
rı
lması
na
karar verebilir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
, Bakanlar Kurulu Kararıile
belirlenen çerçeve içerisinde ilgili görevli şirketle sözleşme akdeder”
hükmünü içermektedir.
Yasanı
n devam eden maddelerinde üretim, iletim ve dağı
tı
m
tesislerinin işletme hakları
nı
n görevli ş
irketlere verilmesine Bakanlar
Kurulu tarafı
ndan karar verilebileceği, görevlendirme süresi, görevin
sona ermesi, tarife esasları
, kamulaştı
rma gibi hususlar düzenlenmiş
ve 10 uncu maddesinde de uygulamanı
n ayrı
ntı
larıgerek 3 üncü
maddede adı geçen yönetmelik ve gerekse yasa gereğince
çı
karı
lacak uygulama yönetmeliğine bı
rakı
lmı
ştı
r.
Kamu hizmetlerinin özel kiş
ilere gördürülmesi usullerinden olan
imtiyaz usulü, düzenli ve sürekli kamu hizmetlerinin kurulmasıve
işletilmesinin maliyeti kendisi tarafı
ndan karşı
lanmak ve hizmetten
faydalananlardan, belirlenmesinde idarenin etkinliği sağlanan tarife
çerçevesinde, ücret tahsil etmek ve bu hizmetle yükümlü tutulmak
üzere kar ve zararıkendisine ait olarak özel kiş
ilere gördürülmesi
olarak tanı
mlanabilir.
Özel kiş
ilerin elektrik üretim, iletim, dağı
tı
m ve ticareti ile
görevlendirilmeleri, elektrik üretim tesisleri kurma ve iş
letme izni
verilmesi ve görev bölgelerindeki tesislerin işletme hakları
nı
n görevli
şirkete devredilmesinin imtiyaz teş
kil ettiği ve bu hizmetlerin
gördürülmesinin özel kiş
ilere ancak imtiyaz sözleşmesiyle
devredilebileceği Anayasa Mahkemesi ve Danı
ş
tay içtihatları
yla
belirlenmiştir.
3096 sayı
lıYasa; finansman sorunlarıveya sosyal, ekonomik
ve politik tercihlerin gereklerinden dolayı
, tam rekabet piyasası
koş
ullarıiçerisinde değerlendirilemeyen ve imtiyaz teşkil eden elektrik
üretim, iletim, dağı
tı
m ve ticareti iş
inin özel sektöre gördürülmesine
ilişkin bir düzenlemedir.
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Kamu varlı
klarısatı
ş, kiralama, iş
letme hakkı
nı
n devredilmesi,
üzerlerinde mülkiyetin gayri aynî hak kurulmasıve işin gereğine
uygun diğer sözleş
melerle özelleş
tirilebilir elektrik hizmetlerin 3096
sayı
lıYasanı
n 3 üncü maddesinde öngörülen ş
ekilde özel hukuk tüzel
kişilerine gördürülmesi hizmetlerin özelleş
tirilmesi, 3 üncü maddeye
göre görevlendirilecek ş
irkete aynıYasanı
n 5 inci maddesine göre
işletme hakları
nı
n devredilmesi ise tesislerin özelleştirilmesi
niteliğindedir. Nitekim 4046 sayı
lıÖzelleş
tirme Uygulamaları
nı
n
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un 18 inci
maddesinde de işletme hakkı
nı
n devredilmesi bir özelleştirme
yöntemi olarak öngörülmüş
tür.
Elektrik hizmetlerinin, görevlendirme kararı
, görev sözleşmesi
(imtiyaz sözleşmesi), iş
letme hakkı
nı
n devredilmesi silsilesiyle özel
hukuk tüzel kişilerine gördürülmesi (özelleş
tirilmesi) prosedüründe
Anayasal ilkelere bağlıkalı
nmasızorunludur.
Devletleştirmenin tersi bir iş
lem olan özelleş
tirmede,
devletleş
tirme için Anayasa’da öngörülen şekilde, yasama organı
nı
n
düzenleme yapmasıgerekmektedir. Yasama organı
nı
n bu yetkisini
tamamen yürütme organı
na terketmesine Anayasanı
n 7 nci maddesi
gereğince olanak yoktur. Yasama organıancak yasada temel
kurallarıkoyarak, yetkinin ölçü ve sı
nı
rları
nıbelirleyerek yürütme
organı
na yetki verebilir.
3096 sayı
lıYasanı
n 1 inci maddesinde “Amaç” başlı
ğıaltı
nda
getirilen hüküm nedeniyle, Bakanlar Kurulunun 3 ncü maddeye göre
bir yabancışirketi görevlendirme yetkisi bulunmaktadı
r. Ancak elektrik
üretimi, iletimi ve dağı
tı
mıgibi stratejik önemi olan alanlara
yabancı
ları
n girmesi güvenlik, bağı
msı
zlı
k ve ekonomik yönlerden
sakı
ncalıolabilir. Zira bu tür hizmetler ülke güvenliği ile yakı
ndan
ilgilidir.
Esasen görevlendirmeyle kamu mülkiyeti yönünden sı
nı
rlamalar
da getirilmektedir. Oysa yasada yabancışirketlere bu görevin
verilmesi ile ilgili olarak karş
ı
lı
klı
lı
k ilkesi gözetilerek yapı
lacak
uygulama ve sı
nı
rlamalara iliş
kin bir düzenleme de bulunmamaktadı
r.
Öte yandan, Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek şirket
belirlenirken Anayasa’nı
n 167 nci maddesi gereğince tekelleş
menin
önlenmesi açı
sı
ndan alı
nacak tedbirlerle ilgili olarak yasada bir
hüküm getirilmemiştir.
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Görevlendirme sonucu kamu tekelinin yerini özel tekelin alacağı
açı
ktı
r. Bu durumda devletin karı
ş
ma olanağıortadan kalkacağı
ndan
gerekli önlemler alı
nmadı
ğı
nda fiyat, kalite v.s. yönünden
olumsuzluklar doğabilecektir. Bu itibarla gerçek ve tüzel kişilerin
uyacağıkoş
ullar ile devletçe yapı
lacak gözetim ve denetimin ilke ve
yöntemlerinin, uygulanacak yaptı
rı
mları
n yasada belirlenmesi
zorunludur.
Anı
lan Yasanı
n 2 nci maddesi ‘kapsam” baş
lı
ğıaltı
nda, bu
Yasanı
n Türkiye Elektrik Kurumu dı
şı
nda elektrik üretimi, iletimi,
dağı
tı
mıve ticareti görevinin verilmesi ile sözleş
me yapı
lması
, süre,
tarife ve görevin sona ermesinin şekil ve esasları
nıkapsadı
ğı
nı
belirtmekte ise de: elektrik üretim, iletim, dağı
tı
m ve ticaretinin özel
kişilere gördürülmesi konusunda sadece yetkilendirmede bulunulmuş
,
Yasayla belirlenmesi gereken konular yönetmeliğe, Bakanlı
ğı
n
takdirine ve sonuçta uygulamaya bı
rakı
lmı
ştı
r. Yasada imtiyazı
n
hangi şirkete hangi yöntemle verileceğinin, kamu varlı
ğı
nı
n değerinin
ve karşı
lı
ğı
nda verilecek imtiyazı
n oran, usul ve esasları
nı
n tesbitine
ilişkin hiçbir hüküm yer almamı
ş
tı
r. Yasanı
n 3 üncü maddesiyle Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
’na görevlendirilmesini istediği şirketi
Bakanlar Kuruluna teklif etme yetkisi tanı
nmı
ş, ancak Bakanlı
ğı
n bu
şirketi hangi usul ve ölçütlere göre belirleyeceği konusunda yasada
düzenleme yapı
lmamı
ş
tı
r.
Usul ve esasları
n Yasa’da öngörülmemiş olmasıyürütme
organı
na geniş bir takdir alanıve hareket serbestisi tanı
makta,
özellikle açı
klı
k ve rekabetin sağlanması
nda uygulamada sorunlar
doğmaktadı
r.
Anı
lan 3 üncü maddede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
’nı
n
görevlendirilmişşirketle Bakanlar Kurulu Kararıile belirlenen çerçeve
içerisinde sözleşme aktedeceği hükmüne yer verilmişolması
na karş
ı
n
bu çerçevenin hangi unsurlarıiçerdiği belli edilmemiş
tir. Sözleşmelere
ilişkin usul ve ş
ekil ş
artlarıyasada gösterilmemiştir. Oysa bütün bu
hususlar aynızamanda taraflar için bir güvencedir.
Bu haliyle Bakanlar Kurulu’nun görevlendirme işleminin hiçbir
güvencesi, sonucu ve yaptı
rı
mı olmamakta, sorun tamamen
sözleş
me aşaması
na ve Bakanlı
ğı
n takdirine bı
rakı
lmaktadı
r. Temel
esaslara yasada yer vermeyerek elektrik hizmetlerinin imtiyaz
usulüyle özel kişilere gördürülmesinin tamamen idarenin takdirine
bı
rakı
lmasıAnayasa kurallarıaçı
sı
ndan kabul edilemez niteliktedir.
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3096 sayı
lıYasanı
n 3 üncü maddesine göre görevlendirilecek
olan ve daha sonra görevlendirilmişbu ş
irkete aynıYasanı
n 5 inci
maddesine göre görevlendirildiği bölgedeki kurulu ve kurulacak kamu
tesislerinin işletme hakları
nı
n devredilebilecek olması
na karş
ı
n,
Yasada ne bedel tesbiti ne de işletme hakkı
nı
n devrinde uygulanacak
ilkelere de yer verilmemiş
tir.
3096 sayı
lıYasa ve anı
lan Yasanı
n 3 üncü maddesi ile ilgili
olarak yukarı
da yapı
lan değerlendirmeler Anayasa Mahkemesince
benzer konularda verilen kararlarda da vurgulanmı
ş
tı
r.
(10.9.1994 günlü ve 22047 sayı
lıResmi Gazetede yayı
mlanan
7.7.1994 günlü, E:1994/49, K: 1994/45-2 sayı
lıkarar)
(20.3.1996 günlü ve 22586 sayı
lıResmi Gazetede yayı
mlanan
28.6.1995 günlü, E: 1994/71, K: 1995/23 sayı
lıkarar)
(24.1.1995 günlü ve 22181 sayı
lıResmi Gazetede yayı
mlanan
9.12.1994 günlü, E: 1994/43, K: 1994/42-2 sayı
lıkarar)
(28.1.1995 günlü ve 22185 sayı
lıResmi Gazetede yayı
mlanan
22.12.1994 günlü, E: 1994/70, K: 1994/65-2 sayı
lıkarar)
(8.8.1997 günlü ve 23074 sayı
lıResmi Gazetede yayı
mlanan
9.4.1997 günlü, E: 1997/35, K: 1997/45 sayı
lıkarar)
- Yürürlüğün durdurulmasıgerekliliği
Anayasa Mahkemesinin ilk kez 509 sayı
lıKanun Hükmünde
Kararname
Hakkı
nda
açı
lan
iptal
davası
nda
“yürürlüğün
durdurulması
” kararıaldı
ğıve bugüne kadar birçok davada bu kararı
verdiği bilinmektedir.
Anayasa Mahkemesi, yürürlüğü durdurma kararıile hukuka
aykı
rı
lı
k ve telafisi mümkün olmayan zararlarıönlemenin yanı
nda ve
bunlardan daha önemli olarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal
kararları
nı
n uygulanamaz hale gelmemesini sağlamaya çalı
ş
maktadı
r
ve bu “hukuk devleti” açı
sı
ndan vazgeçilmez bir önem taşı
maktadı
r.
Uyuş
mazlı
k konusu olayda iptali istenen Yasa’ya dayanı
larak
davacı
nı
n elektrik hizmetlerinin üretimi, iletimi, dağı
tı
m ve ticareti
konusunda görevlendirilmesine iliş
kin Bakanlar Kurulu kararıiptal
edilmiş
, daha sonra aynıYasa’ya dayanı
larak birçok baş
ka şirket
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hakkı
nda aynıkonuda görevlendirilme işlemleri tesis edilmişolup,
sonraki bu görevlendirme işlemlerine karşıilk derecede Danı
ş
tay
nezdinde açı
lmı
şiptal davalarıbulunmaktadı
r. Ayrı
ca görevlendirme
kararı
ndan sonra aktedilecek görevlendirme sözleş
melerinin imtiyaz
sözleş
mesi niteliğinde olması nedeniyle Danı
ş
tay incelemesine
gönderilmişbulunmaktadı
r.
Söz konusu olgular ve Anayasa’nı
n 152 nci maddesinin 3 üncü
fı
krası hükmü nedeniyle 3096 sayı
lı Yasa’nı
n iptali istenen
maddesinin öncelik ve ivedilikle yürürlüğünün durdurulmasıönem
taşı
maktadı
r.
Belirtilen hukuksal duruma göre: Türkiye Elektrik Kurumu
Dı
şı
ndaki Kuruluşları
n Elektrik Üretimi, İ
letimi, Dağı
tı
mıve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakkı
ndaki 3096 sayı
lıKanun’un uyuş
mazlı
kta
uygulanacak 3 üncü maddesi Anayasa’nı
n 5., 7., 35., 167. ve 172.
maddelerine aykı
rıgörülmüştür.
Açı
klanan nedenlerle ve bir davaya bakmakta olan
mahkemenin, o dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun Anayasa’ya
aykı
rıolduğu kanı
sı
na götüren görüş
ünü açı
klayan kararıile Anayasa
Mahkemesi’ne başvurması gerektiğini düzenleyen 2949 sayı
lı
Kanun’un 28. maddesinin 2 nci fı
krasıgereğince 3096 sayı
lıYasa’nı
n
3 üncü ve bu maddenin iptali üzerine uygulama olanağıkalmayacak
diğer maddelerinin öncelikle yürürlüklerinin durdurulmasıve daha
sonra iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması
na karar
verilmiş
tir.”
III- YASA METİ
NLERİ
İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
4.12.1984 günlü, 3096 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenilen 3. maddesi
şöyledir:
“Madde 3- Elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuşolan
sermaye şirketlerine; Devlet Planlama Teş
kilatı
nı
n görüşünü havi
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine, Bakanlar
Kurulu, önceden yönetmelikle belli edilmişgörev bölgelerinde, elektrik
üretim, iletim ve dağı
tı
m tesisleri kurulmasıve
işletilmesi ile
ticaretinin, yaptı
rı
lması
na karar verebilir.
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı
, Bakanlar Kurulu Kararıile
belirlenen çerçeve içerisinde ilgili görevli ş
irketle sözleşme akdeder.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
yapı
lan toplantı
da, Mahkeme’nin iptalini istediği kuralı
n bakmakta
olduğu davada uygulanı
p uygulanmayacağı sorunu öncelik
taşı
dı
ğı
ndan, ilk inceleme raporu, dava dosyasıve ekleri ile iptali
istenen kural, bunları
n gerekçeleriyle diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği düş
ünüldü :
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddî
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne baş
vurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
şve mahkemenin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralı
ndan amaç, davanı
n
değiş
ik evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
Davacış
irketin, yönetmelikle belirlenmiş görev bölgesinde
elektrik üretimi, iletimi, dağı
tı
mıve ticaretini yapmak istemiyle
başvuruda bulunduğu, konuya iliş
kin fizibilite raporu hazı
rlayarak
Bakanlı
ğa sunduğu, raporun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
’nca
uygun bulunduğu ve ş
irketin görevlendirilmesine iliş
kin 9.10.1991
tarih ve 91/2325 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
nı
n tesis edildiği, ancak
görev verme sözleşmesi imzalanmayarak, dava konusu Kararname
ile görevlendirme kararı
nı
n geri alı
ndı
ğıanlaş
ı
lmaktadı
r.
İ
tiraz yoluna baş
vuran Danı
ştay İ
dari Dava Daireleri Genel
Kurulu, 3096 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinin tamamı
nı
n iptalini
istemiş
tir.
İ
tiraz konusu 3. maddede, “Elektrikle ilgili hizmet vermek üzere
kurulmuş olan sermaye şirketlerine; Devlet Planlama Teş
kilatı
nı
n
görüşünü havi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine,
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Bakanlar Kurulu, önceden yönetmelikle belli edilmiş görev
bölgelerinde, elektrik üretim, iletim ve dağı
tı
m tesisleri kurulmasıve
işletilmesi ile ticaretinin, yaptı
rı
lması
na karar verebilir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
, Bakanlar Kurulu kararıile
belirlenen çerçeve içerisinde ilgili görevli şirketle sözleşme akdeder”
denilmektedir. Bakanlar Kurulu, 3096 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesine
dayanarak aldı
ğı9.11.1991 günlü, 91/2325 sayı
lıkararla davacı
şirketi kimi illerde otuz yı
l süre ile elektrik üretimi, iletimi, dağı
tı
mıve
ticaretini yapmakla görevlendirmiş; 13.11.1996 günlü, 96/8811 sayı
lı
kararla da bu görevlendirmeye iliş
kin kararıgeri almı
ş
tı
r. Davacı
şirket, Danı
ştay Onuncu Dairesi’ne geri alma işleminin iptali istemiyle
başvurarak Bakanlar Kurulu’nun 96/8811 sayı
lıgeri alma kararı
nı
n
iptalini istemiştir.
Danı
ş
tay Onuncu Dairesi’nce verilen kararda, 3096 sayı
lı
Yasa’nı
n 3. maddesine dayanı
lmamı
ş
, uyuşmazlı
k, idari işlemlerin
geri alı
nması
na iliş
kin İ
dare Hukuku ilkelerine göre çözümlenmiş
tir.
Bu durumda, 3096 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesi Danı
ş
tay İ
dari Dava
Daireleri Genel Kurulu’nda görülmekte olan davada uygulanacak
kural değildir.
Açı
klanan nedenle, Anayasa’nı
n 152. maddesi ile 2949 sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda
Kanun’un 28. maddesine uygun olmayan baş
vurunun reddi gerekir.
V- SONUÇ
4.12.1984 günlü, 3096 sayı
lı“Türkiye Elektrik Kurumu Dı
şı
ndaki
Kuruluş
ları
n Elektrik Üretimi, İ
letimi, Dağı
tı
mı ve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakkı
nda Kanun’un 3. maddesi bakı
lmakta olan
davada uygulanacak kural olmadı
ğı
ndan, bu maddeye iliş
kin itirazı
n
Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE, Ahmet Necdet SEZER,
Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ile Ali HÜNER’in,
“Maddenin bakı
lmakta olan davada uygulanacak kural olduğu”
yolundaki karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 20.7.1998 gününde
karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F.TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/36
: 1998/49

Bakı
lmakta olan davada, davacı
, 9.10.1991 gün ve 91/2325
sayı
lıBakanlar Kurulu kararıile elektrik üretim, iletim ve dağı
tı
m
konuları
nda ticaret yapmak üzere görevlendirildiğini, aradan uzun
süre geçmesine karş
ı
n, buna iliş
kin sözleş
menin yapı
lmadı
ğı
nı
, daha
sonra Bakanlar Kurulu’nun 3.11.1996 günlü, 96/8811 sayı
lıkararıile
görevlendirilmenin iptal edildiğini ileri sürerek, bu karar ile bunun
dayanağı
nıoluşturan Yönetmeliğin çı
karı
lması
na iliş
kin 14.11.1996
gün ve 96/8810 sayı
lıBakanlar Kurulu kararı
nı
n iptalini istemiş
tir.
Danı
ş
tay 10. Dairesi, görevlendirmenin geri alı
nması
na iliş
kin
96/8811 sayı
lıBakanlar Kurulu kararı
nıiptal etmiş, Yönetmeliğin
çı
karı
lması
na iliş
kin Bakanlar Kurulu kararı
nı
n iptali istemini ise
reddetmiş
tir. 10. Daire’nin bu kararı
nı
n Danı
ştay İ
dari Dava Daireleri
Genel
Kurulu’nda temyizen görüşülmesi sı
rası
nda 3096 sayı
lı
Yasa’nı
n 3. maddesinin davada uygulanacak kural olmasınedeniyle
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüştür.
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3096 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesi bakı
lmakta olan davada
uygulanacak
kuraldı
r.
Bakanlar
Kurulu
davacı şirketin
görevlendirilmesine ilişkin 91/2325 sayı
lıkararı
nı96/8811 sayı
lı
kararla geri alı
rken, 3096 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesini uygulamak
durumundadı
r. İ
darî iş
lemlerin tesis edildikleri usule göre geri
alı
nabilecekleri idare hukukunun genel ilkesidir.
İ
şlemin geri
alı
nması
na ilişkin izlenmesi gereken yol, iş
lemin ilk defa yapı
lması
na
ilişkin Yasa’nı
n 3. maddesinde öngörülen usule göre belirlenecektir.
Baş
ka bir anlatı
mla, Bakanlar Kurulu kararı
nı
n geri alı
nma iş
leminin
hukuka uygunluk denetimi, diğer konular
yanı
nda 3096 sayı
lı
Yasa’nı
n 3. maddesinde iş
lemin tesisine ilişkin usul gözetilerek
yapı
lacaktı
r.
Öte yandan, bakı
lmakta olan davada,
şirketlerin
görevlendirilmesine ilişkin esasları düzenleyen
Yönetmeliğin
yürürlüğe konulmasıhakkı
ndaki 96/8810 sayı
lıBakanlar Kurulu
kararı
nı
n da iptali istenmiştir. Söz konusu Yönetmelik, 3096 sayı
lı
Yasa’nı
n 3.
ve 10. maddelerine dayanı
larak çı
karı
lmı
ş
tı
r.
Yönetmeliğin yargı
sal denetimi idare hukukunun genel esasları
yanı
nda
Yasa’da öngörülen esas ve usule ilişkin
çerçeve
kapsamı
nda yapı
lacaktı
r. Bu bağlamda da 3. madde Mahkeme’nin
bakmakta olduğu davada uygulanacak kuraldı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 3096 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinin
davada uygulanacak kural olmadı
ğıyolundaki çoğunluk görüş
üne
katı
lmı
yoruz.

Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Haş
im KILIÇ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/36
: 1998/49

Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesi uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve mahkemenin görevine giren bir davanı
n
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bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir.
Uygulanacak yasa kuralı
ndan amaç, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
Dava dosyası
nı
n incelenmesinden, davacışirketin yönetmelikle
belirlenmişgörev bölgesinde, elektrik üretimi ve iletimi, dağı
tı
mıve
ticaretini yapmak isteğiyle başvuruda bulunduğu, konu ile ilgili
hazı
rladı
ğıfizibilite raporunun davalıEnerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlı
ğı
’nca uygun bulunduğu ve davacışirketin görevlendirilmesine
ilişkin Bakanlar Kurulu kararıverildiği, ancak görev verme sözleşmesi
imzalanmayarak görev verme kararı
nı
n geri alı
ndı
ğıanlaşı
lmaktadı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran Danı
ş
tay İ
dari Dava Daireleri Kurulu,
3096 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinin iptalini istemiş
tir.
3096 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesinde Bakanlar Kurulu’nun,
elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuşsermaye şirketlerine,
Devlet Planlama Teşkilatı
nı
n görüşünü havi Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlı
ğı
’nı
n teklifi üzerine, önceden belirlenmişgörev bölgelerinde,
elektrik üretim, iletim ve dağı
tı
m tesisleri kurulmasıve işletilmesi ile
ticaretinin yaptı
rı
lması
na karar verebileceği ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlı
ğı
’nı
n, Bakanlar Kurulu kararıile belirlenen çerçeve
içersinde ilgili görevli şirketle sözleşme akdedeceği hükme
bağlanmı
ştı
r.
Bakanlar Kurulu 9.10.1991 günlü, 2325 sayı
lıkararıile davacı
şirketi elektrik üretimi, iletimi, dağı
tı
mı ve ticaret yapmakla
görevlendirmiş, 13.11.1996 günlü, 8811 sayı
lıkararıile ise Yasa’nı
n
3. maddesine dayanarak bu görevlendirilmeyi iptal etmiş
tir.
3. maddesinde sözleşme akdedilmeden önceki evrede
yapı
lacak işlemler de düzenlenmektedir. İ
dare hukukunun geliştirdiği
kurallardan biri olan usulde paralellik kuralı
na göre idari iş
lem tesis
edildiği usulde geri alı
nabilecektir. Davacışirket 3096 sayı
lıYasa’nı
n
3. maddesine göre görevlendirilmiş ve görevlendirme iş
leminin
iptaline ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da aynı maddeye
dayandı
rı
lmı
ştı
r. Uyuşmazlı
ğı
n çözümünde 3096 sayı
lıYasa’nı
n 3.
maddesi uygulanacak kural niteliğindedir.
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Bu nedenle, davada uygulanacak kural olmadı
ğı
ndan, maddeye
ilişkin itirazı
n Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine karar veren
çoğunluk görüşüne karşı
yı
m.
Üye
Samia AKBULUT
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/36
: 1998/49

Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve mahkemenin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralı
ndan amaç, davanı
n
değiş
ik evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
Bakı
lmakta olan davada, Onuncu Daire kararı
nı temyizen
inceleyen, Danı
ştay İ
dari Dava Daireleri Genel Kurulu, 3096 sayı
lı
Yasa’nı
n 3. maddesinin iptali istemiyle başvurmuştur.
3096 sayı
lıYasa’nı
n “Görevin Verilmesi” başlı
klı3. maddesinde
“Elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş olan sermaye
şirketlerine: Devlet Planlama Teş
kilatı
nı
n görüşünü havi Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
nı
n teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu,
önceden yönetmelikle belli edilmişgörev bölgelerinde elektrik üretim,
iletim ve dağı
tı
m tesisleri kurulmasıve iş
letilmesi ile ticaretinin
yaptı
rı
lması
na karar verebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
,
Bakanlar Kurulu Kararıile belirlenen çerçeve içerisinde ilgili görevli
şirketle sözleş
me akdeder” kuralıyer almaktadı
r.
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Yasa’nı
n 3. maddesi ve 16.8.1985 günlü, 85/9800 sayı
lı
Kararname eki yönetmelik uyarı
nca, Bakanlar Kurulu Kararıile
davacışirket, 4. görev bölgesinde 30 yı
l süreyle elektrik üretimi,
dağı
tı
mı ve
ticareti
yapmakla
görevlendirilmiş,
ancak
görevlendirmeye iliş
kin bu karar, itiraz konusu 3. maddeye
dayanı
larak 13.11.1996 günlü, 96/8811 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
ile iptal edilmiştir.
DavacıŞirket, Bakanlar Kurulu kararı
na karş
ıDanı
ştay’da idari
işlemin iptali istemiyle dava açmı
ş
tı
r. Görülmekte olan davada,
elektrik üretimi, dağı
tı
mıve ticaretinin yapı
lmasıyolundaki Bakanlar
Kurulu kararı
nı
n geri alı
nması
nda veya yeniden davacışirketin
görevlendirilmesinde itiraz konusu 3. madde uygulanacak kural
niteliğini taşı
maktadı
r. Danı
ş
tay Onuncu Dairesince verilen ve İ
dari
Dava Daireleri Genel Kurulunca temyizen incelenen kararda, geri
alı
nma iş
leminin idare hukuku ilkelerine dayandı
rı
lmı
şolması
, itiraz
konusu 3. maddede belirlenen kuralları
n, davanı
n görülmesinde ve
çözümlenmesinde nazara alı
nmayacağıveya olumlu ya da olumsuz
yönde etki yapacak nitelikte görülmediği anlamı
na gelemez. Davayı
temyizen inceleyen İ
dari Dava Daireleri Genel Kurulu, bu davanı
n
görülmesinde ve sonuçlandı
rı
lması
nda mutlaka itiraz konusu 3.
maddede yer alan kurallarıgözönünde bulunduracaktı
r.
Belirtilen nedenlerle, 3096 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu 3.
maddesi bakı
lmakta olan davada uygulanacak kural niteliğinde
olduğundan aksine oluşan çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/62
: 1998/52
: 16.9.1998

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Refah) Partisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıProf. Dr.
Necmettin Erbakan
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 16.8.1997 günlü, 4306 sayı
lı
“İ
lköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çı
raklı
k ve
Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilât ve Görevleri
Hakkı
nda Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayı
lıKanunda
Değiş
iklik Yapı
lmasıve BazıKağı
t ve İ
ş
lemlerden Eğitime KatkıPayı
Alı
nmasıHakkı
nda Kanun”un Anayasa’nı
n Baş
langı
cıile 2., 5., 10.,
11., 12., 13., 17., 24., 27., 42., 65., 73., 88., 95., 160., 161., 166. ve
174. maddelerine, İ
nsan HaklarıAvrupa Sözleş
mesi’nin 9. ve 10.
maddeleri ile Ek: 1. Protokol’ün 2. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla biçim
ve esas yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren 16.10.1997 günlü
dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“I - KISIM
GENEL AÇIKLAMALAR :
İ
ptal davamı
zı
n konusu olan 4306 Sayı
lıKanun, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç hükümlerine, Cumhuriyetin Temel Niteliklerini belirleyen 2.
maddesine, Devletin temel amaç ve görevlerini belirleyen 5.
maddesine, Kanun önünde Eşitliği düzenleyen 10. maddesine,
Anayasa’nı
n Bağlayı
cı
lı
ğı ve Üstünlüğünü düzenleyen 11.
maddesine, Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliğini belirleyen 12.
maddesine, Temel Hak ve Hürriyetlerin sı
nı
rlandı
rı
lması
nıdüzenleyen
13. maddesine, Kiş
inin Dokunulmazlı
ğı
, maddi ve manevi varlı
ğı
nı
güvence altı
na alan 17. maddesine, Din ve Vicdan Hürriyetinin
güvencesi 24. maddesine, Bilim ve Sanat Hürriyeti baş
lı
klı27.
maddesine, Eğitim ve Öğrenim Hakkıve Ödevi baş
lı
ğı
nıtaşı
yan 42.
maddesine, Sosyal ve Ekonomik Hakları
n Sı
nı
rı başlı
klı 65.
maddesine, Vergi Ödevi baş
lı
klı73. maddesine, Kanunları
n Teklif
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Edilmesi ve Görüşülmesi başlı
ğı
nı taşı
yan 88. maddesine,
MilletlerarasıAndlaş
malarıUygun Bulma baş
lı
ğı
nıtaşı
yan 90. madde
delaletiyle UluslararasıSözleş
melere, İ
çtüzük başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 95.
maddesine, Sayı
ştay başlı
klı160. maddesine, Bütçenin Hazı
rlanması
ve Uygulanmasıbaşlı
klı161. maddesine ve nihayet Planlama ilkesini
düzenleyen 166. maddesine, İ
nkı
lap Kanunları
nı
n Korunmasıbaşlı
klı
174. maddesine açı
kça aykı
rı
lı
k teş
kil etmektedir.
Aş
ağı
da ilgili kı
sı
mlarda açı
klanacağıüzere 4306 Sayı
lıKanun;
madde numaralarıyukarı
da belirtilen Anayasa hükümlerine, Anayasa
ile bağlantı
lıUluslararasıkabullere açı
kça aykı
rıolmasıve Kanun’un
görüşülmesi sürecinde yeni içtüzük hükümleri ihdas edilmişolması
sebebiyle iptali gereklidir.
ATÜRKİ
YE
Nİ
TELİ
KLERİ

CUMHURİ
YETİ DEVLETİ
Nİ
N

TEMEL

Devletimizin şekli ve nitelikleri, 1982 Anayasası
’nı
n l. ve 2.
maddelerinde belirtilmiştir.
“Devletin Şekli” baş
lı
klı1. maddesi:
“Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.”
“Cumhuriyetin Nitelikleri” baş
lı
klı2. maddesi ise:
“Türkiye
Cumhuriyeti,
toplumun huzuru, milli dayanı
şma
ve adalet anlayı
ş
ı içinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” ş
eklindedir.
Anayasa’nı
n kurduğu siyasal düzen ve teş
kilat ile Devletin
kuruluşve iş
leyiş
i bu ilkelere dayandı
rı
lmı
ştı
r. Bu cümleden olarak;
“Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayı
tsı
z ş
artsı
z
Türk Milleti’ne ait olduğu ve bunu (egemenliği) millet adı
na
kullanmaya yetkili kı
lı
nan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada
gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icapları
yla belirlenmişhukuk
düzeni dı
şı
na çı
kamayacağı
” kesin bir ifadeyle belirtilmiştir Any.
Baş
langı
ç, f. 3).
Ayrı
ca hiçbir devlet organı
nı
n ve kamu otoritesini kullanan
makamı
n, hukukun üstünde ve dı
ş
ı
nda olamayacağı
, “üstünlüğün
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ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu” belirtilerek hukukun
üstünlüğü ve bağlayı
cı
lı
ğıile hukuk devleti ilke ve esaslarıbelirtilmiş
tir
(Any. Başlangı
ç, f. 4)
Anayasa’nı
n 11. maddesi ise, bütün maddelerinin üstünlüğü ve
bağlayı
cı
lı
ğı
nı
;
“Anayasa Hükümleri, yasama, yürütme ve yargıorganları
nı
,
idare makamları
nıve diğer kuruluşve kişileri bağlayan temel hukuk
kuralları
dı
r. Kanunlar Anayasa’ya aykı
rıolamaz”
şeklinde kesin ifadelerle belirtmiş
tir.
Devletimizin Anayasada belirtilen niteliklerini altıbaş
lı
k altı
nda
inceleyebiliriz.
1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Toplumun Huzuru, Milli
Dayanı
ş
ma Ve Adalet Anlayı
şıİ
çinde Bir Devlettir
Anayasa’nı
n 2. maddesinde öngörülen toplumun huzuru, milli
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şı
, devletlerin varoluşsebebidir. Toplum
huzuru, hukuka ve insan hakları
na saygı
lıbir yönetimle gerçekleş
ir.
Toplumun huzuru, kişilerin doğuş
tan varolan dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olmaları
yla
sağlanabilir. Baş
kaları
na zarar vermeyen, toplumsal değer
yargı
ları
nı
n kabul ettiği tercihlerin önlenmesi, kiş
i üzerinde ve giderek
toplumda baskı
ya dönüş
ür. Baskıaltı
nda bulunan hiçbir bireyin
kendisinde var olan kabiliyetleri geliştirmesi mümkün değildir.
Toplumun huzuru, toplumu oluşturan bireylerin huzurlu, mutlu ve
özgür olmaları
yla mümkündür.
Anayasa’mı
zı
n 2. maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere,
milli dayanı
ş
ma, Türkiye Cumhuriyetinin bütün fertlerinin kaderde,
sevinçte ve üzüntüde ortak, bölünmez bir bütün halinde yaş
ayan
toplum anlayı
şı
nıifade eder. Milli dayanı
ş
ma, birlik ve bütünlüğü
sağlamasıve devlete güveni temin etmesinin yanı
nda; sosyal,
ekonomik ve kültürel kalkı
nmanı
n önş
artıve geliş
mişülke olmanı
n
gereğidir.
Adalet anlayı
şı
, insan hak ve özgürlükleri doğrultusunda
devletin vatandaşları
na eş
it davranmasıyolu ile toplumsal barı
ş
ı
n
gerçekleş
tirilmesini ifade eder. Esasen adalet, kişiye layı
k veya
200

müstahak olduğunu vermektir. Adalete aykı
rı
lı
k ise; evrensel olarak
kabul edilen insan hak ve özgürlüklerinin, tanı
nmamasıyada eşit
olarak tanı
nmamasıve uygulanmaması
dı
r.
Dava konusu 4306 Sayı
lıKanunla getirilen düzenleme; toplum
huzurunun ve milli dayanı
ş
manı
n bozulması
na sebep olduğu gibi,
aynızamanda devletin vatandaş
ları
na adil davranmasıilkesine de
ters düşmektedir. Çünkü; yukarı
da da ifade edildiği gibi adalet,
Devletin vatandaşları
na hakları
nıvermesini gerektirir. Öğrenim hakkı
vatandaşları
n en doğal insan hakkı
dı
r. Bunun engellenmesi adaletle
bağdaş
maz.
Aynışekilde bu Kanunla getirilen vergilerde adalete tamamen
aykı
rı
dı
r.
2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti İ
nsan Hakları
na Saygı
lı(Bağlı
)
Bir Devlettir.
Anayasa’nı
n Başlangı
ç kı
smı
nda ve 2. maddesinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin “...insan hakları
na saygı
lı
...” bir devlet olduğu
vurgulanmı
şve ayrı
ca 5. maddesinde de;
“Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağı
msı
zlı
ğı
nı
ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi
korumak, kiş
ilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu
sağlamak; kiş
inin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik
ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddi ve manevi varlı
ğı
nı
n
gelişmesi için gerekli şartlarıhazı
rlamaya çalı
ş
maktı
r”
şeklinde belirtilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde ifadesini bulan “insan hakları
na
saygı
lı
” anlatı
mı
nda yeralan “saygı
lı
” sözcüğünün saygıgöstermekle
yetinmek anlamı
nda olmadı
ğı
nda kuş
ku yoktur. Gerçekten
Anayasa’nı
n 5. maddesinde belirtilen demokrasiyi korumuşolmak
için, demokrasinin Anayasa’da ve evrensel kuralları
nda belirtilen
gereklerine uygun davranmanı
n, insanı
n maddi ve manevi varlı
ğı
nı
n
gelişmesi için zorunlu ş
artları
n hazı
rlanması gibi gerekliliklerin
Devletin amaç ve görevleri olarak belirtilmişolması
; insan hakları
na
“bağlı
” bir devlet olduğunu açı
kça ortaya koymaktadı
r.
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Bu temel ilkelerden sonra Anayasa, İ
kinci Kı
smı
nı“temel haklar
ve ödevler”e ayı
rmı
şolup; bu ikinci kı
smı
n Birinci Bölümünde temel
hakları
n tümüne ş
amil olan genel hükümleri düzenlemiş
tir (m.12-16).
Önemli olmalarınedeniyle temel hakları
n bazıilkelerini burada
zikrediyoruz. Bu ilkeler, bundan sonraki tüm açı
klamalara da ı
şı
k
tutacaktı
r.
Şöyle ki ;
“Temel hak ve hürriyetlerin niteliği”ni belirleyen Anayasa’nı
n 12.
Maddesinde; “Herkes, kiş
iliğine bağlıdokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve
hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karş
ı
sorumlulukları
nıda ihtiva eder”
denmektedir.
Bu bölümde yer alan Anayasa’n ı
n 13. maddesi, “Temel hak ve
hürriyetlerin sı
nı
rlanması
” esasları
nı
, sebeplerini, ş
eklini ve sı
nı
rlama
yetkisinin sı
nı
rları
nıbelirtmiş
tir.
Anayasa’nı
n 13. maddesine göre,
“Temel
Hak ve Hürriyetler
Devletin Ülkesi ve Milleti ile
bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli
güvenliğin, kamudüzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n, genel
ahlakı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacı
yla ve ayrı
ca Anayasa’nı
n
ilgili maddelerinde
öngörülen özel
sebeplerle
Anayasa’nı
n
sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle... ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.”
Anayasa’nı
n “Temel Haklar ve Ödevler” başlı
ğı
nıtaşı
yan ikinci
kı
smı
nı
n genel gerekçesinde ve ayrı
ca madde gerekçelerinde, tüm
temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesinde,
“Milli hukukumuza dahil sayı
lan uluslararasıantlaş
ma ve
sözleş
meler, özellikle 1948 İ
nsan HaklarıEvrensel Beyannamesi ve
1950 İ
nsan Hakları
nıve Temel Hürriyetlerinin Korunması
na Dair
Avrupa Sözleşmesi (Aİ
HS) gözönünde tutulmuş
tur.”
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hükmü yeralmı
ştı
r.
Böylece Anayasamı
z, temel hak ve hürriyetleri; demokratik
toplumun gereklerine uygun bir biçimde düzenlemişve güvence altı
na
almı
ş
, öte yandan buna ek olarak, tüm dünya milletlerinin (Birleş
miş
Milletler üyelerinin) temel belgesi olan Evrensel İ
nsan HaklarıBildirisi
ile (EIHB), tarafıbulunduğumuz Aİ
HS’ni vs. ilgili antlaşma ve
sözleş
meleri, iç hukukumuza dahil saymı
ş ve bütün kanun
hükümlerine esas alı
ndı
ğı
nıbelirtmiş
tir. Baş
ka bir ifadeyle, ulusalüstü
(supranational) hukuk denilen mezkur insan haklarıbelgelerini ve
hükümlerini iç hukukumuzun parçasıhaline getirmiş
tir.
Bu ulusalüstü (supranational) hukuk belgeleri; insan haklarıve
demokratik hukuk devleti ilke, kurum ve kuralları
nıyekdiğerinin
OLMAZSA OLMAZ koşulu saymaktadı
rlar. (ÜNAL Şeref; Avrupa
İ
nsan HaklarıSözleşmesi, Ankara, 1995, Sh. XXX ve s. 4 vd. )
Burada önemle vurgulanmasıgereken husus; bir yandan
hürriyetler sisteminin kendi içinde bir bütünlük ve dengeye bağlı
bulunduğu; öte yandan Devletin diğer nitelikleri ve bu nitelikleri
düzenleyen kurallarla da bütünlük, uyum ve denge içerisinde
bulunmasıgerektiği gerçeğidir.
Hürriyetlerden yalnı
z
birkaçı
na,
denge ve bütünlük
düşünülmeden yapı
lan müdahale ve sı
nı
rlama, özgürlükler sistemini
bozacağıgibi; özgürlükler sistemi ile diğer ilkeler arası
ndaki dengeler
ve uyumlar düş
ünülmeden yalnı
z birine yapı
lan müdahale de tüm
Anayasal düzenin dengelerini bozar. Bundan dolayı
, yorumlarda
“uygun yorum” esası
na riayet etmek hukukun temel kuralı
dı
r.
3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokratik Bir Devlettir.
Demokrasi veya demokratik yönetim ş
ekli; değiş
ik ş
ekillerde
tanı
mlanmakla birlikte, Avusturyalıünlü hukukçu Hans KELSEN’in
eserinden yola çı
karak; “açı
k tartı
ş
ma ortamı
nda, eşit seçim ve
yarı
şma koş
ullarıve azı
nlı
k-çoğunluk diyaloğu sonucunda, seçimle
halk tarafı
ndan belirlenen çoğunluğun, azı
nlı
ğı
n hakları
nıgözeten ve
tüm insan hakları
na saygı
lı bir biçimde yönetimidir.” ş
eklinde
tanı
mlanabilir. Bundan dolayı
dı
r ki Demokrasilerde kanunları
n
meclisten basit bir çoğunlukla geçmesi yeterli görülmemiş, buna
ilaveten ayrı
ca dengelerin sağlanmasıiçin azı
nlı
ğı
n hakları
nı
n
korunmasıda zorunlu görülmüş
tür. Anayasa Mahkemesinin varlı
ğı
nı
n
temel sebeplerinden biri de bunun teminidir.
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Birçok bilimsel kaynakta, demokratik idarenin olmazsa olmaz ön
şartlarıolarak:
Bireyin insan olması
ndan kaynaklanan; düşünce, din ve vicdan
hürriyeti ve katı
lı
m gibi devredilmez, vazgeçilmez, dokunulmaz temel
hak ve hürriyetleri, aynıkoş
ullarda eş
it muamele görme gibi eş
itliği;
değiş
ik görüş ve anlayı
şları ifade etme ve örgütlenme gibi
çoğulculuğu; her insan, sosyal ve siyasal grubun görüş ve
düşüncelerine karş
ıhoşgörülü davranmak olarak gösterilmektedir.
(Örneğin SUDRE F.; Droit International et Europeen des Droits de
I’Homme PUF, Paris 1989, P. 111, KAPAN Münci; Kamu Hürriyetleri,
Ankara 1993 Sayfa 172-173, ÜNAL, a.g.e., Sh. 4 vd., Gİ
Rİ
TLİ
İ
smet/AKGÜNER Tayfun; İ
dare Hukuku I, İ
stanbul 1993, s. 28 vd.,
ÖZBUDUN Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1993, s. 60, vd.,
KABOĞLU İ
. Ö.; Özgürlükler Hukuku, İ
stanbul 1993, s. 34 vd. )
Demokrasinin bu vazgeçilmez ön ş
artları
, tarafıbulunduğumuz
ve ulusalüstü (supranational) hukukumuzu meydana getiren (1982
Anayasası
’nı
n temel hak ve ödevlere iliş
kin genel gerekçesi)
Anayasa’nı
n 90. maddesinin son fı
krasıgereği, iç hukukun bir
parçasıhaline gelmişolup, doğrudan doğruya uygulanma kabiliyeti
bulunan (applicabilite directe) Avrupa İ
nsan Hakları Sözleşmesi
(Aİ
HS) ve diğer insan haklarısözleş
me ve belgelerinde açı
kça
düzenlenmiştir.
Keza Ülkemiz Avrupa Konseyi Statüsü ile bu ş
artlarıve
demokrasinin bütün kurum ve kuralları
nıişleteceğini taahhüt etmiş
olup, bilindiği gibi bu demokratik esaslardan sapma, mezkur statünün
8. maddesine göre, üye devletlerin ihraç sebebidir.
Ayrı
ca ve özellikle Aİ
HS ile kurulmuş ve Ülkemizin yargı
yetkilerini kabul etmişbulunduğu Avrupa İ
nsan HaklarıKomisyonu
(Aİ
HK) ve Avrupa İ
nsan HaklarıMahkemesi (Aİ
HM), demokrasinin
yukarı
da zikredilen asgari ş
artları
nıçeşitli kararları
nda vazgeçilmez
nitelikler olarak sürekli bir biçimde vurgulamaktadı
r. (Handyside Birleşik Krallı
k; 07.12.1976, Seri A ,
No:24 , Paragraf 49 , Aynı
yönde; Sunday Times - Birleşik Krallı
k, 26.04.1979, Seri A, No:30,
Paragraf 65, Castells- İ
spanya, 23.04.1992, Seri
A,
No:236,
Paragraf 42, Ayrı
ca, DOĞRU Osman; İ
nsan HaklarıAvrupa İ
çtihatları
,
İ
stanbul, 1997. )
Bu suretle demokratik yönetimin temel şartları
nı
n; çoğulculuk,
eşitlik, değiş
ik fikir ve inançlara karş
ıhoş
görü ve temel hak ve
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özgürlükler olduğunu vurgulamak gereklidir. Demokrasi terbiyesini
ifade eden bu şartlar toplumsal barı
ş
ı
n (barı
ş içinde bir arada
yaş
amanı
n) asgari müş
terekleridir.
4) Türkiye Cumhuriyeti Laik Bir Devlettir.
Laiklik, Anayasa’nı
n Başlangı
ç kı
smı
nda temel ilke olarak
belirtilmiş; 2. maddesinde Cumhuriyetin değiştirilemez temel
niteliklerinden birisi olarak düzenlenmiştir.
Ancak laikliğin ş
art ve unsurları
nıgösterebilecek olan bazı
tanı
mlara yer vereceğiz:
G. VEDEL’e göre laiklik;
“Din hürriyetinin tanı
nmasıve devlet yönetiminin tarafsı
zlı
ğı
dı
r.”
BAŞGİ
L’e göre laiklik;
“Devletin mevcut müesses dinlere karşıtarafsı
zlı
ğıve herhangi
bir din veya mezhebin iç nizamı
na ve ibadet ahkam ve erkanı
na hiçbir
surette müdahale etmemesidir.... Ancak laik rejimde devlet dine
karı
şmaz demek,... mesela Türkiye gibi, nüfusunun büyük bir
ekseriyeti Müslüman olan bir memlekette, devlet, dini teş
kilata ve
Müslüman halkı
n dini ihtiyaçları
nıtemine yardı
m etmez, demek
değildir. Bir halk hükümetinin başta gelen prensibi, halk için
çalı
şmaktı
r. Binaenaleyh halkı
n dini ihtiyaçları
nıdüşünmek ve bunları
temin etmek halk hükümetinin vazifesidir. Eğer bir memleket halkı
nı
n
ihtiyaçlarısı
rf sağlı
k ve servet, konfor, ilim ve eğlenceden ibaret
olsaydı
, devlet de yalnı
z bu ihtiyaçlarıdüşünürdü. Halbuki bu
meyanda halkı
n dini ihtiyaçlarıda vardı
r ve bunları
n tatmini cemiyet
için mühimdir. Devlet bu ihtiyaçlara da yardı
m etmeğe ve bunları
düşünmeğe mecburdur.” (BAŞGİ
L Ali Fuat, Din ve Laiklik, İ
stanbul,
l982 sh.18,175)
Y. ABADAN’a göre laiklik;
“Dinin siyaset ve devlet iş
lerine karı
ştı
rı
lmaması
nıve her
vatandaşiçin vicdan hürriyetinin sağlanması
nı
” gerektirir.
Ç. ÖZEK’e göre laiklik;
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“Devletin dinler arası
nda ayrı
calı
k gözetmeksizin, hepsinin;
dinsel yayı
lma, ibadet, örgütlenme olanakları
nı
n sağlanmasıve
devletçe korunması
, Devletin ekonomik, siyasal ve toplumsal
yapı
sı
nı
n dini inanç ve sistemlere uydurulmaksı
zı
n akı
lcıve çağdaş
bir biçimde sistemleş
tirilmesi demektir. Laik Devlette iki temel
unsurun gerçeklemesi zorunludur.
a) Devletin temel yapı
sı
nı
n (düzeninin) belirli bir dinin inanç
sistemine ve görüşlerine göre biçimlendirilmemesi; hiçbir dini görüş
ve sistemin laik devlette uyulmasıve kabulü zorunlu sistem olarak
kabul edilmemesidir.
b) Laik bir sistemde her din; görüş
lerini yaymak, ibadetini
ö:,gürce yapmak, örgütlenmek hakkı
na sahip olduğu gibi, Devlet bu
hakları
n geçerliliğini sağlamak ve bu haklara karşı saldı
rı
ları
engellemek zorundadı
r. Laik sistem din hürriyetini tanı
yan ve savunan
bir siyasal ve anayasal yapı
yıgerektirir.” (ÖZEK Çetin; Ceza Hukuku
ve Demokratik Düzenin Kurulması
nda Laiklik İ
lkesi, İ
ÜHF Atatürk
İ
lkeleri Sempozyumu, İ
stanbul l983, sh. 121 vd.)
Yargı
tay 9. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu da bu tanı
ma
uygun kararlar vermiş
tir ve Anayasa’nı
n 24. maddesi son fı
krasıve
diğer ilgili maddeleri çerçevesinde yol gösterici örnek içtihatlar ortaya
koymuş
tur.
Şöyle ki:
Yargı
tay 9. Ceza Dairesi 14.06.1985 gün ve 1985/2623 Esas3431 karar sayı
lıiçtihadı
nda;
“Laiklik genelde din ve devlet iş
lerinin ayrı
lı
ğı olarak
tanı
mlanmaktadı
r. Bu temel ilkeden hareketle; Anayasa, din ve vicdan
hürriyetini (inanma, ibadet, cemaat oluş
turma, yayma, öğrenme ve
öğretme) sağlama ve koruma (Any. Md. 24); dinler arası
nda tarafsı
z
kalarak resmi bir devlet dini kabul etmeme; din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayı
rı
m gözetmeksizin vatandaş
larıkanun önünde eşit
sayma (Any. Md. 10) görevlerini devlete yüklemişve dini otorite ile
dini esas ve kuralları
n da devletin temel ve esas nizamları
na, görev
ve yetkilerine müdahalesini önlemiş
tir. (Any. Md. 24/son)”
Keza Yargı
tay Ceza Genel Kurulu da 26.05.1986 tarih ve
1985/9596 esas -1986/293 karar sayı
lıiçtihadı
nda, laikliği ve

206

unsurları
nıaynışekilde kabul ve içtihat etmiştir. (Yargı
tay Kararları
Dergisi, Nisan 1987 sayı
sı
, sh. 597 vd. )
Yargı
tay’ı
n bu içtihadıistikrar kazanmı
şve daha sonraki birçok
kararları
nda teyit edilmiş
tir.
Yukarı
daki tanı
mlardan hareketle kı
sa ve özlü bir tanı
m vermek
gerekirse,
Laiklik; devletin, araları
nda fark gözetmeksizin bütün dinlere
saygıgöstermesi ve fakat devlet işlerinin tanziminde dogmatik
esasları
n değil, ilim ve aklıesas alması
dı
r. Laiklik, dinsizlik veya din
düşmanlı
ğıdeğil, herkese ve her inanç mensubuna din ve vicdan
hürriyeti tanı
maktı
r.
Görüldüğü gibi, laikliğin temel unsuru din ve vicdan hürriyeti
olarak karşı
mı
za çı
kmaktadı
r. Yukarı
daki tanı
mlarda laikliğin ve laik
düzenin tanı
mak ve korumak zorunda olduğu din ve vicdan hürriyeti
de tanı
mlanmı
şve içeriği belirlenmiş
tir. Buna göre;
Din ve vicdan hürriyeti:
a) Belirli bir inanç ve dini görüş
ü benimsemek ve inanmak
hakkı
nı
,
b) Bu inanca bağlıibadet, tören ve ayini icra edebilme hakkı
nı
,
c) Örgütlenmek ve cemaat oluşturmak hakkı
nı
,
d) Dini görüşlerini (inançları
nı
) açı
klamak, yaymak ve ibadetlere
katı
lmak hakkı
nı
,
e) Devletten dini inançlara saldı
rı
larıönlenmesini talep hakkı
nı
,
f) Dini düşünce, açı
klama ve yayma,
...
görüş
ünü
benimsetmek, bu amaçla propaganda yapmak, öğrenmek ve
öğretmek hakları
nı
” kapsamaktadı
r. (ÖZEK Çetin, İ
ÜHF Mecmuası
,
Doğumunun 100. Yı
lı
nda Atatürk’e Armağan, s.
1/4,
İ
stanbul
l981-1982, sh. 73-87)
5)Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bir Devlettir.
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Anayasa’mı
zı
n 2. ve 5. maddelerinde Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin aynızamanda sosyal bir devlet olduğu belirtilmiş
tir.
“Sosyal Devlet” milletin huzurunu sağlamak, fertlerini mutlu
kı
lmak... aynızamanda hayat mücadelesini kolaylaş
tı
rarak ferdin
insan haysiyetine uygun bir ortam içinde yaşaması
nısağlamakla
yükümlüdür. ... Sosyal Devlet her şeyden önce insana ve insanı
n
düşünce hakkı
na saygı
lı
dı
r ve bu sı
nı
rlar
içerisinde ferdin hak ve
hürriyetlerinin kullanı
lması
nısı
nı
rlayan engelleri ortadan kaldı
rmak
onun baş
lı
ca
görevleri arası
ndadı
r. Ferdin hayatı
nda onun temel
hak ve özgürlüklerden olduğu gibi yararlanması
nı engelleyen
sebepleri ortadan kaldı
rmak sosyal devletin görevidir. (Any.m. 5’in
gerekçesi)
Nitekim Anayasa, Devletin Temel Amaç ve Görevlerini
düzenleyen 5. maddesinde;
“Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağı
msı
zlı
ğı
nı
ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve demokrasiyi
korumak, kiş
ilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu
sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik
ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddi ve manevi varlı
ğı
nı
n
gelişmesi için gerekli şartlarıhazı
rlamaya çalı
ş
maktı
r.”
şeklinde açı
klı
kla belirtilmiş
tir.
Devlet, Anayasa’nı
n 2. ve 5. maddeleriyle açı
kça yüklendiği
sosyal amaç ve görevlerinin gerçekleştirilmesi için; Anayasa’nı
n temel
hak ve hürriyetleri düzenleyen İ
kinci Kı
smı
nı
n Üçüncü Bölümünü,
“Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler”e ayı
rmı
ştı
r. (Any. m. 41-65)
Bu cümleden olarak Anayasa, araları
nda “Eğitim ve Öğretim
Hakkıve Ödevi”ni düzenleyen 42. madde’nin de bulunduğu, yirmibeş
madde ile sosyal ve ekonomik haklarıoldukça ayrı
ntı
lıbir biçimde
düzenlemiş; fertlere sosyal haklarıtanı
mı
şve güvence altı
na almı
ş
,
bunları
n karş
ı
lı
ğı
nda 5. madde ile Devlete yüklediği görevlerin icabı
olarak, ayrı
ca herbir madde ile somut uygulanmaları
nısağlamak
üzere sosyal görevler vermiş
tir. Örneğin, 42. maddenin 7. fı
krası
nda:
“Devlet maddi imkanlardan yoksun
baş
arı
lı öğrencilerin
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı
yla, burslar ve başka yollarla
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gerekli yardı
mlarıyapar. Devlet, durumlarısebebiyleözel
ihtiyacıolanlarıtopluma yararlıkı
lacak tedbirleri alı
r.”

eğitime

Bu anlamı
yla sosyal devlet; müdahale eden ve baskıyapan
değil, bireye hizmet eden, onun ilgi, istek ve yeteneklerine göre
yöneleceği alanlardaki engelleri ortadan kaldı
rmakla yükümlü bir
devlet anlayı
ş
ı
nıifade eder.
Özgürlüklerin
gerçekleşebilmesi,
bireyler
tarafı
ndan
kullanı
labilmesi için maddi ve manevi koş
ulları
n devlet güvencesi
altı
na alı
nmasıgerekir. Anayasanı
n belirttiği gibi; kiş
inin temel hak ve
özgürlüklerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bağdaş
mayacak bir biçimde sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldı
rmak, insanı
n maddi ve manevi varlı
ğı
nı
n gelişmesi için
gerekli koşullarıhazı
rlamak devletin görevlerindendir.” (GÖZÜBÜYÜK
Şeref; Anayasa Hukuku, Ankara, l995 s.143)
Sosyal devlet anlayı
şı
nda devlet; ekonomik ve kültürel
kalkı
nmanı
n dengeli ve uyumlu bir biçimde, hı
zla geliş
mesini
planlamakla yükümlüdür (Any. m.166).
O kadar ki bugün Batı
da “Sosyal Devlet” kavramı
nı
n yanısı
ra
“Kültür Devleti” tabiri de kullanı
lmaya baş
lanmı
ştı
r. (Türk Eğitim
Sistemi, Alternatif Eğitim. sh.136) (EK-1)
Görülüyor ki, Devletin sosyal olma vasfı
, onun kültürel
kalkı
nmayısağlayı
cıtedbirleri alması
nıda zorunlu kı
lmaktadı
r. Bu
anlamda sosyal devletin izleyeceği kültür ve eğitim politikaları
,
bireylerin maddi ve manevi varlı
ğı
nı
n gelişmesine hizmet etmelidir.
Bireylerin kültürüne, eğitim ve öğrenimine engel olan bir devlet,
sosyal devlet olamaz.
6 ) Türkiye Cumhuriyeti Bir Hukuk Devletidir
Hukuk Devleti; devletin tüm organları
nı
n ve bütün eylem ve
işlemlerinin hukuk kuralları
na uygun olduğu; vatandaşları
nı
n hukuki
güvenlik içinde bulunduğu bir devlettir.
Anayasa Mahkemesi çeşitli kararları
nda bu kavramıbirbirine
yakı
n ifade ve içeriklerle tanı
mlamı
ş
tı
r. Örnek bir kararı
nda;
“Hukuk Devleti, insan hakları
na saygı
lıve bu haklarıkoruyan,
toplum yaşamı
nda adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kurarak
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bu düzeni sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, tüm davranı
ş
ları
nda
(bütün eylem ve işlemlerinde) hukuk kuralları
na ve anayasaya uyan,
işlem ve eylemleri bağı
msı
z yargıdenetimine açı
k olan devlet
demektir”
ş
eklinde
tanı
mlamı
ştı
r.
(Anayasa
Mahkemesinin
23.11.1993 tarih ve 1993/1 E., 1993/2 K., AMKD. sayı30, cilt 2 ,
Ankara 1995 s. 895)
Bu cümleden olarak; devletin yasama, yürütme ve yargı
organlarıve idare makamları
; bütün eylem ve iş
lemlerinde, hukuk
kuralları
na ve temel hak ve hürriyetlere bağlıkalacaklar, hiçbirisi
Anayasa ve Yasalarla kendilerine tanı
nmı
şyetki ve görev alanları
dı
şı
na çı
kmayacaklardı
r.
Her bir devlet organı
nı
n kullandı
ğıyetkiler (iktidar ve kamu
kudretleri) egemenliğin sahibi olan Millete aittir. Millet bu egemenlik
hakkı
nıAnayasada yetkili kı
ldı
ğıorganlar eliyle ve Anayasa’nı
n ve
Yasaları
n çizdiği sı
nı
rlar dahilinde kullanı
r.
Nitekim Anayasa’nı
n 6. maddesine göre;
“Egemenlik kayı
tsı
z, şartsı
z milletindir. Türk Milleti,
egemenliğini, Anayasanı
n koyduğu esaslara göre yetkili organları
eliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye
veya sı
nı
fa bı
rakı
lamaz.
Hiçbir kimse
veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
Yukarı
dan beri belirtilen Cumhuriyetin niteliklerinin devlet
faaliyetlerinin yürütülmesinde, bu bağlamda yasama iş
levinin yerine
getirilmesinde, gözardıedilemeyecek mihenk taşlarıolduğunda şüphe
yoktur.
B- İ
PTALİ
Nİ İ
STEDİ
Ğİ
Mİ
Z
SONUÇLARI

KANUN

MADDELERİ VE

18.08.1997 tarih ve 23084 Sayı
lıResmi Gazetede yayı
nlanan
4306 Sayı
lıKanun; “İ
lköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel
Kanunu, Çı
raklı
k ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n
Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun ile 24.03.1988 Tarihli ve 3418
Sayı
lıKanun’da Değişiklik Yapı
lmasıve BazıKağı
t ve İ
ş
lemlerden
Eğitime KatkıPayıAlı
nmasıHakkı
nda Kanun” adı
nıtaş
ı
maktadı
r.
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Adı
ndan da anlaşı
ldı
ğıüzere 4306 Sayı
lıKanun; 222 Sayı
lı
İ
lköğretim ve Eğitim Kanunu’nu, 1739 Sayı
lıMilli Eğitim Temel
Kanunu’nu, 3308 sayı
lıÇı
raklı
k ve Meslek Eğitimi Kanunu’nu, 3797
Sayı
lıMilli Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat ve Görevleri Hakkı
nda
Kanunu, 3418 Sayı
lı Kanunu değiş
tirmekte ve bazıkağı
t ve
işlemlerden eğitime katkıpayıalı
nması
na dair hükümler içermektedir.
Bu cümleden olarak:
1) Kanun’un l. maddesi ile, “222 Say ı
lıİ
lköğretim ve Eğitim
Kanunu’nun 9. maddesinin l. Fı
krası
” aşağı
daki ş
ekilde değiş
tirilmiş
tir:
“İ
lköğretim kurumlarısekiz yı
llı
k okullardan oluş
ur. Bu okullarda
kesintisiz eğitim yapı
lı
r ve bitirenlere İ
lköğretim diplomasıverilir.”
Kanun’un 5. maddesi ile de 1739 Sayı
lı“Milli Eğitim Temel
Kanunu”nun 24. maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir:
“İ
lköğretim kurumlarısekiz yı
llı
k okullardan oluş
ur. Bu okullarda
kesintisiz eğitim yapı
lı
r ve bitirenlere İ
lköğretim diplomasıverilir.”
Böylece her iki kanuna göre beşyı
l süren ilköğretim, kesintisiz
ve yönlendirmesiz olarak sekiz yı
la çı
karı
lmı
ş
tı
r. Oysa değiş
tirilen
1739 Sayı
lıKanun’un 24. maddesi:
“İ
lköğretim Kurumları
, Beş Yı
llı
k İ
lkokullar ile Üç Yı
llı
k
Ortaokullardan meydana gelir. İ
lkokulun son sı
nı
fıbitirildiğinde İ
lkokul
diploması
; Ortaokulun son sı
nı
fıbitirildiğinde Ortaokul
diploması
verilir.”
şeklinde beş+ üç yı
l’dan oluşan iki kademeli bir sistem kurmuş
bulunmaktaydı
.
222 Sayı
lıKanun’un değiştirilen 9. maddesinin 1. fı
krasıda;
kelime, kelime aynıolan düzenlemeyi getirmekte idi.
Kanun’un bu yeni düzenlemesi:
a) Kesintisiz eğitimle birlikte, altı
ncı sı
nı
ftan itibaren
öğrencilerin; ilgi, eğilim, yetenek, başarıve tercihleri (ve de küçüklerin
kanuni temsilcilerinin tercihleri) doğrultusunda, değiş
ik eğitim ve
öğretim dalları
na yönelmeleri ve yönlendirilmeleri imkanı
nıortadan
kaldı
rmı
ştı
r. Böylelikle öğrencilerin; ilgileri, yetenekleri ve tercihleri
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doğrultusunda; Anadolu Liseleri, İ
mam Hatip Liseleri, Erkek ve Kı
z
Teknik Liseleri, Turizm Meslek Liseleri, Ticaret Liseleri, Tarı
m Meslek
Liseleri ve Kı
z Sanat Okulları
nı
n orta kı
sı
mları
na ve ayrı
ca Çı
raklı
k
Eğitim Merkezlerine, Bale ve Konservatuar okulları
na girmeleri,
Hafı
zlı
k eğitimi almaları
, yabancıdil eğitiminin Ortaokuldan baş
lama
imkanıengellenmişbulunmaktadı
r.
b) Kanun, sekiz yı
llı
k zorunlu eğitimi kesintisiz hale getirmekle,
evvelce beşyı
llı
k ilkokulu bitirenlerin, yaygı
n eğitim sayı
lan berberlik,
mobilyacı
lı
k, konfeksiyonculuk gibi esnaflı
k ve ticaret alanları
na kı
sa
yoldan yönelme ve ebeveynlerinin yönlendirme hak ve imkanları
nıda
ortadan kaldı
rmı
ştı
r.
c) Yeni düzenleme bir yandan da, İ
mam Hatip Liselerinin
Ortaokul kı
sı
mları
nıkapatmı
şve bu yolla kiş
ilerin kendilerinin ve
küçüklerin de kanuni temsilcilerinin, dini veya felsefi inançları
doğrultusunda eğitim, öğretim ve öğrenim hakları
nı ortadan
kaldı
rmı
ştı
r.
d) Sözkonusu yeni düzenleme ile altı
ncısı
nı
ftan itibaren
eğilimleri ve tercihleri başka eğitim branş
ları
na yönelmeyi gerektiren
öğrenciler, eğilimleri ve isteklerine aykı
rıve başarış
anslarıolmayan
tek tip öğretime zorlanmaktadı
r. Bu sonuç, fı
rsat eşitliği ilkesini ihlal
etmektedir.
e) Yasanı
n getirdiği düzenleme ile, öğrencilerin değiş
ik eğitim
ve öğretim dalları
na, yönelmelerini zorunlu kı
lan ilgi, eğilim ve
yetenekleri üç yı
l boyunca dondurulmakta ve istek ve yaşgrubu
kabiliyetlerinin köreltilmesi sonucuna yol açmaktadı
r. Keza buna bağlı
olarak kiş
ilerin kendilerinin ya da küçüklerin kanuni temsilcilerinin
istek ve tercihleri ve velayet hakkıengellenmektedir.
f) Ayrı
ca, çok ağı
r ve külfetli hazı
rlı
k ve yarı
şma koşulları
ndan
geçerek seçilip gelen yetenekli çocukları
mı
zı
n, Anadolu Liselerinin,
Özel Okulları
n ve ülkemizdeki YabancıOkulları
n yabancıdil ağı
rlı
klı
Ortaokul kı
sı
mları
na girmeleri ve yetenekleri istikametinde maddi ve
manevi gelişmelerini sağlama haklarıengellenmiş
tir. Üç yı
l sonra
harekete geçirilmesi düş
ünülen yetenek, tercih ve başarı
nı
n da birçok
olumsuzlukla karşı
laşacağı ve ülkemizin yarı
nı
nı
n beyinlerinin
gelişmesinin köreltilmişolacağıGelişim Psikolojisi biliminin verileriyle
de doğrulanmı
şbulunmaktadı
r.
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ğ) Çeş
itli eğitim dalları
na girişyolları
nı
n kapatı
lmasıve tüm
öğrencilerin tek müfredatlı genel eğitim dalı
na sevkedilmesi,
“çağdaş
lı
ğı
n” ve “bilimselliğin” esasları olan “demokrasi” ve
“çoğulculuğun” gözardıedilmesi sonucunu doğurmuş
tur.
2) 4306 Sayı
lıKanun’un 3. maddesiyle 1739 Sayı
lıMilli Eğitim
Temel Kanunu’nun 6. maddesi:
“Milli Eğitim Sistemi, her bakı
mdan bu yöneltmeyi
gerçekleş
tirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla orta öğretim
kurumları
na, eğitim programları
nı
n hedeflerine uygun düşecek şekilde
hazı
rlı
k sı
nı
flarıkonulabilir.”
hükmünü getirmektedir.
Bu değiş
ik madde ve fı
krada sözü edilen orta öğretim kurumları
deyimi ile kastedilen, meslek liseleri ile genel liselerdir. Zira orta
öğretimin l. kademesi olan ortaokullar bu yeni düzenleme ile
kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Meslek liselerinden bazı
larıhalen genel liselerden bir yı
l fazla,
yani dört yı
l sürelidir. Bu düzenlemeyle getirilen hazı
rlı
k sı
nı
fları
yla,
dört yı
llı
k mesleki orta öğretim süresi beşyı
la çı
karı
lacaktı
r. Bu
düzenleme, emsallerinden iki yı
l fazla sürecek olan bu tür mesleki
eğitim kurumları
nıtercih etmeyi olumsuz yönde etkileyecektir.
Burada ş
unu da ilave etmek gerekir ki, 4306 Sayı
lıKanun’un 6.
maddesi ile getirilen düzenleme bir bakı
ma Kanun’un l. ve 5.
maddeleri ile getirilen düzenlemenin yanlı
şlı
ğı
nı
n ve haksı
zlı
ğı
nı
n,
toplumsal gereklere aykı
rı
lı
ğı
nı
n dolaylıbir ikrarıgörünümündedir.
Zira meslek liselerine bir yı
llı
k hazı
rlı
k sı
nı
fı ilavesine ihtiyaç
duyulması
, ilköğretimin son üç yı
lı
nda yapı
lmayan bir görevin,
sonradan telafiye çalı
şı
lmasımanası
na gelmektedir.
Bu ise yanlı
ş bir tercihtir. Gençlerimizin yetişmesinde
kendilerine uygun yaşta geliştirme hakkı
nıengellemek manası
nı
taşı
dı
ğıgibi diğer yandan da öğrenim ve yetişme süresini lüzumsuz
yere uzatmak ve zorlaş
tı
rmak demektir.
3) 4306 Sayı
lıKanun, Geçici Madde 1’deki düzenlemeleriyle,
Anayasa’nı
n 73., 160. ve 161. maddelerindeki esaslara aykı
rıolarak
vergi ve vergi benzeri yükümlülükler getirmiştir.
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II - KISIM
4306 SAYILI KANUN MADDELERİ
Nİ
N
AYKIRILIKLARI VE İ
PTAL SEBEPLERİ
1- 4306 SAYILI KANUNUN 1. VE
ANAYASA’NIN 42. MADDESİ
NE AYKIRIDIR

5.

ANAYASA’YA

MADDELERİ

4306 Kanun’un 1. ve 5. maddeleri yukarı
da sı
ralanan
sonuçları
yla öncelikle Anayasa’nı
n “Eğitim ve Öğrenim Hakkıve
Ödevi”ni düzenleyen 42. Maddesine iki açı
dan aykı
rı
dı
r. Bu
aykı
rı
lı
klar, aşağı
da “Eğitim ve öğrenim hakkı
ndan yoksun bı
rakı
lma”
ve “Çağdaşbilim ve eğitim esasları
na aykı
rı
lı
k” baş
lı
klarıaltı
nda
incelenecektir.
A) Eğitim ve Öğrenim Hakkı
ndan Yoksun Bı
rakı
lma
Anayasa’nı
n 42. maddesinin 1. fı
krası
,
“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkı
ndan yoksun bı
rakı
lamaz”
şeklinde emredici bir hüküm sevketmiş
tir. Bu maddede yer alan
kelimelerin her biri başlıbaşı
na büyük önem taşı
maktadı
r. Madde
metninde yer alan “öğrenim” ile “yoksun bı
rakı
lamaz” kelimeleri
üzerinde özellikle durmak gereklidir. “öğrenim” sözcüğü, kiş
inin
içgüdüsel olarak var olan kişilik yapı
sı
na göre bilgi edinme hakkı
nı
ortaya koymaktadı
r. Yani bu hak, edilgen olmayı
p, kişinin iç
dünyası
ndan kaynaklanan bilgi edinme hakkı
nı
n yansı
ması
dı
r. Bu
konuda devlete düşen görev, kiş
inin öğrenme hakkı
nıkullanacağı
alanlardaki engelleri ortadan kaldı
rmaktı
r. İ
şte “yoksun bı
rakı
lamaz”
vurgusu ile bu gereklilik ifade edilmiştir.
Türkiye’nin de taraf olduğu 16 Aralı
k 1966 tarihli “Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklara İ
liş
kin UluslararasıSözleşme”nin 13.
maddesinde:
1- Bu sözleşmeye taraf Devletler, herkesin eğitim görme
hakkı
na sahip olduğunu kabul ederler. Eğitimin, kişiliğin ve onur
duygusunun tam olarak geliş
mesine yönelik olacağı
nıve insan
haklarıile temel özgürlüklerine saygı
yıgüçlendireceğini kabul ederler.
2 - Bu sözleşmeye taraf Devletler, bu hakkı
n tam olarak
gerçekleş
tirilmesi amacıile:
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a) İ
lköğretimin herkes için zorunlu ve parası
z olacağı
nı
;
b) Orta öğretimin, teknik ve mesleki eğitim dahil çeşitli
biçimlerinin, her önlem alı
narak, özellikle ücretsiz eğitimin giderek
yaygı
nlaştı
rı
lmasıyoluyla herkese açı
k ve herkesçe görülebilir
olması
nı
;
3- Bu sözleş
meye taraf Devletler, ana-babaları
nı
n ya da -kimi
durumlarda- vasilerin, Devlet
tarafı
ndan
kurulanları
n
dı
şı
nda
Devletçe konmuşya da onanmı
şbelli eğitim ölçülerine uyan okullar
seçme özgürlüklerine saygı göstermeyi ve çocukları
nı
n kendi
inançlarıdoğrultusunda ahlak ve din eğitimi görmelerini sağlamayı
üstlenir.” denmektedir.
Bunun gibi Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesine (Aİ
HS) Ek
Birinci Protokolün 2. maddesi de aynış
ekilde;
“Hiç kimse eğitim hakkı
ndan yoksun bı
rakı
lamaz”
hükmünü getirmiş
tir. Bilindiği üzere Anayasa’nı
n “Temel Haklar
ve Ödevler” baş
lı
ğı
nıtaşı
yan 2. kı
smı
nı
n genel gerekçesinde (l. fı
kra),
mezkur temel hak ve ödevlerin düzenlenmesinde Türkiye’nin
imzalayı
p onaylamı
şbulunduğu ve bu sı
fatla milli hukukumuza dahil
sayı
lan uluslararasıandlaş
malar ve sözleşmeler, özellikle 1948 tarihli
Birleşmiş Milletler İ
nsan HaklarıEvrensel Beyannamesi ve 1950
tarihli İ
nsan Hakları
nı
n ve Temel Hürriyetlerin Korunması
na Dair
Avrupa Sözleş
mesi (Aİ
HS) ülkemizde doğrudan doğruya uygulanma
kabiliyetine sahip olduğu açı
kça belirtilmiş olup, Anayasa
Mahkememiz de birçok kararları
nda bunlarıölçü norm veya referans
norm olarak uygulamaktadı
r.
4306 Sayı
lıKanun, yukarı
da çeş
itli bentlerde açı
kladı
ğı
mı
z gibi,
bütün öğrencileri yalnı
zca genel ve tek müfredatlıbir eğitim ve
öğretim branşı
na yönlendirmiş
, ilgi eğilim ve yeteneklerine göre,
başka eğitim ve öğretim dalları
na gitmeleri gerekenleri, bu haklardan
yoksun kı
lmı
ştı
r.
B) 4306 Sayı
lıKanun ÇağdaşBilim Ve Eğitim Esasları
na Uygun
Olmadı
ğı İ
çin Anayasa’nı
n 42/III.maddesine Açı
kça Aykı
rı
dı
r.
4306 Sayı
lıKanun’un l. ve 5. maddeleri öncelikle “çağdaşbilim
ve eğitim esasları
na” aykı
rıolup, Anayasa’nı
n 42/III. maddesini ihlal
etmektedir.
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Anayasa’nı
n, 42/III. maddesi, eğitim ve öğretimin “çağdaşbilim
ve eğitim esasları
na göre” yapı
lması
nıamirdir. Madde metninde
geçen emredici ve bağlayı
cı“çağdaş bilim ve eğitim esasları
”
öncelikle devlet ve devletin yasama ve yürütme organlarıiçin
konulmuş
tur ve bağlayı
cı
dı
r. Zira Anayasa’nı
n 2. maddesinde
belirtildiği ve yukarı
da açı
kladı
ğı
mı
z ş
ekilde, devletimiz bir hukuk
devletidir. Devletin bütün organlarıhukuk devletinin bir gereği olarak
hukuk kuralları
yla, özellikle Anayasa kuralları
yla bağlı
dı
r. O halde
Devlet ve Yasama Organı“çağdaşbilim ve eğitim esasları
na” aykı
rı
yasa yapamaz. Görüldüğü gibi, eğitim düzenlemeleri konusunda”
yasama yetkisi serbest alan olmaktan çı
karı
lmı
ş
, çağdaş bilim
esasları
na uygun olması
” kaydı
na bağlanmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n bu (42/III) maddesinde bir değerlendirme ölçüsü
olarak vazedilmişolan “çağdaşbilim ve eğitim esasları
” nı
n bilimsel
veriler ı
şı
ğı
nda açı
klanmasıgerekir.
Çağdaşeğitim: Bireye, toplumun değer yargı
ları
nı
n, bilgi ve
beceri birikiminin, onun bedeni ve ruhsal gelişimini dikkate alarak
aktarı
lması
; ilgi, istek ve yeteneklerine göre, her alanda doğru ve
yeterli bilgiler verilmesidir.
Geliş
im Psikolojisi ve Sosyolojisi biliminin verilerine göre,
çağdaşbilim ve eğitimin ilke ve esaslarış
unlardı
r:
a)Yetişmekte olan kuş
akları
n doğuş
tan getirdiği yeteneklerini
geliştirmek, eğilimlerini yönlendirmek, eğitimin bireysel amacı
nıifade
eder ki buna çağdaş eğitimde self actualisation (kendini
gerçekleş
tirme) denilir.
b) Yetiş
mekte olan kuşakları
n duygu, zeka, heyecan, vicdan,
irade ve gönül yönlerindeki geliş
imlerinden hiçbirini ihmal etmeden
(yani geç kalmadan ya da erken yönlendirmeden) bedeni büyümesi
ve ruhsal geliş
imine göre eğitim ve öğretim yapmak, çağdaş
eğitimin temel amacı
dı
r. Bu cümleden olarak aşağı
da belirtildiği gibi
Geliş
im Psikolojisi yönlendirme yaş
ı
nı
n bütün dünyada 10-12
olduğunu ortaya koymuştur (MORGEN Clifford T.; Psikolojiye Giriş
,
Çev. KARAKAŞ Sirel; Ankara 1995, s. 64 vd., SELÇUK Ziya; Eğitim
Psikolojisi, Ankara, 1996, s. 77 vd. ).
Çağdaşeğitim kriterini esas alan ülkelerde, örneğin ABD. ‘de
6+3, Almanya’da 4+4+3, Fransa’da 5+3+3, İ
ngiltere’de 6+5, İ
talya’da
5+3, Japonya’da 5+4, Norveç’te 6+3 şeklinde kademeli ve
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yönlendirmeli eğitim modeli uygulanmaktadı
r. Gelişmiş demokratik
diğer bütün ülkelerde de kademeli model uygulanmaktadı
r. Buna
karşı
n kalkı
nmakta olan, geri kalmı
ş 14 ülkede kademesiz ve
yönlendirmesiz 8 veya 9 yı
llı
k zorunlu eğitim modeli uygulanmaktadı
r.
Henüz demokratik yönetime kavuş
amamı
şbu üçüncü dünya ülkeleri;
Afganistan; Arnavutluk, Belize, Bolivya, Bulgaristan, El Salvador,
Kenya, Macaristan, Polonya, Romanya, Ruanda, Somali, Şili ve
Yemen’dir (OECD 1996, Education At A Giance: OECD Indicator).
OECD.’nin 1997 yı
lıeğitim mukayese raporunda demokratik
yönetime kavuşmamı
şbu 14 üçüncü dünya ülkesine bir tane daha
eklenmişolduğu görülecektir. Yüksek Mahkemenizin buna müsaade
etmeyeceği kanaatindeyiz.
c) Çağdaşeğitim ve öğretim; eğitimin, öğretmen ve müfredat
merkezli olmaktan çı
karı
lması
nıgerekli kı
lar. Öğrenciyi dikkate alan
bir anlayı
şesası
na dayalı
dı
r.
Ana okulu ve ilköğretimin ya da en geç beş
inci sı
nı
fa kadar
öğrenci merkezli bir anlayı
ş
a iş
lerlik kazandı
rı
larak temel eğitim
yapı
lı
rken; en geç ilköğretimin altı
ncısı
nı
fı
ndan baş
layarak seçmeli
derslerle çocukları
n yetenekleri ve eğilimlerine göre ailenin isteğini,
dikkate alarak, örgün eğitim sistemini kurmayıamaçlar.
d) İ
lköğretimin sekiz yı
lı
nıbütün çocukları
mı
z için aynıderslerin
okutulacağıtemel eğitim okullarıgibi düşünmek, en geç altı
ncı
sı
nı
ftan
baş
lamak
üzere
seçmeli
derslerle
programları
n
çeş
itlendirilmesine ve zenginleştirilmesine imkan vermemek, gelişim
psikolojisine dayanan (eğitim psikolojisine), eğitim sosyolojisine ve
kültürün geliş
tirilerek yetiş
mekte olan kuşaklara aktarı
lması
na
aykı
rı
dı
r.
e) Yetişmekte olan kuş
akları
n her alandaki (fizik, kimya, biyoloji,
astronomi gibi pozitif ilimler, resim, musiki ve benzeri güzel sanatlar,
felsefe ve din bilgisi) geliş
meleri, fert ve toplum ihtiyacı
nıdikkate
alarak yetenek ve eğilimlerine göre takip etmeleri, çağdaşeğitimde
esastı
r. Bu esas, çağdaşdemokrasinin ön koş
ullarıolan insan hakları
ve çoğulculuğun (pluralisme’in) da zorunlu bir gereğidir.
f) Kesintisiz sekiz yı
llı
k eğitimde bütün bu çağdaş eğitim,
anlayı
ş ve ihtiyaçları
nı
n dikkate alı
nmadı
ğı görülmektedir. Tek
programlı
, tek diplomalıkesintisiz eğitim ve öğretim; yetiş
mekte olan
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kuş
akları
mı
zı
n, her alandaki çağdaş geliş
meleri, yetenek ve
eğilimlerine göre takip ederek uygulamaya aktarmaları
nıengeller.
Sekiz yı
llı
k kesintisiz öğretime geçilirken ilköğretimin sistem ve
program bütünlüğü ilkesine uygun olarak, sekiz yı
l kesintisiz
sürdürülmesi amacıbütün bu öğretim süresince çocuklara aynı
derslerin, aynı müfredatla okutulması
, çağı
n beklentisine ve
çocukları
mı
zı
n gelişimine uygun düşmez.
g)
Dünyada,
eğitim
sistemlerinde
erken
yaşlarda
çeş
itlendirmeye ve yönlendirmeye dayalı köklü değişiklikler
yapı
lı
rken; bunlara paralel olarak ülkemizin de aynı yönde
çeş
itlendirmeye ve yönlendirmeye gitmesi gerekirdi. Kanun beşinci
sı
nı
flardan sonra, küçük yaştan itibaren baş
lamasıgerek sanat,
müzik, spor ve çı
raklı
k öğretimini, Anadolu liselerindeki yabancıdil
ağı
rlı
klıöğretimi, İ
mam Hatip Liselerinde din eğitimine de yer veren
programları gözönünde bulundurmayarak, ortadan kaldı
rmı
ş
tı
r.
Böylece eğitim sistemimizdeki geliş
imi, doğru ve olumlu istikamette
yönlendirmek yerine, toplumun bütün kesimlerinde sı
kı
ntı
lara yol
açı
lmı
ştı
r.
h) Anayasa’nı
n 24/IV. maddesinde din eğitimi ve öğretimi
ancak, kiş
ilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin
isteğine bağlı
dı
r. Söz konusu isteğe bağlıdin eğitimi İ
mam-Hatip
Liselerinin bünyesinde bulunan orta okullarda veriliyordu. Ancak sekiz
yı
llı
k kesintisiz zorunlu İ
lköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle
İ
mam-Hatip Okulları
nı
n Orta Kı
sı
mlarıkapatı
ldı
ğıiçin mesleğe uygun
yaş
ta yönlendirme esası
na aykı
rıhareket edilmişolduğu gibi diğer
yandan da Anayasa’nı
n 24/IV. maddesinin teminat altı
na aldı
ğıhaklar
kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 24. maddesindeki isteğe bağlıdin eğitiminin örgün
eğitim içinde yerine getirilmesi hem hukuki hem de pedagojik
bakı
mdan zorunludur. 4306 sayı
lı Kanun’un yayı
mı
ndan sonra
çı
karı
lan yönetmeliğe göre Diyanet İ
şleri Başkanlı
ğıtarafı
ndan hafta
sonlarıve yaz tatillerinde isteğe bağlıdin eğitimi ve öğretiminin yerine
getirilmesi nitelik ve nicelik bakı
mı
ndan imkansı
zlı
k ölçüsünde zordur.
Bu yöntem Anayasa’nı
n öngördüğü “din eğitimi ve öğrenimi hakkı
”nı
karşı
layamaz. Ayrı
ca bu düzenleme Anayasa 50. madde de yer alan
“dinlenme hakkı
”nıda ihlal etmektedir.
Öte yandan Anayasa’mı
zı
n 174. maddesine göre 3 Mart 1340
tarihli ve 430 sayı
lıTevhidi Tedrisat Kanunu Anayasa’ya aykı
rıolduğu
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şeklinde anlaşı
lamaz ve yorumlanamaz. Yani bu Kanun’un hükümleri
Anayasa gücündedir. Bu Kanun’un 4. maddesi:
“Maarif Vekaleti, yüksek diniyyat mütehassı
slarıyetiş
tirmek
üzere darilfününda bir ilahiyat fakültesi tesis ve imamet, hitabet gibi
hı
dematî diniyenin ifasıvazifesi ile mükellef memurları
n yetişmesi için
de ayrımektepler küş
ad edecektir.” hükmünü getirmiştir.
Böylece daha Cumhuriyetin ilk yı
lları
nda getirilen bu hükümle
din eğitim ve öğretimi devlete görev olarak verilmiş
, kişilerin din eğitim
ve öğretim hakları
ndan devlet sorumlu tutulmuş, bu öğretimin
yapı
lmasıiçin ayrıokullar açı
lmasıve din öğretiminin küçük yaş
ta
başlatı
lmasızorunlu görülmüş
tür.
Kesintisiz sekiz yı
llı
k eğitimle, Tevhid-i Tedrisat Kanununun bu
kesin hükmü ihlal edilmiş
tir. Zira Kanun öncelikle mekteplerden
bahsetmekle, çocuğun okula başladı
ğıyaştan itibaren okullara
gidebilme hakkı
nıvermektedir. Bunun yanı
nda, imamet ve hitabet gibi
din eğitimi alı
nması
na, genel bir eğitimden ve 15 yaş
ı
ndan sonra
başlanı
lması
, hafı
zlı
k, Kur’an-ıKerim ve Arapça gibi mesleğin temeli
sayı
lan bilgilerin öğreniminin geciktirilmesi bu mesleğe yönelimi
imkansı
z hale getirecek ve din eğitimi zaafa uğrayacaktı
r. Böyle bir
uygulama din eğitim ve öğrenim hakkı
nıortadan kaldı
rmak demektir
ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun esasları
na ters hareket etmektir.
ı
) Günümüzdeki çağdaşeğitim anlayı
şıilk öğretimin dört, beş
,
en geç altı
ncı sı
nı
fları
ndan itibaren seçmeli derslere işlerlik
kazandı
rı
lması
nı
, ileride yöneleceği mesleğin temel bilgilerini alması
nı
esas kabul etmektedir. Nitekim kesintisiz zorunlu eğitimi kabul eden
15. Milli Eğitim Şurası
’nda da aynıgörüşkabul edilerek 6., 7., 8.
sı
nı
flarda seçmeli derslerin konulmasıönerilmiş
tir (15. Milli Eğitim
Şurası
, raporlar, görüşmeler, kararlar, İ
stanbul l966 sayfa 106, 188,
199).
k) Çağdaşeğitim; Anayasa’nı
n 5., 27. ve 42. maddelerinde
belirtildiği gibi devletin temel amaç ve görevleri arası
nda yer alı
r.
Eğitim psikolojisi ve eğitim sosyolojisi gibi ilim dalları
nı
n
açı
klamaları
na göre, söz konusu çağdaşeğitim ve öğretim, bireyin
toplumsal ve kültürel alanlardaki ihtiyaçları
na, beklentilerine ve
amaçları
na cevap verir. Devlet, eğitimi bir kamu görevi olarak ele
alı
rken, kişilerin, ailelerin hak ve isteklerini her alanda olduğu gibi bu
alanda da dikkatle yerine getirmek zorundadı
r. Devlet derslerin
müfredatı
nıve ders kitapları
nıbelirtmeyerek Eğitimde ulaşı
lması
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gereken seviyenin şartları
nıbelirler. (J. A. Lauwerys; Mukayeseli
Eğitim, Ank. 1979, s. 28, 34, J. F. Cramer; G. S. Brwne; Çağdaş
Eğitim, İ
st. 1974, s. 26)
Bu ilkeler demokratik hukuk devleti ilkelerinin ve genel hürriyet
kuralı
nı
n bu alana somut olarak yansı
ması
dı
r. Çı
karı
lan Kanun’da bu
ilkelere riayet edilmemiştir.
1) Yeni sisteme geçişte, planları
n dikkate alı
nması
, alı
nacak
önlemlerin gerçekçi olmasıiçin zorunludur. Bu geçiş sürecinin,
gelecek yı
llarda büyük sorunlar oluşturmamasıiçin, eğitim ve
öğretimden her kesimin beklentilerine olumlu cevaplar vermesi şarttı
r.
Bunun için “beş yı
lı
nıtamamlayan öğrencilerin zorunlu eğitimi
tamamlamak amacı
yla hangi okulun 6., 7. ve 8. sı
nı
fları
na devam
edebileceği belirlenmelidir” (OKTAY Ayla, ÇAĞLAR Adil, 1997,
ilköğretimde Yeniden Yapı
lanma s. 59).
Kanun ise buna imkan vermemektedir.
m) Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2/III. maddesinde, Türk Millî
Eğitiminin amacı
,
“... fertlerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi,
beceri, davranı
ş
lar ve birlikte iş görme alı
şkanlı
ğıkazandı
rmak
suretiyle hayata hazı
rlamak ve onları
n kendilerini mutlu kı
lacak ve
toplumun mutluluğuna katkı
da bulunacak bir meslek sahibi olmaları
nı
sağlamak; böylece bir yandan... refah ve mutluluğunu artı
rmak; öte
yandan milli birlik ve bütünlük içinde, iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkı
nmayıdesteklemek ve hı
zlandı
rmak ve nihayet Türk Milletini
çağdaşuygarlı
ğı
n yapı
cı
, yaratı
cı
, seçkin ortağıyapmaktı
r.”
şeklinde ifade edilmiştir.
Açı
kça belirtilen bu amaçta da görüldüğü gibi eğitimde gaye;
fertlerin kabiliyetlerini bilimin gereklerine uygun bir şekilde küçük
yaş
tan itibaren geliştirerek çağdaşuygar ülkelere paralel bir eğitimin
yapı
lması
dı
r. Bu ise yönlendirmenin küçük yaşta baş
laması
nızorunlu
kı
lar.
n) T.B.M.M’nin 18. 7. 1995 tarihinde onayladı
ğı7. BeşYı
llı
k
Kalkı
nma Planı
nda (1996-2000) eğitim ile ilgili prensiplerden bazı
ları
şunlardı
r:
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Zorunlu temel eğitimin 2. kademesinden baş
lamak üzere orta
öğretimde etkin bir ölçme, değerlendirme ve yönlendirme sistemi
oluş
turularak piyasanı
n talebine yönelik insan gücü yetiş
tirilmesi
amacı
yla, mesleki ve teknik orta öğretimin etkinliği arttı
rı
lacaktı
r.
...Eğitim ve öğretimde ilköğretimin ikinci kademesinden
başlamak üzere etkin bir yönlendirme sisteminin kurulamayı
şı
, orta
öğretimden mezun olan her öğrencinin yüksek öğretime devam etme
arzusunu doğurmakta ve üniversite önünde yı
ğı
lmalara neden
olmaktadı
r.
... Planda, kişilerin ilgi, yetenek ve özelliklerine uygun alanlarda
eğitim ve istihdamları
nı
n sağlanması
nı
n esas olduğu; diğer yandan
beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir
eğitim politikası
nı
n izleneceği ve meslek eğitiminin yeniden
yapı
lanması
nda temel ilkenin, iş
yeri-okul bütünlüğüne dayalıve
ehliyet kazandı
rı
cı bir meslek eğitimi sisteminin, örgün ve yaygı
n
eğitimin her kademesinde uygulanmas ı
nıtemin etmek olduğu
vurgulanmı
ştı
r.”
Kanun’un mezkur 1. ve 5. maddelerinin yukarı
da sı
raladı
ğı
mı
z
sonuçları
, bu veriler karş
ı
sı
nda değerlendirildiğinde; çağdaşbilim ve
eğitim esasları
na aykı
rıdüş
mekte, bu nedenle Anayasa’nı
n 42. ve
174. maddelerini ihlal etmektedir.
Dava konusu Kanun’un 1. ve 5. maddeleri Anayasa’n ı
n 42/ 1.
madde ve fı
krasıile Aİ
HS’ne ek l. Protokolün, 2. maddesine bu
açı
dan da aykı
rı
dı
r.
2- 4306 SAYILI KANUN’UN l. VE
ANAYASA’NIN 27. MADDESİ
NE AYKIRIDIR.

5.

MADDELERİ

Anayasa’nı
n “Bilim ve Sanat Hürriyeti”baş
lı
klı27/III. maddesi:
“Herkes, bilim ve sanatıserbestçe öğrenme ve öğretme,
açı
klama yayma ve bu alanlarda her türlü araştı
rma hakkı
na sahiptir.”
hükmünü getirmiştir.
Bu hükmün doğal sonucu; devlet eğitim ve öğretim ile ilgili
görevlerini yerine getirirken belirtilen haklara riayet edecek, kiş
ilerin
bu hakları
nıkullanması
na engel olmayacak anlamı
nıtaş
ı
r.
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Sekiz yı
llı
k kesintisiz ve yönlendirmesiz eğitimle bu hakları
n
kullanı
lmasıimkansı
zlaş
tı
rı
lmakta kiş
ilerin bilim ve sanat yönünden
eğitime baş
lamaları
nı15 yaşı
ndan sonraya bı
rakmaktadı
r. Ülkenin
geleceği olan gençlerin yetiştirilmesini engelleyen bu düzenleme,
kişinin varoluş nedenlerinden biri olan kendisini kültürel yönden
geliştirmesini, ülkenin ileride ihtiyacıolan beyinlerin yetiş
mesini
önleyecektir.
3- 4306 SAYILI KANUN’UN l. VE
ANAYASA’NIN 24. MADDESİ
NE AYKIRIDIR.

5.

MADDELERİ

Anayasa’mı
zı
n Din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24.
maddesinde;
“Herkes vicdan dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
14. madde hükümlerine aykı
rıolmamak, ş
artı
yla ibadet dini ayin
ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katı
lmaya, dini inanç ve
kanaatlerini açı
klamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden
dolayıkı
nanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi
altı
nda yapı
lı
r. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim
kurumları
nda okutulan zorunlu dersler arası
nda yer alı
r. Bunun
dı
şı
ndaki din eğitim ve öğretimi ancak kiş
ilerin kendi isteğine
küçüklerin de kanuni temsilcilerin talebine bağlı
dı
r.
Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel
düzenini kı
smen de olsa, din kuralları
na dayandı
rma veya siyasi veya
kişisel çı
kar yahut nüfuz sağlama amacı
yla her ne suretle olursa
olsun dini veya din duyguları
nıyahut dince kutsal sayı
lan şeyleri
istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”
denmektedir.
Bu ilkenin uygulamasıçerçevesinde, Medeni Kanun’un “Dini
Terbiye” baş
lı
klı266. maddesi :
“Çocuğun dini terbiyesini tayin ana babaya aittir. Ana babanı
n
bu husustaki hürriyetini tahdid edecek her türlü mukavele muteber
değildir. Reş
id, dinini intihabta hürdür.”
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hükmünü ihtiva etmektedir. Keza Medeni Kanun’un “Mesleki Terbiye”
başlı
klı265. maddesi de;
“Ana ve baba, çocuğun mesleki terbiyesini sevk ve idare eder
ve mümkün mertebe kuvvet ve kabiliyetini ve arzuları
nınazara alı
r.”
şeklinde getirdiği hükümle, din eğitimi ve öğretiminin bir öğretim ve
meslek dalıolarak uygulanması
nda, ana babaya kesin bir yetki
vermiş
tir.
Tarafıbulunduğumuz 1948 tarihli Birleş
miş Milletler İ
nsan
HaklarıBildirisi’nin 18. maddesinde:
“Herkesin düş
ünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkıvardı
r; bu
hak, din veya inanç değiş
tirmek özgürlüğünü, dinini veya inancı
nıtek
başı
na veya topluca, açı
k ya da özel olarak öğretim, uygulama, ibadet
ve törenlerle açı
ğa vurmak özgürlüğünü içerir.”
1975 Tarihli Helsinki Nihai Senedinde :
Katı
lan devletlerden... “Herbiri insan
kişiliğinin niteliğindeki
onurdan doğan ve bu kişiliğin özgür ve tam gelişmesi için temel
olan kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve öteki hakları
n
etkin biçimde kullanı
lması
nıözendirir. Bu
çerçeve içinde katı
lan
devletler, bireyin tek başı
na veya başkalarıile birlikte, kendi vicdanı
uyarı
nca din ve inancı
nıaçı
klama ve uygulama özgürlüğünü tanı
r ve
ona saygı
gösterir.”
Türkiye, demokratik bir ülke olarak altı
na imza koyduğu PARİ
S
ŞARTI’nda da ş
u yükümlülükleri üstlenmiştir:
Avrupa İ
nsan HaklarıSözleş
mesi’ne açı
klı
k getiren 1966 tarihli
Kiş
isel ve Siyasi Haklara İ
liş
kin MilletlerarasıAndlaşmanı
n 18.
maddesinde:
Herkesin düş
ünce, vicdan ve din hürriyetine hakkıvardı
r, ....
öğretim yaparak dinini veya inancı
nıaçı
klamak hürriyetini de içerir.
Bu anlaşmaya taraf devletler, çocukları
nı
n dini ve ahlaki
terbiyesini ananı
n, babanı
n ve bunlar olmadı
ğı
nda kanuni vasilerinin
de kendi inançları
na uygun olarak yaptı
rmak hürriyetine saygı
lı
olmaya söz verir.”
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1952 tarihli İ
nsan Hakları
nıve Ana Hürriyetlerini Korumaya dair
Sözleşmeye (Aİ
HS) Ek 1 numaralıProtokolün 2. maddesi:
Hiç kimse eğitim hakkı
ndan, alanı
nda yükleneceği görevlerin
yerine getirilmesinden yoksun bı
rakı
lamaz. Devlet, eğitim ve öğretim,
ana ve babanı
n bu eğitim ve öğretimin kendi dini
ve
felsefi
inançları
na göre yapı
lması
nısağlama hakları
na saygıgösterir.”
Avrupa İ
nsan HaklarıSözleş
mesine açı
klı
k getiren; 1960 Tarihli
Eğitimde Ayrı
mcı
lı
ğa KarşıSözleşme’nin 5. maddesinin (b) bendinde:
“Sözleşmeye taraf devletler;
...Çocuklarıiçin... ana baba ve vasilerinin, inançları
na göre din
ve ahlak eğitimi almaları
nısağlama özgürlüğüne saygıgöstermek
yükümlülüğü altı
na girerler.”
Avrupa İ
nsan HaklarıSözleş
mesine açı
klı
k getiren;
1981 Tarihli Dine ya da İ
nanca DayalıMüsamahası
zlı
ğı
n ve
Ayrı
mcı
lı
ğı
n Bütün Şekilleri ile Ortadan Kaldı
rı
lmasıHakkı
ndaki
Bildiride:
“Ebeveynler veya ... kanuni temsilcileri, ... din veya inançları
na
uygun, ş
ekilde ve kendi fikirlerine göre çocuğun yetiş
tirilmesi için
gerekli olan ahlaki eğitimi... düzenleme hakkı
na sahiptirler.
Her çocuk, din ve inanç konusunda ebeveyninin veya... kanuni
temsilcilerinin isteklerine uygun bir şekilde eğitimden yararlanma
hakkı
na sahiptir ve... isteklerine ayk ı
rıbir şekilde din veya inanç
konusunda eğitim almaya mecbur edilmeyecektir; bu hususta
yönlendirici prensip çocuğun menfaatleridir.”
şeklinde taraf devletleri bağlayı
cıdüzenlemeler yer almaktadı
r.
Anayasa’nı
n. 24. Maddesinin l. fı
krasıile; vicdan, dini inanç ve
kanaat hürriyetleri tanı
nmı
şve güvence altı
na alı
nmı
ş
lardı
r.
Burada kanaat hürriyeti birçok bilimsel kaynaklarda ve Avrupa
İ
nsan HaklarıSözleşmesinde düş
ünce hürriyeti
de dahil olmak
üzere vicdan ve dini inanç hürriyetlerinin de temelini teş
kil etmektedir.
Nitekim Aİ
HS’nin 9. maddesinde “herkes düşünce vicdan ve din
özgürlüğüne sahiptir.” demekte, 1966 tarihli
Kişisel ve Siyasal
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Haklar Sözleş
mesinin 18. maddesinin 1. bendi de “Herkesin düşünce
vicdan ve din hürriyetine hakkıvardı
r.” Hükmünü sevk etmektedir.
Bunun gibi Evrensel İ
nsan HaklarıBildirisinin 18. Maddeside
“Herkesin düş
ünce vicdan ve din
özgürlüğüne hakkıvardı
r.”
şeklinde aynıhükmü sevk etmiş
tir.
Bu düzenlemeler; düşünce, vicdan ve din hürriyetlerinin
kesinlikle aynımahiyet ve nitelikte oldukları
nı
, biri diğerinin olmazsa
olmaz koşulu olarak karş
ı
mı
za çı
ktı
kları
nıgöstermektedir. Şu halde
demokratik bir hukuk devletinde düş
ünce ve ifade hürriyetinden
vazgeçilemeyeceği gibi; vicdan ve din hürriyetlerinden bunları
n
açı
klama ve uygulama biçimlerinden de vazgeçilemez.
Vicdan hürriyeti; herhangi bir dini veya felsefi inanç ve kanaat
sahibi olma veya olmama hakkı
nıifade etmektedir. Baş
ka bir ifade ile
ve özellikle “herhangi bir dine inanı
p inanmamakta kiş
inin hür ve
serbest olması
dı
r.” Bunun sonucu olarak hiç kimse bir dini inanç
sahibi olmak zorunda olmadı
ğıgibi dini felsefi inanç ve kanaatlerini
açı
klamak zorunda da değildir. (Bkz: SUDRE; age, 156 vd,
GÖLCÜKLÜ/GÖZÜBÜYÜK; Avrupa İ
nsan HaklarıSözleş
mesi ve
Uygulaması
, Ankara 1994, s. 270 vd., KUZU Burhan; Türkiye’de
Anayasal Planda ve Uygulamada İ
nsan Hak ve Hürriyetlerine Genel
Bir Bakı
ş, 10-11 Aralı
k 1994 tarihinde İ
stanbul’da düzenlenen İ
nsan
HaklarıSempozyumuna sunulan tebliğ, 2. Baskı
,İ
stanbul l995, s. 225
vd.)
Din hürriyeti, kişilerin herhangi bir dine veya dini inanca sahip
olmak, dininin gereklerini öğrenmek ve yaş
ayabilmek hakkı
dı
r.
Din ve vicdan hürriyeti; yukarı
da açı
klandı
ğıgibi, sağladı
ğıdiğer
hakları
n yanı
nda “dini düş
ünceyi açı
klama ve yayma, görüş
ünü
benimsetmek, bu amaçla öğrenmek ve öğretmek hakları
nı
”da
sağlamı
şve bu haklar güvence altı
na alı
nmı
ştı
r. (Bkz:ÖZEK, a.g.e, s.
73 vd.)
Aİ
HS’nin 9. maddesinin l. fı
krası“Her şahı
s düş
ünme, din ve
vicdan hürriyetine sahiptir. Bu hak, din veya kanaat değiş
tirme
hürriyetini ve alenen veya hususi tarzda ibadet ve ayin veya
öğretimini yapmak suretiyle tek baş
ı
na veya toplu olarak dinini veya
kanaatini açı
klamak hürriyetini tazammum eder” demek suretiyle,
yukarı
da sayı
lan hakları
n uluslararası düzeyde tanı
ndı
ğı
nı ve
güvence altı
na alı
ndı
ğı
nıbeyan etmektedir. Evrensel İ
nsan Hakları
Bildirisinin 18. maddesi ile 1966 tarihli Kiş
isel ve Siyasal Haklar
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Sözleşmesinin 18. maddesi aynıhaklarıtanı
mı
ş
lardı
r. Din ve vicdan
hürriyetinin hangi haklarıverdiği ayrı
ca bilimsel kaynaklarda da
açı
klanmı
ştı
r. Bu haklar arası
nda özellikle eğitim, öğretim ve
uygulama haklarızikredilmektedir. Bu haklar keza Avrupa İ
nsan
HaklarıKomisyonu ve Divanıkararları
nda da uygulama konusu
olmuş
tur. (SUDRE, a.g.e. s, 157; GÖLCÜKLÜ/GÖZÜBÜYÜK, a.g.e,
s, 271)
Bu veriler ı
şı
ğı
nda değerlendirildiğinde, iptali istenilen 4306
sayı
lıKanun bu haklardan dini eğitim ve öğrenim hakları
nıda
kı
sı
tlamı
şve ihlal etmiş
tir.
Gerçekten Anayasa’nı
n 42. Maddesinin 1. fı
krası
nda açı
kça
“kimse eğitim ve öğretim hakkı
ndan yoksun bı
rakı
lamaz” demekte ve
her alanda eğitim ve öğrenim hakkı
nıgüvence altı
na almaktadı
r.
Bu hakkı
n dini alanda uygulama imkanı
nıveren, 24. maddenin
4. fı
krası
, “din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine
küçüklerin de kanuni temsilcilerin talebine bağlı
” kı
lmı
ştı
r.
Keza Aİ
HS Ek 1. Protokolün 2. maddesinde:
“Hiç kimse eğitim hakkı
ndan yoksun bı
rakı
lamaz. Devlet Eğitim
ve öğretim alanı
n yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde ana
babanı
n bu eğitim
ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançları
na
göre yapı
lması
nısağlama hakları
na saygıgösterir.” denilmiştir.
Doktrinde bu madde:
“Totaliter devletlerin, çocukları ana babaları
nı
n etkisinden
çı
kararak onlara sistematik ş
ekilde belirli bir dogmatik görüş
ü
aşı
lamak suretiyle eğitmeleri, bu hükmün şerh edilmesinin baş
lı
ca
nedenidir.
Hazı
rlı
k çalı
ş
maları
nda, ana babanı
n sadece dini görüşün mü
yoksa dünya görüş
ünün de mi gözönüne alı
nmasıgerektiği konusu
üzerinde uzun tartı
şmalar yapı
lmı
şve sonuçta eğitimin her ikisini de
kapsamasıkonusunda uzlaş
ma sağlanmı
ş
tı
r.” (ÜNAL Şeref; Avrupa
İ
nsan Hakları Sözleşmesi, Ankara, 1975, sh. 273) ş
eklinde
yorumlanmaktadı
r.
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Bu üst normatif düzenlemelerin ortaya koyduğu sonuç; herkesin
dini ve felsefi inançlarıdoğrultusunda kı
sı
tlaması
z eğitim ve öğrenim
hakları
nı
n varlı
ğı
dı
r.
“Devlet, inançlara saygı
yı
, yani bu özgürlüğün gerçekten ve
fiilen kullanı
lması
nısağlamak için gerekli tedbir ve güvenceleri
sağlamakla yükümlüdür.” (GÖZÜBÜYÜK/GÖLCÜKLÜ; a.g.e. sh. 271)
Devlet, kişilerin her alanda eğitim ve öğretimlerini, maddi ve
manevi geliş
melerini sağlamak görevini üstlenmişolduğu gibi, kiş
ilerin
yukarı
da sayı
lan hakları
na saygıgöstermek yükümlülüğü altı
ndadı
r.
Hukuk devleti, bu yükümlülüklere ve haklara bağlıkalmayızorunlu
kı
lar.
Ne var ki 4306 Sayı
lıKanun 1. ve 5. maddesiyle, İ
mam-Hatip
Liselerinin orta kı
sı
mları
nıtamamen kapatmak suretiyle, kiş
ileri bu
alanda, dini ve felsefi inanç ve tercihleri doğrultusunda, eğitim ve
öğrenim yapmak hakları
ndan yoksun bı
rakmı
ş
tı
r.
Aynızamanda bu kanun Devletin “çocukları
n eğitiminde ana
babanı
n dini ve dünyevi görüşlerine saygıgöstermek yükümlülüğünü”
de ihlal etmektedir. Kanun bu düzenlemesi ile, totaliter devletlerde
olduğu gibi; eğitimde tek tip program uygulamasısuretiyle “çocukları
ana babanı
n etkisinden çı
kararak onlarısistematik ş
ekilde belirli bir
doğmatik görüş
.” doğrultusunda eğitmek yoluna girmiştir (ÜNAL
Şeref, Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesi, TBMM Bası
mevi Müdürlüğü,
Ankara 1995 S: 273).
Kanun bu maddeleri ile aşağı
da açı
klayacağı
mı
z ş
ekilde eğitim
kurumları
nı
n tek tip olması
nıöngörmekte olup, bu alanda çeş
itlilik
ve çoğulculuğu ortadan kaldı
rdı
ğı
ndan anti demokratiktir. İ
nsan
Hakları
na bağlı
, demokratik hukuk devleti niteliğini belirleyen
Anayasa’nı
n
2. maddesine
ve başlangı
ç
kı
smı
na
da
aykı
rı
dı
r. Bu suretle kanun, demokratik çoğulculuğun bir gereği olan
kültürel çoğulculuğu ortadan kaldı
rı
lmı
ş olmaktadı
r. (GEMALMAZ
Semih; Ulusalüstü İ
nsan HaklarıHukuku Genel Teorisine Giriş
, İ
st.
1997, s:341 vd. )
Açı
klanan bu nedenlerle Kanunun l. ve 5. maddeleri;
Anayasa’nı
n 24. maddesini, özellikle bu maddenin 1. 3. ve 4.
fı
kraları
nıve ayrı
ca Anayasa’nı
n 90. maddesi delaletiyle, Aİ
HS’nin 9.
ve Ek l. Protokolün 2. maddelerini ihlal etmektedir.
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4- 4306 SAYILI KANUN’UN 3. MADDESİANAYASA’NIN 42.
VE 24. MADDELERİ
NE AYKIRIDIR.
4306 Sayı
lıKanun’un 3. maddesi, 1739 sayı
lıMilli Eğitim Temel
Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fı
krası
nıaş
ağı
daki ş
ekilde değiştirmiştir:
“Milli eğitim sistemi, her bakı
mdan yöneltmeyi gerçekleştirecek
şekilde düzenlenir. Bu amaçla orta öğretim kurumları
na, eğitim
programları
nı
n hedeflerine uygun düşecek şekilde hazı
rlı
k sı
nı
fları
konulabilir.”
Görüldüğü gibi 3. madde, yukarı
da Anayasa’nı
n 42. ve 24.
maddelerine aykı
rı
lı
kları
nı ve iptal gerekçelerini açı
kladı
ğı
mı
z
Kanun’un 1. ve 5. maddesinin varlı
k ve geçerliliğinin sonucu olan bir
uygulama maddesidir.
Ancak 3. madde, mesleki ve
teknik
orta
öğretim
kurumları
nı
n birinci devreleri olan ve evvelce ilgi,
eğilim
ve
yetenekler ve tercihler doğrultusunda çeşitliliğe ve yönlendirmeye
imkan veren orta okulları
n kaldı
rı
lması sonucunda ortaya çı
kan
boşluğu doldurmak
üzere, meslek liselerinin önüne bir yı
llı
k
hazı
rlı
k sı
nı
fları
nı
n eklenmesini öngörmektedir.
Bu suretle, evvelce zaten 4 yı
l süreli olan mesleki orta öğretim
kurumları
nı
n ve özellikle İ
mam Hatip Liseleri 5 yı
llı
k uzun bir süreye
çı
karı
lmaktadı
r. Eğitim süresi 3 yı
l olan genel liseler karşı
sı
nda, eğitim
süresi 5 yı
la varan mesleki liselere Çı
raklı
k Eğitim Merkezlerine,
Sağlı
k, Erkek Teknik, Kı
z Teknik, Turizm, Ticaret, Tarı
m Okulları
na ve
özellikle İ
mam Hatip Liselerine yönelme engellenmişve kı
sı
tlanmı
ş
olmaktadı
r. Zira 5 yı
l gibi uzun bir süre doğal olarak öğrencilerin
esasen yaş
larıda ilerlemiş olduğundan, yönelmeleri için cazip
olmaktan çı
kmaktadı
r. Bu gerçeğin inkarımümkün olmadı
ğıgibi,
bunun sonucu olarak kiş
ilerin ilgi, eğilim ve yeteneklerine ve
tercihlerine göre yönelme haklarıkı
sı
tlanmı
ş
tı
r.
Ayrı
ca, bu okullara gidiş
in kı
sı
tlanmasıile 7. BeşYı
llı
k Planda
da; “Eğitim ve öğretimde ilk öğretimin ikinci kademesinden başlamak
üzere etkin bir yönlendirme sisteminin kurulamayı
şı
, orta öğretimden
mezun olan her öğrencinin yüksek öğretime devam etme arzusunu
doğurmakta ve üniversite önünde yı
ğı
lmalara neden olmaktadı
r.
Üniversite önündeki kapasite yetersizliği de buna eklenince yı
ğı
lmalar
her geçen yı
l daha da artmaktadı
r.” (7. BeşYı
llı
k Plan Sh. 25) (EK-2)
denilmektedir.
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Kanunun 3. maddesi, l. ve 5. maddelerinin yürürlük ve
geçerliliklerinin bir sonucu ve uygulamasıolduğundan, bu maddeler
için var olan ve açı
klanmı
şbulunan iptal sebepleri, 3. madde için de
aynen geçerlidir. Bu itibarla tekrarlardan kaçı
nı
lmı
şolup, yukarı
daki
sebeplerin bu madde için de uygulanması
nıve 3. maddenin iptalini
talep etmekteyiz.
5 - 4306 SAYILI KANUN’UN TÜMÜ ANAYASA’NIN 2., 10., 12.,
13., 65. ve 166. MADDELERİ
NE AYKIRIDIR.
a) Anayasa’nı
n 2. Maddesine Aykı
rı
lı
ğı
Kanun tümü itibarı
yla Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen
insan hakları
na bağlı
, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti
ilkelerine aykı
rı
dı
r.
1982 Anayasasıhükümleri esas alı
nmak sureti ile insan
hakları
na bağlıdemokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin ilke ve
esaslarıkarş
ı
lı
klıilgi ve dengeleri ile bütünlük içerisinde yukarı
da I/3’
de açı
klanmı
ştı
r.
Kanunları
n; gerek yapı
lı
ş
ı
, yaptı
ğı sı
nı
rlamalar, sı
nı
rlama
nedenleri, ş
artlarıve kurallarıher yönü ile Anayasa kuralları
na,
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti esasları
na, ulusal ve
ulusalüstü insan haklarıkuralları
na uygun olmak zorundadı
r.
İ
ptal davamı
zı
n konusu Kanun’un ortaya koyduğu zorunlu ve
kesintisiz model, anti demokratik rejimlerin egemen olduğu veya
kalkı
nma sürecini yakalayamamı
şüçüncü dünya ülkeleri modelidir.
Kanun tasarı
sı
nımeclise sevkeden hükümetin Baş
bakanı
,
Mesut Yı
lmaz, partisinin grup toplantı
sı
nda, “Türkiye’deki zeminin
tartı
ş
ma zemini olmadı
ğı
nı
, olağan bir dönem yaş
anmadı
ğı
nı
belirterek ANAP’ı
n ya bu tasarı
yıimzalamak ya da hükümetten
çekilmek durumunda olduğunu...” ifade etmiş
tir. (EK-3)
Kanun, tümü ve ayrıayrıhükümleri itibarıile; demokratik hukuk
devleti ilke ve esasları
na aykı
rı
dı
r. İ
nsan haklarıve Anayasa
hükümlerini ihlal etmektedir. Bu sebeplerle bu Kanun’un tüm
maddelerinin iptali gerekir.
b) Anayasa’nı
n 10. Maddesine Aykı
rı
lı
ğı
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4306 sayı
lıKanun tümü itibarıile Anayasa’nı
n 10. maddesinde
düzenlenen eşitlik ilkesine ve bunun sonucu olan fı
rsat eş
itliği ilkesine
aykı
rıhükümler getirmiştir.
Gerçekten, yukarı
da tesbitler bölümünde de belirttiğimiz gibi,
Kanun kademeli, kesintili ve yönlendirmeli ilköğretim kurumları
nı
,
kademesiz, yönlendirmesiz ve kesintisiz, sekiz yı
la çı
karmı
ş
tı
r. Bunun
sonucu olarak, bütün ilköğretim kurumları
nıtek programlıve tek tip
halinde örgütleme esası
nıgetirmiş, böylece ilköğretim çağı
ndaki
bütün öğrencilerin 8 yı
l boyunca aynıtip ve aynıprogramlıöğretim
kurumları
na mecbur etmiş
tir.
Oysa, İ
nsanları
n ve öğrencilerin yaratı
lı
şlarıve tabiatlarıgereği,
ilgi, yetenek ve eğilimleri farklıolduğu gibi, inançlarıve düşünceleri
gereği de tercihleri ve yönelimleri farklı
dı
r. Bu farklı
lı
kları
n sonucu
olarak; ilgi, yetenek, eğilim ve tercihlerine göre farklıprogram, öğretim
ve eğitim kurumları
na yönelmeleri doğaldı
r. İ
nsanları
n maddi ve
manevi varlı
kları
nıgeliştirmeleri ancak ilgi, yetenek ve tercihlerine
göre yönelmeleri doğal olan farklıeğitim kurumları
na yönelmelerine
imkan verilmesi ile mümkündür.
Esasen bunlar kişilerin, temel hak ve hürriyetleri ve özellikle
eğitim ve öğrenim hakları
dı
r.
Bu hakları
n her kişiye, Anayasa’nı
n 10. maddesinde belirtildiği
şekilde hiçbir ayı
rı
m gözetmeksizin eşit olarak tanı
nmasıve güvence
altı
na alı
nmasızorunludur. Bu eş
itlik hakkı
nı
n sonucu olarak, herkese
eğitimde fı
rsat eşitliğinin sağlanmasıve bunun için eşit yarı
şma koşul
ve imkanları
nı
n devletçe sunulmasıda bir zorunluluktur.
Anayasa’nı
n 5. maddesine göre de, kiş
ilerin bu yönelimlerine
devletin imkan vermesi,
“... kiş
ilerin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sı
nı
rlayan; siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddi ve manevi
varlı
ğı
nı
n geliş
mesi için gerekli şartlarıhazı
rlamaya çalı
ş
ması
...
Devletin temel amaç ve görevleri...”
olarak düzenlenmiştir.
Bu eğitim ve öğrenim hak ve hürriyetleri ile herkesin bu hak ve
hürriyetlerin her alanda eş
it olarak sağlanması
nıtalep hakları
; kiş
ilerin
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ilgi, yetenek ve tercihleri doğrultusunda değişik programlıfarklı
öğretim kurumları
na girme hakları
nıda içerir.
Burada söz konusu olan eşitlik, kiş
iler ve öğrenciler arası
nda
mutlak bir eş
itlik değil, ilgi, yetenek ve eğilimleri farklıolan ve aynı
kategorileri oluş
turan bireyler arası
nda bulunmasıgereken eşitliktir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi birçok kararları
nda, örneğin;
31.3.1992 T. 92/25 E. 92/29 K. sayı
lıiçtihadı
nda:
“Anayasa Mahkemesinin önceki kararları
na göre yasa önünde
eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na
gelmez. Anayasa’nı
n öngördüğü eş
itlik, mutlak anlamda eş
itlik
olmayı
p, haklınedenlerin bulunmasıdurumunda farklıuygulamalara
olanak veren bir ilkedir. Ancak aynıdurumda olanlar için ayrı
düzenleme, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turur.
demektedir. (AMKD cilt:l sayı29 Ankara 1994 s:106)
“Durum ve konumları
ndaki özellikler kimi kiş
iler ya da topluluklar
için değiş
ik kurallarıve değiş
ik uygulamalarıgerekli kı
lar..” (AMKD
cilt:l s:30 Ankara 1995, AYM kararı1990/35 E, 90/13K, sh, 7)
Eğitim ve öğrenim alanı
nda öğrencilerin ilköğretimin 4. ve 5.
yı
lları
ndan itibaren bu değiş
ik ve farklıöğretim dalları
na yönelmeleri
gerektiği ve bunun bu öğrencilerin haklarıolduğu, yukarı
da ilgili
bölümlerde bilimsel kaynaklardan da faydalanı
lmak sureti ile
açı
klanmı
ştı
r.
Kanun ile; ilgi, yetenek ve tercihleri mesleki eğitim kurumları
na,
İ
mam Hatip Okulları
na, Anadolu Liselerine ve benzeri öğretim
kurumları
na girmelerini gerektiren kişilerin önleri kapanmı
ş
tı
r. Bu
gruplara giren kiş
iler ve öğrenciler ile genel öğretim kurumları
na
girmeleri gereken öğrenciler arası
nda, durum ve konumları
nı
n
gerektirdiği eşitlik bozulmuş
tur. 4306 Sayı
lıYasa bu yönü ile eş
itlik ve
fı
rsat eşitliği ilkelerine ve Anayasa’nı
n 10. ve 5. maddelerine aykı
rı
dı
r
ve iptali gerekir.
c) Anayasa’nı
n 12. Maddesine Aykı
rı
lı
ğı
Dava konusu 4306 Sayı
lıKanun Anayasa’nı
n 12. maddesinin
güvence altı
na aldı
ğıtemel hak ve hürriyetleri de ihlal etmektedir
şöyleki:
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Anayasa’nı
n 12. maddesi;
“Herkes kiş
iliğine bağlı
, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez
temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kiş
inin
topluma, ailesine ve diğer kiş
ilere karşıödev ve sorumlulukları
nıda
ihtiva eder.”
emredici hükümlerini içerir.
8 yı
llı
k kesintisiz ve yönlendirmesiz ö ğretim yapı
lması
nıamir
olan 4306 Sayı
lıKanun, ana-babanı
n, velayeti altı
nda bulunan
çocukları
na dilediği gibi dini ve mesleki eğitim verilmesini temin için
tercih hakları
nıve bu konudaki insiyatiflerini ellerinden alarak sadece
devletin insiyatifine vermektedir.
Böyle bir dayatma, ana-babaya Medeni Kanun’un “Mesleki
Terbiye” baş
lı
klı265. maddesi ve “Dini Terbiye” baş
lı
klı266.
maddeleriyle verilen hakları
n kullanı
lması
na engel teş
kil edecektir.
Böyle bir engelleme ve hak gasbıise, Anayasa’nı
n 12.
maddesinde belirtilen hak ve hürriyetlerin dokunulmazlı
ğı
nı
devredilmezliğini vazgeçilmezliğini ortadan kaldı
rmaktadı
r.
Kanunun bu bakı
mdan da iptali gerekir.
d) Anayasa’nı
n 13. Maddesine Aykı
rı
lı
ğı
İ
ptal davamı
zı
n konusu 4306 sayı
lı Kanun, Anayasa’nı
n
güvencesi altı
nda olan temel hak ve hürriyetlere önemli ölçüde
sı
nı
rlama getirmiştir.
Temel hak ve hürriyetlere sı
nı
rlamalar getiren bir Kanun’un
yapı
lmasıiçin öncelikle Anayasa’nı
n 13. maddesinde ve ilgili özel
maddelerinde gösterilen meşru sı
nı
rlama sebeplerinin bulunmasıve
bu sebeplerin Kanun’un yapı
lması
nızorunlu kı
lmasıgerekmektedir.
Tarafıbulunduğumuz ve iç hukukumuzun doğrudan uygulanabilen bir
parçasıolan Aİ
HS’de bu ş
artlarıaramaktadı
r. (SUDRE; F. , Droit
International et Europeen des Droits de I’Homme, Paris, 1989, s. 110
vd.) Bunun gibi Avrupa İ
nsan HaklarıDivanıda yasayla haklara
sı
nı
rlama getirilmesinin ön şartıolarak meş
ru sı
nı
rlama nedenlerinin
bulunması
nı tüm içtihatları
nda aramaktadı
r. (bir örnek olarak,
Handysı
de-Birleşik Krallı
k, 7.12.1976; Seri A, No 24, paragraf 43-44,
45 46 vd)
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Toplumumuzun tümünü ilgilendiren, eğitim hak ve hürriyetlerini
aşağı
da açı
klayacağı
mı
z ş
ekilde, Anayasa’nı
n birçok maddelerine
aykı
rıolarak kı
sı
tlayan, böyle bir Kanun’un yapı
lması
nızorunlu kı
lan
bir neden bulunmamaktadı
r. Bu düzenleme ve sı
nı
rlama demokratik
toplum düzeninin gereklerine aykı
rı
dı
r. Bu nedenle, Anayasa’nı
n
“Temel Haklar Ve Ödevler” kı
smı
nı
n Genel Gerekçesinde (2/b
Fı
krası
) ve 13. maddesinde yasaklayı
cıbir biçimde açı
klandı
ğıgibi;
haklıve gerekli nedeni olmayan bu tür bir Kanun’un çı
karı
lması
Anayasa’ya aykı
rı olmuş
tur. Nitekim Anayasa Mahkemesi
kararları
nda (örneğin; 11. 2. 1987 T. ve 1986/12 E, 1987/4 K. sayı
lı
kararı
, Bkz: AMKD, S. 23, Ankara 1989, s. 81) vurgulanan bu esas,
bilindiği gibi, sı
nı
rlamanı
n sebebe bağlıolmasıilkesi olarak ifade
edilmektedir. (Bkz: ÖZBUDUN Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Ankara
1993, s. 80, KABOĞLU İ
brahim; Özgürlükler Hukuku, İ
stanbul l993, s.
60 vd. )
Anayasa’nı
n l3. maddesinde;
“Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli
egemenliği, Cumhuriyetin, milli güvenliği, kamu düzenini, genel
asayiş
in, kamu yararı
nı
n, genel ahlakı
n ve genel sağlı
ğı
n
korunması
...”
şeklinde belirtilen genel sı
nı
rlama sebeplerinden hiçbirisi, bu kanunla
getirilen eğitim ve öğrenim hakk ı
nı
n sı
nı
rlanması
nı gerektiren
sebepler değildir.
Esasen hak ve hürriyetlere sı
nı
r koymamak “kural”, sı
nı
rlamak
ise “istisnadı
r” . Temel hak ve hürriyetler alanı
nda getirilebilecek
sı
nı
rlamaları
n Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olmasıgereklidir.
Oysa iptal konusu kanun ile getirilen düzenleme, Anayasada yeralan
ve aşağı
da açı
klayacağı
mı
z temel ilkelere açı
kça aykı
rıolduğu gibi,
Anayasa’nı
n ruhuna ve demokratik toplumları
n benimsediği
uluslararasıkurallara da aykı
rıbulunmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 13. maddesine göre Temel Hak ve Hürriyetlerin
sı
nı
rlandı
rı
labilmesi için; birçok bilimsel kaynaklarda da açı
klandı
ğı
gibi üç temel şartı
n varlı
ğıgereklidir.
Birinci temel ş
art: Temel Hak ve Hürriyetleri sı
nı
rlandı
ran bir
Kanun’un yapı
lması
nıhaklıve zorunlu kı
lan ve de Anayasada sayı
lan
meşru bir sı
nı
rlama nedeninin Kanun’un yapı
lması
ndan önce mevcut
olması
dı
r.
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Bu önşartıAnayasa 13. maddesinde;
“Temel Hak ve Hürriyetler, Devletin, ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin, milli
güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n genel
ahlakı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile (genel sebeplerle) ve
ayrı
ca Anayasa’nı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle
anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.”
şeklinde açı
kça vurgulamı
ş
tı
r. Bu temel ş
arta “sı
nı
rlamanı
n sebebe
bağlı
lı
ğı
” ilkesi denildiği yukarı
da bilimselkaynaklara dayalı olarak
açı
klanmı
ştı
r.
Kanunla getirilen eğitim ve öğretim hakkı
nı
n kı
sı
tlanması
nı
gerektiren sebepler mevcut değildir.
İ
kinci temel şart; sı
nı
rlamanı
n ancak yukarı
daki sebeplerin
zorunlu kı
ldı
ğıhallerde “... kanunla...” yapı
labilmesidir.
Üçüncü temel şart ise; sı
nı
rlamanı
n “demokratik bir toplumda
gerekli” olması
dı
r.
Bu ş
art Avrupa İ
nsan HaklarıSözleş
mesinin 8., 9., 10., 11.,
maddelerinde “demokratik bir toplumda gerekli” ifadesi ile olumlu
şekilde düzenlenmiş iken; Anayasamı
zı
n 13. maddesinin 3.
fı
krası
nda, bu gereklilik zı
mnen kabul edilmiş, fakat Hak ve
Hürriyetleri sı
nı
rlama yetkilerinin sı
nı
rlandı
rı
lmasıkuralıolarak; “...
sı
nı
rlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rıolamaz.”
şeklinde olumsuz ifade edilmiştir.
Anayasanı
n 5. maddesi devlete; kişinin temel hak ve
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddi ve manevi varlı
ğı
nı
n gelişmesi
için gerekli şartlarıhazı
rlamaya çalı
ş
mak görevini vermiş
tir. Böylece
Anayasa tahdit konulması
nıdeğil, varsa bu tahditlerin kaldı
rı
lması
nı
öngörmektedir.
Bu sı
nı
rlama şartları
na, Aİ
HS’ni uygulayan Avrupa İ
nsan
HaklarıKomisyonu ve Mahkemesi, içtihatlarıile başkaca ş
artlar
getirmişlerdir. Bunları
n önemlilerinden ilki “orantı
lı
lı
k ilkesidir.”
(Proportionalite)
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Orantı
lı
lı
k ilkesi, yapı
lan sı
nı
rlama ile sı
nı
rlamanı
n gereği olarak
ortaya konan meş
ru sebep arası
ndaki oranlı
lı
k iliş
kisini ifade eder. Bu
ilke, temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinde temel bir ölçüt
olarak kabul gören Anayasal bir kavramdı
r.
Bu ilke, Avrupa İ
nsan HaklarıKomisyonu ve Mahkemesi
içtihatları
nda geliştirilmişolup, bugün ülkemizde de özellikle Anayasa
Mahkemesi Kararları
nda uygulanmakta ve meşru sı
nı
rlama
sebebiyle, sı
nı
rlama kurallarıarası
nda mantı
ki, gerekli ve uygun bir
oranıifade eder. Başka bir anlatı
mla bu ilke, Temel Hak ve
Hürriyetleri sı
nı
rlayan Kanun’un yapı
lması
ndan önce varolan ve
yapı
lması
nızorunlu kı
lan meşru sı
nı
rlama sebebi ne ölçüde bir
sı
nı
rlamayı gerektiriyorsa, ancak o ölçüde bir sı
nı
rlama
yapı
labilmesini ifade etmektedir. Bu ilke Avrupa İ
nsan Hakları
Divanı
nı
n 7.12.1976 tarihli, seri A, no: 24 sayı
lıHandysı
de-Birleş
ik
Krallı
k kararı
nda “amaç ile araç arası
nda orantıbulunması
”ş
eklinde
formüle edilmiş, daha sonraki içtihatları
nda istikrar kazanmı
ş
tı
r.
(DOĞRU Osman; İ
nsan HaklarıAvrupa İ
çtihatları
, Ocak 1997 s: 55
ve müteakip özellikle s:65-67)
Doktrinde de, orantı
lı
lı
k ilkesi adıaltı
nda kullanı
lmaktadı
r.
Bu ilke Anayasa’nı
n 13. maddesinin 2. fı
krası
nda “... genel ve
özel sı
nı
rlamalar ... öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.”
şeklinde ifade edilmiştir. Keza olağanüstü sı
nı
rlamalarıdüzenleyen
15. maddenin 1. fı
krası
nda “durumun gerektirdiği ölçüde” biçiminde
açı
klanmı
ştı
r.
Avrupa İ
nsan HaklarıMahkemesi ve Komisyonu içtihatları
nda
ise her geçen gün daha belirgin ve ağı
rlı
klıolarak uygulanmaktadı
r.
(7.12.1976 tarihli seri A no:24 sayı
lıHandysı
de kararı
, vb., ayrı
ca
ÇAĞLAR Bakı
r; Anayasa Mahkemesi Kararları
nda Demokrasi,
Anayasa Yargı
sı
, Ankara 1990 s: 93 vd özellikle s: 98)
Anayasa’nı
n 13. maddesinde, bilimsel kaynaklarda, Anayasa
Mahkemesinin ve Avrupa İ
nsan HaklarıMahkemesi kararları
nda;
sı
nı
rlayı
cıKanun’un yapı
lması
ndan önce mevcud olup, sı
nı
rlamayı
haklıkı
lan meşru bir sebebin varlı
ğıaranmaktadı
r. Bu Kanun’un
yapı
lması
ndan önce meşru bir sebebin var olduğu kabul edilemez.
Toplumun bu yönde bir talebi sözkonusu olmadı
ğıgibi Anayasa’nı
n
öngördüğü, niteliklerin zı
ddı
na bir hükümet dayatmasıile Devletin
temel niteliklerine aykı
rıçı
karı
lmı
şolduğu açı
kça anlaşı
lmaktadı
r.
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Bu itibarla 4306 sayı
lıKanun tümü ile Anayasa’nı
n ve Aİ
HS ve
uygulaması
nı
n aradı
ğıdemokratik bir toplumda gerekli ve meşru bir
sı
nı
rlama nedeni şartı
ndan yoksun olup Anayasa’nı
n 13. maddesine
aykı
rı
dı
r. Bu yönden de iptali gerekir.
e) Anayasa’nı
n 65. maddesine Aykı
rı
lı
ğı
Anayasa’nı
n 65.maddesi;
“Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen
görevlerini ekonomik istikrarı
n korunması
nı gözeterek, mali
kaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.”
hükmünü getirmiştir.
Bu hüküm gözardıedilemez. BeşYı
llı
k Kalkı
nma Planları
na
taşı
namayacak bir yük getiren sekiz yı
llı
k kesintisiz eğitim kanunu,
gerçekleş
tirilmesi için kaynaklar zorlansa bile ekonomik istikrarı
bozucu niteliktedir.
Eğitim reformu olarak nitelenecek bir tasarı
nı
n kaliteli eğitimi
hedeflemesi gerekir. Kaliteli ve çağdaşeğitim için; sistem, program ve
öğretmen yanı
nda bina, derslik ve ders araç ve gereçleri gibi fiziki
şartları
n yeterliliği gereklidir.
Cumhuriyetin başlangı
cı
ndan günümüze kadar ilköğretimdeki
okullaş
ma oranı% 65 olabilmiştir. Tasarı
nı
n hedeflediği donelere
göre, öğretmen ihtiyacı694.000’dir. Mevcut öğretmen sayı
sıise
279.000’dir. 415.000 öğretmene ihtiyaç vardı
r. Yı
lda yetiş
en öğretmen
sayı
sı8.000 iken, emekli olan öğretmen sayı
sı15.000’dir. Gerekli
derslik sayı
sı385.000, mevcut derslik sayı
sıise 175.000’dir. Yani
210.000 dersliğe ihtiyaç vardı
r. Ekli raporda görüleceği üzere,
öğretmen açı
ğı
nı
n giderilmesi için 610 Trilyon TL., derslik ihtiyacı
nı
n
giderilmesi için ise 1.5 katrilyon TL.sı
na ihtiyaç vardı
r. Araç gereç
dahil edildiğinde toplam maliyet 2.675 katrilyon TL.sı
na ulaş
maktadı
r.
(EK-4)
Kaldıki bu ihtiyaçları
n karşı
lanmasısadece muazzam mali
kaynak ihtiyacı
ndan başka, zaman bakı
mı
ndan 30 yı
l gibi uzun bir
süreyi gerektiren bir konudur.
f) Anayasa’nı
n 166. Maddesine Ayk ı
rı
lı
ğı
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Anayasamı
z ekonomik sosyal ve kültürel kalkı
nmanı
n ve
gelişmenin planlarla yapı
lmasıesası
nıkabul etmiş
tir. Anayasa’nı
n
Planlama başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 166. maddesi:
“Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkı
nmayı
, ... ülke kaynakları
nı
n
... verimli ş
ekilde kullanı
lması
nıplanlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı
kurmak devletin görevidir.
şeklindeki amir hükmüyle bu esasıkabul ettiğini göstermiştir. Ayrı
ca
maddenin 3. fı
krası
nda “Kalkı
nma planları
nı
n hazı
rlanması
na,
TBMM’nce onaylanması
na, uygulanması
na, değiştirilmesine ve
bütünlüğünü bozacak değiş
ikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve
esaslar kanunla düzenlenir.” hükmünü sevketmek sureti ile kalkı
nma
planları
nı
n bütünlüğünün bozulması
nıve bozulması
na yol açacak
kanunları
n yapı
lması
nıönlemiştir.
Milli Eğitim ve Milli Eğitim sistemindeki değiş
iklikle ilgili konular,
Ülkemizin sosyal ve kültürel kalkı
nması
nıilgilendirdiği gibi, bu eğitim
reformunun gerekli kı
ldı
ğıyeni yapı
lanmayıfinanse etmek için
öngörülen mali düzenlemeler de ekonomik kalkı
nmamı
zı
ilgilendirmektedir.
4306 Sayı
lıKanun, Milli Eğitim alanı
nda yeniden yapı
lanma
öngörmekte olup, beraberinde (geçici 1. maddesinde) bir seri
ekonomik yükümlülükler ve vergiler ihdas etmektedir. Bu itibarla
mezkur kanun ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkı
nması
nı
ilgilendirmekte, planlamanı
n ve halen yürürlükte bulunan 7. BeşYı
llı
k
Planı
n, planlama konuları
na dahil bulunmaktadı
r.
Yedinci BeşYı
llı
k Kalkı
nma Planı
nda zorunlu temel eğitimin 2
kademeden oluşması
, bunlardan l. kademenin ilkokullar, 2.
kademenin de ortaokullar olmasıöngörülmüştür. (25. 7. 1995 gün ve
mükerrer 22354 sayı
lıResmi Gazete, s:22-25)Böylece 7. BeşYı
llı
k
Plan, yukarı
da açı
kladı
ğı
mı
z şekilde Milli Eğitim Şuraları
nı
n
kararları
na da dayanmak suretiyle, 5+3=8 yı
llı
k yönlendirmeli
ilköğretim esası
nı benimsemiş, bütün eğitim sistemini, plan
bütünlüğünü bu çatıüzerinde kurmuş
tur.
Anayasa’nı
n 166. Maddesinin
3. fı
krası
nda “kalkı
nma
planları
nı
n hazı
rlanması
na, Türkiye Büyük Millet Meclisince
onaylanması
na, uygulanması
na, değiş
tirilmesine ve bütünlüğünü
bozacak değişikliklerin önlenmesine iliş
kin usul ve esaslar kanunla
düzenlenir” hükmü
gereğince 30.10.1984 tarih ve 3067 sayı
lı
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“Kalkı
nma Planları
nı
n
Yürürlüğe
Konulmasıve Bütünlüğünün
KorunmasıHakkı
nda Kanun” çı
karı
lmı
ştı
r.
Bu
Kanun’un
3.
maddesinin l. fı
krası
nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları
nı
n
kendilerine havale edilen kanun tasarıve tekliflerini Kalkı
nma Planı
na
uygunluk bakı
mı
ndan da inceleyeceği, uygun bulmadı
kları
nıve
özellikle planı
n bütünlüğünü bozucu nitelikte olanlarıred edeceği
açı
klanmı
ştı
r.
Bu sebeble konunun ihtisas komisyonu olan Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonu, Hükümetten gelen tasarı
yıAnayasa’nı
n
166. Maddesine aykı
rıolduğu gerekçesi ile red etmiştir. Komisyonun
red gerekçesi, Anayasa ve mezkur 3067 sayı
lı Kanun
muvacehesinde, 4306 sayı
lıdava konusu Kanun’un ne derece ve ne
yönden Anayasa’nı
n 166. maddesine ve planı
n bütünlüğüne aykı
rı
olması
nıgöstermesi bakı
mı
ndan aşağı
ya alı
nmı
ştı
r.
“1- Kalkı
nma planları
, değiş
tirilinceye kadar kamu kesimini
bağlayan emredici belgelerdir. Kanun tasarıve tekliflerinin yürürlükte
olan plana uygun olmasıgereği, plana uymayan önerilerin reddi
zorunluğu, yalnı
zca Anayasa’nı
n 66. Maddesinden değil, “Kalkı
nma
Planları
nı
n Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün
Korunması
Hakkı
nda 3607 Sayı
lıKanun”un 3. Maddesinin 1. Fı
krası
ndan
kaynaklanmaktadı
r. 7. BeşYı
llı
k Kalkı
nma Planı8 yı
llı
k Temel Eğitimi
kademe ve yönlendirme ögesi ile birlikte benimsemiş
tir. Planı
n bu
unsurunu yoksayan bir öneri, Anayasa’nı
n sözü geçen maddesine
aykı
rı
dı
r.
2- Komisyonumuz ayrı
ca Tasarı
nı
n
antidemokratik
bir
yaklaş
ı
mla ele alı
ndı
ğıve batı
lıülkelerde benimsenen ilkelerle
bağdaş
madı
ğı görüş
ünü benimsemiş
, rededilmesine mevcudun
oybirliği ile karar vermiş
tir.” (komisyonun 5.8.1997 tarih ve 1/620,
2/515, 2/719, 2/720, 2/231, 2/891, 2/895 esas, 11 karar numaralı
raporu).
Ancak Meclis Baş
kanlı
ğı
, içtüzüğün 23. ve müteakip maddeleri
gereği, “esas (ihtisas) komisyonu” olarak, “Milli Eğitim Kültür, Gençlik
ve Spor Komisyonunu” tayin etmesi gerektiği halde; iktidarı
n
çoğunlukta olduğu ve gerçekte konunun ihtisas komisyonu olmayan
“Plan ve Bütçe Komisyonunu” tayin ve Tasarı
yıbu suretle geçirmiş
tir.
Tasarı
nı
n Plan ve Bütçe komisyonunda müzakeresi sı
rası
nda
Meclis İ
çtüzüğü’nün 29/2 fı
krasıgereği, kalkı
nma planı
na uygunluk
konusunda uzman sı
fatı
yla görüş
ünü bildirmek üzere söz verilen
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DPT. yetkilisi “Planları
n kamu kuruluşlarıiçin emredici olduğunu, 7.
Beş Yı
llı
k Kalkı
nma Planı
nı
n 8 yı
llı
k temel eğitimi kademe ve
yönlendirme öğesiyle birlikte benimsediğini...” vurgulamı
ş
tı
r. (TBMM
Plan Bütçe Komisyonu’nun 6.7.1997 tarihli tutanağı
) (EK-5)
6 - 4306 SAYILI KANUNUN l., 3. VE 5. MADDELERİ
Nİ
N
İ
PTALİ
; 2., 4., 7., 8. VE 9. MADDELERİ
Nİ
N DE İ
PTALİ
NİGEREKLİ
KILMAKTADIR.
Kanunun 1., 5., ve 3. maddelerinin iptal edilmeleri halinde,
uygulama alanlarıkalmayacak olan 2., 4., 6., 7., 8. ve 9. maddelerinin
de; 2949 Sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre iptal edilmeleri
gereklidir.
7- 4306 SAYILI KANUNUN GEÇİ
Cİl. MADDESİANAYASANIN
73., 160. VE 161. MADDELERİ
NE AYKIRIDIR.
a) Anayasa’nı
n 73. Maddesine Aykı
rı
lı
k;
Bu madde, iptalini istediğimiz kanun maddeleri ile getirilen yeni
teşkilatlanmanı
n ve yeni İ
lköğretim kurumları
nı
n kurulması
nıve
inş
aatları
nıve organizasyonunu finanse etmek için getirilmişolup çok
sayı
da bentleri ve alt bentleri ihtiva etmektedir. Bu geçici madde
Anayasa’nı
n 73. maddesinde düzenlenen vergi hükümleri ve
esasları
na tümü ile aykı
rıyükümlülükler getirmektedir.
Anayasa’nı
n “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlı
klı2. maddesine
göre:
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanı
şma ve
adalet anlayı
şıiçinde insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine
bağlı
, baş
langı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devletidir.”
Anayasa’nı
n “Devletin temel amaç ve görevleri” baş
lı
klı5.
maddesine göre:
“Devletin temel amaç ve görevleri Türk Milletinin bağı
msı
zlı
ğı
nı
ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve Demokrasiyi
korumak, kiş
ilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu
sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik
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ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddi ve manevi varlı
ğı
nı
n
gelişmesi için gerekli şartlarıhazı
rlamaya çalı
ş
maktı
r.”
Anayasa’nı
n “kanun önünde eş
itlik” baş
lı
klı10. maddesine
göre;
Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetmeksizin kanun önünde
eşittir.
Hiçbir kiş
iye aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
Anayasa’nı
n “Vergi Ödevi” başlı
klı73. Maddesine göre:
“Herkes, kamu giderlerini karşı
lamak üzere, mali gücüne göre,
vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli
dağı
lı
mımaliye politikası
nı
n sosyal amacı
dı
r.”
“Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü” baş
lı
klı11. maddesine
göre ise:
“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yarg ıorganları
nı
,
idare makamları
nıve diğer kuruluşve kişileri bağlayan temel hukuk
kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
4306 sayı
lıKanun’un Geçici 1. maddesinin A bendinde, 8 yı
llı
k
kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanı
lmak üzere alı
nması
öngörülen “eğitim katkı payı
” bir tür vergidir. Zira eğitim
hizmetlerinden yararlanmayan kimselerin de “eğitime katkıpayı
”
ödemesi zorunludur. Ayrı
ca kanunda eğitim katkıpayı
nı
n tarh,
tahakkuk ve tahsilinde ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayı
lıVergi
Usul Kanunu ve 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü
Hakkı
nda Kanun hükümlerinin uygulanacağı
nı
n belirtilmişolması
, bu
yükümlülüğün bir vergi olduğunu göstermektedir.
Ancak 4306 sayı
lıKanunun geçici 1. maddesinin A-1 , 2, 4, 5, 7
ve 9. bentlerinde maktu katkıpaylarıalı
nmasıhükme bağlanmı
ştı
r. 1.
Bentte vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve
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sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler
ile SSK’ya verilen sigorta pirim bildirgelerinden 500.000 TL, gümrük
idarelerine verilen beyannamelerden ise 1.000.000 TL; 2. bentte 1318
sayı
lıFinansman Kanunu’na göre taş
ı
t alı
m vergisine tabi olan
motorlu taş
ı
tları
n kayı
t ve tescili ile devirlerinde 10.000.000 TL; 4.
Bentte silah taşı
ma ve bulundurma müsaade vesikaları için
20.000.000 TL, kara avcı
lı
ğıruhsat tezkereleri için 10.000.000 TL, 5.
bentte hava yolu ile iç hat yolcu taşı
macı
lı
ğı
nda düzenlenen her bir
bilet için 500.000 TL, dönüşlü biletler için 1.000.000 TL, 7. Bentte cep
telefonu sahipleri adı
na tahakkuk ettirilen aylı
k sabit tesis ücretleri
kadar yı
lda bir defa olmak üzere ayrı
ca hesaplanan tutar ile adları
na
GSM aboneliği tesis edilenlerden 2.000.000 TL; 9. bentte 492 sayı
lı
Harçlar Kanununa ekli 4 sayı
lıtarifenin 1 numaralıbölümünde
belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran her bir işlemin
taraflarıiçin ayrıayrı5.000.000 TL maktu katkıpayı-vergi olarakalı
nacaktı
r.
Getirilen bu yeni vergilerle Anayasa’n ı
n 73. maddesinde
öngörülen “mali güç” düşünülmeden her mükelleften aynımiktarda
vergi istemek eş
itlik uygulamasısanı
larak eş
itsizlik doğurmaktadı
r.
Devlet gücünün temel öğelerinden başlı
casıolan “vergilendirme”,
adaletli davranı
şı
n en belirgin biçimde yansı
masıgereken alandı
r.
Sosyal devlet ilkesinin gerektirdiği özen, mali gücün gözetilmesini
zorunlu kı
lar. Mali güce göre vergilendirme kişilerden ekonomik ve
şahsi durumları
na göre vergi alı
nması
nıöngörür. Başka bir anlatı
mla,
mali gücün göstergeleri olarak kabul edilen gelir, servet veya
harcamalar esas alı
narak çok kazanandan veya çok harcayandan çok
vergi, az kazanandan veya az harcayandan az vergi anlayı
şımali güç
kavramı
nı
n temel unsurudur. Bu anlayı
şı
n esas alı
nmadı
ğıbir
vergilendirme sistemi adil olmadı
ğıgibi dengeli de değildir.
Yüksek Mahkeme mali güce göre vergi alı
ndı
ğı
nıbelirtmek
üzere ş
öyle demiştir:
“Nitekim mezkur kararı
n gerekçesinde matrah üzerinden mali
güce göre nisbi vergi alı
ndı
ğı
nıgöstermek üzere şöyle denilmiş
tir:
“Mali güce göre vergilendirme ise, verginin kiş
ilerin ekonomik ve
kişisel durumları
na göre alı
nması
dı
r. Bu ilke, mali gücü fazla olanı
n,
mali gücü az olana göre daha fazla oranla daha fazla vergi ödemesi
gereğini belirler. Mali güç genellikle ödeme gücü anlamı
nda
kullanı
lmaktadı
r. Mali gücün tanı
mı Anayasa’da bulunmamakla
birlikte, kamu maliyesi açı
sı
ndan genellikle, gelir, servet ve
harcamalar mali gücün göstergeleridir. Verginin mali güce göre
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alı
nmasıaynızamanda vergide eş
itlik ilkesinin uygulama aracı
dı
r.”
(AYM.1995/6 E, 1995/29 K., 6.7.1995 kararı
; RG. 10 Şubat 1996 T.
ve S. 22550 sh.11)
Davamı
zı
n konusu olan 4306 Sayı
lı Kanun’un geçici l.
maddesinin A-(1-13) bentleri altı
nda gösterilen maddeler üzerinden,
katkıpayıadıaltı
nda alı
nan vergiler ise, mali gücün göstergesi olan
gelir, servet ve harcamalar değildir. Özellikle alı
nacak vergiler “mali
ve kiş
isel güce göre” vergi alı
nması
nı
n esasıolan belli bir matrahı
n bir
nisbeti değil, mutlak rakamlardı
r. Ayrı
ca katkıpayıödemeleri,
mükellef tutulanlar lehine bir işlem tesisi veya bir hakkı
n kullanı
lması
ile iliş
kilendirilemediği için, resim, harç ve benzeri yükümlülük olarak
da kabul edilemez.
Diğer taraftan aynıbentlerde getirilen ek mali yükler nedeniyle,
az kazanan mükellefler için vergi ödevi zorlaştı
rı
lmaktadı
r. Bentte
yeralan tutarları
n Bakanlar Kurulunca beş katı
na kadar
arttı
rı
labileceği hususu da dikkate alı
nı
rsa, bu sı
nı
rlara kadar
kullanı
lmasıhalinde bir mükellef için yaklaşı
k olarak, yı
llı
k en az 70
milyon TL., ek yük getirecektir. Az gelir elde eden ve ekonomik
zorluklar içinde bulunan bir gelir, kurumlar ve diğer vergi
mükelleflerinin vergi ödevini yerine getirmesi zorlaş
tı
racaktı
r.
Kanunla getirilen düzenleme bir tür “salma” niteliği taş
ı
makta,
bireyler arası
nda adaletsizliğe yol açmaktadı
r. Yukarı
da açı
klanan
adaletsiz sonuçları
na örnek olarak; vergiye tabi geliri olmadı
ğı
nı
bildiren bir mükellef ile yüksek gelir elde etmiş bir mükellefin
verecekleri beyannameler dolayı
sı
yla aynı miktar vergi tahsil
edilmektedir. Yine aynışekilde örneğin, 500 milyon TL. bedelli bir
araç satı
n alan kimse ile 10 milyar bedelli bir araç satı
n alandan aynı
miktar vergi alı
nmaktadı
r. Aynışekilde, değersiz bir gayrimenkulun
satı
ş
ı
nda 5 milyon TL. Eğitim KatkıPayıalı
nacaktı
r. Bir çok örneğin
yanı
nda, 340 bin TL ipotek terkin harcıalı
nacak bir kiş
iden ilaveten 5
milyon TL Eğitim katkıpayıalı
nmasıda eşitsizlik ve mali gücün
dikkate alı
nmadı
ğı
nı
n göstergesidir. (EK-6, EK-11)
Kanunun getirdiği bu düzenleme Anayasa’nı
n 73. maddesine
aykı
rı
dı
r.
b) Anayasa’nı
n 160. Maddesine Aykı
rı
lı
k
Anayasa’mı
zı
n “Sayı
ştay” başlı
klı160. maddesinin l. fı
krası
na
göre:
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“Sayı
ş
tay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve
giderleri ile malları
nıTürkiye Büyük Millet Meclisi adı
na denetlemek,
sorumluları
n hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmakla görevlidir.”
4306 sayı
lıKanun’un geçici 1. maddesinin (F) fı
krası
nda : “Bu
maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapı
lacak harcamalarda,
1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayı
lıDevlet İ
hale
Kanunu ve 832 sayı
lıSayı
ştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde
yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 sayı
lıBayı
ndı
rlı
k ve İ
skan
Bakanlı
ğı
nı Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz.” hükmü, ihalelerde ve
satı
n almalarda yolsuzluklara sebep olacağıve rekabet ş
artları
nı
bozacağıiçin kabul edilemez.
Bu düzenleme Anayasa’mı
zı
n öngördüğü bütçe genel
prensiplerine, fı
rsat eşitliğine ve ihalelerin Sayı
ş
tay denetimine tabi
olacağıprensiplerine de aykı
rı
dı
r.
Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüş
melerde Maliye Bakanı
sayı
n Zekeriya Temizel’in yaptı
ğıkonuşmada:
“...Gelelim 3. konuya: Özellikle arkadaş
ları
mı
zı
n bu konudaki
hassasiyetine gerçekten ben de katı
lı
yorum ve şükranla karş
ı
lı
yorum.
Şimdiye kadar, ş
u sı
ralarda otururken ve her zaman bu yasaları
dı
şarı
sı
na çı
kma amaçları
nıendiş
e ile karşı
lamı
ş
ı
mdı
r. Ne zamanki
bir “2886, 1050, 832 sayı
lıyasaları
n dı
şı
nda” denir benim de içim cı
z
eder. İ
şin garip kı
smı
, bu defa, kesin olarak bu amaçlara yönelik değil,
tamamen başka amaçla bu düzenlemeyi yapmak zorunda kaldı
k.
“Nası
l oldu” diyeceksiniz: Daha önceden aslı
nda, bu yasaları
n
belirli engellemelerinin önüne geçmek, daha
doğrusu
bunları
n
engel olunması
ndan kurtulmak veya barajlarıaşmak için bundan
yararlanı
lı
rdı
; fakat, bizim amacı
mı
z tamamen farklıoldu. Bunu
özellikle arz etmek istiyorum. Şimdi, arkadaş
ları
mı
z da belirttiler,
soruları
n bir tanesinin de
içerisinde vardı
. Türkiye, önümüzdeki üç
yı
l içerisinde sabit fiyatlarla bir katrilyon TL lik yatı
rı
m yapacak. Bir
katrilyon liralı
k yatı
rı
mı
n, şu
anda kalkı
p da; bütün barajlar için,
karayollarıiçin yaptı
ğı
mı
z
yatı
rı
mıdüşünürseniz, hangi boyutlarda
olduğunu görürsünüz; çok büyük bir yatı
rı
mdı
r. Türkiye, ne
Bayı
ndı
rlı
k Bakanlı
ğı
nı
n kontrollük teş
kilatı ile ne Milli Eğitim
Bakanlı
ğı
nı
n kontrollük teşkilatıile ne Maliye Bakanlı
ğı
nı
n kontrollük
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teşkilatı ile bu iş
i sağlı
klı olarak
denetleyemez.... Bunu
arkadaş
ları
mı
z ile tartı
şı
rken en büyük
endiş
emiz
“ya
bu
kadar büyük kaynak denetimsiz, hatta amacı
na uygun olmayan bir
şekilde kullanı
lı
r; yarı
n o çocukları
mı
zı
n okuduğu okullar “Allah
göstermesin” bir deprem halinde çökmeye baş
larsa bunun
sorumluluğunu kim nası
l alı
r “ı
nıtartı
ş
tı
k....” (TBMM Tutanak
Müdürlüğü Plan ve Bütçe Komisyonu, tarih: 10.8.1997 giriş
: 22.30,
Sh. 3) (EK-7)
demiş
tir.
Tasarı
yıgetiren hükümetin maliye bakanı
nı
n bu ifadeleri
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
n ve yapı
lan yanlı
ş
lı
ğı
n ve doğacak tehlikelerin
ikrarı
dı
r.
İ
halelerin Sayı
ştay denetimi dı
şı
na çı
karı
lmasıAnayasa’nı
n 160.
maddesine aykı
rı
lı
k teşkil eder.
c) Anayasa’nı
n 161. Maddesine Aykı
rı
lı
k
Anayasa’nı
n “Bütçenin hazı
rlanmasıve uygulanması
” başlı
klı
161. maddesi;
“Devletin ve kamu iktisadi teş
ebbüsleri dı
ş
ı
ndaki kamu tüzel
kişilerinin harcamalarıyı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.”
şeklinde amir bir düzenleme içermektedir.
4306 sayı
lı Kanun’un geçici l. maddesi’nin (A) ve (F)
fı
kraları
nda yapı
lan düzenlemeyle 4 yı
l boyunca elde edilecek
gelirlerle özel bir bütçe oluş
turulmuştur. Milli Eğitim Bakanı
’nı
n takdiri
ile bütçeye özel gelir aktarma yetkisi verildiği ve keza Maliye
Bakanı
’na da bütçe fası
lları
na düzenleme yapma yetkisinin verilmiş
olduğu görülmektedir. Bütün bunlar bütçe kanunu dı
ş
ı
nda vergi ve
yükümlülükler getiren, harcama yetkisi veren düzenlemelerdir.
Kanunun bu düzenlemesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kamu
tüzel kiş
ilerinin harcamalarıyı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r ş
eklinde amir
hükmünü içeren Anayasa’nı
n 161. maddesine aykı
rı
lı
k teşkil
etmektedir.
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III- KISIM
İ
ÇTÜZÜKTE OLMAYAN YENİ İ
ÇTÜZÜK MADDELERİ
Nİ
N
İ
HDASI SEBEBİ
YLE 4306 SAYILI KANUN’UN İ
PTALİ
1) Kifayet-i Müzakerenin (Yeterlilik Önergesi’nin) Kabulü
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalı
ş
maları
nıkendi yaptı
ğı
içtüzük hükümlerine göre yürüteceği, Anayasa’nı
n 95. maddesinin 1.
fı
krasıile getirilen amir bir hükümdür.
Kanun tasarı
sı
nı
n, bu konuda ihtisas komisyonu olmayan Plan
ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi esnası
nda, içtüzükte olmayan
“yeterlik önergesi” verilerek bir tür yeni içtüzük maddesi ihdas edilmiş
,
görüşmelerin yapı
lması
, söz isteyen milletvekillerinin görüşbildirme
haklarıengellenmiştir. Bu husus görüşmeler sı
rası
nda bir sayı
n
milletvekili üye tarafı
ndan;
“Plan ve Bütçe Komisyonda yapı
lmı
şolan iç tüzüğe aykı
rıbir
tatbikatıdile getirmek istiyorum. Hepimiz biliriz ki 1973 yı
lı
ndan önce
tatbik edilen DAHİ
LİNİ
ZAMNAMENİ
N 103. maddesi Meclisimiz
tarafı
ndan kaldı
rı
lmı
ştı
r. Bu madde yeterlik önergesi verilmesi
hükmünü taş
ı
yordu. Yüce Meclis 1973 yı
lı
nda yeterlik önergesi
müessesesini ortadan kaldı
rmı
ş
tı
r. Buna rağmen bu kanun tasarı
sı
görüşülürken Plan ve Bütçe Komisyonunda yeterlik önergesi verilmiş
maddeler üzerinde söz isteyen üyelere konuş
ma hakkı
tanı
nmamı
ş
tı
r.... Bu yönüyle bu kanun tasarı
sı
nı
n tümü tüzüğe ve
netice itibarı
yla Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.... Öyle ümit ediyorum ki,
Kanun’un tamamıAnayasa Mahkemesince iptal edilecektir.” ş
eklinde
açı
kça dile getirilmiştir. (TBMM Tutanak Dergisi, C. 33, 135. Birleşim,
14.8.1997 Perşembe, s. 136., Ayrı
ca içtüzük ihdasıiddiası
na ilişkin
olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tutanakları
.)
Anayasa’nı
n kanunları
n teklif edilmesi ve görüşülmesi başlı
ğı
nı
taşı
yan 88. maddesinde:
“Kanun tasarıve tekliflerini TBMM’nde görüşülme usul ve
esaslarıiçtüzükle düzenlenir.”
hükmü yeralmaktadı
r.
İ
ptal konusu 4306 Sayı
lıKanun yukarı
da açı
klandı
ğıgibi ihtisas
komisyonu olmayan Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilerek
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yapı
lan müzakeresinde; içtüzükte yer almayan kifayet-i müzakere
takriri kabul edilmek suretiyle Anayasa’nı
n 88. maddesine aykı
rı
davranı
ldı
ğıaçı
k bir keyfiyettir.
Sözü geçen kifayet-i müzakere işleminin yeni bir içtüzük hükmü
olarak ihdas edilmesi, milletvekillerinin temsil ve katı
lı
m görevlerini
engellemişolmasınedeniyle demokratik toplum gereklerine aykı
rı
bulunmaktadı
r. 5.3.1973’ten önce yürürlükte bulunan iç tüzükte yer
alan kifayeti müzakere hükmünün halen uygulanmakta olan yeni
tüzükte yer almayı
şgerekçesi de demokratik toplum gerekleridir. (EK10)
2) Kanun Tasarı
sı
nı
nİ
htisas Komisyonunda Görüşülmemesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işleyişinde içtüzük gereği
oluş
turulan ihtisas komisyonları
, kanun tasarıve tekliflerini uzmanlı
k
dalları
na göre inceleyip Genel Kurul’a sevkederler. Milli Eğitimi
ilgilendiren böyle bir kanun tasarı
sı
nıihtisas komisyonu olarak
incelemesi gereken Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunu tali
komisyon sayarak ve bu ası
l ihtisas komisyonunun raporunu yok
farzederek, sevk edilişinde bütçeye ait hiçbir hükmü ihtiva etmeyen
(tasarıkomisyona havale edildiğinde mali konularla ilgili hiçbir madde
tasarı
da yer almı
yordu) bu tasarı
nı
n görüş
ülmesini tali komisyon
olmasıgereken Bütçe plan komisyonunda görüş
mek yeni bir iç tüzük
ihdasıve Anayasa’ya aykı
rı
lı
ktı
r. (EK-9)
3- Plana Aykı
rıKanun Tasarı
sı
nı
n Komisyonda Görüş
ülmesi
Dava konusu 4306 Sayı
lıKanun, 7. BeşYı
llı
k Kalkı
nma Planı
na
ve Yı
llı
k Programa ve dolayı
sıile Anayasa’nı
n planlama ile ilgili 166.
maddesine aykı
rı
dı
r. Tasarı
nı
n bu nedenle görüş
ülmeden reddi
gerekirken, görüşülüp kanunlaştı
rı
lmasıda yeni bir içtüzük maddesi
ihdası
dı
r.
4306 Sayı
lıKanunun tümünün; yeni içtüzük maddeleri ihdası
suretiyle görüşülüp kanunlaştı
rı
lması
, dolayı
sı
yla da Anayasa’nı
n 88.
ve 95. maddelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptali gerekir.
IV- KISIM
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİ
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4306 Sayı
lıKanun 10. maddesi gereği, yayı
mıtarihinde
yürürlüğe girmiş
tir. Yukarı
da değiş
ik baş
lı
klar altı
nda açı
klandı
ğıgibi,
Anayasa’nı
n pek çok maddesine aykı
rıolan dava konusu Kanunun
uygulanması
, çok açı
ktı
r ki, telafisi imkansı
z sonuçlar ortaya koymuş
ve koymaya devam edecektir. Tüm bu olumsuzlukları
n ve telafisi
imkansı
z hak ve özgürlük ihlallerinin önlenmesi amacıile nihai hükme
kadar, 4306 Sayı
lıKanun’un yürürlüğünün durdurulmasıtaleb etmek
gerekli olmuştur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SONUÇ VE İ
STEK : Yukarı
da açı
klanan ve ayrı
ca Yüksek
Mahkemenizce tesbit edilecek sebeplerden dolayı:
l. Dava konusu 4306 Sayı
lıKanunun tüm maddelerinin
a) Anayasa’nı
n; Başlangı
ç Kı
smıile 2., 5., 10., 11., 12, 13., 17.,
24., 27., 42., 65., 73., 88., 160., 161., 166 ve 174. maddelerine,
b) İ
ç hukukumuz haline gelen, Avrupa İ
nsan Hakları
Sözleşmesinin 9. ve 10. maddeleri ile Ek: 1 Protokolün 2. maddesine
ve diğer UluslararasıBelgelere,
c) Kanun tasarı
sı
nı
n, Plan ve Bütçe Komisyonunda
görüşülmesinin, Komisyonda görüşülürken kifayet-i müzakere
teklifinin kabul edilmesinin ve 5 Yı
llı
k Planlara aykı
rıKanun teklifinin
kabulünün yeni içtüzük hükümleri ihdası mahiyetinde olması
dolayı
siyle ve bu durumun Anayasa’nı
n 88. ve 95. maddelerine,
açı
kça aykı
rıolmasısebebiyle,
İ
PTALLERİ
NE,
2. Telafisi imkansı
z hak ihlallerinin önlenmesi bakı
mı
ndan
Kanun’un YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, karar verilmesini,
Anamuhalefet Partisi, Refah Partisi TBMM Grubu adı
na, Grup
Baş
kanısı
fatı
yla arz ve talep ederim.”
27.10.1997 günlü, 1997/62 Esas sayı
lıkarar uyarı
nca eksiklikler
tamamlanarak verilen 7.11.1997 günlü dilekçe ş
öyledir:
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AÇIKLAMALAR
I - 4306 SAYILI KANUN’UN GEÇİ
Cİl. MADDESİ
ANAYASA’NIN 2., 73., 160., 161 VE 163. MADDELERİ
NE
AYKIRIDIR
1 - 4306 Sayı
lıKanunun Geçici 1. Maddesinin C, D ve E
bentleri Anayasa’nı
n 163. maddesine aykı
rı
dı
r
Geçici l. maddenin C, D ve E bendlerinde getirilen hükümlerle;
bu maddenin (A) ve (B) fı
kraları
na göre tahsil edilen pay ve gelirler ile
D, E ve F fı
kraları
nda belirtilen kurum ve kiş
ilerden elde edilen
gelirlerin (ücretler, bağı
şve yardı
mlar), “Maliye Bakanlı
ğı
nca bütçeye
özel gelir, Milli Eğitim Bakanlı
ğı
nca bütçesine özel ödenek
kaydedileceği” ifade edilmiş
tir. Böylece getirilen bu düzenleme ile,
bütçe kanunu dı
şı
nda özel bir bütçe oluş
turulmuş
tur.
Anayasa’nı
n “bütçelerde değiş
iklik
başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 163. maddesinde;

yapı
labilme

esasları
”

“Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek harcanabilecek
miktarı
n sı
nı
rı
nıgösterir. Harcanabilecek miktar sı
nı
rı
nı
n Bakanlar
Kurulu kararı
yla aşı
labileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz.
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede
değiş
iklik yapmak
yetkisi verilemez.”
denilmektedir.
Buna göre;
a) Bütçenin sı
nı
rlı olması esastı
r, bütçenin ödeneği
harcanabilecek miktarı
n sı
nı
rı
nıgösterir. Diğer bir ifadeyle ancak,
bütçede öngörülen ödenek kadar harcama yapı
labilir.
b) Bakanlar Kurulu kararı
yla harcanabilecek miktar sı
nı
rı
aşı
lamaz.
c) Kanun Hükmünde Kararname ile bütçede değişiklik yapma
yetkisi de Bakanlar Kuruluna verilemez.
Anayasa’nı
n bu açı
k hükmü karş
ı
sı
nda, getirilen hükümlerde
“Maliye Bakanlı
ğı
nca bütçeye özel gelir, Milli Eğitim Bakanlı
ğı
nca
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bütçeye özel ödenek kaydedilir” şeklinde, “sı
nı
rsı
z” ve “hiç bir rakama
bağlanmamı
ş
” özel
bir
bütçe
getirilmiş ve
Anayasa’nı
n
163.maddesinde belirtilen “bütçenin sı
nı
rlıolmasıilkesi” çiğnenmiş
tir.
Böylece getirilen hükümlerle, sı
nı
rıolmayan bir harcama
öngörülmektedir.
Diğer yandan bütçenin rakamsal bir değere bağlanmamı
ş
olmasıAnayasa’nı
n 163. maddesinin son cümlesine de aykı
rı
düşmektedir.
Bu hükme göre;
“Cari yı
l bütçesindeki ödenek artı
şı
nı öngören değiş
iklik
tasarı
ları
nda ve cari ve ileriki yı
l bütçelerinde mali yük getirecek
nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerinde belirtilen giderleri
karşı
layabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunludur.”
Hernekadar Kanun’un 1. maddesinde birtakı
m kaynaklar
gösterilmişse de, bu kaynaklara belli bir sı
nı
r konmadı
ğı
ndan ve
harcanacak miktar belirsiz olduğundan gösterilen bu kaynakları
n 8
yı
llı
k kesintisiz eğitimin ülke çapı
ndaki giderlerini karş
ı
lamayacağı
aşikardı
r.
Gerçekten de, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde,
Maliye BakanıZekeriya Temizel’in;
“Türkiye önümüzdeki üç yı
l içerisinde sabit fiatlarla bir katrilyon
sekiz trilyon TL’lik yatı
rı
m yapacak ... Türkiye ne Bayı
ndı
rlı
k
Bakanlı
ğı
nı
n kontrollük teş
kilatıile ne Milli Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n
kontrollük teş
kilatıile ne Maliye Bakanlı
ğı
nı
n kontrollük teş
kilatıile bu
işi sağlı
klıolarak denetleyemez.” (TBMM Tutanak Müdürlüğü Plan ve
Bütçe Komisyonu, tarih: l0.8.1997, giriş22. 30, sh. 3) (EK-7)
şeklindeki ifadelerinden, sekiz yı
llı
k kesintisiz eğitimin maliyetine
ilişkin bir rakam verilmişolması
na rağmen, 4306 Sayı
lıKanun’da bu
giderleri karş
ı
lamak için getirilen özel bütçeye sı
nı
r çizilmemişolması
,
Kanun’da harcamaları
n karş
ı
lanmasıamacı
yla gösterilen kaynakları
n
bu giderleri karş
ı
lamayacağı
nı
n bilindiğini açı
kça göstermektedir.
Bu bakı
mdan Kanun’da, Anayasa’nı
n 163. maddesinin aradı
ğı
“mali kaynak gösterilmesi zorunluluğu...” ş
artıyerine getirilmemiştir.
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Ayrı
ca 163. maddenin açı
klı
ğıkarş
ı
sı
nda, Bakanlar Kuruluna
bile harcamaları
n sı
nı
rı
nda -ödenekte- değişiklik yapma yetkisi
verilmemişken, getirilen hükümlerle öngörülen özel bütçedeki
ödeneğin ve dolayı
sı
yla harcamaları
n sı
nı
rı
nı
n yükseltilmesi ve Maliye
Bakanlı
ğı
nı
n bu konuda yetkili kı
lı
nmasıAnayasa’ya uygun değildir.
Bu sebeplerle 4306 sayı
lıKanunun geçici l. maddesinin C, D ve
E bentleri Anayasa’nı
n 163. maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r.
2- Geçici l. maddenin B bendi Anayasa’nı
n 2. Maddesine
aykı
rı
dı
r
Yukarı
da da açı
klandı
ğıüzere Anayasa’nı
n 163. maddesine
açı
kça aykı
rı
, sı
nı
rsı
z, böyle bir özel bütçeyi oluşturacak gelir
kalemlerinin toplanması
nıöngören geçici l. maddenin B bendi de;
Anayasa Mahkemesinin birçok kararları
nda “Devletin tüm
organları
nı
n ve her türlü eylem ve iş
leminin hukuk kuralları
na ve
Anayasa uygun olması
” şeklinde ifade edilen ve Anayasa’nı
n 2.
maddesinde Cumhuriyetin temel niteliklerinden biri olarak vurgulanan
“Hukuk Devleti” ilkesine ve Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
3- Geçici l. maddenin D bendi Anayasa’nı
n 73. maddesine
aykı
rı
dı
r
Geçici l. maddenin D bendine göre;
“13.4.1994 tarihli ve 3984 sayı
lıRadyo Televizyon Kuruluşve
Yayı
nlarıHakkı
nda Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst
Kurulun gelirleri arası
nda yer alan reklam gelirlerinden alı
nacak
paylar, yayı
n izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile
7.12.1994 tarihli ve 4054 sayı
lıRekabetin korunmasıHakkı
nda
Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b) bendinde belirtilen
gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayı
lıTüketicinin Korunması
Hakkı
nda Kanunun 29. maddesi gereğince Rekabet Kurumu adı
na
elde edilen gelirler ve ayrı
ca İ
stanbul Menkul Kı
ymetler Borsası
nda
yapı
lan işve kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa
payları
nı
n ve Sermaye PiyasasıKurulu tarafı
ndan yapı
lan tescil ve
kayı
tlar nedeniyle alı
nan ücretlerden halen birikmiştutarlarıüzerinden
Maliye Bakanı
nı
n teklifi üzerine Baş
bakan tarafı
ndan belirlenecek
kı
smısekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanı
lmak üzere
Maliye Bakanlı
ğı
nca bütçeye özel gelir ve Milli Eğitim Bakanlı
ğı
Bütçesine özel ödenek kaydedilir.”
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Getirilen bu hükümle Baş
bakan’a, vergi benzeri mali
yükümlülüklerin oranı
nı tayin etme yetkisi verilmiştir. Oysa
Anayasa’nı
n 73. maddesinin 4. fı
krası
nı
n;
“Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflı
k,
istisnalar ve indirimleriyle, oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değişiklik yapma yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
hükmünün açı
klı
ğı karş
ı
sı
nda, oranı
n belirlenmesi hususunda
sadece Bakanlar Kuruluna verilebilecek bir yetkinin Başbakan’a
verilmesi Anayasa’nı
n 73. maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r.
4 - Geçici l. maddenin C bendi, Anayasa’nı
n 2. maddesine
aykı
rı
dı
r
Geçici 1. maddenin C bendine göre;
“Bu maddenin (a) ve (b) fı
kraları
na göre tahsil edilen pay ve
gelirlerin tamamı
nı3418 sayı
lıKanunun 39 uncu maddesindeki
hası
lat paylaşı
m esaslarıdikkate alı
nmaksı
zı
n yı
lıBütçe Kanununun
(B) iş
aretli cetveline özel gelir, sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim
giderlerini karş
ı
lamak üzere (A) işaretli cetvelinde Milli Eğitim
Bakanlı
ğı
nı
n bütçesinde mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere özel
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir.”
Bir hukuk devletinde yürürlükte olan bir kanunu ortadan
kaldı
rmadan, o kanunda yer alan hususlarıdikkate almaksı
zı
n ve
tamamen yürürlükteki kanunun aksine bir hüküm getirilmesi bir hukuk
devletinin asla kabul edemeyeceği bir durumdur.
3418 sayı
lı Kanun’un 3558 Sayı
lı Kanunla değiş
ik, 39.
maddesinde tahsil edilen pay ve gelirlerin yarı
sıMaliye ve Gümrük
Bakanlı
ğı
nca bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan % 16’sı
Baş
bakanlı
k bütçesinde, %52’si Milli Eğitim Bakanlı
ğıbütçesinde,
%32’si ise Sağlı
k Bakanlı
ğıbütçesinde açı
lacak özel tertiplere ödenek
kaydedileceği esasıgetirilmiştir. Zira hukuk devleti, hukuku olan değil
ve fakat öncelikle kendisi hukuka uyan devlettir. Bu bakı
mdan hüküm
Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r.
5- Geçici 1. maddenin F bendi Anayasa’nı
n 160. maddesine
aykı
rı
dı
r
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Geçici 1. maddenin F bendinin son fı
krasıile ;
“Bu hesapta toplanan gelirler ve yapı
lan harcamalar her altı
ayda bir Maliye ve Milli Eğitim Bakanlı
ğıdenetim elemanları
nca
birlikte denetlenir.”
hükmü getirilmiş
tir. Buna göre, bu özel bütçede toplanan gelirlerin ve
yapı
lan harcamaları
n denetlenmesi yetkisi, Maliye ve Milli Eğitim
Bakanlı
ğı
’nı
n denetleme elemanlar ı
na verilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 160. maddesinin 1. fı
krası
na göre ise;
“Sayı
ş
tay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve
giderleri ile malları
nıTürkiye Büyük Millet Meclisi adı
na denetlemek,
sorumluları
n hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmakla görevlidir.”
Dolayı
sı
yla F bendinde getirilen hükümle, Anayasa tarafı
ndan
Sayı
ş
tay’a tanı
nan bir yetki, mezkur Bakanlı
kları
n denetim
elemanları
na verilmiş
tir. Başka bir ifadeyle burada bir yetki gasbı
sözkonusudur. Bu bakı
mdan F bendi ile getirilen bu hüküm
Anayasa’nı
n 160. maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r.
II- 16.10.1997 GÜNLÜ İ
PTAL DAVASI Dİ
LEKÇEMİ
ZLE İ
LGİ
Lİ
BAZI HUSUSLAR
1- 4306 sayı
lıKanunun iptali için, Mahkemenizde 16.10.1997
tarihinde açmı
şolduğumuz iptal davası
nda; dava dilekçemizin 39.
sayfası
nda “Türkiye, demokratik bir ülke olarak altı
na imza koyduğu
PARİ
S ŞARTI’nda da ş
u yükümlülükleri üstlenmiş
tir” denilmişve fakat
içeriği dava dilekçesine yazı
lmamı
ştı
r.
Türkiye, demokratik bir ülke olarak altı
na imza koyduğu PARİ
S
ŞARTI’nda da ş
u yükümlülükleri üstlenmiştir:
“Milletimizin tek yönetim sistemi olarak demokrasiyi kurmayı
,
sağlamlaştı
rmayıve güçlendirmeyi taahhüt ederiz. Bu çabamı
zda
aşağı
daki hususlara sadı
k kalacağı
z;
İ
nsan haklarıve temel hürriyetler, tüm insanları
n doğumları
yla
birlikte iktisap ettikleri vazgeçilmez haklardı
r ve kanunlarla garanti
altı
na alı
nmı
ş
lardı
r. Bunları
n korunmasıve geliş
tirilmesi Devletin
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başta gelen görevidir. Bunlara saygı
, zorba bir Devlete karşıası
l
güvenceyi oluş
turur. Bunlara uyulmasıve tam olarak uygulanması
hürriyetin, adaletin ve barı
ş
ı
n temelidir.
Demokratik yönetim, düzenli olarak
yapı
lan hür ve adil
seçimlerle ifadesini bulan halk iradesine dayalı
dı
r. Demokrasinin
temelinde insana saygıve hukukun üstünlüğü yatar. Demokrasi, ifade
hürriyetinin, toplumun her kesimine karş
ıhoş
görünün ve herkes için
fı
rsat eş
itliğinin en iyi güvencesidir.
Temsili ve çoğulcu karakteriyle demokrasi, seçmene karş
ı
sorumluluğunu, kamu görevlilerinin kanunlara uyma yükümlülüklerini
ve tarafsı
z bir şekilde dağı
tı
lan adaleti kapsar.
Kimse kanunları
n üzerinde olamaz.
Ayı
rı
m gözetilmeksizin herkesin ;
Düşünce, vicdan, din ya da inanç hürriyetine, ifade hürriyetine;
örgütlenme ve toplantı düzenleme hürriyetine, seyahat etme
hürriyetine sahip olduğunu;
İ
lkelerimiz,
demokratik
kazanı
mları vazgeçilmez
hale
dönüş
türebilmek amacı
yla iş
birliği yapacaklar ve birbirlerini
destekleyeceklerdir.”
Bu açı
klı
k karş
ı
sı
nda, 4306 sayı
lıKanun’un, Paris Şartıile
Türkiye’nin kabul ve taahhüt ettiği ve Anayasa’mı
zda da düzenleme
konusu yapı
lan “temel hak ve özgürlüklere” aykı
rı olduğu ortadadı
r.
2- 16.10.1997 günlü dava dilekçemizin 64. sayfası
nı
n ikinci
paragrafı
nı
n ilk cümlesinde “4306 Sayı
lı Kanun’un Geçici 1.
Maddesinin (F) fı
krası
nda:” denilmiştir.
Belirtilen cümle, “4306 Sayı
lıKanun’un Geçici l.
(G) bendinde” şeklinde olacaktı
r.

Maddesinin

Sonuç Ve İ
stek : 4306 sayı
lı Kanunun iptali istemiyle,
16.10.1997 tarihinde
Mahkemenizde
açı
lan iptal davası
nı
n
dilekçesinde açı
kladı
ğı
mı
z sebeplere ilaveten, bu ek dilekçemizde
belirttiğimiz sebeplerden dolayıda, 4306 Sayı
lıKanunun tüm
maddelerinin İ
ptallerine,
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Telafisi
imkansı
z hak
ihlallerinin önlenmesi bakı
mı
ndan
Kanun’un, Yürürlüğünün Durdurulması
na,
karar verilmesini,
Anamuhalefet Partisi (Refah Partisi) TBMM Grubu adı
na, Grup
Baş
kanısı
fatı
yla arz ve talep ederim.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa
İ
ptali istenilen 16.8.1997 günlü, 4306 sayı
lıYasa ş
öyledir:
MADDE 1.- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayı
lıİ
lköğretim ve Eğitim
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fı
krasıaş
ağı
daki şekilde
değiş
tirilmiştir.
İ
lköğretim kurumlarısekiz yı
llı
k okullardan oluşur. Bu okullarda
kesintisiz eğitim yapı
lı
r ve bitirenlere ilköğretim diplomasıverilir.
MADDE 2.- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayı
lıİ
lköğretim ve Eğitim
Kanununa aşağı
daki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİ
CİMADDE 10.- İ
lköğretimin altı
, yedi ve sekizinci sı
nı
f
öğrenimini orta öğretim kurumlarıbünyesinde yapmakta olanlar ile
çı
raklı
k eğitim merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda
tamamlarlar. 1997-1998 ders yı
lıbaşı
ndan itibaren bu sı
nı
flara hiçbir
şekilde öğrenci alı
nmaz.
Bazıderslerin öğretimini yabancıdille yapan okulları
n hazı
rlı
k
sı
nı
fları
nda başarı
lıolanlar ile 1997-1998 öğretim yı
lı
nda okumaya
hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar.
MADDE 3.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayı
lıMillî Eğitim Temel
Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fı
krası aş
ağı
daki şekilde
değiş
tirilmiştir.
Millî eğitim sistemi, her bakı
mdan, bu yöneltmeyi
gerçekleş
tirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim
kurumları
na, eğitim programları
nı
n hedeflerine uygun düşecek şekilde
hazı
rlı
k sı
nı
flarıkonulabilir.
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MADDE 4.- 14.6.1973 tarih ve 1739 sayı
lıMillî Eğitim Temel
Kanunun 23 üncü maddesine aşağı
daki 3 nolu fı
kra eklenmiş
tir.
3. İ
lköğretimin son ders yı
lı
nı
n ikinci yarı
sı
nda öğrencilere,
ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programları
n hangi
mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine
sağlayacağıyaşam standardıkonusunda tanı
tı
cıbilgiler vermek
üzere rehberlik servislerince gerekli çalı
ş
malar yapı
lı
r.
MADDE 5.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayı
lıMillî Eğitim Temel
Kanununun 24 üncü maddesi aşağı
daki ş
ekilde değiş
tirilmiş
tir.
Madde 24.- İ
lköğretim kurumlarısekiz yı
llı
k okullardan oluş
ur.
Bu okullarda kesintisiz eğitim yapı
lı
r ve bitirenlere ilköğretim
diplomasıverilir.
MADDE 6.- 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayı
lıÇı
raklı
k ve Meslek
Eğitimi Kanununun 9 uncu maddesinde “eğitilirler” ibaresi
“eğitilebilirler” ve 10 uncu maddesinin birinci fı
krası
nı
n (a) bendinde
geçen “onüç yaşı
nı
” ibaresi “ondört yaş
ı
nı
” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7.- 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayı
lıMillî Eğitim
Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanunun 11 inci
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (a) bendi aşağı
daki şekilde
değiş
tirilmiştir.
a) Zorunlu eğitim çağı
ndaki çocukları
n öğrenim gördüğü
ilköğretim kurumları
nı
n eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve
hizmetleri yürütmek.
MADDE 8.- 5.1.961 tarihli ve 222 sayı
lı
, 14.6.1973 tarihli ve
1739 sayı
lı
, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayı
lıkanunlarda birlikte veya
ayrıayrıgeçen “ilkokul” ile “ortaokul” ibareleri “ilköğretim okulu” olarak
değiş
tirilmiştir.
MADDE 9.- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayı
lıİ
lköğretim ve Eğitim
Kanununun 6 ncımaddesinin birinci fı
krası
nı
n (a) bendinin (I) ve (3)
numaralıalt bentleri, 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin ikinci fı
krası
,
14 üncü maddesinin birinci fı
krası
ndaki “İ
lköğretim ve ortaokulları
n
birlikte veya ayrıoluşları
na” ibaresi, geçici 9 uncu maddesi, 14.6.1973
tarihli ve 1739 sayı
lı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci
maddesinin birinci fı
krasıile geçici 2 nci maddesi yürürlükten
kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
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GEÇİ
Cİ MADDE 1.- A) Sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim
giderlerinde kullanı
lmak üzere, 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arası
nda
aşağı
da belirtilen iş
lemler ve kâğı
tlar için eğitim katkıpayıödenir.
1. Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve
sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler
ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinden
500 000 lira, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise
1 000 000 lira;
2. 1318 sayı
lıFinansman Kanununa göre taş
ı
t alı
m vergisine
tabi olan motorlu taşı
tları
n kayı
t ve tescili ile devirlerinde 10 000 000
lira;
3. Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayı
sal Loto oyunları
nda her bir
kolon için 10 000 lira, at yarı
ş
ları
nda oynanan her bir bilet için 20 000
lira;
4. Silah taşı
ma ve bulundurma müsaade vesikalarıiçin 20 000
000 lira, kara avcı
lı
ğıruhsat tezkereleri için 10 000 000 lira;
5. Hava yolu ile iç hat yolcu taş
ı
macı
lı
ğı
nda düzenlenen her bir
bilet için 500 000 lira, dönüşlü biletler için 1 000 000 lira;
6. İ
stanbul Menkul Kı
ymetler Borsası
nda yapı
lan işve iş
lemler
nedeniyle alı
nan menkul kı
ymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj
ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları
nı
n ve
Sermaye PiyasasıKurulu tarafı
ndan yapı
lan tescil ve kayı
tlar
nedeniyle alı
nan ücretlerin dörtte biri kadar ayrı
ca hesaplanacak
tutarlar;
7. Cep telefonu sahipleri adı
na tahakkuk ettirilen aylı
k sabit
tesis ücretleri kadar yı
lda bir defa olmak üzere ayrı
ca hesaplanan
tutar ile adları
na GSM aboneliği tesis edilenlerden 2 000 000 lira;
8. 13.4.1994 tarih ve 3984 sayı
lıKanun uyarı
nca Radyo
Televizyon Üst Kurulu tarafı
ndan yayı
n kuruluşları
nı
n reklam
gelirlerinden alı
nan pay kadar ayrı
ca hesaplanacak tutarlar;
9. 492 sayı
lıHarçlar Kanununa ekli 4 sayı
lıtarifenin I numaralı
bölümünde belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran
(492 sayı
lıHarçlar Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan istisna ve
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muafiyetler dikkate alı
nmaksı
zı
n) her bir işlemin taraflarıiçin ayrıayrı
5 000 000 lira;
10. Bu fı
kranı
n 3, 5 ve 7 numaralıbentlerinde yer alan katkı
paylarıkatma değer vergisi matrahı
na dahil edilmez.
11. 1 numaralıbentte belirtilen eğitim katkıpayımükellef veya
sorumlular tarafı
ndan beyanname verme süresi içinde; 2 numaralı
bentte belirtilen katkıpayıtaş
ı
t alı
m vergisi mükellefleri tarafı
ndan bu
vergi ile birlikte; 3 numaralıbentte belirtilen katkıpayıkolan ve bilet
bedeliyle birlikte; 4 numaralıbentte belirtilen katkıpayıvesika ve
tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi veya yenilenmesinden
önce; 5 numaralıbentte belirtilen katkıpayıbilet bedeliyle birlikte; 6
numaralıbentte belirtilen katkıpayıİ
stanbul Menkul Kı
ymetler
Borsasıve Sermaye PiyasasıKurulu tarafı
ndan tahsil edilecek olan
ücret ve gelirlerle birlikte; 7 numaralıbentte belirtilen nispî pay Türk
Telekom A.Ş.’ne yı
lda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden ayda, diğerleri her yı
lı
n Ocak ayı
nda), maktu pay ise
abone tesis ücreti ile birlikte; 8 numaralıbentte belirtilen katkıpayı
Radyo Televizyon Üst Kurulu payıile birlikte; 9 numaralıbentte
belirtilen pay taraflarca işlemden önce ödenir.
12. Belediyeler, müş
terek bahis ve talih oyunları
nda bahis ve
oyunu tertipleyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasası
Kurulu, İ
stanbul Menkul Kı
ymetler Borsası
, Türk Telekom A.Ş., Radyo
Televizyon Üst Kurulu ve hava taş
ı
macı
lı
ğıyapanlar tarafı
ndan bu
fı
kraya göre bir ay içinde tahsil edilen eğitim katkıpayları
, ertesi ayı
n
20 nci günü akş
amı
na kadar beyan edilerek ödenir.
13. Bakanlar Kurulu, bu fı
kranı
n 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 numaralı
bentlerinde yer alan tutarlarıayrıayrıbeşkatı
na kadar artı
rmaya
yetkilidir. Eğitim katkıpayı
nı
n tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili
mevzuat hükümleri ile 213 sayı
lıVergi Usul Kanunu ve 6183 sayı
lı
Amme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun hükümleri
uygulanı
r.
B) 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arası
nda 24.3.1988 tarihli ve
3418 sayı
lıKanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağı
daki hüküm
uygulanı
r.
Eğitim, gençlik, spor ve sağlı
k hizmetleri vergisinin oranı%
10’dur. Bakanlar kurulu, verginin kapsamı
na giren her bir mal veya
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mal grubu için bu oranısı
fı
ra kadar indirmeye, üç katı
na kadar
artı
rmaya yetkilidir.
Eğitim, gençlik, spor ve sağlı
k hizmetleri vergisi, tütün mamulleri
ile her türlü alkollü içkilerin (tabiî köpüren şarap ile vermut ve kı
na
kı
na ş
arabıdahil, sair şarap ve bira hariç) katma değer vergisi
hesabı
na esas alı
nan perakende satı
şfiyatı
; sair şaraplar ve bira ile
her türlü alkolsüz içeceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve
meyve sularıhariç) imalatçı
larla ithalatçı
larda oluş
an katma değer
vergisi matrahıüzerinden hesaplanı
r. Alkolsüz içecekler hariç verginin
hesaplanması
nda 5 000 liraya kadar olan kesirler 5 000 lira ve katları
olarak uygulanı
r. Bu vergi, katma değer vergisi ve diğer vergi, resim,
harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahı
na dahil edilmez.
C) Bu maddenin (A) ve (B) fı
kraları
na göre tahsil edilen pay ve
gelirlerin tamamı
nı3418 sayı
lıKanunun 39 uncu maddesindeki
hası
lat paylaşı
m esaslarıdikkate alı
nmaksı
zı
n yı
lıBütçe Kanununun
(B) iş
aretli cetvelinde Millî Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n bütçesinde mevcut
veya yeniden açı
lacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye Maliye
Bakanıyetkilidir.
D) 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayı
lıRadyo Televizyon Kuruluşve
Yayı
nlarıHakkı
nda Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst
Kurulun gelirleri arası
nda yer alan; reklam gelirlerinden alı
nacak
paylar, yayı
n izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile
7.12.1994 tarihli ve 4054 sayı
lıRekabetin KorunmasıHakkı
nda
Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b) bendinde belirtilen
gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayı
lıTüketicinin Korunması
Hakkı
nda Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu
adı
na elde edilen gelirler ve ayrı
ca İ
stanbul Menkul Kı
ymetler
Borsası
nda yapı
lan işve iş
lemler nedeniyle alı
nan menkul kı
ymet
kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine
ödenecek borsa payları
nı
n ve Sermaye PiyasasıKurulu tarafı
ndan
yapı
lan tescil ve kayı
tlar nedeniyle alı
nan ücretlerden halen birikmiş
tutarları üzerinden Maliye Bakanı
nı
n teklifi üzerine Baş
bakan
tarafı
ndan belirlenecek kı
smısekiz yı
llı
k
kesintisiz ilköğretim
hizmetlerinde kullanı
lmak üzere Maliye Bakanlı
ğı
nca bütçeye özel
gelir ve Millî Eğitim Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek kaydedilir.
E) 22.9.1994 tarihli ve 4033 sayı
lı Kanunun 14 üncü
maddesinde öngörülen tasfiye iş
lemleri; bu Kanunun yayı
mı
tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanı
r. Toplanan gelir ve
bağı
şlardan arta kalan miktar sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim
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hizmetlerinde kullanı
lmak üzere Maliye Bakanlı
ğı
nca bütçeye özel
gelir ve Millî Eğitim Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek kaydedilir.
F) Sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim giderlerini karşı
lamak
amacı
yla yapı
lan her türlü bağı
şve yardı
mlar; Millî Eğitim Bakanlı
ğı
adı
na Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasıve Halk Bankası
nda
açı
lacak özel hesaba yatı
rı
lı
r ve özel tasarruf mevduatı gibi
nemalandı
rı
lı
r.
Hesapta toplanan tutarlar Millî Eğitim Bakanlı
ğı
nca uygun
görülen zamanlarda, bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Millî
Eğitim Bakanlı
ğıbütçesine mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere
Maliye Bakanlı
ğı
nca özel ödenek kaydolunmak üzere aynıBakanlı
ğı
n
Merkez Saymanlı
k Müdürlüğü hesapları
na aktarı
lı
r.
Bu hesapta toplanan gelirler ve yapı
lan harcamalar her altı
ayda bir Maliye ve Millî Eğitim Bakanlı
ğıdenetim elemanları
nca
birlikte denetlenir.
G) (C), (D), (E) ve (F) fı
kraları
na göre kaydolunan özel
ödenekler, sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim ile ilgili carî, yatı
rı
m ve
transfer giderlerinde kullanı
lı
r. Yapı
lacak harcamalardan yatı
rı
m
niteliğinde olanlar yı
llı
k programla ilişkisi kurulmak üzere Devlet
Planlama Teş
kilatı
na bildirilir.
Bu ödeneklerin harcanmayan kı
smıertesi yı
lı
n bütçesine
devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapı
lacak
harcamalarda; 1050 sayı
lıMuhaseb-i Umumiye Kanunu, 2886 sayı
lı
Devlet İ
hale Kanunu ve 832 sayı
lıSayı
ş
tay Kanununun 30-37 nci
maddelerinde yer alan bize ve tescil hükümleri ile 180 sayı
lı
Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skân Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanması
yla ilgili usûl ve esaslar ile eğitime
katkıpayları
nı
n ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanlı
ğı
nca;
harcamalara iliş
kin usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlı
ğıile Maliye
Bakanlı
ğı
nca müştereken tespit edilir.
MADDE 10.- Bu Kanun yayı
mıtarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “Başlangı
ç
Türk Vatanıve Milletinin ebedî varlı
ğı
nıve Yüce Türk Devletinin
bölünmez
bütünlüğünü
belirleyen
bu
Anayasa,
Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eş
siz kahraman
Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayı
ş
ıve O’nun inkı
lap ve ilkeleri
doğrultusunda;
Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip ş
erefli bir üyesi
olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedî varlı
ğı
, refahı
, maddî ve manevî
mutluluğu ile çağdaşmedeniyet düzeyine ulaş
ma azmi yönünde;
Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayı
tsı
z ş
artsı
z
Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adı
na kullanmaya yetkili
kı
lı
nan hiçbir kiş
i ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi
demokrasi ve bunun icapları
yla belirlenmiş hukuk düzeni dı
şı
na
çı
kamayacağı
;
Kuvvetler ayrı
mı
nı
n, Devlet organları arası
nda üstünlük
sı
ralamasıanlamı
na gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin
kullanı
lması
ndan ibaret ve bununla sı
nı
rlımedenî bir işbölümü ve
işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda
bulunduğu;
Hiçbir düşünce ve mülahazanı
n Türk millî menfaatlerinin, Türk
varlı
ğı
nı
n, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası
nı
n, Türklüğün tarihî
ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkı
laplarıve
medeniyetçiliğinin karş
ı
sı
nda korunma göremeyeceği ve lâiklik
ilkesinin gereği olarak kutsal din duyguları
nı
n, Devlet işlerine ve
politikaya kesinlikle karı
ştı
rı
lamayacağı
;
Her Türk vatandaş
ı
nı
n bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eş
itlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür,
medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve
maddî ve manevî varlı
ğı
nıbu yönde geliş
tirme hak ve yetkisine
doğuş
tan sahip olduğu;
Topluca Türk vatandaş
ları
nı
n millî gurur ve iftiharlarda, millî
sevinç ve kederlerde, millî varlı
ğa karşıhak ve ödevlerde, nimet ve
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külfetlerde ve millet hayatı
nı
n her türlü tecellisinde ortak olduğu,
birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı
, karşı
lı
klıiçten sevgi ve
kardeş
lik duyguları
yla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı
içinde, huzurlu bir hayat talebine haklarıbulunduğu;
Fİ
Kİ
R, İ
NANÇ VE KARARIYLA anlaş
ı
lmak, sözüne ve ruhuna
bu yönde saygıve mutlak sadakatle yorumlanı
p uygulanmak üzere,
TÜRK Mİ
LLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âş
ı
k Türk
evlatları
nı
n vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.”
2- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
3- “MADDE 5.- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin
bağı
msı
zlı
ğı
nıve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi korumak, kiş
ilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddî ve
manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi için gerekli ş
artları hazı
rlamaya
çalı
şmaktı
r.”
4- “MADDE
10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
5- “MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kiş
ileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
6- “MADDE 12.- Herkes, kiş
iliğine bağlı
, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
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Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer
kişilere karş
ıödev ve sorumlulukları
nıda ihtiva eder.”
7- “MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin,
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n,
genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca
Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.”
8- “MADDE 17.- Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlı
ğı
nı
koruma ve geliş
tirme hakkı
na sahiptir.
Tı
bbî zorunluluklar ve kanunda yaz ı
lıhaller dı
ş
ı
nda, kiş
inin
vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rı
zasıolmadan bilimsel ve tı
bbî
deneylere tâbi tutulamaz.
Kimseye iş
kence ve eziyet yapı
lamaz; kimse insan
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi
tutulamaz.
Mahkemelerce verilen ölüm cezaları
nı
n yerine getirilmesi hali ile
meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararları
nı
n yerine
getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçması
nı
n önlenmesi, bir
ayaklanma veya isyanı
n bastı
rı
lması
, sı
kı
yönetim veya olağanüstü
hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanmasısı
rası
nda silah
kullanı
lması
na kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana
gelen öldürme fiilleri, birinci fı
kra hükmü dı
şı
ndadı
r.”
9- “MADDE 24.- Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat
hürriyetine sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine aykı
rıolmamak ş
artı
yla ibadet,
dinî âyin ve törenler serbesttir.
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Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katı
lmaya, dinî inanç ve
kanaatlerini açı
klamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden
dolayıkı
nanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi
altı
nda yapı
lı
r. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim
kurumları
nda okutulan zorunlu dersler arası
nda yer alı
r. Bunun
dı
şı
ndaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine,
küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlı
dı
r.
Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel
düzenini kı
smen de olsa, din kuralları
na dayandı
rma veya siyasî veya
kişisel çı
kar yahut nüfuz sağlama amacı
yla her ne suretle olursa
olsun, dini veya din duyguları
nıyahut dince kutsal sayı
lan şeyleri
istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”
10- “MADDE 27.- Herkes, bilim ve sanat ıserbestçe öğrenme
ve öğretme, açı
klama, yayma ve bu alanlarda her türlü araş
tı
rma
hakkı
na sahiptir.
Yayma hakkı
, Anayasanı
n 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri
hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacı
yla kullanı
lamaz.
Bu madde hükmü yabancıyayı
nları
n ülkeye girmesi ve
dağı
tı
mı
nı
n kanunla düzenlenmesine engel değildir.”
11- “MADDE 42.- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkı
ndan yoksun
bı
rakı
lamaz.
Öğrenim hakkı
nı
n kapsamıkanunla tespit edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkı
lâplarıdoğrultusunda,
çağdaşbilim ve eğitim esasları
na göre, Devletin gözetim ve denetimi
altı
nda yapı
lı
r. Bu esaslara aykı
rıeğitim ve öğretim yerleri açı
lamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu
ortadan kaldı
rmaz.
İ
lköğretim, kı
z ve erkek bütün vatandaş
lar için zorunludur ve
Devlet okulları
nda parası
zdı
r.
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Özel ilk ve orta dereceli okulları
n bağlıolduğu esaslar, Devlet
okulları ile eriş
ilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla
düzenlenir.
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarı
lı öğrencilerin,
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıile burslar ve başka yollarla
gerekli yardı
mlarıyapar. Devlet, durumlarısebebiyle özel eğitime
ihtiyacıolanlarıtopluma yararlıkı
lacak tedbirleri alı
r.
Eğitim ve öğretim kurumları
nda sadece eğitim, öğretim,
araştı
rma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her
ne suretle olursa olsun engellenemez.
Türkçeden baş
ka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumları
nda Türk
vatandaşları
na ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim
ve öğretim kurumları
nda okutulacak yabancıdiller ile yabancıdille
eğitim ve öğretim yapan okulları
n tâbi olacağıesaslar kanunla
düzenlenir. Milletlerarasıandlaşma hükümleri saklı
dı
r.”
12- “MADDE 65.- Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçı
yıkorur.
Sanat eserlerinin ve sanatçı
nı
n korunması
, değerlendirilmesi,
desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayı
lmasıiçin gereken tedbirleri
alı
r.”
13- “MADDE 73.- Herkes, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere,
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n
sosyal amacı
dı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k,
istisnalar ve indirimleriyle oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
14- “MADDE 88.- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarıve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülme usul ve esaslarıİ
çtüzükle düzenlenir.”
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15- “MADDE 95.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalı
ş
maları
nı
,
kendi yaptı
ğıİ
çtüzük hükümlerine göre yürütür.
İ
çtüzük hükümleri, siyasî parti grupları
nı
n, Meclisin bütün
faaliyetlerine üye sayı
sıoranı
nda katı
lmaları
nısağlayacak yolda
düzenlenir. Siyasî parti grupları
, en az yirmi üyeden meydana gelir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve
arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlı
ğıeliyle
düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri
kadar kuvvet ilgili makamlarca Meclis Baş
kanlı
ğı
na tahsis edilir”
16- “MADDE 160.- Sayı
ştay, genel ve katma bütçeli dairelerin
bütün gelir ve giderleri ile malları
nıTürkiye Büyük Millet Meclisi adı
na
denetlemek ve sorumluları
n hesap ve işlemlerini kesin hükme
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme
bağlama iş
lerini yapmakla görevlidir. Sayı
ş
tayı
n kesin hükümleri
hakkı
nda ilgililer yazı
lıbildirim tarihinden itibaren onbeşgün içinde bir
kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde
bulunabilirler. Bu kararlar dolayı
sı
yla idarî yargıyoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkı
nda Danı
ştay
ile Sayı
ştay kararlarıarası
ndaki uyuş
mazlı
klarda Danı
ştay kararları
esas alı
nı
r.
Sayı
ştayı
n kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensupları
nı
n
nitelikleri, atanmaları
, ödev ve yetkileri, haklarıve yükümlülükleri ve
diğer özlük iş
leri, Baş
kan ve üyelerinin teminatıkanunla düzenlenir.
SilahlıKuvvetler elinde bulunan Devlet malları
nı
n Türkiye
Büyük Millet Meclisi adı
na denetlenmesi usulleri, Millî Savunma
hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esasları
na uygun olarak kanunla
düzenlenir.”
17- “MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri
dı
şı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.
Malî yı
l başlangı
cı ile genel ve katma bütçelerin nası
l
hazı
rlanacağıve uygulanacağıkanunla belirlenir.
Kanun, kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla
sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
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Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz.”
18- “MADDE 166.- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkı
nmayı
,
özellikle sanayiin ve tarı
mı
n yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu
biçimde hı
zla geliş
mesini, ülke kaynakları
nı
n döküm ve
değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanı
lması
nıplanlamak,
bu amaçla gerekli teş
kilâtıkurmak Devletin görevidir.
Planda millî tasarrufu ve üretimi artı
rı
cı
, fiyatlarda istikrar ve dı
ş
ödemelerde dengeyi sağlayı
cı
, yatı
rı
m ve istihdamıgeliş
tirici tedbirler
öngörülür; yatı
rı
mlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir;
kaynakları
n verimli ş
ekilde kullanı
lması hedef alı
nı
r. Kalkı
nma
giriş
imleri, bu plana göre gerçekleş
tirilir.
Kalkı
nma planları
nı
n hazı
rlanması
na, Türkiye Büyük Millet
Meclisince onaylanması
na, uygulanması
na, değiştirilmesine ve
bütünlüğünü bozacak değiş
ikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve
esaslar kanunla düzenlenir.”
19- “MADDE 174.- Anayasanı
n hiçbir hükmü, Türk toplumunu
çağdaş uygarlı
k seviyesinin üstüne çı
karma ve Türkiye
Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacı
nıgüden, aşağı
da
gösterilen inkı
lâp kanunları
nı
n, Anayasanı
n halkoyu ile kabul edildiği
tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykı
rıolduğu
şeklinde anlaşı
lamaz ve yorumlanamaz :
1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayı
lıTevhidi Tedrisat Kanunu;
2. 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayı
lıŞapka İ
ktisâsı
Hakkı
nda Kanun;
3. 30 Teş
rinisâni 1341 tarihli ve 677 sayı
lıTekke ve Zaviyelerle
Türbelerin Seddine ve Türbedarlı
klar ile Bir Takı
m Unvanları
n Men ve
İ
lgası
na Dair Kanun;
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayı
lı Türk Kanunu
Medeniyesiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru
önünde yapı
lacağı
na dair medenî nikâh esasıile aynıkanunun 110
uncu maddesi hükmü;
5. 20 Mayı
s 1928 tarihli ve 1288 sayı
lıBeynelmilel Erkamı
n
Kabulü Hakkı
nda Kanun;
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6. 1 Teş
rinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayı
lıTürk Harflerinin
Kabul ve Tatbiki Hakkı
nda Kanun;
7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayı
lıEfendi, Bey, Paş
a
Gibi Lâkap ve Unvanları
n Kaldı
rı
ldı
ğı
na Dair Kanun;
8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayı
lıBazıKisvelerin
Giyilemeyeceğine Dair Kanun.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER,
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda, dosyadaki eksikliğin
giderildiği anlaşı
lmakla davacı
nı
n 16.8.1997 günlü 4306 sayı
lı
Yasa’nı
n biçim yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavıincelenerek
gereği düşünüldü :
Davacı
, Yasa’nı
n, yeni içtüzük maddeleri niteliği taşı
yan usul
kuralları
yla görüşülüp yasalaştı
rı
lması
nı
n, Anayasa’nı
n 88. ve 95.
maddelerine aykı
rıolduğunu ileri sürerek biçim yönünden de iptali
isteminde bulunmuştur.
Anayasa’nı
n 148. maddesinin ikinci fı
krası
na göre, kanunları
n
şekil bakı
mı
ndan denetlenmesi, son oylamanı
n, öngörülen çoğunlukla
yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
, Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama
çoğunluğuna ve ivedilikle görüş
ülemeyeceği şartı
na uyulup
uyulmadı
ğıhususlarıile sı
nı
rlı
dı
r. Şekil bakı
mı
ndan denetleme,
Cumhurbaş
kanı
nca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beş
te
biri tarafı
ndan istenebilir. Kanunun yayı
mlandı
ğıtarihten itibaren on
gün geçtikten sonra, ş
ekil bozukluğuna dayalıiptal davasıaçı
lamaz;
defi yoluyla da ileri sürülemez. Bu madde uyarı
nca, kanunları
n şekil
bakı
mı
ndan denetlenmesi, ancak, Cumhurbaşkanı
nca veya Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi
üyelerinin
beş
te
biri
tarafı
ndan
istenebileceğinden, Anamuhalefet Partisi Meclis Grubu adı
na açı
lan
davada biçim yönünden iptal isteminin davacı
nı
n yetkisizliği nedeniyle
reddine, işin esası
nı
n öz yönünden incelenmesine ve yürürlüğün
durdurulması istemi hakkı
nda rapor hazı
rlandı
ktan sonra karar
verilmesine 13.11.1997 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
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IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
16.8.1997 günlü, 4306 sayı
lı“İ
lköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî
Eğitim Temel Kanunu, Çı
raklı
k ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî
Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun ile
24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayı
lıKanunda Değişiklik Yapı
lmasıve
BazıKağı
t ve İ
ş
lemlerden Eğitime KatkıPayıAlı
nmasıHakkı
nda
Kanun”un dava konusu maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması
isteminin reddine, 16.9.1998 gününde oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi, işin esası
na iliş
kin rapor, iptali istenilen Yasa
kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki
yasama belgeleri okunup incelendikten ve 2949 sayı
lıAnayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
30. maddesinin birinci fı
krasıgereğince Millî Eğitim BakanıHikmet
Uluğbay ve Bakanlı
k Müsteş
arıBener Cordan’ı
n 9.2.1998 günlü sözlü
açı
klamalarıdinlendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- 1. ve 5. Maddelerin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, 4306 sayı
lıYasa’nı
n 1. ve 5. maddelerinin
Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 5., 10., 11., 12., 13., 17., 24., 27., 42.,
65., 73., 88., 160., 161., 166. ve 174. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
1- Anayasa’nı
n 42. Maddesi Yönünden İ
nceleme
16.8.1997 günlü, 4306 sayı
lı Yasa’nı
n; 1. maddesiyle,
İ
lköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fı
krası
, 5.
maddesiyle de Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 24. maddesi
değiş
tirilerek birbirine koş
ut biçimde, “İ
lköğretim kurumlarısekiz yı
llı
k
okullardan oluş
ur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapı
lı
r ve bitirenlere
ilköğretim diplomasıverilir” kuralıgetirilmiş
tir. Dava dilekçesinde her
iki Yasa’da da, aynıdoğrultuda yapı
lan bu değiş
ikliğin Anayasa’nı
n
42. maddesine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
Anayasa’nı
n 42. maddesindeki “öğrenim” sözcüğü, kiş
inin
içgüdüsel olarak var olan kişilik yapı
sı
na göre bilgi edinme hakkı
nı
ortaya koymaktadı
r. Bu konuda devlete düş
en görev, kiş
inin öğrenme
hakkı
nı kullanacağı alanlardaki engelleri ortadan kaldı
rmaktı
r.
Türkiye’nin de taraf olduğu 16 Aralı
k 1966 günlü “Ekonomik, Sosyal
268

ve Kültürel Haklara İ
liş
kin UluslararasıSözleş
me’nin 13. maddesiyle
İ
nsan HaklarıAvrupa Sözleş
mesi’ne Ek Birinci Protokolün 2.
maddesi de aynıyönde düzenlemeler içermektedir. Anayasa’nı
n
“Temel Haklar ve Ödevler” baş
lı
ğı
nıtaşı
yan 2. Kı
smı
’nı
n genel
gerekçesinde de belirtildiği gibi bu sözleşme kurallarıiç hukukumuzda
doğrudan doğruya uygulanabilir ve Anayasa Mahkemesi de bunları
ölçü norm veya referans norm olarak uygulamaktadı
r. Bu bağlamda,
öğrencileri yalnı
z genel ve tek müfredatlıbir eğitim ve öğretim
branşı
na yönlendiren, ilgi, eğilim ve yeteneklerine göre, baş
ka eğitim
ve öğretim dalları
na gitmeleri gerekenleri bu haklardan yoksun
bı
rakan düzenleme, Anayasa’nı
n 42. maddesinin birinci fı
krası
na
aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 42. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, eğitim ve
öğretimin “Çağdaş bilim ve eğitim esasları
na” göre yapı
lması
öngörülmüştür. Öncelikle devletin yasama ve yürütme organlarıiçin
konulan bu esaslar Anayasa’nı
n 2. maddesinde sözü edilen hukuk
devleti ilkesinin gereği olarak bağlayı
cı
dı
r.
Çağdaş eğitim ve öğretim, eğitimin, öğretmen ve müfredat
merkezli olmaktan çı
karı
lması
nıgerekli kı
lar. Bu sistem, öğrenciyi
dikkate alan bir anlayı
şesası
na dayalı
dı
r. Yetiş
mekte olan kuş
akları
n
bedenî ve ruhsal gelişimine göre eğitim ve öğretim yapmak, çağdaş
eğitimin temel amacı
dı
r. Bu kriteri esas alan ülkelerden ABD,
Almanya, Fransa, İ
ngiltere, İ
talya, Japonya ve Norveç’te kademeli ve
yönlendirmeli eğitim modeli uygulanmaktadı
r. Kesintisiz sekiz yı
llı
k
eğitim
düzenlemesinde
bu
çağdaş eğitim
anlayı
ş ve
gereksinmelerinin dikkate alı
nmadı
ğıgörülmektedir.”
denilmektedir.
Anayasa’nı
n “Eğitim ve öğrenim hakkıve ödevi” baş
lı
klı42.
maddesinin ilk fı
krası
nda, “Kimse, eğitim ve öğrenim hakları
ndan
yoksun bı
rakı
lamaz” denilerek eğitim ve öğretim hakkı
nı
n genelliği
ilkesi benimsenmiş, ikinci fı
krada öğrenim hakkı
nı
n kapsamı
nı
n
yasayla saptanacağı ve düzenleneceği belirtilmiş
tir. Eğitim
esasları
nı
n belirlendiği üçüncü fı
krada, “Eğitim ve öğretim Atatürk
ilkeleri ve inkı
lâplarıdoğrultusunda, çağdaşbilim ve eğitim esasları
na
göre Devletin gözetim ve denetimi altı
nda yapı
lı
r. Bu esaslara aykı
rı
eğitim ve öğretim yerleri açı
lamaz” kuralı
na yer verilmiş
tir. Dördüncü
fı
krada, eğitim ve öğretim hürriyetinin Anayasa’ya sadakat borcunu
ortadan kaldı
rmayacağı vurgulandı
ktan sonra, beşinci fı
kradaki,
“İ
lköğretim, kı
z ve erkek bütün vatandaş
lar için zorunludur ve devlet
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okulları
nda parası
zdı
r” kuralı
yla ilköğretimin zorunluluğu esası
getirilmiştir. Maddenin diğer fı
kraları
nda da, özel ilk ve orta dereceli
okulları
n bağlıolduğu esaslara, maddî olanaktan yoksun öğrencilere
verilecek burs ve yardı
mlara, eğitim ve öğretim kurumları
ndaki
faaliyetlerin niteliğine ve eğitim diline ilişkin düzenlemelere yer
verilmiş
tir.
Maddenin gerekçesinde de, öğrenim hakkı
nı
n genel ve sosyal
bir hak olarak nitelendirildiği; bu hakkı
n temel gerçekleş
me yerinin
ilköğretim olduğu, bu nedenle zorunlu kı
lı
ndı
ğıve parası
z eğitim
ilkesinin kabul edildiği; kı
z ve erkek vatandaş
lar arası
nda fark
gözetilmemesi gereğine özellikle işaret edildiği; öğrenim ve öğretimin,
fert bakı
mı
ndan hak olarak tanı
nı
rken devlet bakı
mı
ndan “başta gelen
ödevlerden” sayı
ldı
ğı
; ilköğretim zorunluluğunun temel hedeflerinden
birinin, ş
ahsı
n manevî ve ekonomik kişiliğini elveriş
li koşullarla
geliştirmesine yardı
m etmek olduğu; ilköğretim zorunluluğunun,
küçüklerin okula devamları
nı
n sağlanması
nı
, bu amaçla küçüklerin
yasal temsilcilerinin zorlanabilmesini de ifade ettiği; devletin,
ilköğretim zorunluluğunun hangi yaştan hangi yaşa kadar devam
edeceğini saptayabileceği belirtilmiş
tir.
Anayasa’daki bu düzenlemeyle, Atatürk ilkeleri ve inkı
lâpları
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esasları
na göre, devletin
gözetim ve denetimi altı
nda yapı
lmasıöngörülen eğitim ve öğretimin,
zorunlu olmasıesasıbenimsenmişancak, süresi ile kesintili ya da
kesintisiz yapı
lması
na ilişkin seçim yasakoyucuya bı
rakı
lmı
ş
tı
r.
İ
nsan HaklarıEvrensel Bildirgesi’nin 26. maddesinde, eğitim
hakkı
na yer verildikten sonra, “eğitim, insan ş
ahsiyetinin tam
gelişmesini ve insan hakları
yla ana hürriyetlerine saygı
nı
n
kuvvetlenmesini hedef almalı
dı
r” denilmiş
tir. Ekonomik, Sosyal,
Kültürel Haklar UluslararasıSözleş
mesi’nin 13., İ
nsan HaklarıAvrupa
Sözleşmesi’ne Ek 1. Protokol’ün 2., Avrupa Sosyal Şartı
’nı
n 9. ve 10.
maddelerinde de eğitim hakkıve kapsamı
yla ilgili düzenlemelere yer
verilmiş
tir.
Konuya ilişkin daha özel bir düzenleme içeren Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin 1. maddesinde, bu sözleşme uyarı
nca çocuğa
uygulanabilecek olan yasaya göre daha erken yaş
ta reş
it olma
durumu hariç, 18 yaş
ı
na kadar her insanı
n çocuk sayı
lacağı
belirtilmiş, 28. maddesinde de çocuğun eğitim hakkıkabul edilerek bu
çerçevede “ilköğretimi, herkes için zorunlu ve parası
z hale getirmek”
taraf devletlerin yükümlülükleri arası
nda sayı
lmı
ştı
r. Sanayi
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İ
şyerlerine Alı
nacak Çocukları
n Asgari YaşSı
nı
rı
nıBelirleyen 59
Sayı
lıUluslararasıÇalı
şma Sözleşmesi’nin 2. maddesinde de, onbeş
yaş
ı
n altı
ndaki çocukları
n, kamu ve özel sektör sanayi iş
letmelerinde
veya bunları
n alt birimlerinde çalı
ş
tı
rı
lamayacağıkabul edilmiş
tir.
TBMM tarafı
ndan da onaylanmı
ş olan uluslararası bu
belgelerde ve Anayasa’nı
n 42. maddesinde benimsenen ilkelerin, öz
yönünden bir farklı
lı
k içermediği görülmektedir.
İ
lköğretimin süresi ile kesintili ya da kesintisiz olması
konuları
nda Anayasa’nı
n verdiği yetki doğrultusunda yasakoyucu,
seçimini sekiz yı
llı
k kesintisiz zorunlu temel eğitim olarak yapmı
şve
dava konusu 1. ve 5. maddelerle, İ
lköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 9.,
Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 24. maddesinde yer alan “İ
lköğretim
okulları
, beşyı
llı
k ilkokullar ile üç yı
llı
k ortaokullardan meydana gelir.
İ
lkokulun son sı
nı
fıbitirildiğinde ilkokul diploması
; ortaokulun son
sı
nı
fı bitirildiğinde ortaokul diploması verilir” biçimindeki kuralı
değiş
tirerek “İ
lköğretim kurumlarısekiz yı
llı
k okullardan oluşur. Bu
okullarda kesintisiz eğitim yapı
lı
r ve bitirenlere ilköğretim diploması
verilir” kuralı
nıgetirmiştir.
Yasa’nı
n gerekçesinde bu düzenlemenin amacıve nedeni ş
öyle
açı
klanmı
ştı
r:
“Çocukları
mı
zı
n ilgi, istidat ve kabiliyet yönünden yetişerek
hayata ve üst öğrenime hazı
rlanması5 yı
llı
k zorunlu ilköğretimle
mümkün olamamaktadı
r.
Avrupa Birliği ülkelerinde asgarî süre olan 9 yı
llı
k zorunlu
eğitimin, bu aşamada ülkemizin tüm bölgelerinde, Öğretim Birliği
Yasasıçerçevesinde 8 yı
llı
k zorunlu ilköğretim olarak uygulamaya
geçilmesi Yedinci BeşYı
llı
k Kalkı
nma Plânıile de öngörülmüş
tür. Bu
ilke, XV inci Millî Eğitim Şurasıkararları
yla da benimsenmiştir.
Toplumumuz, ülkemizin gerçekleri ve ihtiyaçlarıdoğrultusunda
gelişen ve değişen dünya şartları
na uygun çağdaşve demokratik bir
eğitim ortamıiçinde çocukları
mı
zı
n yetiş
tirilmesini beklemektedir. Bu
beklentinin 5 yı
llı
k zorunlu eğitimle gerçekleşmesi mümkün değildir.
Bu nedenledir ki, zorunlu eğitimin kesintisiz 8 yı
la çı
karı
lması
kaçı
nı
lmaz hale gelmiş
tir.
...
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Sekiz yı
llı
k kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulaması
yla, beden,
zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakı
mı
ndan dengeli ve sağlı
klış
ekilde
gelişmişbir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünme gücüne
sahip, sorgulayan, insan hakları
na saygı
lı
, topluma karşısorumluluk
duyan yapı
cıve verimli bir neslin yetiştirilmesine büyük ölçüde katkı
sağlanacaktı
r.
...
Ayrı
ca çağı
mı
z, insanıön plâna çı
karan, bilgi toplumları
nı
n
oluş
turduğu yeni bir dünya düzenine açı
lmaktadı
r. Bilgiye erişimi ve
erişilen bilgiyi kullanı
mıhedeflemeyen toplumlar gelecek yüzyı
l
uygarlı
ğı
nı
n önde gelen ülkeleri arası
nda yer alamayacaklardı
r. Buna
karşı
lı
k bilgi toplumu olma yolunda ipi önde göğüsleyerek 21’inci
yüzyı
lıkarşı
layanları
, bugünkünden çok daha parlak bir gelecek
beklemektedir. İ
lköğretimin kesintisiz sekiz yı
la çı
karı
lması
yla, bu
konuda çok ciddî bir adı
m atı
lmı
şolacaktı
r.
1739 sayı
lıMillî Eğitim Temel Kanunu ile 222 sayı
lıİ
lköğretim
ve Eğitim Kanunu’nda yapı
lacak değişiklikle, uygar ülkeler ile her
alanda bütünleşmeyi hedef alan ülkemizin, eğitim alanı
nda ihtiyaç
duyduğu yeni düzenlemeler gerçekleş
tirilecek ve uygulamaya
konulmasısağlanacaktı
r”.
Çağdaşbilim ve eğitim esasları
na göre devletin gözetim ve
denetimi altı
nda herkes için eğitim ve öğretim hakkı
nıöngören ve
ilköğretimin kı
z ve erkek tüm vatandaş
lar için zorunlu ve devlet
okulları
nda parası
z olmasıilkesini benimseyen Anayasa’nı
n 42.
maddesinin amacı
, kuş
kusuz, daha kapsamlıve nitelikli öğretim
programları
yla çağdaşuygarlı
k düzeyine ulaşmaktı
r.
Devlet, eğitim ve öğretim hakkı
nı
n en üst düzeyde yaşama
geçirilebilmesi için malî kaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde gerekli
önlemleri almak, öncelikleri saptamak ve yasal düzenlemeleri
yapmakla yükümlüdür. Bu bağlamda yasakoyucu, temel eğitime
verdiği öneme göre, sekiz yı
l veya daha uzun bir ilköğretim süresi
saptayabilir.
Dava konusu kurallarla, ilköğretimin kesintisiz ve zorunlu sekiz
yı
l olmasıöngörülerek Anayasa ile devlete verilen görev yine
Anayasa’daki ilkeler doğrultusunda ve olanaklar ölçüsünde
uygulamaya geçirilmiş
tir.
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Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n 1. ve 5. maddeleri, Anayasa’nı
n
42. maddesine aykı
rıgörülmemiş
tir.
2- Anayasa’nı
n 24. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde ilköğretimin kesintisiz sekiz yı
l olması
nı
öngören dava konusu 1. ve 5. maddelerin Anayasa’nı
n 24.
maddesine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen Anayasa’nı
n 24.
maddesindeki ilkeler çerçevesinde Medenî Yasa’nı
n 265. ve 266.
maddeleri, din eğitimi ve öğretiminin bir öğretim ve meslek dalıolarak
uygulanması
nda ana babaya yetki vermiştir.
1948 tarihli Birleş
mişMilletler İ
nsan HaklarıBildirgesi’nde, 1975
tarihli, Helsinki Nihaî Senedi’nde, Paris Şartı
’nda, 1952 tarihli İ
nsan
Hakları
nıve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleş
me’nin Ek. 1
NumaralıProtokolü’nde, 1960 tarihli Eğitimde Ayı
rı
mcı
lı
ğa Karş
ı
Sözleşme’de, 1981 tarihli Dine
ya da İ
nanca Dayalı
Müsamahası
zlı
ğı
n ve Ayı
rı
mcı
lı
ğı
n Bütün Şekilleri ile Ortadan
Kaldı
rı
lması Hakkı
ndaki Bildirge’de ve İ
nsan Hakları Avrupa
Sözleşmesi’nde yer alan din ve vicdan özgürlüğüyle çocukları
n dinî
eğitimi konusundaki taraf devletleri bağlayı
cıdüzenlemeler, vicdan ve
din özgürlüğünün aynıiçerik ve nitelikte oldukları
nıve araları
nda çok
sı
kıbir bağbulunduğunu göstermektedir.
Din ve vicdan özgürlüğü, kiş
inin herhangi bir dinî veya felsefî
inancıolma veya olmama hakkı
nı
, dinî inanç sahibinin ise dininin
gereklerini öğrenme hakkı
nıifade eder. Bu bağlamda, herkesin, dinî
ve felsefî inançlarıdoğrultusunda kı
sı
tlama olmaksı
zı
n eğitim ve
öğretim görme hakkıbulunmaktadı
r.
4306 sayı
lıYasa, imam-hatip liselerinin orta kı
sı
mları
nıtümüyle
kapatarak kiş
ileri bu alanda eğitim ve öğrenim yapma hakkı
ndan
yoksun bı
rakmı
ştı
r. Bu nedenlerle, Yasa’nı
n 1. ve 5. maddeleri
Anayasa’nı
n 24. maddesine, ayrı
ca Anayasa’nı
n 90. maddesinin
yollaması
yla İ
nsan HaklarıAvrupa Sözleş
mesi’nin 9. maddesine ve
Ek Protokolün 2. maddesine aykı
rı
dı
r.
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 24. maddesinin ilk fı
krası
nda herkesin, vicdan, dinî
inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğu belirtilmiş
, ikinci fı
krası
nda
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da bu özgürlüğün doğal bir sonucu olarak özgürlüklerin kötüye
kullanı
lması
nıyasaklayan 14. madde hükümlerine aykı
rıolmamak
koş
uluyla ibadetin dinî ayin ve törenlerin serbest olduğu
vurgulanmı
ştı
r. Üçüncü fı
krada, kimsenin, ibadete, dinî ayin ve
törenlere katı
lmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açı
klamaya
zorlanamayacağı
;
dinî
inanç
ve
kanaatlerinden
dolayı
kı
nanamayacağıve suçlanamayacağıilkesine yer verilmiştir.
Bu kurallarla, anlam ve kapsamıbelirlenen din ve vicdan
özgürlüğü, yalnı
z, kiş
ilerin diledikleri inanç ve kanı
ya sahip olmaları
nı
değil, olmamaları
nıda güvenceye almaktadı
r. Anayasal sı
nı
rlar
içinde, herkesin dinini seçme ve inancı
nıaçı
klama konusundaki
özgürlüğü, demokratik, lâik bir hukuk devletinde yasakoyucunun her
türlü etkisinin dı
şı
ndadı
r. Devlet, her türlü din ve inanca aynı
uzaklı
ktadı
r. Devletin dinlerden birini seçmesi, ayrıdinlere bağlı
yurttaş
lar yönünden eş
itlik ilkesine de aykı
rıdüşer. Bu nedenle, lâiklik
ilkesi din ve vicdan özgürlüğünün en önemli güvencesidir.
Lâik devletin, doğasıgereği resmî bir dininin bulunmaması
, belli
bir dine üstünlük tanı
maması
nı
, onun gereklerini yasalar ve diğer idarî
işlemlerle geçerli kı
lmaya çalı
ş
maması
nıgerektirir. Bu bağlamda, lâik
bir devlette belli bir dinin, eğitim ve öğretimi zorunlu hale getirilemez.

Anayasa’nı
n 24. maddesinin dördüncü fı
krası
na göre, din ve
ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altı
nda yapı
lı
r.
Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta öğretim kurumları
nda
okutulan zorunlu dersler arası
nda yer alı
r. Bunun dı
şı
ndaki din eğitim
ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî
temsilcilerinin isteğine bağlı
dı
r.
Din ve ahlâk eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi
altı
nda yapı
lması
nı
n nedeni, maddenin gerekçesinde de belirtildiği
gibi bu konudaki eğitim ve öğretim özgürlüğünün kötüye
kullanı
lması
nıengellemektir. Dinler hakkı
nda yansı
z ve tanı
tı
cıbilgiler
vermek ve ahlâki değerleri benimsetmek amacı
yla din kültürü ve
ahlâk öğretimi dersleri ilk ve orta öğretim kurumları
nda okutulan
zorunlu dersler arası
na alı
nmı
ş
tı
r. Din eğitimi yerine “din kültürü”
dersinden söz edilmesi de bu amacıaçı
kça ortaya koymaktadı
r.
Bunun dı
şı
ndaki din eğitimi ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteğine,
küçüklerin de kanunî temsilcisinin iznine bağlıtutulmuştur.
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1739 sayı
lıMillî Eğitim Temel Kanunu’nun 26. maddesinde, orta
öğretimin, ilk öğretime dayalıen az üç yı
llı
k öğrenim veren genel,
meslekî ve teknik öğretim kurumları
nı
n tümünü kapsadı
ğı
, 27.
maddesinde, ilk öğretimi tamamlayan ve orta öğretime girmeye hak
kazanmı
şolan her öğrencinin, orta öğretime devam etmek ve orta
öğretim olanakları
ndan ilgi, eğilim ve yetenekleri ölçüsünde
yararlanma hakkı
na sahip olduğu belirtilmiş, 28. maddesinde,
öğrencileri, çeş
itli program ve okullarla ilgi, eğilim ve yetenekleri
ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe
hem de yüksek öğretime veya hayata ve işalanları
na hazı
rlamak
ortaöğretimin amaç ve görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r. 29. maddede
ise, ortaöğretimin çeşitli programlar uygulayan liselerden oluştuğuna
işaret edilmiştir. Yasa’da özel olarak düzenlenen imam-hatip liseleri,
32. maddede imamlı
k, hatiplik ve Kur’an kursu öğrenciliği gibi dinî
hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanlarıyetiş
tirmek üzere,
Millî Eğitim Bakanlı
ğı
’nca açı
lan ortaöğretim sistemi içinde, hem
mesleğe hem de meslekle ilgili yüksek öğrenime hazı
rlayı
cı
programlar uygulayan öğretim kurumlarıolarak tanı
mlanmı
ştı
r.
Dava konusu düzenlemeyle zorunlu ilköğretim süresi, kesintisiz
sekiz yı
la çı
karı
larak diğer orta okullarla birlikte imam-hatip okulları
nı
n
orta okul kı
smıda ilköğretim içine alı
nmı
ş
tı
r. Ancak, bunları
n lise
kı
sı
mları
, eskiden olduğu gibi 1739 sayı
lıYasa ile belirlenen işlevlerini
sürdürerek, imamlı
k, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi
gereksinim duyulan alanlardaki dinî hizmetleri yerine getirmek
amacı
yla, öğrencileri mesleğe ve yüksek öğrenime hazı
rlayı
cı
programlar çerçevesinde eğitim ve öğretim vereceklerdir. Böylece,
vatandaşları
n din eğitimi için gereksinim duyduklarıdin adamları
yetiştirilebilecektir. Bu durumda, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de
yasal temsilcisinin iznine bağlıolan din eğitim ve öğretiminin
engellendiği ileri sürülemez.
Dava dilekçesinde, Medenî Yasa’nı
n 265. ve 266. maddeleri
yönünden kimi savlar ileri sürülmüştür. Ancak, Anayasa’ya uygunluk
denetiminin dayanağı
nıAnayasa kurallarıoluşturduğundan yasalar
arası
ndaki uyumsuzluklar ya da çeliş
kiler, bu denetime esas
alı
namaz. Kaldıki ilköğretimin kesintisiz sekiz yı
la çı
karı
lması
yla
çocuğun meslekî ve dinî terbiyesine iliş
kin Medenî Yasa’nı
n 265. ve
266. maddeleri ile ana babaya verilen yetkilerin sı
nı
rlandı
rı
lmasıveya
ortadan kaldı
rı
lmasısöz konusu olmadı
ğı
ndan bu hususa iliş
kin
savlar yerinde görülmemiş
tir.
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Öte yandan, Anayasal denetimde doğrudan dayanı
lmasa da
yardı
mcınorm olarak değer ve etkisi gözönünde tutulan İ
nsan
Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin vicdan ve din özgürlüğünün
düzenlendiği 9. maddesi de öz yönünden Anayasa’nı
n konuya iliş
kin
24. maddesine koş
ut bir düzenleme içermektedir. Dava konusu
kurallar, anne babanı
n istediği dinî eğitimi vermesine yasaklama veya
sı
nı
rlama getirmediğinden Sözleş
me’ye Ek Protokol’ün 2.
maddesindeki, ebeveynin eğitimi ve öğretimi kendi dinî ve felsefî
görüşüne göre sağlama hakkıile de çelişmemektedir.
Açı
klanan nedenlerle, 1. ve 5. maddeler Anayasa’nı
n 24.
maddesine aykı
rıgörülmemiştir.
3- Anayasa’nı
n 27. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde 1. ve 5. maddelerin Anayasa’nı
n 27.
maddesine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
Anayasa’nı
n 27. maddesindeki, herkesin bilim ve sanatı
serbestçe öğrenme ve öğretme, açı
klama, yayma ve bu alanlarda
her türlü araştı
rma hakkı
na sahip olduğu yolundaki kuralı
n doğal
sonucu devletin bu hakları
n kullanı
lması
nıengellememesidir. Sekiz
yı
llı
k kesintisiz
ve yönlendirmesiz eğitimle, belirtilen hakları
n
kullanı
lmasıimkansı
zlaştı
rı
lmakta, kiş
ilerin bilim ve sanat yönünden
eğitime başlamaları onbeş yaşı
ndan sonraya bı
rakı
lmaktadı
r.
Gençlerin yetiştirilmesini engelleyen bu düzenleme, kişinin kendisini
kültürel yönden geliştirmesini, ülkenin ileride gereksinimi olacak
beyinlerin yetişmesini engelleyecektir.
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 27. maddesinin ilk fı
krası
nda, herkesin, bilim ve
sanatıserbestçe öğrenme ve öğretme, açı
klama, yayma ve bu
alanlarda her türlü araş
tı
rma hakkı
na sahip olduğu belirtilmektedir.
Eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacı
yla, Yasa’nı
n 1. ve 5.
maddeleriyle temel eğitimin kesintisiz sekiz yı
l olmasıöngörülmüş
tür.
Temel eğitim süresinin uzatı
lması
nı
n, bilim ve sanata yönelmede
daha sağlam bir alt yapıoluşturabileceği gözetildiğinde bu alandaki
özgürlüğü sı
nı
rlandı
racağıveya ortadan kaldı
racağıileri sürülemez.
Bu nedenle, 1. ve 5. maddelerin Anayasa’nı
n 27. maddesine
aykı
rıolmadı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
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4- Anayasa’nı
n 166. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde Yasa’nı
n 1. ve 5. maddelerinin Anayasa’nı
n
166. maddesine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
Anayasa’nı
n 166. maddesiyle, ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkı
nmayı
, ülke kaynakları
nı
n verimli şekilde kullanı
lması
nı
plânlamak, bu amaçla gerekli teş
kilatıkurmak, devletin görevi kabul
edilmiş
tir. Ayrı
ca Anayasa, maddenin üçüncü fı
krası
nda, kalkı
nma
plânları
nı
n
hazı
rlanması
na,
TBMM’nce
onaylanması
na,
uygulanması
na,
değiş
tirilmesine
ve
bütünlüğünü
bozacak
değiş
ikliklerin önlenmesine iliş
kin usul ve esasları
n kanunla
düzenleneceği kuralı
nıgetirmiştir.
Yeni düzenleme, sosyal ve kültürel kalkı
nmayı
, bunun
gerçekleş
tirilmesi için öngörülen malî hükümler de ekonomik
kalkı
nmayıilgilendirmektedir. Bu nedenle, 7. Beş Yı
llı
k Plânı
n
kapsamı
na girmektedir. Plânda, zorunlu temel eğitimin
iki
kademeden oluş
masıbirinci kademenin ilkokullar, ikincisinin de
ortaokullar olmasıöngörülmüş, böylece 5+3=8 yı
llı
k yönlendirmeli
ilköğretim esasıbenimsenerek plân bütünlüğü bu çatıüzerinde
kurulmuştur.
Anayasa’nı
n 166. maddesinin üçüncü fı
krası gereğince
çı
karı
lan 30.10.1984 günlü ve 3067 sayı
lıKalkı
nma Plânları
nı
n
Yürürlüğe Konulması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkı
nda
Kanun’un 3. maddesinin birinci fı
krası
nda, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Komisyonları
nı
n kendilerine havale edilen kanun tasarıve
tekliflerini Kalkı
nma Plânı
na uygunluk bakı
mı
ndan da inceleyeceği,
uygun bulmadı
kları
nıve özellikle Plânı
n bütünlüğünü bozucu nitelikte
olanlarıreddedeceği açı
klanmı
ş
tı
r. Bu nedenle, ihtisas komisyonu
olan Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, hükümetten
gelen tasarı
yıAnayasa’nı
n 166. maddesine aykı
rıolduğu gerekçesi
ile reddetmiş
tir. Tasarı
nı
n Plân ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi
sı
rası
nda Meclis İ
çtüzüğü’nün 29. maddesinin ikinci fı
krasıgereğince
uzman
sı
fatı
yla söz verilen DPT yetkilisi de Plânları
n kamu
kuruluşlarıiçin emredici olduğunu, 7. BeşYı
llı
k Kalkı
nma Plânı
nı
n 8
yı
llı
k temel eğitimi, kademe
ve yönlendirme ögesiyle birlikte
benimsediğini vurgulamı
ş
tı
r.
denilmektedir.
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Anayasa’nı
n “Plânlama” başlı
klı166. maddesinde, ekonomik,
sosyal ve kültürel kalkı
nmayı
, özellikle sanayiin ve tarı
mı
n yurt
düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde, hı
zla gelişmesini, ülke
kaynakları
nı
n döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli ş
ekilde
kullanı
lması
nıplânlamanı
n, bu amaçla gerekli teş
kilâtıkurmanı
n
devletin görevi olduğu, plânda, millî tasarrufu ve üretimi artı
rı
cı
,
fiyatlarda istikrar ve dı
şödemelerde dengeyi sağlayı
cı
, yatı
rı
m ve
istihdam geliş
tirici tedbirler öngörüleceği; yatı
rı
mlarda toplum yararları
ve
gereklerinin
gözetileceği,
kaynakları
n
verimli
ş
ekilde
kullanı
lması
nı
n hedef alı
nacağı
; kalkı
nma girişimlerinin, bu plâna göre
gerçekleş
tirileceği; kalkı
nma plânları
nı
n hazı
rlanması
na, Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi’nce
onaylanması
na,
uygulanması
na,
değiş
tirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değiş
ikliklerin önlenmesine
ilişkin usul ve esasları
n yasayla düzenleneceği belirtilmiştir. Böylece,
sosyal devlet ilkesini gerçekleş
tirmek amacı
yla devletin sosyal ve
ekonomik yaş
ama müdahalesinin bir plân çerçevesinde yapı
lması
öngörülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce onaylanmalarınedeniyle,
hukukî bir güç kazandı
rı
lan plânları
n, ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkı
nmayıilgilendiren konularda yasakoyucuyu önceden ilkeleri
belirlenmiş bir
doğrultuda düzenleme yapmaya zorladı
ğı bir
gerçektir. Ancak bu durum, yasakoyucunun plânı
n özüne bağlı
kalarak ortaya çı
kan yeni gereksinmelere ve önceliklere göre
düzenleme yapması
na engel oluş
turmaz.
Yedinci BeşYı
llı
k Kalkı
nma Plânı
’nda Avrupa Birliği ülkelerinde
asgari norm olan dokuz yı
llı
k zorunlu eğitimin, ülkenin tüm
bölgelerinde, eğitim birliği yasasıçerçevesinde sekiz yı
llı
k zorunlu
temel eğitim olarak uygulamaya geçilmesinin hedeflendiği belirtilerek,
zorunlu temel eğitimin asgarî sekiz yı
la çı
karı
lması
, temel eğitimin
ikinci kademesinden baş
layarak etkin bir yönlendirme sistemi
oluş
turulmasıve bu amaçla gerekli yasal değişikliklerin yapı
lması
öngörülmüştür.
Plânda belirtilen, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ne karş
ıgörev ve sorumlulukları
nı
n bilincinde özgür ve
özgüveni olan bilgi çağıinsanı
nıyetiştirmek amacı
yla, dava konusu
yasanı
n gerekçesinde açı
klanan görüşler arası
nda
farklı
lı
k
bulunmamaktadı
r. Ayrı
ca Plânda, eğitimin kesintili ya da kesintisiz
olması
na iliş
kin bir kurala da yer verilmemiş
tir. Bu durumda, plâna
herhangi bir aykı
rı
lı
ktan söz edilemeyeceği gibi, kesintisiz sekiz yı
llı
k
zorunlu temel eğitimin plân hedefleriyle çeliş
tiği de ileri sürülemez.
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Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n 1. ve 5. maddeleri Anayasa’nı
n
166. maddesine aykı
rıdeğildir.
5- Anayasa’nı
n 5., 10. ve 17. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde, Yasa’nı
n 1. ve 5. maddelerinin, Anayasa’nı
n
5., 10. ve 17. maddelerine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
İ
lköğretim kademesiz, yönlendirmesiz ve kesintisiz sekiz yı
la
çı
karı
larak tek programlıve tek tip örgütlenme esasıgetirilmiş
tir.
Oysa, insanları
n ilgi, yetenek ve eğilimleri farklıolduğundan, maddî
ve manevî varlı
kları
nıgeliş
tirmeleri, bu özellikleri gözetilerek farklı
eğitim kurumları
na yöneltilmelerine bağlı
dı
r. Bunun sağlanması
,
eğitim ve öğrenim hakkı
nı
n gereğidir. Bu hakkı
n, Anayasa’nı
n 10.
maddesine göre herkese tanı
nmasıve güvence altı
na alı
nması
,
bunun sonucu olarak da herkese eğitimde f ı
rsat eşitliği sağlanarak
eşit yarı
ş
ma koşul ve olanakları
nı
n devletçe sunulması bir
zorunluluktur.
Anayasa’nı
n 5. maddesinde, kiş
inin temel hak ve özgürlüklerini,
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n
maddî ve manevî varlı
ğı
nı
n geliş
mesi için gerekli şartlarıhazı
rlamaya
çalı
şmak, devletin temel amaç ve görevleri arası
nda sayı
lmı
ştı
r. Bu
düzenleme kişilerin, eğitim ve öğrenim özgürlüğünden eş
it olarak
yararlanma ve farklıöğretim kurumları
na girme hakları
nıda içerir.
Burada söz konusu olan, mutlak değil, kişilerin ilgi, yetenek ve
eğilimlerine göre aynısı
nı
flandı
rmaya bağlıtutulan kişiler arası
ndaki
eşitliktir. Anayasa Mahkemesi kararları
nda belirtildiği gibi, durum ve
konumları
ndaki özellikler kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik
kurallarıve değiş
ik uygulamalarıgerekli kı
lar. Yeni düzenleme ile ilgi,
yetenek ve tercihleri, meslekî eğitim kurumları
na, İ
mam-Hatip
Okulları
na, Anadolu Liselerine ve benzeri öğretim kurumları
na
girmelerini gerektiren kiş
ilerin yollarıkapatı
larak bu öğrencilerle genel
öğretim kurumları
na girmeleri gereken öğrenciler arası
nda durum ve
konumları
nı
n gerektirdiği eş
itlik bozulmuş
tur. Bu durum, fı
rsat
eşitliğine ve bu bağlamda Anayasa’nı
n 5., 10. ve 17. maddelerine
aykı
rı
dı
r.
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 10. maddesine göre, herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
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ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir. Hiçbir kiş
iye, aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar. Bu madde ile amaçlanan mutlak
değil hukuksal eş
itliktir. “Yasa önünde eş
itlik” ilkesi yasalar karş
ı
sı
nda
herkesin eşit olması
nı
, ayı
rı
m yapı
lmaması
nı
, kimseye ayrı
calı
k
tanı
nmaması
nıgerektirir. Durumları
ndaki farklı
lı
klar kimi kiş
i ve
toplulukları
n değiş
ik kurallara bağlıtutulması
na neden olabilirse de
farklı
lı
k ve özelliklere dayandı
ğıiçin bu tür düzenlemeler eş
itlik
ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturmaz.
Anayasa’nı
n 17. maddesinin ilk fı
krası
nda, herkesin, yaşama,
maddî ve manevî varlı
ğı
nıkoruma ve geliş
tirme hakkı
na sahip olduğu
belirtilmiş, 5. maddesinde de kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddî ve
manevi varlı
ğı
nı
n geliş
mesi için gerekli şartlarıhazı
rlamaya çalı
ş
mak,
devletin temel amaç ve görevleri arası
nda sayı
lmı
ştı
r. Devletin bu
yükümlülüğünü eş
itlik ilkesini gözeterek hiçbir ayı
rı
m yapmadan
herkes için geçerli olacak biçimde yerine getirmesi gerektiğinde
duraksamaya yer yoktur.
Dava konusu Yasa’nı
n gerekçesinde, çocukları
n ilgi, istidat ve
kabiliyetleri yönünden yetişerek hayata ve üst öğrenime
hazı
rlanması
nı
n, beşyı
llı
k zorunlu ilköğretimle mümkün olamadı
ğı
,
onları
n ülkenin gerçekleri ve ihtiyaçlarıdoğrultusunda geliş
en ve
değiş
en dünya şartları
na uygun çağdaşve demokratik bir eğitim
ortamı içinde yetiştirilmesi yolundaki toplumsal beklentilerin
gerçekleş
tirilmesi için zorunlu eğitimin sekiz yı
la çı
karı
lması
nı
n
kaçı
nı
lmaz hale geldiği belirtilmiş
tir. Ayrı
ca, bu düzenleme ile
öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda
yetiştirilmelerini sağlamak bakı
mı
ndan, ortaöğretimde izlenecek
programları
n hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin
kendilerine neler kazandı
racağıkonusunda, ilköğretimin son ders
yı
lı
nı
n ikinci yarı
sı
nda etkin bir rehberlikle bilgilendirilmeleri, böylece
meslek seçimlerini etki altı
nda kalmaksı
zı
n kendi özgür iradeleri ile
bilinçli olarak yapabilmelerinin güvence altı
na alı
nması
nı
n
amaçlandı
ğıvurgulanmı
ş
tı
r. Bu amacı
n, Anayasa’nı
n 17. maddesinde
belirtilen maddî ve manevî varlı
ğıkoruma ve geliştirme hakkı
yla, 5.
maddesinde açı
klanan, devletin temel amaç ve görevlerinin
uygulamaya geçirilmesine yönelik olduğu açı
ktı
r.
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6-14 yaş grubu arası
ndaki tüm çocuklarısekiz yı
llı
k temel
öğretimden eşit olarak yararlandı
rarak onlara yalnı
z hukuksal eş
itlik
değil, fı
rsat eş
itliği sağlamayıda amaçladı
ğıanlaş
ı
lan dava konusu 1.
ve 5. maddelerin, Anayasa’nı
n 5., 10. ve 17. maddelerine ayk ı
rı
olmadı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
6- Anayasa’nı
n 12. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde Yasa’nı
n 1. ve 5. maddelerinin Anayasa’nı
n
12. maddesine aykı
rı
lı
ğıkonusu özetle;
Sekiz yı
llı
k kesintisiz öğretim ana, babanı
n velayeti altı
nda
bulunan çocukları
na diledikleri gibi dinî ve mesleki eğitim vermeleri
konusundaki seçim hakları
nı
n ellerinden alı
narak devlete verilmesine
neden olmuş
tur. Bu durum, ana, babanı
n Medenî Yasa’nı
n “Mesleki
Terbiye” ve “Dinî Terbiye” başlı
klı265. ve 266. maddelerinde belirtilen
hakları
nı kullanmaları
na engel oluş
turarak Anayasa’nı
n 12.
maddesinde belirtilen hak ve özgürlüklerin dokunulmazlı
ğı
nı
,
devredilmezliğini, vazgeçilmezliğini ortadan kaldı
rmaktadı
r.
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 12. maddesinde, herkesin, kiş
iliğine bağlı
,
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere
sahip olduğu belirtilmiş
tir.
Ana babanı
n çocuklarıüzerindeki velâyet haklarıkapsamı
nda
bulunan “Mesleki Terbiye”, Medenî Yasa’nı
n 265. maddesinde, “Dinî
Terbiye” ise 266. maddesinde düzenlenmiş
tir. 265. maddede, “Ana ve
baba, çocuğun mesleki terbiyesini sevk ve idare eder ve mümkün
mertebe kuvvet ve kabiliyetini ve arzuları
nınazara alı
r” denilmiş
, 266.
maddede de, “Çocuğun dinî terbiyesini tâyin ana babaya aittir. Ana
babanı
n bu husustaki hürriyetini tahdit edecek her türlü mukavele
muteber değildir. Reş
it, dinini intihapta hürdür” kuralı
na yer verilmiş
tir.
Bu maddelerle tanı
nan hak ve yetkilerin, yasa ile düzenlenmemesi
durumunda da ana babanı
n çocuklarıüzerindeki velâyet hakları
nı
n
doğal bir sonucu olduğu açı
ktı
r. Ancak, kiş
inin yaş
ama, maddî ve
manevî varlı
ğı
nıkoruma ve geliş
tirme hakkı
nı
n yaşama geçirilmesinin
bu bağlamda, sağlı
klı
, kendisine, ailesine ve topluma karş
ıödev ve
sorumlulukları
nı
n bilincinde akı
l ve bilgiyi esas alan çağı
n gerektirdiği
özelliklere sahip olarak yetiş
ebilmesinin daha uzun süreli ve nitelikli
bir eğitimle sağlanabileceği de bir gerçektir. Temel eğitim, çocuğun
zihinsel geliş
imini sağlayarak yeteneklerinin ortaya çı
kması
nı
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kolaylaştı
racağı
ndan, ana babanı
n çocuğa vereceği mesleki ve dini
terbiye için sağlı
klıbir temel oluş
turacaktı
r. Bu durumda, sekiz yı
llı
k
kesintisiz temel eğitimin, ana babanı
n esasen var olan ve Medenî
Yasa’nı
n 265. ve 266. maddeleriyle de güvence altı
na alı
nan
çocukları
nıterbiye konusundaki haklarıile çeliş
en bir yönü de yoktur.
Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n 1. ve 5. maddeleri Anayasa’nı
n
12. maddesine aykı
rıdeğildir.
7- Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde, Anayasa’nı
n, Başlangı
ç’ı
nda insan
hakları
na saygı
lıbir devlet olduğu vurgulanan Türkiye Cumhuriyeti’nin
bu özelliğinin 2. maddede de yinelenerek demokratik, lâik ve sosyal
bir hukuk devleti olduğunun belirtildiği, dava konusu kurallarla
getirilen zorunlu ve kesintisiz modelin bu özellikleri taşı
madı
ğı
,
antidemokratik rejimlerin veya kalkı
nma sürecini yakalayamamı
ş
üçüncü dünya ülkelerinin modeli olduğu ileri sürülmüştür.
“Eğitim ve öğrenim hakkıve ödevi”ni düzenleyen 42. maddeye,
Anayasa’nı
n “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde yer
verilmiş
tir.
Devlete düşen görev, Anayasa’da düzenlenen sosyal ve
ekonomik haklardan kişilerin yararlanması
nısağlamak ve olanakları
ölçüsünde bu hakları
n kapsamı
nıgenişletmektir.
Zorunlu kesintisiz sekiz yı
llı
k temel eğitimle ilgili düzenleme,
kimsenin eğitim ve öğretim hakkı
ndan yoksun bı
rakı
lamayacağı
na
ilişkin Anayasa’nı
n 42. maddesinin yaş
ama geçirilmesine yöneliktir.
Öğretim süresinin uzatı
larak zorunlu temel eğitimin sekiz yı
la
çı
karı
lması
yla kiş
ilerin bu alandaki haklardan daha fazla
yararlanmaları
na olanak sağlanmı
ş
tı
r. Bu durum, çağdaşgeliş
melerle
de uyum içindedir. Ayrı
ca eğitimin süresinin ve niteliğinin
yükseltilmesi insan hakları
na saygı
nı
n da gereğidir.
Açı
klanan nedenlerle, dava konusu 1. ve 5. maddeler,
Anayasa’nı
n Başlangı
cıile 2. maddesine aykı
rıdeğildir.
8- Anayasa’nı
n 174. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde, 1. ve 5. maddelerin Anayasa’n ı
n 174.
maddesine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
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Anayasa’nı
n 174. maddesine göre, 3 Mart 1340 günlü, 430
sayı
lıTevhidi Tedrisat Kanunu, Anayasa’ya aykı
rıolduğu biçiminde
anlaş
ı
lamaz ve yorumlanamaz. Baş
ka bir anlatı
mla, Anayasa
gücünde olan bu Yasa’nı
n 4. maddesi, “Maarif Vekâleti, yüksek
diniyat mütehassı
slarıyetiş
tirilmek üzere Darülfünunda bir İ
lâhiyat
Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematıdiniyenin ifası
vazifesiyle mükellef memurları
n yetiş
mesi için de ayrımektepler küş
at
edecektir” hükmünü getirmiş
tir. Böylece daha Cumhuriyetin ilk
yı
lları
nda getirilen bu hükümle, din eğitim ve öğretimi devlete görev
olarak verilmiş
, kiş
ilerin din eğitim ve öğretim hakları
ndan devlet
sorumlu tutulmuş
, bu öğretimin yapı
lmasıiçin ayrıokullar açı
lmasıve
din öğretiminin küçük yaşta başlatı
lmasızorunlu görülmüş
tür. Yasa
öncelikle mekteplerden söz etmekle, çocuğun okula başladı
ğıyaştan
itibaren bu okullara gidebilme hakkı
nıvermektedir. Ayrı
ca imamet ve
hitabet gibi bir din eğitimine genel bir eğitimden ve onbeşyaşı
ndan
sonra başlanı
lması
, hafı
zlı
k, Kur’an-ıKerim ve Arapça gibi mesleğin
temeli sayı
lan bilgilerin öğreniminin geciktirilmesi, bu mesleğe
yönelimi imkânsı
z hale getirecek ve din eğitimi zaafa uğratacaktı
r.
Böyle bir uygulama din eğitim ve öğrenim hakkı
nıortadan kaldı
rmak
demektir. Bu nedenle, kesintisiz sekiz yı
llı
k eğitimle Tevhidi Tedrisat
Kanunu ihlâl edilmiştir.
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 174. maddesinde, Anayasa’nı
n hiçbir hükmünün
Türk toplumunu çağdaş uygarlı
k seviyesinin üstüne çı
karma ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin lâiklik niteliğini koruma amacı
nıgüden,
araları
nda Tevhidi Tedrisat Yasası
’nı
n da bulunduğu, Madde’de
sayı
lan inkı
lâp yasaları
nı
n, Anayasa’nı
n halkoyu ile kabul edildiği
tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasa’ya aykı
rıolduğu
şeklinde anlaşı
lamayacağıve yorumlanamayacağıbelirtilmiştir.
Maddede sayı
lan Devrim Yasaları
nı
n Anayasa’nı
n halkoyu ile
kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasa’ya
aykı
rıolduğu şeklinde anlaşı
lamamasıve yorumlanamaması
nı
n
öngörülmesi, bu yasalara, diğerlerinden farklıanayasal bir güvence
sağlamaktadı
r. Ancak bu durumun onlara, Anayasa gücü ve değeri
kazandı
rdı
ğıkabul edilerek, Anayasa’ya uygunluk denetimine esas
alı
nmalarıolanaklıdeğildir. Kaldıki, dava dilekçesinde ileri sürüldüğü
gibi Tevhidi Tedrisat Yasası
’nı
n 4. maddesi ile devlete din eğitimi ve
öğretimi görev olarak verilmemiş, yalnı
z halkı
n dini gereksinmelerinin
karşı
lanabilmesi için bu alanda hizmet verecek kamu görevlilerinin
yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim verecek okulları
n açı
lması
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öngörülmüştür. Uygulamada imam hatip
fakülteleriyle bu eğitim gerçekleş
tirilmektedir.

liseleri

ve

ilâhiyat

Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n 1. ve 5. maddeleri Anayasa’nı
n
174. maddesine aykı
rıdeğildir.
9- Anayasa’nı
n 65. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde, Yasa’nı
n 1. ve 5. maddelerinin Anayasa’nı
n
65. maddesine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
Anayasa’nı
n 65. maddesine göre, Devlet, sosyal ve ekonomik
alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini ekonomik istikrarı
n
korunması
nıgözeterek, malî kaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde yerine
getirir. Bu hüküm gözardıedilemez. BeşYı
llı
k Kalkı
nma Plânları
na
taşı
namayacak bir yük getiren sekiz yı
llı
k kesintisiz eğitime iliş
kin
Yasa’nı
n gerçekleş
tirilmesi için kaynaklar zorlansa bile ekonomik
istikrarıbozucu niteliktedir. Kaliteli ve çağdaşbir eğitimi hedeflemesi
gereken reform niteliğindeki bir yasanı
n gereklerinin yerine getirilmesi
için sistem, program ve öğretmen yanı
nda bina, derslik ve ders araç
ve gereçleri gibi fiziki şartları
n varlı
ğıda söz konusudur. Bu
gereksinmelerin karşı
lanmasıiçin yalnı
z malî kaynak sağlanması
yeterli değildir. Otuz yı
l gibi uzun bir süre de gerekmektedir.
denilmektedir.
Sosyal ve ekonomik hakları
n sı
nı
rı
nıbelirleyen Anayasa’nı
n 65.
maddesi uyarı
nca devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile
belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarı
n korunması
nıgözeterek malî
kaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde yerine getirirken öncelikleri
saptamak yetkisine sahiptir. Eğitimin kişi ve toplum yaşamı
nda
yaratacağıolumlu etkiler gözetilerek, sekiz yı
llı
k kesintisiz zorunlu
eğitim esası
nı
n benimsenmesinde ve bunun için gereken malî
kaynağı
n sağlanması
nda, Anayasa’nı
n 65. maddesine aykı
rı
lı
k
bulunmamaktadı
r.
10- Anayasa’nı
n 13. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde, Yasa’nı
n 1. ve 5. maddelerinin Anayasa’nı
n
13. maddesine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
Dava konusu Yasa ile eğitim ve öğrenim hakkısı
nı
rlanmı
ş
tı
r.
Bunun haklı bir nedeni yoktur. Temel hak ve özgürlüklerin
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sı
nı
rlanmamasıkural, sı
nı
rlanmasıise istisnadı
r. Dava konusu Yasa,
demokratik toplum düzeninin gereklerine ve uluslararasıkurallara da
aykı
rı
dı
r.
Temel hak ve özgürlüklerin sı
nı
rlandı
rı
labilmesi için öncelikle
geçerli bir sı
nı
rlandı
rma nedeni bulunmalı
dı
r. Bu sı
nı
rlandı
rma
kanunla yapı
lmalıve demokratik bir toplumda gerekli olmalı
dı
r. Bu
sı
nı
rlama koşulları
na Avrupa İ
nsan HaklarıMahkemesi İ
çtihatları
nda
“orantı
lı
lı
k ilkesi” de eklenmiş
tir. Yeni düzenlemenin yapı
lması
ndan
önce meşru bir sebebin var olduğu kabul edilemez. Toplumun bu
yönde bir isteği olmadı
ğıgibi Devletin temel niteliklerine aykı
rı
lı
k da
söz konusudur. Bu nedenle, demokratik bir toplumda gerekli ve
geçerli bir sı
nı
rlama nedenine dayanmayan Yasa Anayasa’nı
n 13.
maddesine aykı
rı
dı
r.
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin hangi
nedenlerle ve nası
l sı
nı
rlandı
rı
labileceği düzenlenmiş
tir. Ancak, bu
kuralı
n uygulanabilmesi için öncelikle bir temel hak ve özgürlüğün
sı
nı
rlandı
rı
lmı
şolmasıgerekir. Oysa, kesintisiz zorunlu temel eğitimi
sekiz yı
la çı
karan dava konusu kurallar eğitim ve öğretim hakkı
yla
ilgili bir sı
nı
rlandı
rma içermemekte, tersine, kiş
ilerin bu haktan daha
kapsamlıyararlanmaları
na olanak sağlamaktadı
r.
Bu nedenle, getirilen düzenlemenin
maddesiyle ilgisi bulunmamaktadı
r.

Anayasa’nı
n

13.

B- 3. Madde’nin İ
ncelenmesi
1- Maddenin Anlam ve Kapsamı
4306 sayı
lıYasa’nı
n dava konusu 3. maddesiyle, 1739 sayı
lı
Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 6. maddesinin ikinci fı
krası
nda
değiş
iklik yapı
lmı
ş
tı
r. 6. maddenin ilk fı
krası
nda, “Fertler, eğitimleri
süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda
çeş
itli programlara veya okullara yöneltilerek yetiş
tirilirler” kuralı
na yer
verilmiş
tir. Maddenin ikinci fı
krası
nda yapı
lan dava konusu
değiş
iklikle, “Millî Eğitim Sistemi, her bakı
mdan, bu yöneltmeyi
gerçekleş
tirecek
biçimde
düzenlenir”
kuralı fı
kranı
n
ilk
düzenlemesinde olduğu gibi aynen korunmuş, buna ek olarak, “Bu
amaçla, ortaöğretim kurumları
na, eğitim programları
nı
n hedeflerine
uygun düşecek şekilde hazı
rlı
k sı
nı
flarıkonulabilir” kuralıgetirilmiş
tir.
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Maddenin gerekçesinde, bu değiş
iklikle öğrencilerin orta öğretimdeki
programlara bilinçli olarak yönelip ilgi, eğilim ve yeteneklerine uygun
bir meslek seçmelerinin kolaylaştı
rı
lması
nı
n amaçlandı
ğıbelirtilmiştir.
Bu durumda, 1739 sayı
lı Yasa’nı
n 6. maddesinin ikinci
fı
krası
ndaki değiş
ikliğin, gerekçesinde de açı
klandı
ğıgibi, fertlerin
eğitimleri süresince ilgi, eğilim ve yetenekleri ölçüsünde ve
doğrultusunda çeş
itli programlara veya okullara yöneltilerek
yetiştirileceklerine ilişkin birinci fı
kra kuralı
na işlerlik kazandı
rı
lması
na
yönelik olduğu anlaşı
lmaktadı
r.
2- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, 4306 sayı
lı Yasa’nı
n 3. maddesinin
Anayasa’nı
n 24. ve 42. maddelerine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
Orta öğretimin 1. kademesi olan ortaokullar yeni düzenleme ile
kaldı
rı
ldı
ğı
ndan, değiştirilen fı
krada sözü edilen orta öğretim kurumları
deyimi ile kastedilen, meslek liseleri ile genel liselerdir.
Meslek liselerinin kimileri halen genel liselerden bir yı
l fazla dört
yı
l sürelidir. Getirilen düzenlemenin öngördüğü hazı
rlı
k sı
nı
fları
yla,
dört yı
llı
k mesleki orta öğretim süresi beşyı
la çı
karı
lacaktı
r. Böylece,
emsallerinden iki yı
l fazla süreceğinden bu tür mesleki eğitim
kurumları
nı
n özellikle İ
mam Hatip Liselerinin seçilmesi olumsuz
yönde etkilenecektir.
Meslek liselerine bir yı
llı
k hazı
rlı
k sı
nı
fıeklenmesine gereksinme
duyulması
, ilköğretimin son üç yı
lı
nda yapı
lmayan bir görevin
sonradan telafi edilmesi anlamı
na geldiğinden yapı
lan değişikliğin
yanlı
şlı
ğı
nıve haksı
zlı
ğı
nıgöstermektedir. Bu yanlı
şbir seçimdir.
Gençlerin uygun yaş
ta kendilerini geliştirme hakkı
nıengellediği gibi
öğrenim ve yetişme süresini de gereksiz yere uzatmakta ve
zorlaş
tı
rmaktadı
r.
İ
lköğretimin ikinci kademesinden baş
layarak etkin bir
yönlendirme sistemi kurulamaması
nı
n üniversite önünde yı
ğı
lmalara
neden olduğu 7. BeşYı
llı
k Plânda da belirtilmektedir.
Getirilen düzenleme Anayasa’nı
n 24. ve 42. maddelerine
aykı
rı
dı
r.
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Yasa’nı
n 3. maddesi, 1. ve 5. maddelerinin yürürlük ve
geçerliliklerinin bir sonucu ve uygulamasıolduğundan, bu maddeler
yönünden açı
klanan iptal nedenleri 3. madde için de geçerlidir.
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 42. maddesinin ikinci fı
krası
nda, öğrenim hakkı
nı
n
kapsamı
nı
n, yasayla saptanacağıve düzenleneceği belirtilmektedir.
Yasakoyucu, kişiler yönünden bir hak, devlet yönünden ise
sağlanmasıbaş
ta gelen ödevlerden biri olan öğrenim ve öğretim
hakkı
nıdüzenlerken, kuşkusuz öğrencilerin, ilgi, istek ve eğilimleri
doğrultusunda, hayata, iş alanları
na, mesleklere, çeşitli yüksek
öğretim programları
na yönlendirilmeleri, toplumun gereksinme
duyduğu insan gücünün yetiş
tirilmesi, böylece, toplumsal, ekonomik
ve kültürel kalkı
nmanı
n sağlanmasıgibi hususlarıgözetecektir. Bu
bağlamda, 1739 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesinin ilk fı
krası
nda yer alan,
“Fertler eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve
doğrultusunda çeş
itli
programlara veya okullara yöneltilerek
yetiştirilirler” biçimindeki kuralı
n uygulamaya geçirilmesi amacı
yla
getirildiği anlaşı
lan ve Millî Eğitim sisteminin her bakı
mdan, bu
yönlendirmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenleneceğine ve bu
amaçla, ortaöğretim kurumları
na, eğitim programları
nı
n hedeflerine
uygun düşecek şekilde hazı
rlı
k sı
nı
flarıkonulabileceğine ilişkin
kuralları içeren dava konusu ikinci fı
kranı
n, Anayasa’nı
n 42.
maddesine aykı
rıolmadı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Kuralı
n, Anayasa’nı
n din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24.
maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
Yasa’nı
n, 3. maddesi 1. ve 5. maddelerle ilgili bölümlerde
açı
klanan nedenlerle Anayasa’ya aykı
rıgörülmemiş
tir.
C- 2., 4., 6., 7., 8. ve 9. Maddelerin İ
ncelenmesi
1- Maddelerin Anlam ve Kapsamı
4306 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle 5.1.1961 günlü, 222 sayı
lı
İ
lköğretim ve Eğitim Kanunu’na eklenen Geçici 10. Maddede,
“İ
lköğretimin altı
, yedi ve sekizinci sı
nı
f öğrenimini ortaöğretim
kurumları bünyesinde yapmakta olanlar ile çı
raklı
k eğitim
merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlar.
1997-1998 ders yı
lıbaş
ı
ndan itibaren bu sı
nı
flara hiç bir şekilde
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öğrenci alı
nmaz. Bazıderslerin öğretimini yabancıdille yapan
okulları
n hazı
rlı
k sı
nı
fları
nda baş
arı
lıolanlar ile 1997-1998 öğretim
yı
lı
nda okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda
tamamlarlar” denilmektedir. Bu maddenin, 4306 sayı
lıYasa’nı
n
yürürlüğe girmesinden önce ilköğretimin altı
, yedi ve sekizinci sı
nı
f
öğrenimini, ortaöğretim kurumlarıbünyesinde yapmakta olanları
n,
çı
raklı
k eğitim merkezlerindeki öğrencilerin, bazıderslerin öğretimini
yabancıdille yapan okulları
n hazı
rlı
k sı
nı
fları
nda başarı
lıolanlar ile
1997-1998 öğretim yı
lı
nda okumaya hak kazananlar ı
n hakları
nı
korumayı ve yeni sisteme geçişi sağlamayı amaçladı
ğı
anlaş
ı
lmaktadı
r.
Yasa’nı
n 4. maddesiyle, 1739 sayı
lı Millî Eğitim Temel
Kanunu’nun 23. maddesine 3 nolu fı
kra eklenmiş
tir. Bu fı
krayla,
ilköğretimin son ders yı
lı
nı
n ikinci yarı
sı
nda öğrencilere,
ortaöğretimde devam edebilecek okul ve programları
n hangi
mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine
sağlayacağıyaşam standardıkonusunda tanı
tı
cıbilgiler vermek
üzere rehberlik servislerince gerekli çalı
ş
maları
n yapı
lması
öngörülmüştür.
Yasa’nı
n 6. maddesiyle, 3308 sayı
lıÇı
raklı
k ve Meslek Eğitimi
Kanunu’nun 9. maddesindeki “İ
lköğretim okulunu bitirmişolanlar bir
mesleğe hazı
rlı
k amacı
yla çı
raklı
k dönemine kadar iş
yerlerinde aday
çı
rak olarak eğitilirler” kuralı
nda
yer alan “eğitilirler” sözcüğü
“eğitilebilirler” olarak değiş
tirilmiş
tir. Maddenin gerekçesinde bu
değiş
ikliğin, kişilerin çı
raklı
k dönemine kadar işyerlerinde aday olarak
çalı
ştı
rı
lmaları yükümlülüğünün, olanakları
n elverdiği ölçüde yerine
getirilmesini sağlamak amacı
yla yapı
ldı
ğıbelirtilmiştir. Yasa’nı
n 6.
maddesiyle 3308 sayı
lıYasa’nı
n 10. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (a)
bendinde de değişiklik yapı
larak, çı
rak olabilme yaşıonüçten,
ondörde çı
karı
lmı
ştı
r. Madde gerekçesinde, Millî Eğitim Temel
Kanunu’na göre, zorunlu ilköğretimin 6-14 yaş grubu çocukları
kapsadı
ğı
,İ
şKanunu’nun 67. maddesi ve ILO 59 sayı
lıSözleş
me’yle
onbeşyaşı
ndan küçük çocukları
n çalı
ş
tı
rı
lmaları
nı
n yasaklandı
ğı
, bu
nedenle Çı
raklı
k ve Meslek Eğitimi Kanunu’nda değişiklik yapı
ldı
ğı
belirtilmiştir.
4306 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesi ile, 3797 sayı
lıMillî Eğitim
Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun’un, İ
lköğretim
Genel Müdürlüğü’nün görevlerini düzenleyen 11. maddesinin (a)
bendi değiştirilmiş
tir. Buna göre, ilkokullar, ortaokullar, ilköğretim okul
ve kurumları
nı
n eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve
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hizmetleri yürütmeyi İ
lköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri
arası
nda sayan, genel mesleki ve teknik liselerin orta kı
sı
mları
nı
n
eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin ise ilgili öğretim birimlerince
yürütüleceğini öngören önceki kural değiş
tirilerek, zorunlu eğitim
çağı
ndaki çocukları
n öğrenim gördüğü ilköğretim kurumları
nı
n eğitim,
öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek İ
lköğretim
Genel Müdürlüğü’nün görevleri arası
nda sayı
lmı
ştı
r. 1739 sayı
lıMillî
Eğitim Temel Yasası
’nda, “genel, mesleki-teknik liselerin orta
kı
sı
mları
”na ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 222 sayı
lıYasa
uyarı
nca da, ilköğretim, ilköğretim kurumları
nda verileceğinden, 4306
sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesinin öngördüğü düzenleme ile aynıalanı
n
farklıyönlerini düzenleyen yasalar arası
nda birlik, bütünlük ve uyum
sağlanmı
ş
tı
r.
4306 sayı
lıYasa’nı
n 8. maddesiyle 222 sayı
lıİ
lköğretim ve
Eğitim Kanunu, 1739 sayı
lıMillî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayı
lı
Çı
raklı
k ve Meslek Eğitimi Kanunu’nda birlikte veya ayrıayrıgeçen
“ilkokul” ile “ortaokul” ibareleri, “ilköğretim okulu” olarak değiştirilerek
bu Yasalar sekiz yı
llı
k kesintisiz zorunlu ilköğretim sistemiyle uyumlu
duruma getirilmiştir.
Yasa’nı
n 9. maddesi ile de, 222 sayı
lıİ
lköğretim ve Eğitim
Yasasıile 1739 sayı
lıMillî Eğitim Temel Yasası
’nı
n dava konusu
4306 sayı
lıYasa ile çelişen kimi kural ve ibareleri yürürlükten
kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
2- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, 4306 sayı
lıYasa’nı
n tümünün Anayasa’nı
n
2., 10., 12., 13., 65. ve 166. maddelerine aykı
rıolduğu, Yasa’nı
n 1., 5.
ve 3. maddelerinin iptal edilmeleri halinde ise 2., 4., 6., 7., 8. ve 9.
maddelerinin uygulanma olanağıkalmayacağı
ndan, bunları
n da 2949
sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesi uyarı
nca iptal edilmeleri gerekeceği
ileri sürülmüştür.
Yasa’nı
n 1., 5. ve 3. maddelerinin incelendiği bölümlerde,
getirilen yeni sistemin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı sonucuna
varı
ldı
ğı
ndan, 1., 5. ve 3. maddelerle benimsenen ilkelerin
uygulamaya geçirilebilmesi ve ilgili diğer yasalarla uyum
sağlanabilmesi amacı
na yönelik dava konusu 2., 4., 6., 7., 8. ve 9.
maddeler de önceki bölümlerde belirtilen gerekçeler doğrultusunda
Anayasa’ya aykı
rıgörülmemiştir.
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Bu nedenlerle, belirtilen maddelere ilişkin iptal isteminin reddi
gerekir.
D- Geçici 1. Maddenin İ
ncelenmesi
1- (A) ve (F) Fı
kraları
nı
nİ
ncelenmesi
a- Anlam ve Kapsam
Geçici 1. Maddenin 13 bentten oluş
an (A) fı
krası
nı
n ilk dokuz
bendinde, sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanı
lmak
üzere, 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arası
nda katkıpayıalı
nacak
işlemler ve kağı
tlar belirlenmiştir. Önceki sekiz bendin açı
k bir anlatı
m
taşı
ması
na karş
ı
lı
k 9. bentde, 492 sayı
lıHarçlar Kanunu’na ekli 4
sayı
lıtarifenin 1 numaralıbölümündeki tapu işlemlerinden harç
mükellefiyeti doğuran (492 sayı
lıHarçlar Kanunu ile diğer kanunlarda
yer alan istisna ve muafiyetler dikkate alı
nmaksı
zı
n) her bir işlemin
tarafları
nı
n ayrıayrı5.000.000 lira ödeyecekleri belirtilmiştir.
492 sayı
lıHarçlar Kanunu’na ekli 4 sayı
lıtarifenin 1 numaralı
bölümüne göre harç mükellefiyeti doğuran bir tapu işleminin bir ya da
iki tarafı
nı
n da birden çok olmasıdurumunda, dava konusu 9. bendin
nası
l uygulanacağı konusunda duraksanabilirse de iş
lemin iki
tarafı
nda yer alan kişilerin sayı
sı
nı
n çokluğunun, o iş
lemin tek olma
niteliğini değiş
tiremeyeceği açı
ktı
r. Bu konu uygulamada da aynı
doğrultuda değerlendirilerek Başbakanlı
k Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü’nün, “Tapu İ
şlemlerinden Eğitim KatkıPayıAlı
nması
”
hakkı
nda 5.12.1997 günlü, 1997/14 sayı
lıGenelgesi’nde örneğin,
miras yolu ile intikal eden taş
ı
nmaz mallar ile mülkiyetten gayrî aynî
hakları
n “iş
tirak halinde veya doğrudan müş
terek mülkiyet olarak”
mirasçı
lar adı
na tescilinde, mirasçısayı
sı
na bakı
lmaksı
zı
n her bir
taşı
nmaz mal için 5.000.000 lira alı
nmasıöngörülmüş, benzer
konularda da aynıilke benimsenmiştir. 10. bentte, Fı
kra’nı
n 3, 5 ve 7
numaralıbentlerinde yer alan katkıpayları
nı
n katma değer vergisi
matrahı
na dahil edilmeyeceği; 11. bentte, eğitime katkıpayı
nı
n kimler
tarafı
ndan ve ne zaman ödeneceği; 12. bentte, Fı
kra’ya göre eğitime
katkı payları
nı tahsil eden kuruluş
ları
n bunlarıbeyan ederek
ödeyecekleri süre; 13. bentte de, Bakanlar Kurulu’nun ilk dokuz
bentte yer alan tutarlarıayrıayrıbeşkatı
na kadar artı
rmaya yetkili
olduğu ve eğitim katkıpayı
nı
n tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilgili
mevzuat hükümleri ile 213 sayı
lıVergi Usul Kanunu ve 6183 sayı
lı
Amme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun hükümlerinin
uygulanacağıaçı
klanmı
ş
tı
r.
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(F) fı
krası
yla da sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim giderlerini
karşı
lamak amacı
yla yapı
lan bağı
ş ve yardı
mları
n toplanması
,
nemalandı
rı
lması
, bütçeye aktarı
lmasıve denetime ilişkin esaslar
düzenlenmiştir.
b- Anayasa’ya Ayrı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, (A) ve (F) fı
kraları
nı
n Anayasa’nı
n 73., 160.
ve 161. maddelerine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
(A) fı
krası
nda, sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim giderlerinde
kullanı
lmak üzere alı
nmasıöngörülen “eğitim katkıpayı
”, eğitim
hizmetlerinden yararlanmayanları
n da ödemesinin zorunlu olması
nedeniyle bir tür vergidir. Bunun, tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili
mevzuat hükümleri ile 213 sayı
lıVergi Usul Kanunu ve 6183 sayı
lı
Amme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun hükümlerinin
uygulanacağı
nı
n belirtilmiş olmasıda bu yükümlülüğün bir vergi
olduğunu göstermektedir. Fı
kranı
n 1, 2, 4, 5, 7 ve 9. bentlerinde
maktu katkıpaylarıalı
nmasıhükme bağlanmı
ş
tı
r. Bu yeni vergilerle,
Anayasa’nı
n 73. maddesinde öngörülen “malî güç” düşünülmeden
her mükelleften aynı miktarda vergi istenmesi eşitsizliğe yol
açmaktadı
r. Devlet gücünün baş
lı
ca temel ögelerinden olan
“vergilendirme” adaletin, en belirgin biçimde yansı
masıgereken
alandı
r. Sosyal devlet ilkesi, malî gücün gözetilmesini zorunlu kı
lar.
Bunun esas alı
nmadı
ğıbir vergilendirme sistemi, adil olmadı
ğıgibi
dengeli de değildir. Ayrı
ca, 1-13. bentlerdeki katkıpayıödemeleri,
mükellef tutulanlar lehine bir işlem tesisi veya bir hakkı
n kullanı
lması
ile ilişkilendirilmediğinden, resim, harç ve benzeri yükümlülük olarak
da kabul edilemez. Fı
kradaki miktarları
n Bakanlar Kurulu’nca beş
katı
na kadar artı
rı
labileceği hususu da gözetildiğinde bu durum, az
gelir elde eden ve ekonomik zorluklar içinde bulunan kurumlar vergisi
ve diğer vergi mükelleflerinin vergi ödevini yerine getirmesini
zorlaş
tı
racaktı
r.
(F) fı
krası
nda yer alan sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim giderlerini
karşı
lamak amacı
yla yapı
lan bağı
şve yardı
mlardan oluş
an hesapta
toplanan gelir ve yapı
lan harcamaları
n her altıayda bir Maliye ve Millî
Eğitim Bakanlı
ğıdenetim elemanları
nca birlikte denetleyeceğine
ilişkin kural, bu konuda Anayasa’nı
n 160. maddesinin birinci fı
krasıile
Sayı
ş
tay’a tanı
nan yetkinin bakanlı
kları
n denetim elemanları
na
verilmesi sonucunu doğuran bir yetki gasbı
dı
r. Bu nedenle,
Anayasa’nı
n 160. maddesine aykı
rı
dı
r.
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Ayrı
ca (A) ve (F) fı
kraları
nda yapı
lan düzenlemeyle özel bir
bütçe oluş
turulmakta, bütçe kanunu dı
şı
nda harcama yetkisi
verilmektedir. Bu durum kamu tüzelkişilerinin harcamaları
nı
n yı
llı
k
bütçeyle yapı
lacağı
na iliş
kin Anayasa’nı
n 161. maddesine aykı
rı
dı
r.
denilmektedir.
Anayasa’nı
n “vergi ödevi” baş
lı
klı73. maddesine göre:
“Herkes, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere, malî gücüne göre,
vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n
sosyal amacı
dı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k,
istisnalar ve indirimleriyle oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarıve aşağısı
nı
rlar içinde değiş
iklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
Vergilendirme yetkisi, devletin, ülkesi üzerindeki egemenliğine
bağlıolarak, vergi alma konusunda sahip olduğu hukuksal ve fiili
güçten kaynaklanmaktadı
r. Kamu hizmetlerinin görülmesi için
gereksinim duyulan malî kaynakları
n sağlanmasıamacı
yla kullanı
lan
vergilendirme yetkisi, dar anlamda, devletin, kamu gelirlerinden
sadece vergi koymaya ilişkin yetkisini, genişanlamda ise, çağdaş
devletin güvenlik, adalet ve eğitim gibi geleneksel görevlerinin yerine
getirilmesinin yanı
nda, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlara
katkı
sı
nı
n gerektirdiği giderleri karş
ı
lamak için gerçek ve tüzelkişilere
getirdiği her türlü malî yükümlülüğe iliş
kin yetkisini kapsamaktadı
r. Bu
yetkiye dayanı
larak, kamu giderlerini karş
ı
lamak amacı
yla alı
nan
vergi, Anayasa’nı
n 73. maddesine göre gerçek ve tüzelkiş
ilerin
yasalarla belirlenmek koş
uluyla malî güçlerine göre yerine getirmek
zorunda olduklarıbir yükümlülüktür. Devlet bu yolla kamu giderlerini
karşı
lamak için veya malî politikası
nı
n gereği olarak piyasa
ekonomisinden bütçeye gelir aktarmaktadı
r.
Vergi, belirli bir hizmetten doğrudan yararlanma karşı
lı
ğıdeğil,
tüm kamu hizmetleri için yapı
lan giderlere ortak katı
lma payı
dı
r. Harç,
kişilerin özel olarak, kamu kurumlarıve hizmetlerinden yararlanmaları
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karşı
lı
ğı
nda yaptı
klarıödemeler, resim ise harca benzer biçimde
devlet dairelerinde ve kamu kuruluş
ları
nda görülen hizmetin ve
yapı
lan giderlerin karşı
lı
ğı
nda yalnı
z o işle ilgili gerçek ve
tüzelkişilerden sağlanan gelirlerdir. Vergi, resim ve harç benzeri malî
yükümlülük ise kiş
ilerden, kimi kamu hizmetleri karş
ı
lı
ğı
nda veya
hizmet karş
ı
lı
ğıolmaksı
zı
n kamu gücüne dayanı
larak elde edilen
gelirlerdir. Bu nedenle “Benzeri malî yükümlülük” kimi zaman vergi,
resim veya harç niteliğinde olabileceği gibi kimi zaman da bunları
n
ortak özelliklerini taş
ı
yabilmektedir. Ancak, 73. madde uyarı
nca
yasayla konulmaları ve kamu gücüne dayanı
larak alı
nmaları
gerekmektedir.
Vergi, resim ve harç benzeri mali yükümlülüklere konu olan
hizmetlerin, kiş
iler yönünden özele indirgenerek malî bir karşı
lı
ğa
dayandı
rı
lmasıolanağıbulunduğundan, öğretide, geniş anlamda
vergilendirme yetkisi kapsamı
na girdiği ve bunlarda, kı
smen de olsa
karşı
lı
k ve yararlanma ilkesinin geçerli olduğu kabul edilmekte, ayrı
ca
parafiskal yükümlülükler adı
yla, kamu kurumlarıve genel yararla ilgili
kuruluşları
n finansmanları
nı sağlamak amacı
yla doğrudan bu
kuruluşlar veya idare tarafı
ndan bu kuruluş
lar yararı
na, bunları
n
mensuplarıveya hizmetlerinden yararlananlardan kamu gücüne
dayanarak alı
nan, ancak, devlet bütçesine katı
lmayan gelirler olarak
da tanı
mlanmaktadı
r.
(A) fı
krası
nı
n ilk dokuz bendinde belirtilen işlemler ve
kağı
tlardan, yine aynıbentlerde gösterilen oran ve miktarlarda sekiz
yı
llı
k kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanı
lmak üzere 1.9.199731.12.2000 tarihleri arası
nda alı
nmasıöngörülen eğitim katkıpayı
,
vergi yasalarıdı
şı
nda bir yasa ile düzenlenmiş olmasıve vergi
gelirlerinden farklıolarak yalnı
z eğitim hizmeti için kullanı
lması
nı
n
öngörülmesi nedeniyle, vergi niteliğinde değildir. Ancak, eğitim katkı
payıda, vergiler gibi yasayla ve yasada sayı
lan yükümlülerden, eğitim
hizmetlerinden
doğrudan
yararlanı
p
yararlanmadı
kları
na
bakı
lmaksı
zı
n kimi kağı
tları
n kullanı
lmasıve iş
lemlerin yapı
lması
sı
rası
nda belli miktar ve oranlarda alı
nı
p elde edilen tutarlar bütçeyle
ilişkilendirildiğinden vergi, resim ve harç benzeri malî yükümlülük
kapsamı
na girmektedir. Sekiz yı
llı
k kesintisiz temel eğitim sistemi için
gerekli olan malî kaynakları
n sağlanabilmesi amacı
yla geçici bir
süreyle alı
nmasıöngörülen eğitim katkıpayımalî bir yükümlülük
olduğundan Anayasa uyarı
nca yasayla düzenlenmesi gereği yerine
getirilerek, konusu, mükellef ve sorumlularıile miktar ve oranları(A)
fı
krası
nı
n 1-9 bentlerinde açı
kça belirtilmiş
, 10, 11, 12 ve 13.
bentlerde de tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri açı
klanmı
ş
tı
r.
293

Öte yandan, Anayasa’nı
n 73. maddesinin ilk fı
krası
nda verginin
malî güce göre ödeneceği belirtilmiş
se de, “malî güç”ün tanı
mı
yapı
lmamı
ş
tı
r. Öğretide, dar anlamda vergi için öngörüldüğü kabul
edilen, malî güce göre vergilendirme ilkesinin, genişanlamda vergi
kapsamı
na giren malî yükümlülükler yönünden de uygulanmasıve bu
konuda mutlak bir eş
itliğin sağlanması
, bunları
n özellikleri ve
nitelikleri nedeniyle olanaklıdeğildir. Ancak, bu tür malî yükümlülükler
getirilirken de makul ve kabul edilebilir ölçülerin gözetilmesi
gerektiğinde duraksamaya yer yoktur.
Vergi, resim ve harç benzeri malî yükümlülük niteliğindeki eğitim
katkı payı
nı
n, konusunun, miktarı
nı
n tarh, tahakkuk ve tahsil
usullerinin Yasa’da gösterilmesi makûl ve kabul edilebilir ölçüleri
aşmaması
, miktar ve oranları
n belirli ölçüde artı
rı
lmasıkonusunda
Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin de Anayasa’dan kaynaklanması
nedeniyle dava konusu Geçici 1. maddenin (A) fı
krası
, Anayasa’nı
n
73. maddesine aykı
rıgörülmemiş
tir.
Anayasa’nı
n 160. maddesinde, Sayı
ştay’ı
n, genel ve katma
bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile malları
nıTürkiye Büyük
Millet Meclisi adı
na denetlemesi ve sorumluları
n hesap ve iş
lemlerini
kesin hükme bağlamasıöngörülmüş
tür. TBMM, yürütme organı
na
gelirlerin toplanmasıve giderlerin yapı
lmasıiznini, Anayasa’nı
n 161.
maddesi uyarı
nca bütçe yasaları
yla vermektedir. Ancak, 161.
maddenin üçüncü fı
krası
, yasayla, kalkı
nma plânlarıile ilgili yatı
rı
mlar
veya bir yı
ldan fazla sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller
konulabilmesine olanak tanı
maktadı
r.
Dava konusu (F) fı
krası
nda, sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim
giderlerini karş
ı
lamak amacı
yla yapı
lan her türlü bağı
şve yardı
mları
n
Millî Eğitim Bakanlı
ğıadı
na Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasıve
Halk Bankası
nda açı
lacak özel hesaba yatı
rı
lacağıve özel tasarruf
mevduatıgibi nemalandı
rı
lacağı
, hesapta toplanan tutarları
n, bütçeye
özel gider kaydedilirken Millî Eğitim Bakanlı
ğıbütçesine Maliye
Bakanlı
ğı
nca özel ödenek kaydedileceği, bu hesapta toplanan gelirler
ve yapı
lan harcamaları
n altıayda bir Maliye ve Millî Eğitim Bakanlı
ğı
denetim elemanları
nca birlikte denetleneceği belirtilmiştir.
Fı
kranı
n incelenmesinden, yasakoyucunun, Millî Eğitim
Bakanlı
ğı
nı
n belirli bankalarda açı
lacak
özel hesapta biriken
paraları
nı
n, enflasyon karş
ı
sı
nda değer kaybı
na uğramamasıiçin özel
tasarruf hesabıgibi nemalandı
rı
lması
nıöngördüğü anlaş
ı
lmaktadı
r.
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Öte yandan, Yasa’nı
n konusunu oluşturan hizmetlerin hı
zla
görülebilmesi için getirilen bu usulde, hesapta toplanan miktarları
n
bütçeye özel gider, Milli Eğitim Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek
yazı
lmasınedeniyle, harcama yapı
ldı
ğızaman, sonuçta Sayı
ştay’ı
n
ve TBMM’nin denetimine bağlıtutulacağıaçı
ktı
r. Bu hesapta toplanan
gelirler ve yapı
lan harcamaları
n her altıayda bir Maliye ve Millî Eğitim
Bakanlı
ğıelemanları
nca birlikte denetleneceğine iliş
kin kural ise
Sayı
ş
tay’ı
n bu konudaki yetkisini ortadan kaldı
rmamakta ancak buna
ek olarak idarî denetime de olanak sağlamaktadı
r.
Dava dilekçesinde, (A) ve (F) fı
kraları ile özel bütçe
oluş
turularak, bütçe kanunu dı
şı
nda harcama yetkisi verildiği, bunun
da kamu tüzel kiş
ilerinin harcamaları
nı
n yı
llı
k bütçeyle yapı
lacağı
na
ilişkin Anayasa’nı
n 161. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğu ileri
sürülmüştür.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin ilk fı
krası
nda, Devletin ve kamu
iktisadi teş
ebbüsleri dı
şı
ndaki kamu tüzelkiş
ilerinin harcamaları
nı
n
yı
llı
k bütçeyle yapı
lacağıbelirtilmiş
, üçüncü fı
krası
nda ise, bu genel
ilke dı
şı
na çı
kı
larak kanunun kalkı
nma plânlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya
bir yı
ldan fazla sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller
koyabileceği kurala bağlanmı
ş
tı
r. Böylece kimi durumlarda bütçenin
yı
llı
k olmasıilkesinin aşı
lması
na izin verilmiştir. Devlet gelirlerinden
bir bölümünün belli hizmetlerin karşı
lanması
nda kullanı
lması
nı
n
öngörülmesi de bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir.
161. maddenin ilk fı
krasıuyarı
nca harcamaları
n yı
llı
k bütçeye
bağlı tutulması durumunda, yı
l içinde harcanmayan miktarı
n
kullanı
lamadı
ğıgözetilerek Geçici 1. madde ile 1.9.1997-31.12.2000
tarihleri arası
nda sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretimle ilgili yatı
rı
mları
n
sürdürülebilmesi için özel gelir ve özel ödenek uygulaması
öngörülmüş, bu bağlamda, herhangi bir bütçe dönemiyle
sı
nı
rlandı
rı
lmadı
ğı
ndan gelirlerin bir sonraki yı
la aktarı
larak hizmetin
kesintisiz ve hı
zla yerine getirilmesine olanak sağlanmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, üç yı
lda tamamlanmasıöngörülen sekiz
yı
llı
k kesintisiz ilköğretimle ilgili yatı
rı
mlar için kaynak sağlanması
amacı
yla bütçeyle iliş
kilendirilerek özel bir usul getirilmesinde,
Anayasa’nı
n 161. maddesine aykı
rı
lı
k görülmemiştir.
(A) fı
krası
nı
n 2 numaralıbendi yönünden Haş
im KILIÇ, Sacit
ADALI ve Ali HÜNER; 4 numaralıbendi yönünden Haşim KILIÇ; 9
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numaralıbendi yönünden de Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Mustafa
BUMİ
N, Sacit ADALI ve Ali HÜNER bu görüş
lere katı
lmamı
ş
lardı
r.
(F) fı
krası
nı
n son paragrafı
na ilişkin görüş
lere de Haşim KILIÇ
katı
lmamı
ş
tı
r.
2- (B) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
a- Anlam ve Kapsam
Geçici 1. maddenin (B) fı
krası
nda, 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri
arası
nda, 24.3.1988 günlü, 3418 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesi yerine
uygulanacak kural getirilmiş
tir.
3418 sayı
lıYasa’nı
n, eğitim, gençlik, spor ve sağlı
k hizmetleri
vergisine ilişkin 7. maddesinde, bu vergiye tâbi ürünler ile bunları
n
maktu olarak belirlenen vergi miktarlarıgösterilerek, bu madde
uyarı
nca ödenen miktarları
n, gelir ve kurumlar vergisi matrahı
nı
n
tespitinde gider olarak nazara alı
nı
p, ek verginin matrahı
na dahil
edileceği belirtilmişve bu vergiyle ilgili Bakanlar Kurulu’nun yetkileri
düzenlenmiştir.
3418 sayı
lıYasa’nı
n bu maddesi yerine, dava konusu Geçici 1.
maddenin (B) fı
krasıuyarı
nca 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arası
nda
uygulanmasıöngörülen kural ile eğitim, gençlik, spor ve sağlı
k
hizmetleri vergisi nisbi tarifeye bağlanarak oranı% 10 olarak
belirlenmiş, Bakanlar Kurulu, verginin kapsamı
na giren her bir mal
veya mal grubu için bu oranısı
fı
ra kadar indirmeye, üç katı
na kadar
artı
rmaya yetkili kı
lı
nmı
ş
tı
r. Ayrı
ca verginin konusu ve matrahıda
belirlenerek, bu verginin, katma değer vergisi ve diğer vergi, resim,
harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahı
na dahil edilmeyeceği
açı
klanmı
ştı
r.
b- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, (B) fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2. maddesine
aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
“Geçici 1. maddenin (B) bendi de; Anayasa Mahkemesi’nin
birçok kararları
nda, Devletin tüm organlar ı
nı
n ve her türlü eylem ve
işleminin hukuk kuralları
na ve Anayasa’ya uygun olmasış
eklinde
ifade edilen ve Anayasa’nı
n 2. maddesinde Cumhuriyet’in temel
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niteliklerinden biri olarak vurgulanan Hukuk Devleti ilkesine ve
Anayasa’ya aykı
rı
dı
r”
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan
hakları
na dayanan tüm iş
lem ve eylemlerinde hukuk kuralları
na bağlı
,
her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayıamaçlayan, hukuku tüm
devlet organları
na egemen kı
lan, hak ve özgürlükleri koruyup
güçlendiren, yargı denetimine açı
k olan, yasaları
n üstünde
yasakoyucunun da uymak zorunda olduğu hukukun temel ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinden uzaklaşmayan devlettir.
Yasakoyucu, hukuk devleti temelinde Anayasa’nı
n “vergi
ödevi”ne iliş
kin 73. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak, gelir,
servet veya harcamaları
n vergilendirilmesinde, konuları
na ve
niteliklerine göre farklı yükümlülük ve oranlar öngörebilir. Bu
bağlamda, zamanla ekonomik koş
ulları
n değiş
mesi sonucu azalan
vergi gelirlerini artı
rmak amacı
yla eğitim, gençlik, spor ve sağlı
k
hizmetleri vergisinin, belli bir oran saptanarak nisbi vergiye
dönüş
türülmesinde ve vergi oranı
nı
n sı
fı
ra kadar indirilmesi ve üç
katı
na kadar artı
rı
lması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki
verilmesinde Anayasa’nı
n 73. maddesine aykı
rı
lı
k yoktur.
Dava konusu (B) fı
krasıile eğitim, gençlik, spor ve sağlı
k
hizmetleri vergisinin geçici bir süre için nisbi olarak alı
nması
konusunda Anayasa’nı
n 73. maddesinde belirtilen koş
ullarla Bakanlar
Kurulu’na yetki verilmesinde Anayasa’nı
n 2. maddesindeki hukuk
devleti ilkesine aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
3- (C) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
a- Anlam ve Kapsam
Geçici 1. maddenin (C) fı
krası
nda, “Bu maddenin (A) ve (B)
fı
kraları
na göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamı
nı3418 sayı
lı
Kanun’un 39 uncu maddesindeki hası
lat paylaş
ı
m esaslarıdikkate
alı
nmaksı
zı
n yı
lıBütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir,
sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim giderlerini karş
ı
lamak üzere (A) işaretli
cetvelinde Millî Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n bütçesinde mevcut veya yeniden
açı
lacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir.”
denilmektedir. Bu kural uyarı
nca (A) ve (B) fı
kraları
na göre 1.9.199731.12.2000 tarihleri arası
nda, kimi iş
lemlerden ve kağı
tlardan
297

alı
nacak eğitim katkıpayıile “eğitim, gençlik, spor ve sağlı
k
hizmetleri” vergisi gelirlerinin tümü, 3418 sayı
lı Kanun’un 39.
maddesindeki hası
lat paylaşı
m esaslarıdikkate alı
nmaksı
zı
n yı
lı
Bütçe Kanunu’nun gelir bütçesine ilişkin (B) işaretli cetveline özel
gelir, sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim giderlerini karşı
lamak üzere gider
bütçesine ilişkin (A) işaretli cetvelinde, Millî Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n
bütçesinde mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere özel ödenek
kaydetmeye Maliye Bakanıyetkili kı
lı
nmı
ştı
r.
b- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, (C) fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 163. ve 2.
maddelerine aykı
rı
lı
ğıkonusunda özetle;
“Getirilen düzenleme ile bütçe kanunu dı
şı
nda özel bir bütçe
oluş
turularak Anayasa’nı
n 163. maddesinde belirtilen “bütçenin sı
nı
rlı
olması
” ilkesi çiğnenmiş
, sı
nı
rıolmayan bir harcama öngörülmüş
tür.
Öte yandan, bütçenin sayı
sal olarak bir değere bağlanmamı
ş
olması Anayasa’nı
n 163. maddesinin son fı
krası
na da aykı
rı
düşmektedir. Çünkü, Kanun’un 1. maddesinde kimi kaynaklar
gösterilmekle birlikte, bu kaynaklara belli bir sı
nı
r konulmadı
ğı
ndan
bunları
n sekiz yı
llı
k kesintisiz eğitimin ülke çapı
ndaki giderlerini
karşı
layamayacağıaçı
ktı
r. Bu yönden 163. maddedeki “malî kaynak
gösterilmesi zorunluluğu” koş
ulu yerine getirilmemiştir. Ayrı
ca, 163.
maddede Bakanlar Kurulu’na bile harcamaları
n sı
nı
rı
nıgösteren
ödenekte değiş
iklik yapma yetkisi verilmediği halde getirilen
düzenleme ile özel bütçedeki ödeneğin ve dolayı
sı
yle harcamaları
n
sı
nı
rı
nı
n yükseltilmesi ve Maliye Bakanlı
ğı
’nı
n bu konuda yetkili
kı
lı
nmasıAnayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Bir hukuk devletinde bir yasa yürürlükten kaldı
rı
lmadan ve o
yasadaki kurallar gözönünde bulundurulmadan tersine bir kural
getirilmesi kabul edilemez.
Bu nedenle, 3418 sayı
lıYasa’nı
n 3558 sayı
lıYasa ile değiş
ik
39.
maddesindeki
hası
lat
paylaşı
m
esasları
nı
n
dikkate
alı
nmayacağı
na iliş
kin kural, Anayasa’nı
n 2. maddesindeki hukuk
devleti ilkesine de aykı
rı
dı
r.”
denilmektedir.
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Dava konusu (C) fı
krasıile 4306 sayı
lıYasa’da sekiz yı
llı
k
zorunlu ilköğretimin finansmanıiçin sağlanmasıöngörülen gelirlerin
yı
lıbütçe yasası
yla iliş
kilendirilmesi esaslarıbelirlenerek bu konuda
bütçe kanununa tamamlayı
cıkurallar getirilmektedir.
Anayasa’nı
n 161. maddesinde, “Bütçe kanununa bütçe ile ilgili
hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hüküm konulamaz” kuralı
na yer verilmiş
olması
na karşı
n, yasalarla bütçe yasaları
nı
n değiştirilemeyeceğine
veya tamamlanamayacağı
na ilişkin bir kural getirilmemiş
tir.
Anayasa’nı
n 163. maddesinde de, “Bakanlar Kuruluna kanun
hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez”
denilmiş olması
, bütçe yasaları
nda, diğer yasalarla değişiklik
yapı
lması
na veya bütçe yasaları
nıtamamlayan kurallar getirilmesine
Anayasal bir engel bulunmadı
ğı
nıgöstermektedir.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 163. maddesinin ilk tümcesindeki,
“genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek miktarı
n
sı
nı
rı
nıgösterir” biçimindeki kural, bütçe “yı
llı
k olma” esası
na
dayandı
ğı
ndan, gelir-gider dengesinin kurulmasıamacı
na yöneliktir.
Dava konusu (C) fı
krası
nda, sı
nı
rsı
z bir harcama değil belli gelirlerin
bütçeyle ilişkilendirilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, 163. maddenin
ilk tümcesine aykı
rı
lı
ktan söz edilemez.
Anayasa’nı
n 163. maddesinin son tümcesi uyarı
nca, cari yı
l
bütçesindeki ödenek artı
ş
ı
nıöngören değiş
iklik tasarı
ları
nda ve cari
ve ileriki yı
l bütçelerine malî yük getirecek nitelikte kanun tasarıve
tekliflerinde, belirtilen giderleri karş
ı
layabilecek malî kaynak
gösterilmesi zorunludur. (C) fı
krasıile cari ve ileriki yı
l bütçelerine
malî yük getirilmekte ise de, Geçici 1. maddenin (A) fı
krası
ndaki,
“eğitim katkıpayı
” ve (B) fı
krası
ndaki, “eğitim, gençlik, spor ve sağlı
k
hizmetleri vergisi”nden sağlanacak gelirler, yeni düzenlemenin
gerektirdiği malî kaynağıoluşturmaktadı
r. 163. maddenin son
tümcesinde, bu malî kaynağı
n yasada gösterilmesi yeterli görülmüş
,
ayrı
ca bunun sı
nı
rı
nı
n belirlenmesi zorunluluğu getirilmemiş
olduğundan dava konusu (C) fı
krası
nı
n bu yönden Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Devletin tüm işlem ve eylemlerinin hukuka bağlıolmasıilkesini
benimseyen hukuk devletinde yasama organı
, anayasal sı
nı
rlar içinde
kalmak koşuluyla her alan ve konuda öncelikleri gözeterek yasa
yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldı
rma yetkisine sahiptir. Bu
nedenle, yasakoyucunun, sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretime malî
kaynak sağlamak amacı
yla 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arası
nda
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(A) ve (B) fı
kraları
na göre tahsil edilecek pay ve gelirlerin tümünün,
3418 sayı
lıYasa’nı
n 39. maddesindeki hası
lat paylaşı
m esasları
dikkate alı
nmaksı
zı
n yı
lıbütçe yasası
yla ilişkilendirilerek sekiz yı
llı
k
kesintisiz
ilköğretim
giderlerine
tahsisine
ilişkin
esasları
belirlemesinde Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti
ilkesine aykı
rı
lı
k görülmemiştir.
4- (D) fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
a- Anlam ve Kapsam
Geçici 1. maddenin (D) fı
krası
na göre, 13.4.1994 tarihli ve
3984 sayı
lıRadyo Televizyon Kuruluş ve Yayı
nları Hakkı
nda
Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri
arası
nda yer alan; reklam gelirlerinden alı
nacak paylar, yayı
n izni ve
lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile 7.12.1994 tarihli ve 4054
sayı
lıRekabetin KorunmasıHakkı
nda Kanunun 39 uncu maddesinin
birinci fı
krası
nı
n (b) bendinde belirtilen gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve
4077 sayı
lıTüketicinin KorunmasıHakkı
nda Kanunun 29 uncu
maddesi gereğince Rekabet Kurumu adı
na elde edilen gelirler ve
ayrı
ca İ
stanbul Menkul Kı
ymetler Borsası
nda yapı
lan işve iş
lemler
nedeniyle alı
nan menkul kı
ymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj
ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları
nı
n ve
Sermaye PiyasasıKurulu tarafı
ndan yapı
lan tescil ve kayı
tlar
nedeniyle alı
nan ücretlerden halen birikmiştutarlarıüzerinden Maliye
Bakanı
nı
n teklifi üzerine Başbakan tarafı
ndan belirlenecek k ı
smı
sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanı
lmak üzere Maliye
Bakanlı
ğı
nca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlı
ğıbütçesine
özel ödenek kaydedilir.
Bu kuralla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurulu,
İ
stanbul Menkul Kı
ymetler Borsasıve Sermaye PiyasasıKurulu’nun
elde ettikleri gelirlerin halen, birikmiştutarları
nı
n bir kı
smı
nı
n, sekiz
yı
llı
k kesintisiz temel eğitim giderlerinde kullanı
lmak üzere, bütçeyle
ilişkilendirilmesini sağlayacak esaslar düzenlenmiş
tir. Fı
krada
belirtilen gelirlerin halen birikmiştutarlarıüzerinden Maliye Bakanı
nı
n
teklifi üzerine Baş
bakan tarafı
ndan belirlenecek kı
sı
m, sekiz yı
llı
k
kesintisiz temel eğitim giderlerine ayrı
ldı
ktan
sonra
iş
levini
tamamlayacak olan kural, yalnı
z bir kez uygulanabilme özelliği
taşı
maktadı
r.
b- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
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Dava dilekçesinde, Anayasa’nı
n 163. maddesine aykı
rı
lı
ğı
konusunda (C) ve (D) fı
kralarıiçin aynıgerekçeye dayanı
lmı
ş
, ayrı
ca
(D) fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 73. maddesine de aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
Bu konuya ilişkin savlar (C) fı
krası
yla ilgili bölümde incelenerek
Fı
kranı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r. Aynı
gerekçeyle, (D) fı
krasıda Anayasa’nı
n 163. maddesine aykı
rı
görülmemiş
tir.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 73. maddesinin son fı
krası
na göre,
vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k, istisnalar
ve indirimleriyle oranları
na ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği
yukarıve aş
ağısı
nı
rlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar
Kuruluna verilebilir.
Dava konusu kuralla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun,
Rekabet Kurumu, İ
stanbul Menkul Kı
ymetler Borsası
’nı
n ve Sermaye
PiyasasıKurulu’nun elde ettikleri kimi gelirlerin birikmiştutarları
nı
n,
Maliye Bakanı
nı
n önerisiyle Başbakan tarafı
ndan belirlenecek
kı
smı
nı
n sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanı
lmak
üzere Maliye Bakanlı
ğı
nca bütçeye özel gelir ve Milli Eğitim Bakanlı
ğı
bütçesine
özel
ödenek
kaydedileceği
öngörülmüş
tür.
Bu
düzenlemeyle, dava dilekçesinde ileri sürüldüğü gibi Baş
bakana,
vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin, muaflı
k, istisna,
indirim ve oranları
na iliş
kin kuralları
nda değişiklik yapmak yetkisi
verilmediği sadece Fı
krada gösterilen gelirlerin, birikmiştutarları
nı
n
Maliye Bakanı
’nı
n önerisi üzerine sekiz yı
llı
k kesintisiz temel eğitimde
kullanı
lacak miktarı
nıbelirleme yetkisi verildiği açı
ktı
r.
Bu nedenle, (D) fı
krası
nda belirtilen gelirlerin birikmiş
tutarları
nı
n Maliye Bakanı
nı
n önerisi üzerine bütçeye özel gelir ve Milli
Eğitim Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek kaydedilecek bölümünü
belirleme yetkisinin Başbakana verilmesinde Anayasa’nı
n 73.
maddesine aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
5- (E) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
a- Anlam ve Kapsam
Geçici 1. maddenin (E) fı
krası
nda,
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“22.9.1994 tarihli ve 4033 sayı
lıKanunun 14 üncü
maddesinde öngörülen
tasfiye iş
lemleri; bu Kanunun yayı
mı
tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanı
r. Toplanan gelir
ve
bağı
şlardan
arta kalan miktar sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim
hizmetlerinde kullanı
lmak üzere Maliye Bakanlı
ğı
nca bütçeye özel
gelir ve Milli
Eğitim Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek kaydedilir”
denilmektedir.
22.9.1994 günlü, 4033 sayı
lı1996 Türkiye Europalia Festivaline
İ
lişkin Kanun’un 1. maddesinde, “Bu Kanunun amacı
, Brüksel’de
bulunan Europalia Vakfı tarafı
ndan Belçika ve diğer Avrupa
devletlerine de yayı
lacak ş
ekilde, 1996 yı
lıEylül-Aralı
k aylarıarası
nda
Türkiye’yi siyasî, ekonomik, ticarî, kültürel, sosyal, turistik ve benzeri
alanlarda tanı
tmak amacı
yla düzenlenecek ‘Türkiye Europalia
Festivali’ için gerekli idarî ve malî yapı
lanmayıdüzenlemektir.”
kuralı
na yer verilmiş“tasfiye” baş
lı
klı14. maddesinde de “Kurul ve
Komite, Festivalin sona ereceği 1997 Ocak ayı
ndan itibaren üç ay
içinde tasfiye işlemlerini tamamlar. Toplanan ödenek, gelir ve
bağı
şlardan artan meblağ, tasfiyeyi müteakip genel bütçeye gelir
olarak kaydedilir. Bununla ilgili işlemler Maliye Bakanlı
ğı
nca yürütülür”
denilmiş
tir. Ancak 1997 yı
lı Bütçe Kanununun “Kı
smen veya
Tamamen Uygulanmayacak Hükümler” baş
lı
ğı
nı taşı
yan 62.
maddesinin (6) numaralıbendinde, 22.9.1994 günlü, 4033 sayı
lı
Yasa’nı
n 14. maddesinin 1997 malî yı
lı
nda uygulanmayacağı
öngörülmüştür. Bu kurala karşı
n dava konusu (E) fı
krasıile 14.
maddede belirtilen tasfiye işlemlerinin 4033 sayı
lıYasa’nı
n yayı
m
tarihi olan 18.8.1997’den baş
layarak bir ay içinde tamamlanması
,
toplanan gelir ve bağı
ş
lardan arta kalan miktarı
n sekiz yı
llı
k kesintisiz
ilköğretim hizmetlerinde kullanı
lmak üzere bütçeyle iliş
kilendirilmesi
öngörülmüş, böylece 1997 yı
lıBütçe Yasası
’nı
n 4033 sayı
lıYasa’nı
n
14. maddesinin 1997 yı
lı
nda uygulanmayacağı
na iliş
kin kuralı
değiş
tirilmiştir.
b- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, (C), (D) ve (E) fı
kraları
nı
n aynıgerekçeyle
Anayasa’nı
n 163. maddesine aykı
rıolduğu ileri sürülmüş
, bu konuya
ilişkin savlar (C) fı
krası ile ilgili bölümde incelenerek fı
kranı
n
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r. Aynıgerekçeyle (E)
fı
krasıda Anayasa’nı
n 163. maddesine aykı
rıgörülmemiş
tir.
6- (G) Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
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a- Anlam ve Kapsam
Fı
kranı
n ilk paragrafı
nda, (C), (D), (E) ve (F) fı
kraları
na göre
kaydolunan özel ödeneklerin sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim ile ilgili
carî yatı
rı
m ve transfer giderlerinde kullanı
lacağı
, yapı
lacak
harcamalardan yatı
rı
m niteliğinde olanları
n yı
llı
k programla iliş
kisi
kurulmak üzere Devlet Plânlama Teşkilâtı
na bildirileceği, ikinci
paragrafta, birinci paragrafa göre kaydolunan ödeneklerin
harcanmayan kı
smı
nı
n ertesi yı
lı
n bütçesine devren gelir ve ödenek
kaydolunacağıbelirtilmiş
tir. Üçüncü paragrafta ise Geçici 1. maddeye
göre tahsil edilecek gelirlerden yapı
lacak harcamalarda, 1050 ve
2886 sayı
lı kanunlarla Sayı
ştay Kanunu’nun vize ve tescil
hükümlerinin ve 180 sayı
lıBayı
ndı
rlı
k ve İ
skân Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilât
ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 32.
maddesinin uygulanmayacağıaçı
klanmı
ştı
r. Son paragrafta da,
Geçici 1. maddenin uygulanması
yla ilgili usul ve esaslar ile eğitime
katkıpayı
nı
n ödeme süreleri ve yerlerinin Maliye Bakanlı
ğı
nca;
harcamalara iliş
kin usul ve esasları
n ise Millî Eğitim Bakanlı
ğıile
Maliye Bakanlı
ğı
nca ortaklaş
a tespit edileceği belirtilmiş
tir.
b- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde
konusunda özetle;

(G)

fı
krası
nı
n

Anayasa’ya

aykı
rı
lı
ğı

Fı
kranı
n üçüncü paragrafı
ndaki, Geçici 1. maddeye göre tahsil
edilecek gelirlerden yapı
lacak harcamalarda, Sayı
ştay Yasasıile kimi
yasaları
n vize ve tescil hükümlerinin uygulanmayacağı
na ilişkin kural,
ihalelerde ve satı
n almalarda yolsuzluklara sebep olacağıve rekabet
şartları
nıbozacağıiçin kabul edilemez. Bu düzenleme, Anayasa’nı
n
öngördüğü bütçe genel ilkelerine, fı
rsat eş
itliğine ve ihalelerin
Sayı
ş
tay denetimine bağlıtutulacağıilkelerine de aykı
rı
dı
r.
denilmektedir.
Anayasa’nı
n 160. maddesinde, genel ve katma bütçeli
dairelerin bütün gelir ve giderleri ile malları
nıTürkiye Büyük Millet
Meclisi adı
na denetlemek ve sorumluları
n hesap ve iş
lemlerini kesin
hükme bağlamak Sayı
ştay’ı
n görevleri arası
nda sayı
lmı
ştı
r. Bu görev
çerçevesinde, 832 sayı
lıSayı
ş
tay Yasası
’nı
n 30. maddesi uyarı
nca,
Sayı
ş
tay, denetimine bağlıdaire ve kurumlarca yapı
lan harcamaya
ilişkin sözleşmelerle her türlü bağı
tlarıtescil etmekte, genel ve katma
bütçeli dairelerin ödenek dağı
tı
m işlemlerine önceden vize
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vermektedir. Sayı
ştay Yasası
’nı
n 31-37. maddelerinde harcamaları
n
kı
sa dönemde incelenmesi; vize ve tescilde uygulanacak usul; kesin
geri çevirme; tescile bağlı olmayan sözleş
melerin Sayı
ştay’a
gönderilmesi ve inceleme süresi’ne iliş
kin esaslara yer verilmektedir.
(E) fı
krası
nı
n üçüncü paragrafı
ndaki kuralla, sekiz yı
llı
k kesintisiz
ilköğretim için sağlanan gelirlerden yapı
lacak harcamalarda,
Sayı
ş
tay’ı
n bu maddelerde öngörülen bir çeş
it ön denetiminin
uygulanmayacağıbelirtilmiştir. Ancak bu durum aynıkonuda bütçeyle
ilişkilendirilen gelirlerin ve bunlardan yapı
lacak harcamaları
n denetim
dı
şı
nda bı
rakı
lmasısonucunu doğurmayacağı
ndan Sayı
ştay’ı
n genel
bütçeli idarelerin gelirlerinin ve harcamaları
nı
n yapı
lması
ndan sonraki
denetimini ve sorumluları
n hesap ve işlemlerini kesin hükme
bağlaması
nıengellememektedir.
Yasakoyucunun sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretimle ilgili kuralları
hı
zla yaş
ama geçirmekteki kamusal yararıgözeterek ve Sayı
ştay’ı
n
Anayasa ile verilen görevini yerine getirmesini engellememek ve
devlet harcamaları
nıtümüyle denetimsiz bı
rakmamak koş
uluyla, bu
konudaki yasaları
n veya bunları
n kimi kuralları
nı
n uygulanmayacağı
nı
öngörmesinde
Anayasa’nı
n
160.
maddesine
aykı
rı
lı
k
bulunmamaktadı
r.
Öte yandan, Geçici 1. maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden
yapı
lacak harcamalarda, 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu,
2886 sayı
lıDevlet İ
hale Kanunu ile 180 sayı
lıBayı
ndı
rlı
k ve İ
skân
Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilât ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname’nin 32. maddesinin uygulanmayacağı
nı
n öngörülmesinin
Anayasa’ya aykı
rı olduğu ileri sürülmekte ise de, devlet
harcamaları
nda bu maddelerin uygulanması
nızorunlu kı
lan bir
Anayasa kuralıbulunmamaktadı
r.
Fı
kranı
n son paragrafı
ndaki, yasanı
n uygulanması
yla ilgili usul
ve esaslar ile eğitime katkıpayları
nı
n ödeme süreleri ve yerleri ile
harcamalara ilişkin usul ve esasları
n saptanması
nda Maliye ve Millî
Eğitim Bakanlı
kları
nı
n görevlendirilmesi, Anayasa’nı
n 8. maddesi
kapsamı
nda idarenin genel düzenleme yetkisi içindeki aslî
görevlerinden olduğundan ve idarenin yetkilendirildiği alanı
n sı
nı
rları
da çizildiğinden Anayasa’ya aykı
rıgörülmemiş
tir.
Açı
klanan nedenlerle, (G) fı
krası
na ilişkin iptal isteminin reddi
gerekir.
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Haşim KILIÇ ile Yalçı
n ACARGÜN, fı
kranı
n son paragrafı
nı
n
iptali gerektiği düş
üncesiyle bu görüşlere katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- SONUÇ
16.8.1997 günlü, 4306 sayı
lı“İ
lköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî
Eğitim Temel Kanunu, Çı
raklı
k ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim
Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun ile 24.3.1988
Tarihli ve 3418 Sayı
lıKanunda Değiş
iklik Yapı
lmasıve BazıKâğı
t ve
İ
şlemlerden Eğitime KatkıPayıAlı
nmasıHakkı
nda Kanun”un:
A- 1. maddesiyle değiş
tirilen 5.1.1961 günlü, 222 sayı
lı
İ
lköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fı
krası
nı
n
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- 2. maddesiyle 222 sayı
lıYasa’ya eklenen “Geçici Madde
10”un Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- 3. maddesiyle değiş
tirilen 14.6.1973 günlü, 1739 sayı
lıMillî
Eğitim Temel Kanunu’nun 6. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya
aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
D- 4. maddesiyle 1739 sayı
lıYasa’nı
n 23. maddesine eklenen 3
nolu fı
kranı
n Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
E- 5. maddesiyle değiştirilen 1739 sayı
lı Yasa’nı
n 24.
maddesinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
F- 6. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
G- 7. maddesiyle değiş
tirilen 30.4.1992 günlü, 3797 sayı
lıMillî
Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun’un 11.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (a) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
H- 8. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
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I- 9. maddesinin Anayasa’ya ayk ı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
j- Geçici 1. maddesinin;
1- (A) fı
krası
nı
n,
a- 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ve 13 numaralıbentlerinin
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
b- 2 numaralıbendinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ile Ali HÜNER’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
c4 numaralıbendinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Haşim KILIÇ’ı
n karşı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
d- 9 numaralıbendinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER, Haşim KILIÇ, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI ile Ali HÜNER’in karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
2- (B), (C), (D) ve (E) fı
kraları
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na
ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
3- (F) fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE, Haş
im KILIÇ’ı
n “Fı
kranı
n son paragrafı
nı
n iptali gerektiği”
yolundaki karşı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
4- (G) fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE, Haşim KILIÇ ile Yalçı
n ACARGÜN’ün “fı
kranı
n son
paragrafı
nı
n
iptali
gerektiği”
yolundaki
karşı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA, 16.9.1998 gününde karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

:1997/62
:1998/52

A- İ
ptali istenen Yasa’nı
n Geçici 1. maddesinin 2 ve 4 nolu
bendlerinde, taşı
t alı
m vergisine tabi olan motorlu taş
ı
tları
n kayı
t,
tescil ve devirlerinde 10 milyon, silah taşı
ma ve bulundurma izin
vesikalarıçı
karı
lmasısı
rası
nda da 20 milyon lira “eğitime katkıpayı
”
alı
nacağıöngörülmektedir.
1318 sayı
lıFinansman Kanunu’nun 4., 5. ve 6. maddelerinde
otomobil, kamyon, çekici, minibüs, otobüs, motosiklet, traktör,
triportör, yat, kotra, özel tekne, uçak ve helikopter gibi araçları
n satı
ş
ve devirleri vergiye tabidir. İ
ptali istenen hükümler gereğince bu
araçları
n kayı
t, tescil ve devirlerinde 10 milyon lira, 6136 sayı
lıYasa
uyarı
nca silah taş
ı
ma ve izin belgelerinin verilmesinde ise 20 milyon
lira eğitime katkıpayıalı
nacaktı
r.
Belirtilen araçları
n alı
m ve satı
şiş
lemlerinde ödenecek taş
ı
t
alı
m vergisi, aracı
n cinsine, yaşı
na ve ağı
rlı
ğı
na göre
kademelendirilerek vergide adalet ilkesi sağlanmaya çalı
ş
ı
lmı
ş
tı
r.
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Motosiklet satı
n alanla, uçak, helikopter, yat, kotra, otobüs satı
n
alacak olanlar arası
nda farklı
lı
k gözetilmiş
tir. Bu farklı
lı
k Anayasa’nı
n
73. maddesinde öngörülen “vergi ve benzeri malî yükümlülüğün adil
ve dengeli dağı
tı
lması
” ilkesi gereğinden kaynaklanmaktadı
r. Vergi
benzeri malî bir yükümlülük olduğu kuş
kusuz olan “eğitime katkı
payı
”nı
n alı
nması
nda adil ve dengeli dağı
tı
m ilkesi gözetilmemiş
tir.
Uçak ya da kotra satı
n alanlarla motosiklet ya da triportör satı
n
alanlar aynıdurumda varsayı
larak, fark gözetilmeksizin 10 milyon lira
eğitime katkıpayıödemekle zorunlu tutulmuş
lardı
r.
Malî güç göstergesi olan servet ya da harcama üzerine vergi ve
benzeri malî yükümlülük konulmasısözkonusu olduğunda verginin
adil ve dengeli dağı
lı
mı
nısağlayacak araçları
n kullanı
lması(artan
oranlıvergi gibi) Anayasa’nı
n 73. maddesi gereğidir. Bu nedenle, her
iki bend’de de sabit biçimde öngörülen eğitime katkıpayıAnayasa’nı
n
73. maddesine aykı
rı
dı
r.
Öte yandan, Geçici 1. maddenin 9 nolu bendinde öngörülen
tapuda yapı
lacak her türlü iş
lem için taraflardan ayrıayrıolmak üzere
5 milyon lira eğitime katkıpayıalı
nması
nıda yukarı
da açı
klandı
ğıgibi
adil ve dengeli kabul etmek olanaklıdeğildir.
B- Geçici 1. maddenin (F) fı
krası
nda, sekiz yı
llı
k kesintisiz
ilköğretim giderlerini karş
ı
lamak üzere yapı
lan her türlü bağı
şve
yardı
mları
n Milli Eğitim Bakanlı
ğıadı
na Ziraat ve Halk Bankaları
nda
açı
lacak özel hesaba yatı
rı
lacağı
, toplanan bu paraları
n Milli Eğitim
Bakanlı
ğı
’nı
n uygun göreceği zamanlarda aynıBakanlı
ğı
n Merkez
Saymanlı
k Müdürlüğü hesapları
na aktarı
lacağıbelirtilmiştir. Fı
kranı
n
son paragrafı
nda ise, bu hesapta toplanan gelirlerin ve yap ı
lan
harcamaları
n her altıayda bir Milli Eğitim ve Maliye Bakanlı
ğıdenetim
elemanları
nca birlikte denetleneceği öngörülmektedir.
Son paragrafta belirtilen denetim sistemi Anayasa’nı
n 160.
maddesine aykı
rı
dı
r. Maddede genel ve katma bütçeli dairelerin bütün
gelir ve giderlerinin TBMM adı
na denetlemek ve sorumluları
n hesap
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak görevi Sayı
ş
tay’a verilmiştir.
160. maddede öngörülen bu denetim sisteminin dı
şlanarak bir nev’i
fon hesabı
nda toplanan bağı
şve yardı
mları
n denetiminin Bakanlı
k
elemanları
na bı
rakı
lmasıAnayasa’ya aykı
rı
dı
r.
C- Geçici 1. maddenin (G) fı
krası
nı
n son paragrafı
nda ise, bu
Yasa’ya göre toplanacak “Eğitime katkıpayları
”nı
n harcanması
na
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ilişkin usul ve esasları
n Milli Eğitim ve Maliye Bakanlı
kları
nca tespit
edileceği belirtilmektedir.
Fı
kranı
n üçüncü paragrafı
nda, toplanacak olan eğitime katkı
payları
nı
n harcanması
nda 2886 sayı
lıDevlet İ
hale Kanunu, 1050
sayı
lı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayı
lı Sayı
ştay
Kanunu’nun 30-37. maddelerinde yer alan vize ve tescil işlemlerine
ilişkin hükümlerin uygulanmayacağıaçı
klanmaktadı
r.
Çok ciddi rakamlara ulaş
an eğitime katkı payları
nı
n
harcanması
nda yukarı
da belirtildiği gibi, Devlet harcamaları
nda
uygulanan temel kanunlar dı
ş
lanmakta bunun yerine iki bakanlı
ğı
n
tespit edeceği esas ve usuller uygulanmaya konulmaktadı
r. Eğitim
alanı
nda yapı
lacak yatı
rı
mları
n hı
zlıbir ş
ekilde gerçekleş
mesini
sağlamak amacı
yla harcamalara ilişkin temel kanunları
n dı
ş
landı
ğı
düşünülebilirse de, idarenin keyfi tutum ve davranı
şları
nı
n
önlenebilmesi ancak yasakoyucu tarafı
ndan harcamaları
n özelliğine
göre yapı
lacak düzenlemelerle olanaklı
dı
r. Çerçevesi kanunla
belirlenmesi gereken harcama esas ve usullerinin tespitinin iki
bakanlı
ğa bı
rakı
lması
, Anayasa’nı
n 7. maddesinde öngörülen yasama
yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykı
rı
dı
r.
Belirtilen nedenlerle, çoğunluk görüşüne katı
lmadı
m.

Üye
Haşim KILIÇ
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/62
: 1998/52

16.8.1997 günlü, 4306 sayı
lıKanun’un Geçici 1. maddesinin
(G) fı
krasıile 8 yı
llı
k eğitime geçişiçin gerekli görülerek Yasa’da
belirtilen şekil ve usullerle toplanan ve Milli Eğitim Bakanlı
ğı
Bütçesi’ne özel ödenek olarak aktarı
lan paraları
n harcanması
nda
1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayı
lıDevlet İ
hale
Kanunu ve 832 sayı
lıSayı
ş
tay Kanunu’nun 30-37. maddelerinde yer
alan vize ve tescil hükümleri ile 180 sayı
lıBayı
ndı
rlı
k ve İ
skan
Bakanlı
ğı
’nı
n Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
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Kararname’nin 32. maddesinin uygulanamayacağıöngörülmüş
tür.
Fı
kranı
n son paragrafıile eğitime katkıpayları
nı
n harcanması
na
ilişkin usul ve esasları
n Milli Eğitim Bakanlı
ğıve Maliye Bakanlı
ğı
’nca
müştereken tespit edilmesi kuralıgetirilmiştir.
Bu düzenleme ile bütçeye dahil edilen ödemenin harcanması
için devlet mali düzeni dı
ş
ı
nda özel ve hı
zlıbir harcama biçimi
getirilerek milli eğitimin acil ve gecikmesinde sakı
nca bulunan
yatı
rı
mları
n ivedilikle tamamlanmasıistenmiş olup, bu istek son
derece haklıolmakla beraber, harcamaları
n herhangi bir yasa
kuralı
na bağlıolmadan iki bakan tarafı
ndan belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde yapı
lması
nıkabul etmek, yasayla yapı
lması
gerekirken düzenlemenin yürütmeye bı
rakı
lmasısonucunu doğurur ki,
bu durum yasama yetkisinin Türk Milleti adı
na münhası
ran Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğu ve devredilemeyeceği buyruğunu
taşı
yan Anayasa’nı
n 7. maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r. Düzenlemenin,
yapı
lacak harcamaları
n usul ve esasları
nı
n çerçevesinin yasayla
belirlenmesi ş
eklinde olmasıgerekirken, bu yapı
lmayarak, iki bakana
yetki verilmek suretiyle yapı
lması
nıAnayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
gördüğümden Yasa’nı
n (G) fı
krası
nı
n son paragrafı
nı
n iptali gerektiği
düşüncesiyle aksine oluşan çoğunluk kararı
na karş
ı
yı
m.

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/62
: 1998/52

4306 sayı
lı“İ
lköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel
Kanunu, Çı
raklı
k ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n
Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418
sayı
lıKanunda Değişiklik Yapı
lmasıve BazıKağı
t ve İ
şlemlerden
Eğitime KatkıPayıAlı
nmasıHakkı
nda Kanun”un geçici 1. maddesinin
(9) numaralıbendinin, aş
ağı
da açı
klanan nedenlerle Anayasa’nı
n 73.
ve 2. maddelerine aykı
rıolduğu ve iptali gerekeceği görüşüyle kararı
n
bu bölümüne katı
lmı
yoruz.
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Geçici 1. maddenin (9) numaralıbendinde, “492 sayı
lıHarçlar
Kanununa ekli 4 sayı
lıtarifenin I numaralıbölümünde belirtilen tapu
işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayı
lıHarçlar Kanunu
ile diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate
alı
nmaksı
zı
n) her bir iş
lemin taraflarıiçin ayrıayrı 5.000.000 lira”
eğitime katkı payı alı
nacağı öngörülmüştür. Ayrı
ca, tapu
işlemlerindeki harç için Harçlar Kanunu ve diğer kanunlarla getirilmiş
olan istisna ve muafiyetler de eğitime katkıpayı
nı
n tahsilinde dikkate
alı
nmayacaktı
r.
Kanun’un geçici 1. maddesinde sözü edilen eğitime katkıpayı
,
kimi işlem ve kağı
tlardan matbu, kimi işlemler sonucu sağlanan
gelirler üzerinden de nispi olarak alı
nmaktadı
r. Eğitime katkıpayı
,
herhangi bir vergi kanunu ile değil, temel eğitim sisteminde değiş
iklik
yapan bir kanunla getirilmiş olmasıve vergi gelirlerinden farklı
biçimde belirli bir amaç için (eğitim hizmetlerinin finansmanı
)
kullanı
lmasınedeniyle vergi olarak kabul edilemez. Alı
nı
ş biçimi,
kullanı
lacağı amaç, kendilerinden tahsil edilenlerin bu paranı
n
sağlayacağı hizmetten yararlanmaları
nı
n ön koşul sayı
lmadı
ğı
hususlarıdikkate alı
ndı
ğı
nda, eğitime katkıpayı
nı
n harç olduğu da
söylenemez. Özelliği ve niteliği bakı
mı
ndan vergi benzeri mali
yükümlülük olarak kabul edilebilir.
Anayasa’nı
n 73. maddesinin üçüncü fı
krası
na göre, vergi resim,
harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiş
tirilir veya
kaldı
rı
lı
r. Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda açı
klandı
ğıgibi,
her türlü mali yükümün kanunla konulması
nı
n öngörülmesindeki
neden, keyfi ve takdiri uygulamalarıönlemektedir. Bir mali yüküm,
kanunla yeterince çerçevelenmemişise, kiş
ilerin sosyal ve ekonomik
durumları
nıve hatta temel hakları
nıetkileyecek keyfi uygulamalara
yol açabilir. Bu türlü sakı
ncaları
n giderilebilmesi için mali yükümlere
ilişkin yasal düzenlemelerin, belli baş
lı ögeleri içermesi ve
çerçevelerinin kesin hatları
yla çizilmişolmasıgerekir.
4306 sayı
lıKanun’un geçici 1. maddesinin (9) numaralıbendine
göre, tapuda yapı
lacak her türlü iş
lem için tarafları
ndan ayrıayrı
olmak üzere 5.000.000 lira eğitime katkıpayıalı
nacak, gerek Harçlar
Kanunu ve gerekse diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler
de dikkate alı
nmayacaktı
r. Kanun’da yer alan kural sonucu özellikle
iştirak halinde veya müş
terek mülkiyete konu olan taşı
nmazlardaki
intikallerde kimi durumlarda taş
ı
nmazı
n değerinden daha yüksek
tutarlara varan ödemeler yapı
lmak zorunda kalı
nacaktı
r. Örneğin,
kı
rsal bölgede bulunan ve değeri çok düşük olan bir arazinin
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sahibinin ölümü nedeniyle yapı
lacak intikalde, mirasçı
ları
n çokluğu
oranı
nda ödenecek katkıpayıartacaktı
r. Zira, dava konusu kural her
bir iş
lem için taraflardan ayrı ayrı5.000.000 lira alı
nması
nı
öngörmektedir.
Anayasa’nı
n 73. maddesine göre, vergi benzeri mali yükümlerin
de mali güç gözetilerek alı
nmasıgerekir. Mali gücü gözardı eden
yasal düzenlemelerin ise Anayasa’nı
n 73. maddesiyle 2. maddesinde
öngörülen hukuk devleti ilkesine aykı
rıdüşeceği kuş
kusuzdur.
Açı
klanan nedenlerle, geçici 1. maddenin (9) numaralıbendinin
iptali gerekeceği görüş
üyle, kararı
n bu kı
smı
na karş
ı
yı
z.

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/62
: 1998/52

Üye Haşim KILIÇ’ı
n Geçici 1. maddenin (A) fı
krası
nı
n 2 nolu
bendine iliş
kin karş
ı
oyuna katı
lı
yorum.

Üye
Sacit ADALI

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/62
: 1998/52

İ
ptali istenilen 16.8.1997 günlü, 4306 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 1.
maddesinin (A) fı
krası
nda, sekiz yı
llı
k kesintisiz ilköğretim giderlerinde
kullanı
lmak üzere, 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arası
nda eğitime
katkıpayıalı
nacak iş
lemler ve kâğı
tlar gösterilmiştir.
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(A) fı
krası
nı
n 2 numaralıbendinde, 1318 sayı
lıFinansman
Kanunu’na göre taş
ı
t alı
m vergisine tabi olan motorlu taş
ı
tları
n kayı
t
ve tescili ile devirlerinde eğitime katkıpayıolarak 10.000.000.- TL.; 9
numaralıbendinde de, bendde öngörülen tapuda yapı
lacak her bir
işlemin taraflarıiçin ayrıayrı5.000.000.- TL. alı
nacağıbelirtilmiş
tir.
1318 sayı
lıFinansman Kanunu’nun 4., 5. ve 6. maddelerinde,
otomobil, kamyon, çekici, münibüs, otobüs, motosiklet, traktör,
triportor, yat, kotra, uçak ve helikopter gibi araçları
n satı
şve devirleri
vergiye tabidir. İ
ptali istenilen (A) fı
krası
nı
n 2 numaralıbendi
uyarı
nca, bu araçları
n kayı
t, tescil ve devirlerinde on milyon TL.
eğitime katkıpayıalı
nacaktı
r.
Yukarı
da belirtilen araçları
n alı
m ve satı
şişlemlerinde ödenecek
taşı
t alı
m vergisi, o aracı
n cinsine, yaşı
na, modeline ve ağı
rlı
ğı
na
göre belirlenerek vergide adalet ilkesi sağlanmaya çalı
şı
lmı
ştı
r. Yaş
ı
ve modeli çok eski olanlarla yenileri arası
nda veya ağı
rlı
ğıhafif
olanlarla daha büyük taşı
tlar arası
nda taşı
t alı
m vergisi yönünden
farklı
lı
k gözetilerek Anayasa’nı
n 73. maddesinde öngörülen “vergi ve
benzeri malî yükümlülüğün adil ve dengeli dağı
tı
lması
” ilkesine
uyulduğu halde, iptali istenilen geçici 1. maddenin (A) fı
krası
nı
n 2
numaralıbendinde, bu araçları
n alı
m ve satı
şişlemlerinde eğitime
katkıpayıalı
nması
nda, verginin adil ve dengeli olarak dağı
tı
m ilkesi
gözetilmemiş
tir. Motosiklet veya kamyonet alanla uçak veya yat
alanlar bir tutularak her birinden maktu olarak 10.000.000.- TL.
alı
nacağıkuralıgetirilmiş
tir.
Diğer taraftan (A) fı
krası
nı
n 9 numaralıbendinde de, bendde
öngörülen tapuda yapı
lacak her türlü işlem için “taraflardan ayrıayrı
olmak üzere” 5.000.000.- TL. alı
nacağıkuralı
, işlem tek ve bir bütün
olduğu halde tarafları
n herbirinden ayrıayrıvergi alı
nması
, vergide
adil ve dengeli dağı
tı
m ilkesine aykı
rı
lı
k oluşturmaktadı
r. Bu husus,
tapu işlemlerindeki uygulamalarda tereddüde, ihtilâflara ve
yakı
nmalara yol açtı
ğı
ndan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün
1997/14 sayı
lıGenelgesi ile miras bakı
mı
ndan müş
terek mülkiyet
olarak mirasçı
lar adı
na tapuya tescil işleminde mirasçısayı
sı
na
bakı
lmaksı
zı
n, her bir taşı
nmaz mal için 5.000.000.- TL. alı
nması
belirtilmiştir. Ancak tapuda yapı
lacak işlemler sadece miras yönünden
müşterek mülkiyet olarak tapuya tescilden ibaret değildir. Ayrı
ca
Yasa’da öngörülen Anayasa’ya aykı
rıbir kurala Genelge ile açı
klı
k
getirilmesi de, o kuralı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nıortadan kaldı
rmaz.
Anayasa’ya aykı
rıbir yasa kuralıancak yeni bir yasa ile Anayasa’ya
uygun hale getirilebilir.
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Belirtilen nedenlerle, iptali istenilen 4306 sayı
lıYasa’nı
n geçici
1. maddesinin (A) fı
krası
nı
n 2 ve 9 numaralıbendleri Anayasa’nı
n 73.
maddesine aykı
rıolduğundan iptallerine karar verilmesi gerekirken bu
yöndeki iptal isteminin reddine karar verilmişolduğundan çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yorum.

Üye
Ali HÜNER
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1998/42
: 1998/65
: 16.10.1998

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Adı
na Grup BaşkanıRecai
KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 29.7.1998 günlü, 23417
mükerrer sayı
lıResmî Gazetede yayı
nlanan 22.7.1998 günlü 4369
sayı
lı“Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü
Hakkı
nda Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu,
Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi
Kanunu, Veraset ve İ
ntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşı
tlar Vergisi
Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, 3505 Sayı
lı
Kanun, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkı
nda Kanun, Belediye
Gelirleri Kanunu, 1318 ve 4208 Sayı
lıKanunlar ile 178 Sayı
lıMaliye
Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname ve 190 Sayı
lıGenel Kadro ve Usulü Hakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararnamede Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un,
kimi maddelerinin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
nı
n üçüncü ve yedinci
fı
kralarıile 2., 5., 10., 11., 38., 73., 166., 48., 123. ve 127.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Mustafa
BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa
YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 16.10.1998 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda; ilk inceleme raporu, dava dosyasıve ekleri ile iptali
istenen Yasa kurallarıve dayanı
lan Anayasa kuralları
yla, bunları
n
gerekçeleri ve öbür yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM Grup Başkanı21.7.1998
gününde alı
nan Grup kararı
na dayanarak, 22.7.1998 günlü, 4369
sayı
lıYasa’nı
n iptali için dava açmı
ş
tı
r.

315

Grup kararı
nda “Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda görüşülen ve Genel Kurulu’nda görüş
ülmekte olan
Vergi Usul Kanunu’nun bazımaddelerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu
müşahade olunmuştur. Tasarı
nı
n bu ş
ekilde kanunlaşmasıhalinde
Anamuhalefet Partisi Grubu sı
fatı
yla Anayasa Mahkemesi’ne
başvurulmasıhususunda Genel Başkan Recai Kutan’a yetki verilmesi
maddesi gündeme ilave edilmişve yapı
lan görüşmeler neticesinde
Genel Baş
kan Recai Kutan’a başvuruda bulunmasıiçin yetki
verilmesi hususu oybirliğiyle kabul edilmiş
tir.” denilmektedir.
Anayasa’nı
n “İ
ptal davası
” başlı
klı150. maddesine koşut olarak
düzenlenen
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 20. maddesinde, kanunları
n,
kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğünün veya bunları
n belirli madde ve hükümlerinin şekil ve
esas bakı
mı
ndan Anayasaya aykı
rı
lı
ğı iddiası
yla Anayasa
Mahkemesinde doğrudan iptal davası açabilme hakkı
nı
n,
Cumhurbaş
kanı
na, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis gruplarıile
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayı
sı
nı
n en az beşte biri
tutarı
ndaki üyelere ait olduğu, “İ
ptal davası
nı
n açı
lması
nda temsil”
başlı
klı26. maddenin ilk fı
krası
nda da, kanunları
n, kanun hükmünde
kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün veya
bunları
n belirli madde veya hükümlerinin Anayasaya aykı
rı
lı
ğı
sebebiyle açı
lacak iptal davası
nı
n, 20 nci maddede belirtilen siyasî
parti grupları
nı
n genel kurulları
nı
n üye tamsayı
sı
nı
n salt çoğunluğu ile
alacaklarıkarar üzerine grup baş
kanlarıveya vekilleri tarafı
ndan
açı
lacağıbelirtilmiştir.
Anayasa’nı
n ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n bu kuralları
, bir yasanı
n
veya kimi kuralları
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkonusunda grup genel
kurulunda, inceleme ve araştı
rma yapı
larak tartı
ş
ma açı
lması
nı
sağlamak amacı
na yöneliktir. Yasa çı
kmadan yapı
lan görüşmeler ise
ancak bir öngörüş
me olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, siyasî
parti meclis grupları
nı
n bir yasa hakkı
nda yasalaş
ma süreci
tamamlanmadan iptal davasıaçı
labilmesi için verdikleri yetkiye
dayanı
larak dava açı
lmasıolanaklıdeğildir.
4369 sayı
lıYasa’ya ilişkin tasarıhenüz yasalaş
madan açı
lan
davanı
n bu nedenle reddi gerekir.
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II- SONUÇ
Usulüne uygun olarak alı
nmı
şbir grup genel kurulu kararı
nı
n
bulunmaması nedeniyle baş
vurunun REDDİ
NE, Ahmet Necdet
SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Mustafa BUMİ
N ile Sacit
ADALI’nı
n karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 16.10.1998 gününde
karar verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Üye
Mustafa YAKUPOĞLU Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/42
: 1998/65

4369 sayı
lıYasa’nı
n kimi maddelerinin iptali için Parti Grup
Baş
kanı tarafı
ndan yapı
lan başvuruyu; dava açmak üzere
yetkilendirmeye ilişkin 21.7.1998 günlü, 1 sayı
lıParti Grup kararı
nı
n,
iptali istenen Yasa’nı
n Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca
kabulünden bir gün önce alı
ndı
ğı
,Yasa çı
kmadan yapı
lan
görüşmelerin ise ancak öngörüşme niteliğinde olduğu, yasalaşma
süreci tamamlanmadan verilen yetkiye dayanı
larak dava açı
lması
nı
n
olanaklıbulunmadı
ğıgerekçesiyle reddeden çoğunluk görüş
üne
aşağı
da açı
klanan nedenlerle katı
lmı
yoruz.
Anayasa’nı
n 150. maddesinde, Kanunları
n belirli madde ve
hükümlerinin şekil ve esas yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
yla
ana muhalefet partisi Meclis gruplarıtarafı
ndan doğrudan Anayasa
Mahkemesi’ne dava açı
labileceği açı
klanmı
ş, 2949 sayı
lıAnayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
26. maddesinde de, parti meclis grupları
nı
n üye tamsayı
sı
nı
n salt
çoğunluğu ile alacaklarıkarar üzerine, iktidar ve anamuhalefet
partisi grup baş
kanları veya vekilleri tarafı
ndan iptal davası
açı
labileceği öngörülmüş
tür.
Kimi vergi yasaları
nda değiş
iklik yapı
lması
na ilişkin 4369 sayı
lı
Yasa, gerek ilgili komisyonlarda ve gerekse TBMM Genel Kurulu’nda
tartı
ş
malıbiçimde görüşülmüş, bu evrelerde yapı
lan konuşmalarda
Yasa’nı
n kimi hükümlerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu ı
srarlıbiçimde
ileri sürülmüştür. Yasa’nı
n iptali istenilen maddeleri üzerindeki
müzakereler tamamlandı
ktan sonra tümünün oylanması
ndan bir gün
önce iptal başvurusunda bulunulmak üzere Parti Genel Başkanı
’na
21.7.1998 günlü Grup Kararıile yetki verilmiş, bu yetki sonucu
düzenlenen 25.9.1998 günlü dilekçeyle aynı gün Anayasa
Mahkemesi’nde iptal davasıaçı
lmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiş
tir.
Demokratik hukuk devletinin varlı
ğı
ndan söz edebilmek için yasama
dahil devletin tüm eylem ve iş
lemlerinin yargıdenetimine tabi
tutulmasıgerekir. Yargıdenetimi hukuk devletinin “olmazsa olmaz”
koş
ulu olup, yargı yerlerinde yargı
sal denetimi daraltacak tarzda
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değil aksine geniş
letecek tarzda yorum yapı
lmasıhukuk devleti
olmanı
n gereğidir. 1982 AnayasasıAnayasa Mahkemesi’ne doğrudan
iptal davasıaçabilmeyi 1961 Anayasa’sı
na nazaran daraltmı
şolup,
usul hükümlerini aleyhte yorumlamak suretiyle baş
vurmaya yetkili
olanları
n da bu olanaklardan yoksun kı
lı
nmasıhukuk devleti ilkesiyle
bağdaş
maz.
Fazilet Partisi Grup Başkanıtarafı
ndan Anayasa Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
’na yapı
lan iptal baş
vurusunun, usulüne uygun biçimde
alı
nmı
ş bir Grup kararı
na dayalı olduğu tartı
ş
ması
zdı
r. Parti
Grubunca 4369 sayı
lıYasa’nı
n kimi maddelerinin iptali için dava
açı
lmak üzere parti Genel Başkanı
’na yetki verilmesinden sonra iptali
istenilen maddelerde herhangi bir değişiklik yapı
lmadı
ğı
na göre, bu
yetkilendirmenin “öngörüş
me” niteliğinde olduğu söylenerek iptal
başvurusunun reddedilmesinde Anayasa’nı
n 150. ve 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 26. maddesine uyarlı
k yoktur.
Açı
klanan nedenlerle, başvurunun reddi yolundaki çoğunluk
görüşüne karşı
yı
z.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/70
: 1998/72
: 18.11.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 1. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 20.3.1997 günlü, 570 sayı
lı“Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlileri ile İ
lgili BazıKanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin,
- 1. maddesiyle değiştirilen 270 sayı
lı “Yüksek Hakimlik
TazminatıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin değişik 1.
maddesindeki cetvelin 6 Sı
ra No’lu bendinin,
- 3. maddesiyle değiş
tirilen 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar
Kanununun 106. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (C ) bendinin,
- 14. maddesinde yer alan “... ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayı
lı
Kanunun 103 üncü maddesinin son fı
krası
...” ibaresinin,
Anayasa’nı
n 10. ve 91. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
570 sayı
lı“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İ
lgili Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lması
na
Dair Kanun Hükmünde Kararname”de birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şve bu
sı
nı
fa ayrı
ldı
ğı tarihten itibaren meslekte altıyı
lı
nıdoldurmuş
,
Sayı
ş
tay üyeliğine seçilme hakkı
nıda kaybetmemişolan Sayı
ştay
meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
larıiçin öngörülen “Yüksek
Hakimlik Tazminatı
” ile “YargıÖdeneği”nin eksik ödenmesine ilişkin
işlemlerin iptali için açı
lan davada Mahkeme, itiraz konusu kurallara
yönelik Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı ciddi bularak iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru gerekçesi şöyledir :
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“Birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemiş ve bu sı
nı
fa
ayrı
ldı
ktan sonra meslekte altıyı
lı
nıtamamlamı
şSayı
ş
tay Uzman
denetçisi İ
smail Yı
lmaz ve arkadaşlarıtarafı
ndan Yüksek Hakimlik ve
Yargıödeneğinin ödenmesine iliş
kin iş
lemler ile 570 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle değişik Yüksek Hakimlik
TazminatıCetvelinin 6 ncıfı
krasıhükmü ile, aynıKararnamenin 3
üncü maddesi ile değiş
ik 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununun
106 ncımadde (c ) fı
krasıhükmünün ve yine aynıKararnamenin 14
üncü maddesinde yer alan “...ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayı
lı
Kanunun 103 üncü maddesinin son fı
krası
...” ibaresinin iptali istemiyle
TC Sayı
ş
tay Başkanlı
ğı
na karş
ı açı
lan davada uyuşmazlı
ğı
n
çözümünde uygulanacak olan 570 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerinin gerek Mahkememizce Anayasaya ayk ı
rı
görülmesi gerekse davacı
nı
n ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
lmasıüzerine işin gereği görüş
üldü:
Uyuş
mazlı
k
Yüksek
Hakimlik
ödenmesinden kaynaklanmaktadı
r.

ve

Yargı ödeneğinin

13.7.1993 gün ve 486 sayı
lıKHK’nin 13 üncü maddesiyle, 2802
sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununa eklenen ek geçici 1 inci madde
ile kendi kanunları
nda gerekli değişiklik yapı
lı
ncaya kadar aylı
k, mali,
sosyal ve diğer özlük haklarıbakı
mı
ndan, Sayı
ştay Başkanı
, Daire
Baş
kanları
, Üyeleri sı
rası
yla Yargı
tay Birinci Baş
kanı
, Daire
Baş
kanlarıve Üyeleri, bunları
n dı
şı
nda kalan Sayı
ş
tay Meslek
Mensupları
yla Sayı
ş
tay Savcıve SavcıYardı
mcı
ları
, kı
dem, sı
nı
f ve
derecesindeki birinci sı
nı
f, birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş
, ikinci sı
nı
f ve üçüncü
sı
nı
f hakim ve savcı
lar hakkı
ndaki hükümlere tabi olacağıhüküm
altı
na alı
nmı
ş
tı
r.
28.11.1996 gün ve 4214 sayı
lı Yetki Kanununa dayalı
20.3.1997 gün ve 570 sayı
lıMemurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile
İ
lgili BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 1 inci
maddesi ile 270 sayı
lıYüksek Hakimlik TazminatıHakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin değiş
ik 1 inci maddesindeki cetvelde
yapı
lan değiş
iklikle, “Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş ve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğı
tarihten itibaren de meslekte altıyı
lı
nıdoldurmuş, Sayı
ş
tay Üyeliğine
seçilme hakkı
nı
da kaybetmemişbulunan Sayı
ştay meslek mensupları
ve Sayı
ş
tay SavcıYardı
mcı
ları
”na cetvelin 6 ncısı
rası
nda yer
verilerek 5500 gösterge üzerinden Yüksek Hakimlik tazminatı
ödeneceği öngörülmüş
tür.
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570 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü
maddesiyle, 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununun 103 üncü
maddesinin sonuna 3825 sayı
lıYasanı
n 5 inci maddesiyle eklenen
son fı
kra hükmü yürürlükten kaldı
rı
larak bu düzenlemeye paralel
olarak kararnamenin 3 üncü maddesiyle 2802 sayı
lıHakimler ve
Savcı
lar Kanununun 106 ncı maddesi yeniden düzenlenerek
maddenin (c) fı
krası
nda “Diğerleri için brüt aylı
klarıtutarı
nı
n % 175 ile
bu kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylı
k tutarı
nı
n % 150 sinin
toplamıkadar ödenek verilir hükmü getirilmiştir.
486 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesiyle
2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununa eklenen Ek geçici 1 inci
madde hükmü halen yürürlükte olduğundan iptali istenen 570 sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararnamenin söz konusu hükümleri ile “Birinci
sı
nı
fa ayrı
lmı
şve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten itibaren de meslekte altı
yı
lı
nıdoldurmuşSayı
ştay üyeliğine seçilme hakkı
nıda kaybetmemiş
hakim ve savcı
lar” ile “Birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemiş
ve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten itibaren de meslekte üç yı
lı
nıdoldurmuş
Sayı
ş
tay meslek mensuplarıarası
nda yargıödeneği açı
sı
ndan
farklı
lı
k meydana getirilmesi eş
itlik ilkesine aykı
rıolduğu gibi, 570
sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin dayanağı
nı oluş
turan
28.11.1996 gün ve 4214 sayı
lıYetki Kanununun amacı
na ve kanunda
öngörülen ilkelere aykı
rıolduğu yolunda ileri sürülen iddiaları
n
Mahkememizce de ciddi bulunarak iptali istenen hükümlerin
Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na ulaşı
lmı
ştı
r.
Açı
klanan nedenlerle Anayasanı
n 152. maddesi ve 2949 sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda
Kanunun 28. maddesi uyarı
nca Mahkememizce bakı
lmakta olan dava
sebebiyle uygulanacak olan 570 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 1 inci maddesiyle değiş
ik “Yüksek Hakimlik Tazminatı
cetvelinin 6 ncıfı
krasıhükmü ile, aynıkararnamenin 3 üncü maddesi
ile değiş
ik 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununun 106 ncı
madde (c ) fı
krasıhükmünün ve yine aynıkararnamenin 14 üncü
maddesinde yer alan “...ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayı
lıKanunun
103 üncü maddesinin son fı
krası
...” ifadesinin, Anayasanı
n eş
itlik
ilkesi ile, Kanun Hükmünde Kararname çı
karma yetkisine iliş
kin 91.
maddesine aykı
rıbulunmasınedenleriyle Anayasaya aykı
rıolduğu
kanaatine ulaş
ı
ldı
ğı
ndan dava dilekçesi ve eklerinin onaylıörneği ile
söz konusu hükümlerin iptali istemiyle itiraz yoluyla Anayasa
Mahkemesine baş
vurulması
na 19.11.1997 tarihinde oybirliği ile karar
verildi.”
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III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin itiraz konusu
kurallarıda içeren 1., 3. ve 14. maddeleri ş
öyledir :
1- “Madde 1- 270 sayı
lı“Yüksek Hakimlik TazminatıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname”nin değişik 1 inci maddesindeki cetvel
aşağı
daki şekilde değiştirilmiş
tir.
“Sı
ra
No

1

2

3

4

Kadro ve Görev Ünvanı

Tazminat
Göstergeleri

Anayasa
Mahkemesi
Baş
kanı
,
Yargı
tay
Başkanı
, Danı
ş
tay Başkanı
, Sayı
ştay Başkanı
ve Uyuşmazlı
k Mahkemesi Baş
kanıile Yargı
tay
Cumhuriyet Baş
savcı
sı
, Danı
ş
tay Başsavcı
sı

15.000

Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Yargı
tay-Danı
ştay
Birinci Başkan Vekilleri, Yargı
tay Cumhuriyet
Başsavcı
sıVekili, Yargı
tay-Danı
ş
tay-Sayı
ş
tay
Daire Baş
kanları
, Adalet Bakanlı
ğıMüsteşarı

8.000

Yargı
tay-Danı
ş
tay-Sayı
ş
tay Üyeleri, Birinci sı
nı
f
Hakim ve Savcı
lar (Birinci sı
nı
f hakim ve
savcı
lardan; Adalet Bakanlı
ğı
nda Bakanlı
k
Yüksek Müş
aviri, Müsteşar Yardı
mcı
sı
, Teftiş
Kurulu Başkanı
, Genel Müdür, A.P.K. Kurulu
Başkanıve Müstakil Daire Başkanı görevini
yapmakta olanlar dahil) ve Sayı
ştay Savcı
sı

7.000

Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş
, bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten
İ
tibaren de meslekte üç yı
lı
nı doldurmuş
Yargı
tay ve Danı
ş
tay Üyeliklerine seçilme
hakkı
nıda kaybetmemiş Bulunan Hakim ve
Savcı
lar

4.500
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Sı
ra
No

Kadro ve Görev Ünvanı

Tazminat
Göstergeleri

5

Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şdiğer Hakim ve Savcı
lar

2.000

6

Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş ve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğı
tarihten itibaren de meslekten altı yı
lı
nı
doldurmuş
, Sayı
ştay Üyeliğine seçilme hakkı
nı
da kaybetmemiş olan Sayı
ş
tay meslek
mensuplarıve Sayı
ş
tay SavcıYardı
mcı
ları

5.500

Birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemiş
ve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ktan sonra meslekte üç yı
lı
nı
tamamlamı
ş Sayı
ştay meslek mensuplarıve
Sayı
ş
tay SavcıYardı
mcı
ları

4.000

Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şdiğer Sayı
ştay meslek
mensuplarıve Sayı
ş
tay SavcıYardı
mcı
ları

2.000”

7

8

2- “Madde 3- 2802 sayı
lı“Hakimler ve Savcı
lar Kanunu”nun 106
ncımaddesi aş
ağı
daki ş
ekilde değiş
tirilmiş
tir.
“Madde 106- Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerden;
a) Anayasa Mahkemesi Başkanı
, Yargı
tay Başkanı
, Danı
ştay
Baş
kanı
, Uyuşmazlı
k Mahkemesi Baş
kanı
, Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
sıve Danı
ş
tay Baş
savcı
sıiçin brüt aylı
klarıtutarı
nı
n % 240 ı
ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylı
k tutarı
nı
n % 150
sinin,
b) Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Yargı
tay - Danı
ştay Birinci
Baş
kan Vekilleri, Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sıVekili, Yargı
tay Danı
ştay Daire Baş
kanları
, Yargı
tay - Danı
ştay Üyeleri ile Adalet
Bakanlı
ğıMüsteş
arıiçin brüt aylı
klarıtutarı
nı
n % 180 i ile bu Kanuna
göre hesaplanacak en yüksek aylı
k tutarı
nı
n % 150 sinin,
c) Diğerleri için brüt aylı
klarıtutarı
nı
n % 175 i ile bu Kanuna
göre hesaplanacak en yüksek aylı
k tutarı
nı
n % 150 sinin
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toplamıkadar ödenek verilir.
Adalet Müfettişlerine, bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek
aylı
k tutarı
nı
n % 30 undan az olmamak üzere brüt aylı
klarıtutarı
nı
n%
40 ı oranı
nda özel hizmet tazminatı ödenir. Ancak Adalet
Müfettişlerine yapı
lacak aylı
k, ek gösterge, yüksek hakimlik tazminatı
ile bu madde uyarı
nca yapı
lacak ödemelerin net tutarı
, yüksek
mahkeme daire başkanı
na yapı
lacak aylı
k, ek gösterge, yüksek
hakimlik tazminatıile ödeneklerin net tutarı
nıgeçemez.
Hakim ve Savcıadayları
na, bu Kanuna göre hesaplanacak en
yüksek aylı
k tutarı
nı
n % 155 i oranı
nda ek ödemede bulunulur.
Bu maddeye göre ödeme yapı
lanlara, ayrı
ca 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanununun “Zam ve Tazminatlar” başlı
klıek maddesi
uyarı
nca ödeme yapı
lmaz. Bu maddeye göre yapı
lacak ödemeler
hakkı
nda aylı
klara iliş
kin hükümler uygulanı
r ve damga vergisi hariç
herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”
3- “Madde 14- 484 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin
Geçici 4 üncü ve 485 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 8
inci maddeleri ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayı
lıKanunun 103 üncü
maddesinin son fı
krasıyürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r.”
B- İ
lgili Yasa Kuralları
a- 2802 sayı
lıYasa’ya 13.7.1993 günlü, 486 sayı
lıKHK’nin 13.
maddesiyle eklenen ilgili Ek Geçici 1. madde şöyledir:
“Ek Geçici Madde 1- Kendi kanunları
nda gerekli değiş
iklik
yapı
lı
ncaya kadar aylı
k, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları
bakı
mı
ndan;
a) Sayı
ştay Baş
kanı
, Daire Başkanları
, üyeleri sı
rası
yla Yargı
tay
Birinci Baş
kanı
, daire baş
kanlarıve üyeleri;
b) Yukarı
dakiler dı
şı
nda kalan Sayı
ş
tay meslek mensuplarıile
Sayı
ş
tay savcıve savcıyardı
mcı
ları
, kı
dem, sı
nı
f ve derecesindeki
birinci sı
nı
f, birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş, ikinci sı
nı
f ve üçüncü sı
nı
f hakim ve
savcı
lar, hakkı
ndaki hükümlere tabidir. Ek göstergelere ilişkin olarak
birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şhakim ve savcı
lar için aranan “Yargı
tay ve
Danı
ştay üyeliklerine seçilme hakkı
nıkaybetmemiş olmak” ş
artı
Sayı
ş
tay meslek mensuplarıile Sayı
ş
tay savcıve savcıyardı
mcı
ları
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için “birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemişolmak” şeklinde
uygulanı
r.
Denetçi yardı
mcı
ları
, hakim ve savcıadaylarıgibi aylı
k ve ek
ödeme alı
rlar.
Devlet MemurlarıKanununun Ek Geçici 7 ve 8 inci maddeleri ve
420 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile kı
smen
değiş
tirilen 418 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü
maddesi ile 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununa eklenen III sayı
lı
Ek Gösterge Cetveli Sayı
ştay meslek mensupları
, Sayı
ş
tay savcı
sıve
savcıyardı
mcı
larıhakkı
nda uygulanmaz.”
b- 570 sayı
lıKHK’nin dayanağı
nıoluşturan 26.11.1996 günlü,
4214 sayı
lıYetki Yasası
’nı
n ilgili 1. maddesi ş
öyledir:
“MADDE 1.- Bu Kanunun amacı
; kamu kurum ve kuruluşları
nda
görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bunları
n emeklilerinin
mal imkanlar ölçüsünde geçmişyı
l kayı
pları
nıgiderebilmek, mali ve
sosyal hakları
nda iyileştirmeler yapmak üzere aşağı
daki kapsam
maddesinde belirtilen çerçeve dahilinde Bakanlar Kuruluna Kanun
Hükmünde Kararname çı
karma yetkisi vermektir.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışöyledir:
1- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
2- “MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir.
Ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere,
Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan
temel haklar, kiş
i haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan
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siyasî haklar ve
düzenlenemez.

ödevler

kanun

hükmünde

kararnamelerle

Yetki kanunu, çı
karı
lacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacı
nı
, kapsamı
nı
, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nıgösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası
, düşürülmesi veya yasama
döneminin bitmesi, belli süre için verilmişolan yetkinin sona ermesine
sebep olmaz.
Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafı
ndan süre bitiminden önce onaylanmasısı
rası
nda, yetkinin son
bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
Sı
kı
yönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaş
kanı
nı
n
Baş
kanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde
kararname çı
karması
na iliş
kin hükümler saklı
dı
r.
Kanun
hükmünde
kararnameler,
Resmî
Gazetede
yayı
mlandı
klarıgün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük
tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
Kararnameler, Resmî Gazetede yayı
mlandı
klarıgün Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur.
Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde
kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve Genel
Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür.
Yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan
kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen
kararnameler bu kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte,
yürürlükten kalkar. Değiş
tirilerek kabul edilen kararnamelerin
değiş
tirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıgün yürürlüğe girer.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince; Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet
SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit
ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
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katı
lmaları
yla 23.12.1997 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralları
yla ilgili yasa kuralları
, dayan ı
lan Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleri, öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla
yapı
lacak başvurular,
mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulayacağıyasa kurallarıile
sı
nı
rlı
dı
r.
Mahkeme’nin Anayasa’ya ayk ı
rı
lı
ğı
nıileri sürdüğü 570 sayı
lı
KHK’nin 3. maddesiyle değiş
tirilen 2802 sayı
lı Yasa’nı
n 106.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c) bendi ile 14. maddesiyle yürürlükten
kaldı
rı
lan 2802 sayı
lıYasa’nı
n 103. maddesinin son fı
krası
nda,
Sayı
ş
tay Denetçilerine ödenecek yargıödeneği ile birlikte adlî, idarî
ve askerî hakim ve savcı
ları
nki de düzenlenmişbulunduğundan bu
kurallara iliş
kin esas incelemenin “Sayı
ştay Denetçileri” ile sı
nı
rlı
olarak yapı
lması
na 18.11.1998 gününde oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- Açı
klama
13.7.1993 günlü, 486 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin
13. maddesiyle 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanunu’na eklenen
ek geçici 1. maddede, kendi kanunları
nda gerekli değişiklik
yapı
lı
ncaya kadar aylı
k, ödenek, malî, sosyal ve diğer özlük hakları
bakı
mı
ndan Sayı
ştay Baş
kanı
, Daire Baş
kanları ve Üyelerinin
sı
rası
yla Yargı
tay Birinci Başkanı
, Daire Başkanlarıve Üyeleri,
bunları
n dı
şı
nda kalan Sayı
ş
tay meslek mensupları
yla Sayı
ştay Savcı
ve yardı
mcı
ları
nı
n kı
dem, sı
nı
f ve derecesindeki birinci sı
nı
f, birinci
sı
nı
fa ayrı
lmı
ş
, ikinci sı
nı
f ve üçüncü sı
nı
f hakim ve savcı
lar
hakkı
ndaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş
tir. İ
tiraz konusu
düzenlemeden önce, 270 sayı
lı “Yüksek Hakimlik Tazminatı
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Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin değişik 1. maddesi
gereğince ödenmesi öngörülen yüksek yargıtazminatı
, 2802 sayı
lı
Yasa’nı
n ek geçici 1. maddesinde belirlenen sistem içinde Sayı
ştay
meslek mensuplarıile savcıve yardı
mcı
ları
na da verilmekte idi.
Ancak, 270 sayı
lıKHK’nin değişik 1. maddesinde kimlere ne miktarda
yüksek yargıtazminatıverileceğine ilişkin cetvel 20.3.1997 günlü, 570
sayı
lıKHK’nin 1. maddesiyle değiş
tirilmiş
, Yargı
tay Başkanı
, daire
başkanları
, üyeleri ve birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şdiğer hakim ve savcı
lar
için belirlenen yüksek yargıtazminatıSayı
ş
tay Başkanı
, daire
başkanları
, üyeleri ve birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şdiğer Sayı
ştay meslek
mensuplarıve savcıyardı
mcı
ları
na da aynımiktarda verileceği
öngörülmüş, buna karş
ı
lı
k, cetvelin itiraz konusu (6) sı
ra nolu
bendinde “birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten itibaren
de meslekte altıyı
lı
nıdoldurmuş
, Sayı
ştay Üyeliğine seçilme hakkı
nı
da kaybetmemiş olan Sayı
ştay meslek mensupları ve savcı
yardı
mcı
ları
”na birinci sı
nı
f hakim ve savcı
lar için öngörülen yüksek
yargıtazminatıverilmeyerek farklı
lı
k yaratı
lmı
ş
tı
r. Yüksek yargı
tazminatıcetvelinin (3) sı
ra nolu bendinde, “birinci sı
nı
f hakim ve
savcı
lar” için 7000 tazminat göstergesi, itiraz konusu (6) sı
ra nolu
bentde sayı
lan Sayı
ş
tay meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
larıiçin
ise 5500 gösterge rakamısaptanmı
ştı
r.
2- 570 sayı
lıKHK’nin 1. Maddesiyle Değiş
tirilen 270 sayı
lı
KHK’nin 1. Maddesindeki Cetvelin (6) Sı
ra No’lu Bendinin
İ
ncelenmesi
a- Anayasa’nı
n 91. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, 28.11.1996 günlü, 4214 sayı
lıYetki Kanunu’yla,
kamu kurum ve kuruluş
ları
nda görevli memurlar ve diğer kamu
görevlilerinin malî ve sosyal hakları
nda iyileş
tirmeler yapmak üzere
yürütme organı
na KHK çı
kartma yetkisi verildiğini, oysa, itiraz konusu
kuralla kamu personelinin malî ve sosyal hakları
nda iyileştirme
yapı
lmayarak Yetki Yasası
’nı
n amacı
nı
n dı
şı
na çı
kı
ldı
ğı
nı
, bunun da
Anayasa’nı
n 91. maddesine aykı
rıolduğunu ileri sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 91. maddesinin birinci fı
krası
nda TBMM’nin,
Bakanlar Kurulu’na KHK çı
karma yetkisi verebileceği belirtildikten
sonra ikinci fı
krası
nda, çı
karı
lacak KHK’nin amacı
nı
n, kapsamı
nı
n
ilkelerinin kullanma süresinin ve bu süre içinde birden fazla
kararname çı
karı
lı
p
çı
karı
lmayacağı
nı
n dayanağı olan yetki
kanununda gösterilmesinin zorunlu olduğu öngörülmüş
tür. KHK’lerle
dayandı
klarıyetki yasasıarası
nda sı
kıbir bağvardı
r. KHK’lerin konu,
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amaç, kapsam ve ilkeler yönünden dayandı
klarıyetki yasasıile
Anayasa’ya uygun olmasıgerekir.
570 sayı
lıKHK’nin dayanağıolan 28.11.1996 günlü ve 4214
sayı
lıYetki Kanunu’nun “Amaç” başlı
klı1. maddesinde, “Bu Kanunun
amacı
; kamu kurum ve kuruluşları
nda görevli memurlar ve diğer
kamu görevlileri ile bunları
n emeklilerinin malî imkanlarıölçüsünde
geçmiş yı
l kayı
pları
nıgiderebilmek, malî ve sosyal hakları
nda
iyileş
tirmeler yapmak üzere aş
ağı
daki kapsam maddesinde belirtilen
çerçeve dahilinde Bakanlar Kurulu’na “Kanun Hükmünde Kararname”
çı
karma yetkisi vermektir” denilmektedir. “Kapsam” baş
lı
klı 2.
maddesinde ise, 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanunu ile 270
sayı
lıKHK’ye yer verilmektedir.
Buna göre, 570 sayı
lı KHK’nin 1. maddesiyle yeniden
düzenlenen 270 sayı
lıKHK’nin 1. maddesindeki Yüksek Hakimlik
TazminatıCetveli’nin itiraz konusu (6) nolu bendinde sayı
lan Sayı
ştay
meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
larıiçin daha önce 486 sayı
lı
KHK’de 5000 olan yüksek hakimlik tazminatıgösterge rakamı5500’e
çı
karı
lmı
ştı
r. Her ne kadar sözkonusu Sayı
ş
tay meslek mensuplarıve
savcıyardı
mcı
ları
nı
n tazminatlarıkı
dem, sı
nı
f ve derecelerindeki
hakim ve savcı
lara uygulanan 7000 gösterge rakamı
na
yükseltilmemişse de az da olsa bir iyileştirme yapı
lmı
şolduğu açı
ktı
r.
Bu nedenle, 4214 sayı
lıYetki Kanunu’nda belirtilen amaca aykı
rı
olarak malî ve sosyal haklarda iyileştirme yapı
lmadı
ğısavıyerinde
görülmemiş
tir. İ
tirazı
n bu yönden reddi gerekir.
b- Anayasa’nı
n 10. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, baş
vuru dilekçesinde, birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şve bu
sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten itibaren de meslekte altıyı
lı
nıdoldurmuş
,
Sayı
ş
tay üyeliğine seçilme hakkı
nıda kaybetmemişolan Sayı
ştay
meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
larıiçin öngörülen yüksek
hakimlik tazminatıgöstergesinin saptanması
nda, 2802 sayı
lıYasa’nı
n
ek geçici 1. maddesinin gözetilmemesi sonucu diğer Sayı
ş
tay meslek
mensupları ve savcı yardı
mcı
ları ile bunlar arası
nda farklı
lı
k
yaratı
ldı
ğı
nı
, bunun da Anayasa’nı
n 10. maddesindeki “eş
itlik ilkesi”ne
aykı
rıolduğunu ileri sürmüştür.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kiş
iye, aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
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makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar” denilmektedir.
Buna göre yasaları
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrı
lı
ğıgözetilmeyecek
ve bu nedenlerle eşitsizliğe yol açı
lmayacaktı
r. Bu ilkeyle, birbirlerinin
aynıdurumunda olanlara ayrıkuralları
n uygulanmasıve ayrı
calı
klıkişi
ve toplulukları
n yaratı
lması engellenmektedir. Yasa önünde eş
itlik,
herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez.
Durum ve konumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için
değiş
ik kurallarıve değiş
ik uygulamalarıgerektirebilir. Aynıhukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle
yeniden düzenlenen yüksek hakimlik tazminatıgösterge cetvelinin 1,
3 ve 8 nolu bentlerinde Sayı
ştay Baş
kanı
na, daire baş
kanları
na,
üyelerine, birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şdiğer Sayı
ştay meslek mensuplarıve
savcıyardı
mcı
ları
na sı
rası
yla, Yargı
tay Birinci Başkanı
, daire
başkanları
, üyeleri ve birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şdiğer hakim ve savcı
lara
verilen yüksek hakimlik tazminatı kadar tazminat
ödenmesi
öngörülmüştür. Ancak, cetvelin itiraz konusu (6) nolu bendinde,
“birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş ve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten itibaren de
meslekte altıyı
lı
nıdoldurmuşSayı
ştay üyeliğine seçilme hakkı
nıda
kaybetmemişolan Sayı
ş
tay meslek mensuplarıve Sayı
ştay savcı
yardı
mcı
ları
”na, cetvelin (3) nolu bendinde yer alan “birinci sı
nı
f
hakim ve savcı
lar” için saptanmı
ş 7000 gösterge yerine, 5500
gösterge karş
ı
lı
ğıtazminat ödenmesi benimsenmiştir. Böylece, bir
kı
sı
m Sayı
ştay meslek mensubu ve savcıyardı
mcı
larıiçin 2802
sayı
lıYasa’nı
n ek geçici 1. maddesine göre kı
dem, sı
nı
f ve
derecesindeki hakim ve savcı
lar kadar yüksek hakimlik tazminatı
alabilme olanağısağlanmı
şken, (6) nolu bentte sayı
lan meslek
mensuplarıve savcıyardı
mcı
ları
na kı
dem, sı
nı
f ve derecesindeki
hakim ve savcı
ya verilen tazminattan daha az tazminat verilmesi
öngörülmüştür. Böylece Sayı
ştay meslek mensuplarıile savcıve
yardı
mcı
ları
nı
n bir bölümü için emsali kı
dem, sı
nı
f ve derecesindeki
hakim ve savcı
ları
n yüksek hakimlik tazminatıesas alı
ndı
ğıhalde, bir
bölümü için farklı düzenleme getirilmesi Anayasa’nı
n 10.
maddesindeki eşitlik ilkesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Mustafa BUMİ
N bu görüşlere katı
lmamı
ş
tı
r.
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3- 570 sayı
lıKHK’nin 3. Maddesiyle Değiş
tirilen 2802 Sayı
lı
Hakimler ve Savcı
lar Kanunu’nun 106. Maddesinin Birinci Fı
krası
nı
n(
c ) Bendi ile 14. Maddesinde Yer Alan “... ile 24.2.1983 tarih ve 2802
sayı
lıKanun’un 103. maddesinin son fı
krası
...” İ
baresi Yönünden
İ
nceleme
a- İ
tiraz Konusu Kuralları
n Anlam ve Kapsamı
2802 Sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanunu’nun 15. maddesine
eklenen fı
krada, “birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş, bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten
itibaren de meslekte altıyı
lı
nıdoldurmuş, Yargı
tay ve Danı
ştay
Üyeliklerine seçilme hakkı
nıda yitirmemişHakim ve Savcı
lar birinci
sı
nı
f olurlar” denilmekte, 570 sayı
lıKHK’nin itiraz konusu 14.
maddesiyle yürürlükten kaldı
rı
lan 2802 sayı
lı Yasa’nı
n 103
maddesinin son fı
krası
nda ise, birinci sı
nı
f hakimlerin Yargı
tay ve
Danı
ştay üyeliklerine sağlanan her türlü hak ve ödemelerden
yararlanacaklarıbelirtilmektedir.
570 sayı
lıKHK’nin 14. maddesiyle 2802 sayı
lıKanunun 103.
maddesinin son fı
krası
ndaki birinci sı
nı
f hakimlerin, üyelere sağlanan
her türlü hak ve ödemelerden yararlanacaklarıkuralıyürürlükten
kaldı
rı
lmı
ş
, 3. maddesiyle yapı
lan
değişiklikle de birinci sı
nı
f
hakimlere Yargı
tay ve Danı
ş
tay üyelerine verilen yargıödeneğinden
%5 oranı
nda daha az ödenek verilmesi öngörülmüştür.
b- Anayasa’nı
n 10. ve 91. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, itiraz konusu kurallarla birinci sı
nı
f hakim ve
savcı
ları
n yargı ödeneğinin üyelere göre %5 oranı
nda daha az
saptanmı
şolması
nı
n hak kaybı
na yol açtı
ğı
nı
, birinci sı
nı
f hakim ve
savcı
lar gibi yargıödeneği alan Sayı
ş
tay meslek mensupları
nı
n da
bundan olumsuz etkilendiğini, bu uygulamanı
n eşitlik ilkesine aykı
rı
olduğunu, KHK’nin dayanağıolan 4214 Sayı
lıYetki Kanunu’nun
amacı
na aykı
rıolarak özlük hakları
nı
n kötüleştirildiğini bu nedenle
de Anayasa’nı
n 91. maddesine aykı
rıolduğunu ileri sürmüştür.
2802 sayı
lıKanunun Ek geçici 1. maddesine göre, Sayı
ştay
üyelerinin Yargı
tay üyeleri gibi yargıödeneği almalarıdiğer Sayı
ştay
denetçileri ile bunlar arası
nda bir farklı
lı
ğı
n doğması
na yol
açmaktadı
r. Ancak, Sayı
ş
tay üyeleriyle, birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şve bu
sı
nı
fa ayrı
ldı
ğı tarihten itibaren de meslekte altıyı
lı
nıdoldurmuş
,
Sayı
ş
tay üyeliğine seçilme hakkı
nıda kaybetmemişolan Sayı
ş
tay
denetçilerinin hukuksal konumlarıfarklı
dı
r. Bu nedenle, 570 sayı
lı
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KHK’nin 3. ve 14. maddeleriyle 2802 Sayı
lıHakimler ve Savcı
lar
Kanununda yapı
lan değiş
iklikler sonucu, birinci sı
nı
f hakim ve savcı
lar
ile Yargı
tay ve Danı
ştay üyeleri arası
nda yargıödeneği yönünden
%5’lik fark yaratı
lmasıve bunun Sayı
ştay Denetçilerini de etkilemesi
Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaz.
Öte yandan, birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş ve bu tarihten itibaren
meslekte altıyı
lı
nıdoldurmuşSayı
ş
tay meslek mensupları
na verilen
yargıödeneği, aynıkı
dem sı
nı
f ve derecesindeki birinci sı
nı
f hakim ve
savcı
lara verilen ödenek kadar
olduğundan, sonuçta
bir
iyileş
tirmenin yapı
lmasınedeniyle 570 sayı
lıKHK’nin dayanağıolan
4214 sayı
lıYetki Kanunu’nun amacı
na aykı
rıolarak mali haklarda bir
kayba yol açı
ldı
ğı
ndan söz edilemez. Birinci sı
nı
f hakim ve savcı
lar
için öngörülen iyileş
tirme aynısı
nı
f ve kı
demdeki Sayı
ştay denetçileri
içinde geçerlidir. Bu nedenle, itiraz konusu düzenlemeler Yetki
Kanunu’nun amacı
na ve dolayı
sı
yla Anayasa’nı
n 91. maddesine
aykı
rıdeğildir. İ
stemin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
20.3.1997 günlü, 570 sayı
lı “Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileri ile İ
lgili BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin;
A- 1. maddesiyle değiştirilen 270 sayı
lıYüksek Hakimlik
TazminatıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin değişik 1.
maddesindeki cetvelin 6 Sı
ra No’lu bendinin Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, Mustafa BUMİ
N’in karşı
oyu ve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- 3. maddesiyle değiş
tirilen 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar
Kanunu’nun 106. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c) bendinin “Sayı
ştay
denetçileri” yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- 14. maddesinde yer alan “...ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayı
lı
Kanunun 103 üncü maddesinin son fı
krası
...” ifadesinin “Sayı
ştay
denetçileri” yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
D- Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fı
kralarıgereğince
Kararname’nin birinci maddesindeki cetvelin 6 Sı
ra No’lu bendinin
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iptali nedeniyle meydana gelen hukuksal boşluk kamu yararı
nıihlâl
edici nitelikte görüldüğünden, İ
PTAL HÜKMÜNÜN KARARIN RESMİ
GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY
SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE, 18.11.1998
gününde karar verildi.

Baş
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Üye
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/70
: 1998/72

570 sayı
lı“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İ
lgili Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lması
na
Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 1. maddesiyle değiştirilen 270
sayı
lıYüksek Hakimlik Tazminatı Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname’nin değiş
ik 1. maddesindeki cetvelin 6 sı
ra nolu bendinin
iptaline iliş
kin çokluk görüşüne aş
ağı
da açı
klanan nedenlerle
katı
lmı
yorum.
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İ
tiraz konusu kuralla, “Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğı
tarihten itibaren de meslekte altıyı
lı
nıdoldurmuş
, Sayı
ştay üyeliğine
seçilme hakkı
nıda kaybetmemişolan Sayı
ştay meslek mensuplarıve
Sayı
ş
tay savcıyardı
mcı
ları5.500” tazminat almaya hak sahibi
sayı
lmı
ş
, başvuru kararı
nda da, emsali diğer hakim ve savcı
larla
Sayı
ş
tay meslek mensuplarıarası
nda “yargıödeneği” açı
sı
ndan
farklı
lı
k yaratı
ldı
ğıileri sürülerek Anayasa’nı
n 10. ve 91. maddeleri
uyarı
nca kuralı
n iptali istenilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye,
aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar” denilmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin pekçok karar ı
nda açı
klandı
ğıgibi, 10.
maddede yer alan “eş
itlik ilkesi” herkesin her yönden aynıkurallara
bağlıolacağıanlamı
na gelmez. Bu yasak, biribirinin aynıdurumda
olanlara ayrı kuralları
n uygulanması
nı ve ayrı
calı
klı kişi ve
toplulukları
n yaratı
lması
nıengellemektedir. Kimi yurttaşları
n haklıbir
nedene dayanı
larak değişik kurallara bağlıtutulmaları
, eşitlik ilkesine
aykı
rı
lı
k oluş
turmaz. Durum ve konumları
ndaki özellikler nedeniyle
kimi kişi ya da topluluklar için farklıkurallar getirilebilir. Anayasa’nı
n
amaçladı
ğıeş
itlik eylemli değil hukuksal eş
itliktir. Ayrıhukuksal
durumda olanlar için ayrıkurallar getirilmesi halinde eşitlik ilkesi
zedelenmez. Durumları
ndaki değiş
ikliğin doğurduğu zorunluluklar,
kamu yararıya da baş
kaca haklınedenlerle yasalarda farklıkurallar
getirilmesi eş
itliğe aykı
rı
lı
k teşkil etmez.
İ
tiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eş
itlik
ilkesine aykı
rıolduğunun saptanabilmesi için öncelikle Sayı
ştay
meslek mensuplarıile hakim ve savcı
ları
n aynıhukuksal statüde olup
olmadı
ğı
nı
n irdelenmesi gerekir.
Anayasa Mahkemesi’nin 11.7.1991 günlü, Esas: 1990/39,
Karar: 1991/21 sayı
lıkararı
nda da açı
klandı
ğıgibi, Sayı
ştay’ı
n
Anayasa’nı
n yargıbölümünde yer almı
şolması
, onun yüksek yargı
yeri olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir. Anayasa’nı
n “yargı
”
bölümünün
“Genel hükümler” baş
lı
ğı
nı taşı
yan I. ayı
rı
mı
;
mahkemelerin bağı
msı
zlı
ğı
nı
, hakimlik ve savcı
lı
k güvencesini,
hakimlik ve savcı
lı
k mesleğini, mahkemelerin kuruluşunu ve türlerini,
“yüksek Mahkemeler” baş
lı
ğı
nıtaş
ı
yan II. ayı
rı
mıda; Anayasa
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Mahkemesi ile Yargı
tay, Danı
ştay, Askeri Yargı
tay, Askeri Yüksek
İ
dare Mahkemesi ve Uyuş
mazlı
k Mahkemesini düzenlemektedir.
Anayasa’da yüksek yargıorganlarıve yargı düzenleri, tek tek
sayı
lmı
şSayı
ş
tay, yüksek yargıorganlarıarası
nda ve herhangi bir
yargı düzeni içinde gösterilmemiş
tir. Nitekim, Sayı
ş
tay, yargı
bölümünün genel hükümleri ile hakim ve savcı
larıve yüksek
mahkemeleri düzenleyen bölümünde değil, idari bir kuruluş olan
Hakimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu’ndan sonra gelen diğer ayı
rı
mda
yer almaktadı
r.
Anayasa’nı
n 160. maddesine göre Sayı
ştay, genel ve katma
bütçeli idarelerin gelir ve giderlerini ve malları
nıTBMM adı
na
denetlemek ve mali yönetimin belirli
görevlerinin hesapları
nı
yasası
nda gösterilen kendi özgü yöntemlerle incelemekle görevlidir.
Denetleme ve sorumluları
n hesapları
nıkesin hükme bağlama TBMM
adı
na yapı
lmaktadı
r. Bu nedenle, Sayı
ştay’ı
n yargıorganıolarak
nitelendirilmesi ve meslek mensupları
nı
n da hakim veya savcıolarak
kabulü olanaklıdeğildir.
Sayı
ştay meslek mensupları
nı
n hakim ve savcı
larla özdeş
durumda olmamalarınedeniyle, hakları
nda hakim ve savcı
lardan
farklıbiçimde tazminat göstergesi düzenlenmesinde Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rı
lı
k söz konusu değildir.
Öte yandan, itiraz konusu kuralla, Sayı
ştay meslek
mensupları
nı
n mali hakları
nda hakim ve savcı
ları
n mali hakları
na
oranla daha az iyileştirme yapı
ldı
ğıgerekçesiyle bu kuralı
n 4214
sayı
lıYetki Kanunu’nun, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin ve
bunları
n emeklilerinin mali ve sosyal hakları
nda iyileştirmeler
yapı
lması
nıöngören “amaç” başlı
klı1. maddesine aykı
rıolduğu da
kabul edilemez.
Açı
klanan nedenlerle, iptal isteminin reddi gerekeceği oyu ile
itiraz konusu kuralı
n iptaline ilişkin çokluk görüşüne katı
lmı
yorum.

Üye
Mustafa BUMİ
N
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/71
: 1998/73
: 18.11.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 1. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 20.3.1997 günlü, 570 sayı
lı“Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlileri ile İ
lgili BazıKanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin,
- 1. maddesiyle değiştirilen 270 sayı
lı “Yüksek Hakimlik
TazminatıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin değişik 1.
maddesindeki cetvelin 7 Sı
ra No’lu bendinin,
- 3. maddesiyle değiş
tirilen 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar
Kanununun 106. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (C ) bendinin,
- 14. maddesinde yer alan “... ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayı
lı
Kanunun 103 üncü maddesinin son fı
krası
...” ibaresinin,
Anayasa’nı
n 10. ve 91. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
570 sayı
lı“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İ
lgili Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lması
na
Dair Kanun Hükmünde Kararname”de birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini
kaybetmemiş ve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ktan sonra meslekte üç yı
lı
nı
tamamlamı
ş, Sayı
ş
tay meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
larıiçin
öngörülen “Yüksek Hakimlik Tazminatı
” ile “YargıÖdeneği”nin eksik
ödenmesine iliş
kin işlemlerin iptali için açı
lan davada Mahkeme, itiraz
konusu kurallara yönelik Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nıciddi bularak
iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru gerekçesi şöyledir :
“Birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemiş ve bu sı
nı
fa
ayrı
ldı
ktan sonra meslekte üç yı
lı
nıtamamlamı
ş Sayı
ştay Uzman
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Denetçisi Kenan Tepe ve arkadaşlarıtarafı
ndan Yüksek Hakimlik ve
Yargıödeneğinin ödenmesine iliş
kin iş
lemler ile 570 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle değişik Yüksek Hakimlik
TazminatıCetvelinin 7 nci fı
krasıhükmü ile, aynıKararnamenin 3
üncü maddesi ile değiş
ik 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununun
106 ncımadde (c ) fı
krasıhükmünün ve yine aynıKararnamenin 14
üncü maddesinde yer alan “...ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayı
lı
Kanunun 103 üncü maddesinin son fı
krası
...” ibaresinin iptali istemiyle
TC Sayı
ş
tay Başkanlı
ğı
na karş
ı açı
lan davada uyuşmazlı
ğı
n
çözümünde uygulanacak olan 570 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerinin gerek Mahkememizce Anayasaya ayk ı
rı
görülmesi gerekse davacı
nı
n ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
lmasıüzerine işin gereği görüş
üldü:
Uyuş
mazlı
k
Yüksek
Hakimlik
ödenmesinden kaynaklanmaktadı
r.

ve

Yargı ödeneğinin

13.7.1993 gün ve 486 sayı
lıKHK’nin 13 üncü maddesiyle, 2802
sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununa eklenen ek geçici 1 inci madde
ile kendi kanunları
nda gerekli değişiklik yapı
lı
ncaya kadar aylı
k, mali,
sosyal ve diğer özlük haklarıbakı
mı
ndan, Sayı
ştay Başkanı
, Daire
Baş
kanları
, Üyeleri sı
rası
yla Yargı
tay Birinci Baş
kanı
, Daire
Baş
kanlarıve Üyeleri, bunları
n dı
şı
nda kalan Sayı
ş
tay Meslek
Mensupları
yla Sayı
ş
tay Savcıve SavcıYardı
mcı
ları
, kı
dem, sı
nı
f ve
derecesindeki birinci sı
nı
f, birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş
, ikinci sı
nı
f ve üçüncü
sı
nı
f hakim ve savcı
lar hakkı
ndaki hükümlere tabi olacağıhüküm
altı
na alı
nmı
ş
tı
r.
28.11.1996 gün ve 4214 sayı
lı Yetki Kanununa dayalı
20.3.1997 gün ve 570 sayı
lıMemurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile
İ
lgili BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik
Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 1 inci
maddesi ile 270 sayı
lıYüksek Hakimlik TazminatıHakkı
nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin değiş
ik 1 inci maddesindeki cetvelde
yapı
lan değiş
iklikle, “Birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemişve
bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ktan sonra meslekte üç yı
lı
nıdoldurmuş
, Sayı
ştay
meslek mensuplarıve Sayı
ştay savcıyardı
mcı
ları
”na cetvelin 7 nci
sı
rası
nda yer verilerek 4000 gösterge üzerinden Yüksek Hakimlik
tazminatıödeneceği öngörülmüş
tür.
570 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü
maddesiyle, 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununun 103 üncü
maddesinin sonuna 3825 sayı
lıYasanı
n 5 inci maddesiyle eklenen
338

son fı
kra hükmü yürürlükten kaldı
rı
larak bu düzenlemeye paralel
olarak kararnamenin 3 üncü maddesiyle 2802 sayı
lıHakimler ve
Savcı
lar Kanununun 106 ncı maddesi yeniden düzenlenerek
maddenin (c) fı
krası
nda “Diğerleri için brüt aylı
klarıtutarı
nı
n % 175 ile
bu kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylı
k tutarı
nı
n % 150 sinin
toplamıkadar ödenek verilir hükmü getirilmiştir.
486 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesiyle
2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununa eklenen Ek geçici 1 inci
madde hükmü halen yürürlükte olduğundan iptali istenen 570 sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararnamenin söz konusu hükümleri ile “Birinci
sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemiş ve meslekte üç yı
lı
nı
doldurmuşhakim ve savcı
lar” ile “Birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini
kaybetmemişve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten itibaren de meslekte üç
yı
lı
nıdoldurmuşSayı
ştay meslek mensuplarıarası
nda yargıödeneği
açı
sı
ndan farklı
lı
k meydana getirilmesi eş
itlik ilkesine aykı
rıolduğu
gibi, 570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin dayanağı
nıoluş
turan
28.11.1996 gün ve 4214 sayı
lıYetki Kanununun amacı
na ve kanunda
öngörülen ilkelere aykı
rıolduğu yolunda ileri sürülen iddiaları
n
Mahkememizce de ciddi bulunarak iptali istenen hükümlerin
Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na ulaşı
lmı
ştı
r.
Açı
klanan nedenlerle Anayasanı
n 152. maddesi ve 2949 sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda
Kanunun 28. maddesi uyarı
nca Mahkememizce bakı
lmakta olan dava
sebebiyle uygulanacak olan 570 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 1 inci maddesiyle değiş
ik “Yüksek Hakimlik Tazminatı
cetvelinin 7 nci fı
krasıhükmü ile, aynıkararnamenin 3 üncü maddesi
ile değiş
ik 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununun 106 ncı
madde (c ) fı
krasıhükmünün ve yine aynıkararnamenin 14 üncü
maddesinde yer alan “...ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayı
lıKanunun
103 üncü maddesinin son fı
krası
...” ifadesinin, Anayasanı
n eş
itlik
ilkesi ile, Kanun Hükmünde Kararname çı
karma yetkisine iliş
kin 91.
maddesine aykı
rıbulunmasınedenleriyle Anayasaya aykı
rıolduğu
kanaatine ulaş
ı
ldı
ğı
ndan dava dilekçesi ve eklerinin onaylıörneği ile
söz konusu hükümlerin iptali istemiyle itiraz yoluyla Anayasa
Mahkemesine baş
vurulması
na 19.11.1997 tarihinde oybirliği ile karar
verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
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570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin itiraz konusu
kurallarıda içeren 1., 3. ve 14. maddeleri ş
öyledir :
1- “Madde 1- 270 sayı
lı“Yüksek Hakimlik TazminatıHakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname”nin değişik 1 inci maddesindeki cetvel
aşağı
daki şekilde değiştirilmiş
tir.
“Sı
ra
No
Kadro ve Görev Ünvanı
1

Tazminat
Göstergeleri

Anayasa Mahkemesi Baş
kanı
, Yargı
tay Başkanı
,
Danı
ştay Başkanı
, Sayı
ş
tay Baş
kanı ve
Uyuşmazlı
k Mahkemesi Baş
kanıile Yargı
tay
Cumhuriyet Baş
savcı
sı
, Danı
ş
ta Baş
savcı
sı

15.000

Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Yargı
tay-Danı
ştay
Birinci Başkan Vekilleri,Yargı
tay Cumhuriyet
Başsavcı
sı Vekili, Yargı
tay-Danı
ş
tay-Sayı
ş
tay
Daire Baş
kanları
, Adalet Bakanlı
ğıMüsteşarı

8.000

Yargı
tay-Danı
ş
tay-Sayı
ş
tay Üyeleri, Birinci sı
nı
f
Hakim ve Savcı
lar (Birinci sı
nı
f hakim ve
savcı
lardan; Adalet Bakanlı
ğı
nda Bakanlı
k
Yüksek Müş
aviri, Müsteş
ar Yardı
mcı
sı
, Teftiş
Kurulu Başkanı
, Genel Müdür, A.P.K. Kurulu
Başkanıve Müstakil Daire Başkanıgörevini
yapmakta olanlar dahil) ve Sayı
ştay Savcı
sı

7.000

Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş
, bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten
itibaren de meslekte üç yı
lı
nıdoldurmuşYargı
tay
ve Danı
ştay Üyeliklerine seçilme hakkı
nıda
kaybetmemişbulunan Hakim ve Savcı
lar

4.500

5

Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şdiğer Hakim ve Savcı
lar

2.000

6

Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş ve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğı
tarihten itibaren de meslekten altı yı
lı
nı
doldurmuş
, Sayı
ş
tay Üyeliğine seçilme hakkı
nı
da kaybetmemiş Olan Sayı
ş
tay meslek

2

3

4
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mensuplarıve Sayı
ş
tay SavcıYardı
mcı
ları

7

8

5.500

Birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemiş
ve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ktan sonra meslekte üç yı
lı
nı
tamamlamı
ş Sayı
ş
tay meslek mensuplarıve
Sayı
ş
tay SavcıYardı
mcı
ları

4.000

Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş diğer Sayı
ştay meslek
mensuplarıve Sayı
ştay SavcıYardı
mcı
ları

2.000”

2- “Madde 3- 2802 sayı
lı“Hakimler ve Savcı
lar Kanunu”nun 106
ncımaddesi aş
ağı
daki ş
ekilde değiş
tirilmiş
tir.
“Madde 106- Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerden;
a) Anayasa Mahkemesi Başkanı
, Yargı
tay Başkanı
, Danı
ştay
Baş
kanı
, Uyuşmazlı
k Mahkemesi Baş
kanı
, Yargı
tay Cumhuriyet
Baş
savcı
sıve Danı
ş
tay Baş
savcı
sıiçin brüt aylı
klarıtutarı
nı
n % 240 ı
ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylı
k tutarı
nı
n % 150
sinin,
b) Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Yargı
tay - Danı
ştay Birinci
Baş
kan Vekilleri, Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı
sıVekili, Yargı
tay Danı
ştay Daire Baş
kanları
, Yargı
tay - Danı
ştay Üyeleri ile Adalet
Bakanlı
ğıMüsteş
arıiçin brüt aylı
klarıtutarı
nı
n % 180 i ile bu Kanuna
göre hesaplanacak en yüksek aylı
k tutarı
nı
n % 150 sinin,
c) Diğerleri için brüt aylı
klarıtutarı
nı
n % 175 i ile bu Kanuna
göre hesaplanacak en yüksek aylı
k tutarı
nı
n % 150 sinin
toplamıkadar ödenek verilir.
Adalet Müfettişlerine, bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek
aylı
k tutarı
nı
n % 30 undan az olmamak üzere brüt aylı
klarıtutarı
nı
n%
40 ı oranı
nda özel hizmet tazminatı ödenir. Ancak Adalet
Müfettişlerine yapı
lacak aylı
k, ek gösterge, yüksek hakimlik tazminatı
ile bu madde uyarı
nca yapı
lacak ödemelerin net tutarı
, yüksek
mahkeme daire başkanı
na yapı
lacak aylı
k, ek gösterge, yüksek
hakimlik tazminatıile ödeneklerin net tutarı
nıgeçemez.
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Hakim ve Savcıadayları
na, bu Kanuna göre hesaplanacak en
yüksek aylı
k tutarı
nı
n % 155 i oranı
nda ek ödemede bulunulur.
Bu maddeye göre ödeme yapı
lanlara, ayrı
ca 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanununun “Zam ve Tazminatlar” başlı
klıek maddesi
uyarı
nca ödeme yapı
lmaz. Bu maddeye göre yapı
lacak ödemeler
hakkı
nda aylı
klara iliş
kin hükümler uygulanı
r ve damga vergisi hariç
herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”
3- “Madde 14- 484 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin
Geçici 4 üncü ve 485 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 8
inci maddeleri ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayı
lıKanunun 103 üncü
maddesinin son fı
krasıyürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r.”
B- İ
lgili Yasa Kuralları
a- 2802 sayı
lıYasa’ya 13.7.1993 günlü, 486 sayı
lıKHK’nin 13.
maddesiyle eklenen ilgili Ek Geçici 1. madde şöyledir:
“Ek Geçici Madde 1- Kendi kanunları
nda gerekli değiş
iklik
yapı
lı
ncaya kadar aylı
k, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları
bakı
mı
ndan;
a) Sayı
ştay Baş
kanı
, Daire Başkanları
, üyeleri sı
rası
yla Yargı
tay
Birinci Baş
kanı
, daire baş
kanlarıve üyeleri;
b) Yukarı
dakiler dı
şı
nda kalan Sayı
ş
tay meslek mensuplarıile
Sayı
ş
tay savcıve savcıyardı
mcı
ları
, kı
dem, sı
nı
f ve derecesindeki
birinci sı
nı
f, birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş, ikinci sı
nı
f ve üçüncü sı
nı
f hakim ve
savcı
lar, hakkı
ndaki hükümlere tabidir. Ek göstergelere ilişkin olarak
birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şhakim ve savcı
lar için aranan “Yargı
tay ve
Danı
ştay üyeliklerine seçilme hakkı
nıkaybetmemiş olmak” ş
artı
Sayı
ş
tay meslek mensuplarıile Sayı
ş
tay savcıve savcıyardı
mcı
ları
için “birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemişolmak” şeklinde
uygulanı
r.
Denetçi yardı
mcı
ları
, hakim ve savcıadaylarıgibi aylı
k ve ek
ödeme alı
rlar.
Devlet MemurlarıKanununun Ek Geçici 7 ve 8 inci maddeleri ve
420 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile kı
smen
değiş
tirilen 418 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü
maddesi ile 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununa eklenen III sayı
lı
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Ek Gösterge Cetveli Sayı
ştay meslek mensupları
, Sayı
ş
tay savcı
sıve
savcıyardı
mcı
larıhakkı
nda uygulanmaz.”
b- 570 sayı
lıKHK’nin dayanağı
nıoluşturan 26.11.1996 günlü,
4214 sayı
lıYetki Yasası
’nı
n ilgili 1. maddesi ş
öyledir:
“MADDE 1.- Bu Kanunun amacı
; kamu kurum ve kuruluşları
nda
görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bunları
n emeklilerinin
mal imkanlar ölçüsünde geçmişyı
l kayı
pları
nıgiderebilmek, mali ve
sosyal hakları
nda iyileştirmeler yapmak üzere aşağı
daki kapsam
maddesinde belirtilen çerçeve dahilinde Bakanlar Kuruluna Kanun
Hükmünde Kararname çı
karma yetkisi vermektir.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışöyledir:
1- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
2- “MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir.
Ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere,
Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan
temel haklar, kiş
i haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez.
Yetki kanunu, çı
karı
lacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacı
nı
, kapsamı
nı
, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nıgösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası
, düşürülmesi veya yasama
döneminin bitmesi, belli süre için verilmişolan yetkinin sona ermesine
sebep olmaz.
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Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafı
ndan süre bitiminden önce onaylanmasısı
rası
nda, yetkinin son
bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
Sı
kı
yönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaş
kanı
nı
n
Baş
kanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde
kararname çı
karması
na iliş
kin hükümler saklı
dı
r.
Kanun
hükmünde
kararnameler,
Resmî
Gazetede
yayı
mlandı
klarıgün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük
tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
Kararnameler, Resmî Gazetede yayı
mlandı
klarıgün Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur.
Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde
kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve Genel
Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür.
Yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan
kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen
kararnameler bu kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte,
yürürlükten kalkar. Değiş
tirilerek kabul edilen kararnamelerin
değiş
tirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıgün yürürlüğe girer.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince; Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet
SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit
ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 23.12.1997 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralları
yla ilgili yasa kuralları
, dayan ı
lan Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleri, öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
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A- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla
yapı
lacak başvurular,
mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulayacağıyasa kurallarıile
sı
nı
rlı
dı
r.
Mahkeme’nin Anayasa’ya ayk ı
rı
lı
ğı
nıileri sürdüğü 570 sayı
lı
KHK’nin 3. maddesiyle değiş
tirilen 2802 sayı
lı Yasa’nı
n 106.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c) bendi ile 14. maddesiyle yürürlükten
kaldı
rı
lan 2802 sayı
lıYasa’nı
n 103. maddesinin son fı
krası
nda,
Sayı
ş
tay Denetçilerine ödenecek yargıödeneği ile birlikte adlî, idarî
ve askerî hakim ve savcı
ları
nki de düzenlenmişbulunduğundan bu
kurallara iliş
kin esas incelemenin “Sayı
ştay Denetçileri” ile sı
nı
rlı
olarak yapı
lması
na 18.11.1998 gününde oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- Açı
klama
13.7.1993 günlü, 486 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin
13. maddesiyle 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanunu’na eklenen
ek geçici 1. maddede, kendi kanunları
nda gerekli değişiklik
yapı
lı
ncaya kadar aylı
k, ödenek, malî, sosyal ve diğer özlük hakları
bakı
mı
ndan Sayı
ştay Baş
kanı
, Daire Baş
kanları ve Üyelerinin
sı
rası
yla Yargı
tay Birinci Başkanı
, Daire Başkanlarıve Üyeleri,
bunları
n dı
şı
nda kalan Sayı
ş
tay meslek mensupları
yla Sayı
ştay Savcı
ve yardı
mcı
ları
nı
n kı
dem, sı
nı
f ve derecesindeki birinci sı
nı
f, birinci
sı
nı
fa ayrı
lmı
ş
, ikinci sı
nı
f ve üçüncü sı
nı
f hakim ve savcı
lar
hakkı
ndaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş
tir. İ
tiraz konusu
düzenlemeden önce, 270 sayı
lı “Yüksek Hakimlik Tazminatı
Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin değişik 1. maddesi
gereğince ödenmesi öngörülen yüksek yargıtazminatı
, 2802 sayı
lı
Yasa’nı
n ek geçici 1. maddesinde belirlenen sistem içinde Sayı
ştay
meslek mensuplarıile savcıve yardı
mcı
ları
na da aynımiktarda
verilmekte idi. Ancak, 270 sayı
lıKHK’nin değişik 1. maddesinde
kimlere ne miktarda yüksek yargıtazminatıverileceğine iliş
kin cetvel
20.3.1997 günlü, 570 sayı
lıKHK’nin 1. maddesiyle değiştirilmiş
,
Yargı
tay Başkanı
, daire baş
kanları
, üyeleri ve birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş
diğer hakim ve savcı
lar için belirlenen yüksek yargıtazminatı
Sayı
ş
tay Başkanı
, daire başkanları
, üyeleri ve birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş
diğer Sayı
ş
tay meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
ları
na da aynı
miktarda verileceği öngörülmüşbuna karşı
lı
k, cetvelin itiraz konusu
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(7) sı
ra nolu bendinde “birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemiş
ve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ktan sonra meslekte üç yı
lı
nıtamamlamı
ş
,
Sayı
ş
tay meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
ları
”na birinci sı
nı
fa
ayrı
lmı
ş
, bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten itibaren de meslekte üç yı
lı
nı
doldurmuşhakim ve savcı
lar için öngörülen yüksek yargıtazminatı
verilmeyerek farklı
lı
k yaratı
lmı
ş
tı
r. Yüksek yargıtazminatıcetvelinin
(4) sı
ra nolu bendinde, “birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğı
tarihten itibaren de meslekte üç yı
lı
nıdoldurmuş
, Yargı
tay ve
Danı
ştay Üyeliklerine seçilme hakkı
nıda kaybetmemişbulunan hakim
ve savcı
lar” için 4500 tazminat göstergesi, itiraz konusu (7) sı
ra nolu
bentde sayı
lan Sayı
ş
tay meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
larıiçin
ise 4000 gösterge rakamısaptanmı
ştı
r.
2- 570 sayı
lıKHK’nin 1. Maddesiyle Değiş
tirilen 270 sayı
lı
KHK’nin 1. Maddesindeki Cetvelin (7) Sı
ra No’lu Bendinin
İ
ncelenmesi
a- Anayasa’nı
n 91. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, 28.11.1996 günlü, 4214 sayı
lıYetki Kanunu’yla,
kamu kurum ve kuruluş
ları
nda görevli memurlar ve diğer kamu
görevlilerinin malî ve sosyal hakları
nda iyileş
tirmeler yapmak üzere
yürütme organı
na KHK çı
kartma yetkisi verildiğini, oysa, itiraz konusu
kuralla kamu personelinin malî ve sosyal hakları
nda iyileştirme
yapı
lmayarak Yetki Yasası
’nı
n amacı
nı
n dı
şı
na çı
kı
ldı
ğı
nı
, bunun da
Anayasa’nı
n 91. maddesine aykı
rıolduğunu ileri sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 91. maddesinin birinci fı
krası
nda TBMM’nin,
Bakanlar Kurulu’na KHK çı
karma yetkisi verebileceği belirtildikten
sonra, ikinci fı
krası
nda, çı
karı
lacak KHK’nin amacı
nı
n, kapsamı
nı
n
ilkelerinin kullanma süresini ve bu süre içinde birden fazla kararname
çı
karı
lı
p
çı
karı
lmayacağı
nı
n, dayanağı olan yetki kanununda
gösterilmesinin zorunlu olduğu öngörülmüş
tür. KHK’lerle dayandı
kları
yetki yasasıarası
nda sı
kıbir bağ vardı
r. KHK’lerin konu, amaç,
kapsam ve ilkeler yönünden dayandı
klarıyetki yasasıile Anayasa’ya
uygun olmasıgerekir.
570 sayı
lıKHK’nin dayanağıolan 28.11.1996 günlü ve 4214
sayı
lıYetki Kanunu’nun “Amaç” baş
lı
klı1. maddesinde “Bu Kanunun
amacı
; kamu kurum ve kuruluşları
nda görevli memurlar ve diğer
kamu görevlileri ile bunları
n emeklilerinin malî imkanlarıölçüsünde
geçmiş yı
l kayı
pları
nıgiderebilmek, malî ve sosyal hakları
nda
iyileş
tirmeler yapmak üzere aş
ağı
daki kapsam maddesinde belirtilen
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çerçeve dahilinde Bakanlar Kurulu’na “Kanun Hükmünde Kararname”
çı
karma yetkisi vermektir.” denilmektedir. “Kapsam” başlı
klı 2.
maddesinde ise 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanunu ile 270
sayı
lıKHK yer verilmektedir.
Buna göre, 570 sayı
lı KHK’nin 1. maddesiyle yeniden
düzenlenen 270 sayı
lıKHK’nin değişik 1. maddesindeki Yüksek
Hakimlik TazminatıCetveli’nin itiraz konusu (7) nolu bendinde sayı
lan
Sayı
ş
tay meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
larıiçin daha önce 486
sayı
lıKHK’de 3500 olan yüksek hakimlik tazminatıgösterge rakamı
4000’e çı
karı
lmı
ştı
r. Her ne kadar sözkonusu Sayı
ş
tay meslek
mensuplarıve savcıyardı
mcı
ları
nı
n tazminatlarıkı
dem, sı
nı
f ve
derecelerindeki hakim ve savcı
lara uygulanan 4500 gösterge
rakamı
na yükseltilmemiş
se de az da olsa bir iyileş
tirme yapı
lmı
ş
olduğu açı
ktı
r. Bu nedenle, 4214 sayı
lıYetki Kanunu’nda belirtilen
amaca aykı
rıolarak malî ve sosyal haklarda iyileş
tirme yapı
lmadı
ğı
savıyerinde görülmemiş
tir. İ
tirazı
n bu yönden reddi gerekir.
b- Anayasa’nı
n 10. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, başvuru dilekçesinde, birinci sı
nı
fa ayrı
lma
niteliklerini kaybetmemiş ve bu sı
nı
fa ayr ı
ldı
ktan sonra meslekte üç
yı
lı
nıtamamlamı
ş
, Sayı
ştay meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
ları
için
öngörülen
yüksek
hakimlik
tazminatı göstergesinin
saptanması
nda, 2802 sayı
lıYasa’nı
n ek geçici 1. maddesinin
gözetilmemesi sonucu diğer Sayı
ş
tay meslek mensuplarıve savcı
yardı
mcı
larıile bunlar arası
nda farklı
lı
k yaratı
ldı
ğı
nı
, bunun da
Anayasa’nı
n 10. maddesindeki “eş
itlik ilkesi”ne aykı
rıolduğunu ileri
sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kiş
iye, aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar” denilmektedir.
Buna göre, yasaları
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrı
lı
ğıgözetilmeyecek
ve bu nedenlerle eşitsizliğe yol açı
lmayacaktı
r. Bu ilkeyle, birbirlerinin
aynıdurumunda olanlara ayrıkuralları
n uygulanmasıve ayrı
calı
klıkişi
ve toplulukları
n yaratı
lması engellenmektedir. Yasa önünde eş
itlik,
herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez.
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Durum ve konumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için
değiş
ik kurallarıve değiş
ik uygulamalarıgerektirebilir. Aynıhukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle
yeniden düzenlenen yüksek hakimlik tazminatıgösterge cetvelinin 1,
3 ve 8 nolu bentlerinde Sayı
ştay Baş
kanı
na, daire baş
kanları
na,
üyelerine, birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şdiğer Sayı
ştay meslek mensuplarıve
savcıyardı
mcı
ları
na sı
rası
yla, Yargı
tay Birinci Başkanı
, daire
başkanları
, üyeleri ve birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şdiğer hakim ve savcı
lara
verilen yüksek hakimlik tazminatı kadar tazminat
ödenmesi
öngörülmüştür. Ancak, cetvelin itiraz konusu (7) nolu bendinde,
“birinci sı
nı
fa ayr ı
lma niteliklerini kaybetmemişve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ktan
sonra meslekte üç yı
lı
nıtamamlamı
şSayı
ş
tay meslek mensuplarıve
Sayı
ş
tay savcıyardı
mcı
ları
”na cetvelin (4) nolu bendinde yer alan
“Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş, bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten itibaren de meslekte
üç yı
lı
nıdoldurmuşYargı
tay ve Danı
ş
tay üyeliklerine seçilme hakkı
nı
da kaybetmemişbulunan hakim ve savcı
lar” için saptanmı
ş4500
gösterge yerine,
4000 gösterge karşı
lı
ğı tazminat ödenmesi
benimsenmiştir. Böylece, bir kı
sı
m Sayı
ştay meslek mensubu ve
savcıyardı
mcı
larıiçin 2802 sayı
lıYasa’nı
n ek geçici 1. maddesine
göre kı
dem, sı
nı
f ve derecesindeki hakim ve savcı
lar kadar yüksek
hakimlik tazminatıalabilme olanağısağlanmı
ş
ken, (7) nolu bendde
sayı
lan meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
ları
na kı
dem, sı
nı
f ve
derecesindeki hakim ve savcı
ya verilen tazminattan daha az tazminat
verilmesi öngörülmüş
tür. Böylece sayı
ş
tay meslek mensuplarıile
savcıve yardı
mcı
ları
nı
n bir bölümü için emsali kı
dem, sı
nı
f ve
derecesindeki hakim ve savcı
ları
n yüksek hakimlik tazminatıesas
alı
ndı
ğıhalde bir bölümü için farklıdüzenleme getirilmesi Anayasa’nı
n
10. maddesindeki eş
itlik ilkesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Mustafa BUMİ
N bu görüşlere katı
lmamı
ş
tı
r.
3- 570 sayı
lıKHK’nin 3. Maddesiyle Değiş
tirilen 2802 Sayı
lı
Hakimler ve Savcı
lar Kanunu’nun 106. Maddesinin Birinci Fı
krası
nı
n
(c) Bendi ile 14. Maddesinde Yer Alan “... ile 24.2.1983 tarih ve 2802
sayı
lıKanun’un 103. maddesinin son fı
krası
...” İ
baresi Yönünden
İ
nceleme
a- İ
tiraz konusu kuralları
n anlam ve kapsamı

348

2802 Sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanunu’nun 15. maddesine
eklenen fı
kra da, “birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş
, bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ğıtarihten
itibaren de meslekte altıyı
lı
nıdoldurmuş, Yargı
tay ve Danı
ştay
Üyeliklerine seçilme hakkı
nıda yitirmemişHakim ve Savcı
lar birinci
sı
nı
f olurlar” denilmekte, 570 sayı
lıKHK’nin itiraz konusu 14.
maddesiyle yürürlükten kaldı
rı
lan 2802 sayı
lı Yasa’nı
n 103
maddesinin son fı
krası
nda ise, birinci sı
nı
f hakimlerin Yargı
tay ve
Danı
ştay üyelerine sağlanan her türlü hak ve
ödemelerden
yararlanacaklarıbelirtilmektedir.
570 sayı
lıKHK’nin 14. maddesiyle 2802 sayı
lıKanunun 103.
maddesinin son fı
krası
ndaki birinci sı
nı
f hakimlerin, üyelere sağlanan
her türlü hak ve ödemelerden yararlanacaklarıkuralıyürürlükten
kaldı
rı
lmı
ş
, 3. maddesiyle yapı
lan
değişiklikle de birinci sı
nı
f
hakimlere, Yargı
tay ve Danı
ş
tay üyelerine verilen yargıödeneğinden
%5 oranı
nda daha az ödenek verilmesi öngörülmüştür.
b- Anayasa’nı
n 10. ve 91. maddeleri yönünden İ
nceleme
Mahkeme, itiraz konusu kurallarla birinci sı
nı
f hakim ve
savcı
ları
n yargı ödeneğinin üyelere göre %5 oranı
nda daha az
saptanmı
şolması
nı
n hak kaybı
na yol açtı
ğı
nıbirinci sı
nı
f hakim ve
savcı
lar gibi yargıödeneği alan Sayı
ş
tay meslek mensupları
nı
n da
bundan olumsuz etkilendiğini, bu uygulamanı
n eşitlik ilkesine aykı
rı
olduğunu, KHK’nin dayanağıolan 4214 Sayı
lıYetki Kanunu’nun
amacı
na aykı
rıolarak özlük hakları
nı
n kötüleştirildiğini bu nedenle
de Anayasa’nı
n 91. maddesine aykı
rıolduğunu ileri sürmüştür.
2802 sayı
lıKanunun Ek geçici 1. maddesine göre, Sayı
ştay
üyelerinin Yargı
tay üyeleri gibi yargıödeneği almalarıdiğer Sayı
ş
tay
denetçileri ile bunlar arası
nda bir farklı
lı
ğı
n doğması
na yol
açmaktadı
r. Ancak, Sayı
ş
tay üyeleriyle, birinci sı
nı
fa ayrı
lma
niteliklerini kaybetmemişve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ktan sonra meslekte üç
yı
lı
nı doldurmuş, Sayı
ş
tay denetçileri ve savcı yardı
mcı
ları
nı
n
hukuksal konumlarıfarklı
dı
r. Bu nedenle, 570 sayı
lıKHK’nin 3. ve 14.
maddeleriyle 2802 Sayı
lıHakimler ve Savcı
lar Kanununda yapı
lan
değiş
iklikler sonucu, birinci sı
nı
f hakim ve savcı
lar ile Yargı
tay ve
Danı
ştay üyeleri arası
nda yargıödeneği yönünden %5’lik fark
yaratı
lması ve bunun Sayı
ştay
Denetçilerini de etkilemesi
Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaz.
Öte yandan, birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini kaybetmemişve
bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ktan sonra meslekte üç yı
lı
nıdoldurmuşSayı
ştay
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meslek mensuplarıve savcıyardı
mcı
ları
na verilen yargıödeneği,
aynıkı
dem sı
nı
f ve derecesindeki birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
şhakim ve
savcı
lara verilen ödenek kadar
olduğundan, sonuçta
bir
iyileş
tirmenin yapı
lmasınedeniyle 570 sayı
lıKHK’nin dayanağıolan
4214 sayı
lıYetki Kanunu’nun amacı
na aykı
rıolarak mali haklarda bir
kayba yolaçtı
ğı
ndan söz edilemez. Birinci sı
nı
fa ayrı
lmı
ş, ayrı
ldı
ğı
tarihten itibaren de meslekte üç yı
lı
nıdoldurmuşve üyelik hakkı
nı
kaybetmemişhakim ve savcı
lar için öngörülen iyileş
tirme aynısı
nı
f ve
kı
demdeki Sayı
ştay denetçileri içinde geçerlidir. Bu nedenle, itiraz
konusu düzenlemeler Yetki Kanunu’nun amacı
na ve dolayı
sı
yla
Anayasa’nı
n 91. maddesine aykı
rıdeğildir.
İ
stemin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
20.3.1997 günlü, 570 sayı
lı “Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileri ile İ
lgili BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin;
A- 1. maddesiyle değiştirilen 270 sayı
lıYüksek Hakimlik
TazminatıHakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin değişik 1.
maddesindeki cetvelin 7 Sı
ra No’lu bendinin Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, Mustafa BUMİ
N’in karşı
oyu ve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- 3. maddesiyle değiş
tirilen 2802 sayı
lıHakimler ve Savcı
lar
Kanunu’nun 106. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (c) bendinin “Sayı
ştay
denetçileri” yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- 14. maddesinde yer alan “...ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayı
lı
Kanunun 103 üncü maddesinin son fı
krası
...” ifadesinin “Sayı
ştay
denetçileri” yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
D- Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fı
kralarıgereğince
Kararname’nin birinci maddesindeki cetvelin 7 Sı
ra No’lu bendinin
iptali nedeniyle meydana gelen hukuksal boşluk kamu yararı
nıihlâl
edici nitelikte görüldüğünden, İ
PTAL HÜKMÜNÜN KARARIN RESMİ
GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY
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SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE, 18.11.1998
gününde karar verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı: 1997/71
Karar Sayı
sı: 1998/73
570 sayı
lı“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İ
lgili Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı
lması
na
Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 1. maddesiyle değiştirilen 270
sayı
lıYüksek Hakimlik Tazminatı Hakkı
nda Kanun Hükmünde
Kararname’nin değiş
ik 1. maddesindeki cetvelin 7 sı
ra nolu bendinin
iptaline iliş
kin çokluk görüşüne aş
ağı
da açı
klanan nedenlerle
katı
lmı
yorum.
İ
tiraz konusu kuralla, “Birinci sı
nı
fa ayrı
lma niteliklerini
kaybetmemiş ve bu sı
nı
fa ayrı
ldı
ktan sonra meslekte üç yı
lı
nı
tamamlamı
ş Sayı
ştay meslek mensupları ve Sayı
ştay Savcı
Yardı
mcı
ları4.000” tazminat almaya hak sahibi sayı
lmı
ş, başvuru
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kararı
nda da, emsali diğer hakim ve savcı
larla Sayı
ş
tay meslek
mensuplarıarası
nda “yargıödeneği” açı
sı
ndan farklı
lı
k yaratı
ldı
ğıileri
sürülerek Anayasa’nı
n 10. ve 91. maddeleri uyarı
nca kuralı
n iptali
istenilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye,
aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar” denilmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin pekçok karar ı
nda açı
klandı
ğıgibi, 10.
maddede yer alan “eş
itlik ilkesi” herkesin her yönden aynıkurallara
bağlıolacağıanlamı
na gelmez. Bu yasak, biribirinin aynıdurumda
olanlara ayrı kuralları
n uygulanması
nı ve ayrı
calı
klı kişi ve
toplulukları
n yaratı
lması
nıengellemektedir. Kimi yurttaşları
n haklıbir
nedene dayanı
larak değişik kurallara bağlıtutulmaları
, eşitlik ilkesine
aykı
rı
lı
k oluş
turmaz. Durum ve konumları
ndaki özellikler nedeniyle
kimi kişi ya da topluluklar için farklıkurallar getirilebilir. Anayasa’nı
n
amaçladı
ğıeş
itlik eylemli değil hukuksal eş
itliktir. Ayrıhukuksal
durumda olanlar için ayrıkurallar getirilmesi halinde eşitlik ilkesi
zedelenmez. Durumları
ndaki değiş
ikliğin doğurduğu zorunluluklar,
kamu yararıya da baş
kaca haklınedenlerle yasalarda farklıkurallar
getirilmesi eş
itliğe aykı
rı
lı
k teşkil etmez.
İ
tiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eş
itlik
ilkesine aykı
rıolduğunun saptanabilmesi için öncelikle Sayı
ştay
meslek mensuplarıile hakim ve savcı
ları
n aynıhukuksal statüde olup
olmadı
ğı
nı
n irdelenmesi gerekir.
Anayasa Mahkemesi’nin 11.7.1991 günlü, Esas: 1990/39,
Karar: 1991/21 sayı
lıkararı
nda da açı
klandı
ğıgibi, Sayı
ştay’ı
n
Anayasa’nı
n yargıbölümünde yer almı
şolması
, onun yüksek yargı
yeri olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir. Anayasa’nı
n “yargı
”
bölümünün
“Genel hükümler” baş
lı
ğı
nı taşı
yan I. ayı
rı
mı
;
mahkemelerin bağı
msı
zlı
ğı
nı
, hakimlik ve savcı
lı
k güvencesini,
hakimlik ve savcı
lı
k mesleğini, mahkemelerin kuruluşunu ve türlerini,
“yüksek Mahkemeler” baş
lı
ğı
nıtaş
ı
yan II. ayı
rı
mıda; Anayasa
Mahkemesi ile Yargı
tay, Danı
ştay, Askeri Yargı
tay, Askeri Yüksek
İ
dare Mahkemesi ve Uyuş
mazlı
k Mahkemesini düzenlemektedir.
Anayasa’da yüksek yargıorganlarıve yargı düzenleri, tek tek
sayı
lmı
şSayı
ş
tay, yüksek yargıorganlarıarası
nda ve herhangi bir
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yargı düzeni içinde gösterilmemiştir. Nitekim Sayı
ştay, yargı
bölümünün genel hükümleri ile hakim ve savcı
larıve yüksek
mahkemeleri düzenleyen bölümünde değil, idari bir kuruluş olan
Hakimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu’ndan sonra gelen diğer ayı
rı
mda
yer almaktadı
r.
Anayasa’nı
n 160. maddesine göre Sayı
ştay, genel ve katma
bütçeli idarelerin gelir ve giderlerini ve malları
nıTBMM adı
na
denetlemek ve mali yönetimin belirli
görevlerinin hesapları
nı
yasası
nda gösterilen kendi özgü yöntemlerle incelemekle görevlidir.
Denetleme ve sorumluları
n hesapları
nıkesin hükme bağlama TBMM
adı
na yapı
lmaktadı
r. Bu nedenle, Sayı
ştay’ı
n yargıorganıolarak
nitelendirilmesi ve meslek mensupları
nı
n da hakim veya savcıolarak
kabulü olanaklıdeğildir.
Sayı
ştay meslek mensupları
nı
n hakim ve savcı
larla özdeş
durumda olmamalarınedeniyle, hakları
nda hakim ve savcı
lardan
farklıbiçimde tazminat göstergesi düzenlenmesinde Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rı
lı
k söz konusu değildir.
Öte yandan, itiraz konusu kuralla, Sayı
ştay meslek
mensupları
nı
n mali hakları
nda hakim ve savcı
ları
n mali hakları
na
oranla daha az iyileştirme yapı
ldı
ğıgerekçesiyle bu kuralı
n 4214
sayı
lıYetki Kanunu’nun, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin ve
bunları
n emeklilerinin mali ve sosyal hakları
nda iyileştirmeler
yapı
lması
nıöngören “amaç” başlı
klı1. maddesine aykı
rıolduğu da
kabul edilemez.
Açı
klanan nedenlerle, iptal isteminin reddi gerekeceği oyu ile
itiraz konusu kuralı
n iptaline ilişkin çokluk görüşüne katı
lmı
yorum.

Üye
Mustafa BUMİ
N
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1998/48
: 1998/85
: 22.12.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Onuncu Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 7.12.1994 günlü, 4054 sayı
lı“Rekabetin
KorunmasıHakkı
nda Kanun”un 55. maddesinin birinci fı
krası
nı
n
birinci tümcesinin, Anayasa’nı
n 2., 9., 142. ve 155. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Rekabet Kurulu’nun 13.8.1998 günlü, 78/601-111 sayı
lıtedbir
kararı
nı
n iptali istemiyle açı
lan davada, Danı
ş
tay 10. Dairesi, 4054
sayı
lıYasa’nı
n 55. maddesinin birinci fı
krası
nı
n birinci tümcesinin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali için doğrudan başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“Anayasanı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk
devleti olduğu hüküm altı
na alı
nmı
ş
tı
r. Bütün organlarıüzerinde
hukukun mutlak egemenliğe sahip olduğu, yasa koyucunun;
faaliyetlerinde Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile bağlı
bulunduğu hukuk devletinde, yasalar ı
n çı
kartı
lması
nda kamu
yararı
nı
n ve hukuk devleti ilkesinin gözetilmesi ş
arttı
r.
Yine Anayasanı
n 9. maddesinde yargıyetkisinin, Türk Milleti
adı
na bağı
msı
z mahkemelerce kullanı
lacağı belirtilmiş, 142.
maddesinde ise, mahkemelerin kuruluş
u, görev ve yetkileri, iş
leyişi ve
yargı
lama usullerinin kanunla düzenleneceği öngörülmüş
tür.
Danı
ş
tay da; Anayasanı
n “Yüksek Mahkemeler” baş
lı
klı155.
maddesinde düzenlenmiş
tir. Anı
lan maddede; Danı
ş
tayı
n idari
mahkemelerce verilen ve kanunun baş
ka bir idari yargımerciine
bı
rakmadı
ğıkarar ve hükümlerin son inceleme mercii olduğu, kanunla
gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak
bakacağıbelirtilerek, Danı
ş
tayı
n, davalarıgörmek, Başbakan ve
Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı
larıhakkı
nda düşüncesini
bildirmek, tüzük tasarı
ları
nıve imtiyaz ş
artlaş
ma ve sözleşmelerini
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incelemek, idari uyuşmazlı
klarıçözümlemek ve kanunla gösterilen
diğer işleri yapmakla görevli olduğu hükme bağlanmı
ştı
r.
Aktarı
lan bu Anayasal düzenleme karşı
sı
nda, Anayasanı
n 155.
maddesinde belirtilen kanunun (kanunları
n değil) yine Anayasanı
n
142. maddesinde belirtilen, Danı
ş
tayı
n kuruluş
u, görev ve yetkileri,
işleyişi ve yargı
lama usullerini düzenleyen 2575 sayı
lıDanı
ş
tay
Kanunu olduğu açı
ktı
r.
Nitekim 2575 sayı
lıDanı
ştay Kanunu’nun kabul tarihinin
6.1.1982, T.C. Anayasası
nı
n kabul tarihinin ise 7.11.1982 olması
,
Anayasanı
n 155 inci maddesinde sözü geçen “kanunun” Danı
ştay
Kanunu olduğu yargı
sı
nıdesteklemektedir.
Yasakoyucunun, uyuşmazlı
ğı
n görülüp çözülmesinde hangi
yargıdüzeninin görevli ve yetkili bulunduğunu belirlemesi
bu
düzenlemenin uygun sonucu ise de; 4054 sayı
lı Rekabetin
KorunmasıHakkı
nda Kanunun 55. maddesinin ilk fı
krası
nı
n ilk
cümlesinde olduğu gibi, Anayasanı
n Yüksek Mahkeme olarak
tanı
mladı
ğı
, bu haliyle asli görevi, idari uyu ş
mazlı
klarda genel görevli
olan İ
dare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararları
nı
n son inceleme
yeri olarak idari yargıdüzeninde içtihat birliğini sağlamak olan
Danı
ştayı
n çeşitli yasalara serpiştirilecek düzenlemelerle, davaları
n ilk
ve son derece mahkemesi haline getirilmesi, bu düzenlemenin
Anayasaya uygun sonucu olmayı
p, kamu yararıiçermemekte ve
hukuk devleti ilkesine de aykı
rıdüşmektedir.
Öte yandan Danı
ş
tay, başka yasalarla da kimi davaları
n görüm
ve çözümünde ilk derece mahkemesi olarak görevli kı
lı
nmı
ş
tı
r. Bu
yasalardaki hükümler ise ya 2575 sayı
lıDanı
ştay Kanunu’nun 24.
maddesinde sayı
lan Danı
ş
tay’ı
n yargı
sal görevleriyle çeliş
mediğinden
yada bu düzenlemelere dayalıolarak Danı
ş
tay’da dava açı
lmamı
ş
olmasınedeniyle Anayasaya uygunluklarıaçı
sı
ndan incelenememiş
olup, bu durum 4054 sayı
lıYasanı
n 55 inci maddesine örnek teşkil
etmemektedir.
Açı
klanan nedenlerle, 4054 sayı
lıYasanı
n 55. maddesinin ilk
fı
krası
nı
n ilk cümlesinin, Anayasanı
n 2., 9., 142. ve 155. maddelerine
aykı
rıolduğu kanı
sı
na ulaş
ı
ldı
ğı
ndan, anı
lan Yasa hükmünün iptali
istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurulması
na, davanı
n, Anayasa
Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar geri bı
rakı
lması
na
24.9.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
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III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
4054 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu birinci fı
krayıda içeren 55.
maddesi ş
öyledir:
“Madde 55- Kurulun nihaî kararları
na, tedbir kararları
na, para
cezaları
na ve süreli para cezaları
na karş
ıkararı
n taraflara tebliğinden
itibaren süresi içinde Danı
ş
taya başvurulabilir. Bu süre içinde yargı
yoluna baş
vurulmazsa karar kesinleş
ir.
Para cezalarıKurulun kararıkesinleş
meden tahsil edilemez.
Kurulun para cezasıveya süreli para cezasıveren kararı
nı
n yerine
getirilmesi, 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda
Kanun hükümlerine tabidir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 9.- Yargıyetkisi, Türk Milleti adı
na bağı
msı
z
mahkemelerce kullanı
lı
r.”
3- “MADDE 142.- Mahkemelerin kuruluş
u, görev ve yetkileri,
işleyişi ve yargı
lama usulleri kanunla düzenlenir.”
4- “MADDE 155.- Danı
ştay, idarî mahkemelerce verilen ve
kanunun baş
ka bir idarî yargımerciine bı
rakmadı
ğıkarar ve
hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara
da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
Danı
ş
tay, davalarıgörmek, Baş
bakan ve Bakanlar Kurulunca
gönderilen kanun tasarı
larıhakkı
nda düş
üncesini bildirmek, tüzük
tasarı
ları
nıve imtiyaz ş
artlaş
ma ve sözleş
melerini incelemek, idarî
uyuş
mazlı
kları çözümlemek ve kanunla gösterilen diğer işleri
yapmakla görevlidir.
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Danı
ş
tay üyelerinin dörtte üçü, birinci sı
nı
f idarî yargıhâkim ve
savcı
larıile bu meslekten sayı
lanlar arası
ndan Hâkimler ve Savcı
lar
Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler
arası
ndan Cumhurbaş
kanı
; tarafı
ndan seçilir.
Danı
ş
tay Başkanı
, Baş
savcı
, başkanvekilleri ve daire
başkanları
, kendi üyeleri arası
ndan Danı
ş
tay Genel Kurulunca üye
tamsayı
sı
nı
n salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yı
l için seçilirler. Süresi
bitenler yeniden seçilebilirler.
Danı
ş
tayı
n,
kuruluşu,
işleyişi,
Başkan,
Baş
savcı
,
başkanvekilleri, daire baş
kanlarıile üyelerinin nitelikleri ve seçim
usulleri, idarî yargı
nı
n özelliği, mahkemelerin bağı
msı
zlı
ğıve hâkimlik
teminatıesasları
na göre kanunla düzenlenir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca; Ahmet
Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Fulya
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü SÖNMEZ’in
katı
lı
mları
yla 3.11.1998 gününde yapı
lan toplantı
da,
“dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine, sı
nı
rlama
sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na” oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararı ve
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri
dayanak yapı
lan Anayasa
yasama belgeleri okunup
düşünüldü:

ekleri ile işin esası
na ilişkin rapor,
sürülen yasa kuralı
, aykı
rı
lı
k savı
na
kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki
incelendikten sonra gereği görüşülüp

A- Sı
nı
rlama Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, 4054 sayı
lıYasa’nı
n 55.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n birinci tümcesinin iptalini istemiş
tir.
Tümcede, “Kurulun nihaî kararları
na, tedbir kararları
na, para
cezaları
na ve süreli para cezaları
na karş
ıkararı
n taraflara tebliğinden
itibaren süresi içinde Danı
ştaya başvurulabilir” denilmektedir.
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Danı
ş
tay’da açı
lan davada, Rekabet Kurulu Baş
kanlı
ğı
’nı
n
aldı
ğı“tedbir kararı
”nı
n iptali istendiğinden; 55. maddenin birinci
fı
krası
nı
n birinci tümcesine ilişkin esas incelemenin “tedbir kararları
”
ile sı
nı
rlıolarak yapı
lması
na karar verilmiştir.
Güven Dİ
NÇER, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Lütfi F.
TUNCEL ile Fulya KANTARCIOĞLU “Sı
nı
rlama yapı
lması
na gerek
bulunmadı
ğı
” yolundaki karşı
oyları
yla karara katı
lmamı
ş
lardı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuru kararı
nda, Anayasa’nı
n 155. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n son tümcesinde, Danı
ş
tay’ı
n, kanunla gösterilen belli
davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakması
nı
n
öngörüldüğü, maddede belirtilen kanunun, Anayasa’nı
n 142.
maddesinde sözü edilen Danı
ştay’ı
n kuruluşu, görev ve yetkileri,
işleyişi ve yargı
lama usullerini gösteren 2575 sayı
lıDanı
ştay Kanunu
olduğu, Anayasa’nı
n 155. maddesinin de bunu doğruladı
ğı
, çeşitli
kanunlarla ilk derece mahkemesi olarak görev verilmesinin
Danı
ştay’ı
n içtihat mahkemesi olma niteliğini kaybetmesine yol
açacağı
, böyle bir düzenlemenin kamu yararı
na uygun olmayacağı
,
hukuk devleti ilkesine de ters düş
eceği ileri sürülerek 4054 sayı
lı
Yasa’nı
n 55. maddesinin ilk fı
krası
nı
n birinci tümcesinin, Anayasa’nı
n
2., 9., 142. ve 155. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istenilmiştir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti toplumun
huzuru, millî dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde insan hakları
na
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine bağlı
, Baş
langı
ç’ta belirtilen temel
ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir”
denilmektedir.
Hukuk devleti, insan hakları
na saygıgösteren, bu hakları
koruyucu adaletli bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle kendisini
yükümlü sayan, her etkinliğinde hukuka ve Anayasa’ya uyan, işlem ve
eylemleri bağı
msı
z yargıdenetimine tabi olan devlettir. Böyle bir
düzenin kurulması
, yasama, yürütme ve yargıalanı
na giren tüm işlem
ve eylemlerin hukuk kuralları içinde kalması
, temel hak ve
özgürlüklerin anayasal güvenceye bağlanması
yla olanaklı
dı
r.
Anayasa’nı
n 9. maddesinde yargıyetkisinin Türk Milleti adı
na
bağı
msı
z mahkemelerce kullanı
lacağı
, 142. maddesinde de,
mahkemelerin kuruluşu, görev yetkileri, işleyişi ve yargı
lama
usullerinin kanunla düzenleneceği; 155. maddesinin birinci fı
krası
nda
da, Danı
ş
tay’ı
n idarî mahkemelerce verilen ve kanunun baş
ka bir
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idarî yargımerciine bı
rakmadı
ğıkarar ve hükümlerin son inceleme
yeri olduğu, kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakacağıbelirtilmiştir.
2575 sayı
lıDanı
ştay Kanunu’nun 1. maddesinde Danı
ştay’ı
n,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıile görevlendirilmiş Yüksek İ
dare
Mahkemesi, danı
ş
ma ve inceleme mercii olduğu açı
klanmı
ş, 24.
maddesinde de, ilk derece mahkemesi olarak Danı
ştay’da bakı
lacak
davalar sayı
lmı
ş
tı
r. Maddede sayı
lan davalar, objektif düzenleyici
nitelikteki idarî işlemlerle, yasakoyucunun önemli sayarak doğrudan
Danı
ştay’da görülmesini istediği idarî işlemlere karşı açı
lan
davalardı
r.
6.1.1982 günlü, 2576 sayı
lıBölge İ
dare Mahkemeleri, İ
dare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkı
nda Kanun’la kurulan idare ve vergi mahkemeleri faaliyetlerine
başlayı
ncaya kadar, Askerî Yüksek İ
dare Mahkemesi’nde görülecek
davalar hariç olmak üzere tüm idarî uyuşmazlı
klar, ilk ve son derece
mahkemesi olarak Danı
ş
tay’da görülüp çözümlenmiş
tir. İ
dare ve vergi
mahkemelerinin kurularak faaliyete geçirilmesinden sonra Danı
ştay’ı
n
dava yükünü azaltmak ve tarafları
n davalarıkolaylı
kla takip etmelerini
sağlamak amacı
yla, Danı
ş
tay’ı
n gördüğü davaları
n büyük bir kı
smı
nı
n
idare ve vergi mahkemelerinde çözümlenmesi sağlanmı
ş
, Danı
ş
tay
büyük ölçüde içtihat mahkemesi konumuna getirilmiştir. Ancak,
Danı
ştay’ı
n ilk derece mahkemesi sı
fatı
yla da kimi davalara bakması
Anayasa’nı
n 155. maddesi gereği olduğundan, bu konudaki genel
düzenlemelere 2575 sayı
lıDanı
ştay Kanunu’nun 24. maddesinde yer
verilmiş
tir. Öte yandan kimi yasalarla da o yasanı
n uygulanması
ndan
doğacak uyuşmazlı
klarıgörmeye ilk ve son derece mahkemesi
olarak Danı
ştay yetkili kı
lı
nmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 155. maddesinin ilk fı
krası
nı
n son tümcesinde
Danı
ştay, “kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakar” denilmektedir. Buradaki “kanun” sözcüğü
yalnı
z Danı
ş
tay kuruluşyasası
nıdeğil, diğer yasalarıda kapsayacak
biçimde geniş anlamda kullanı
ldı
ğı
ndan kuruluş yasasıdı
şı
ndaki
yasalarla Danı
ş
tay’a görev verilemiyeceği ileri sürülemez. Bu
nedenle, 2575 sayı
lı Danı
ş
tay Kanunu’nun 24. maddesinde
sayı
lmayan bir uyuşmazlı
ğı
n doğrudan ilk derece mahkemesi olarak
Danı
ştay’da görülmesini öngören itiraz konusu yasa kuralı
nı
n
Anayasa’ya aykı
rıolduğu yolundaki savda isabet yoktur.
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İ
tiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 142. ve 155. maddelerine ve
dolayı
sı
yla 2. ve 9. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
stemin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
7.12.1994 günlü, 4054 sayı
lı“Rekabetin KorunmasıHakkı
nda
Kanun”un 55. maddesinin birinci fı
krası
nı
n birinci tümcesinin “tedbir
kararları
” yönünden Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, 22.12.1998 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK
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Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1998/1
: 1998/86
: 22.12.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu’nun 20.3.1997 günlü, 570 sayı
lıKanun Hükmünde
Kararname’nin 10. maddesiyle değiş
tirilen IV sayı
lıMakam Tazminatı
Cetveli’nin 8. sı
rası
nı
n (a) bendinde yer alan “En az dört yı
l süreli
yükseköğrenim veren ...” ibaresinin, Anayasa’nı
n 10. maddesine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Millî Eğitim Bakanlı
ğıMüfettiş
i olan davacıtarafı
ndan, 570 sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararname ile değiş
ik IV sayı
lıMakam Tazminatı
Cetveli’nin 8. sı
rası
nı
n (a) bendinde yer alan denetim elemanları
na
getirilen 2000 göstergenin karşı
lı
ğı olan tazminatı
n ödenmesi
istemiyle yapı
lan başvurunun reddine iliş
kin iş
lemin iptali için açı
lan
davada, Mahkeme, davacı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nıciddî
bularak “En az dört yı
l süreli yükseköğrenim veren ...” ibaresinin iptali
için baş
vurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun Ek 26. maddesinde,
bu Kanuna ekli IV sayı
lıcetvelde ünvanlarıyazı
lıgörevlerde
bulunanlara hizaları
nda gösterilen gösterge rakamları
nı
n memur
aylı
kları
na uygulanan katsayıile çarpı
mısonucu bulunan miktarda
makam tazminatıödenmesi öngörülmüş
tür. Anı
lan maddede belirtilen
IV Makam Tazminatı Cetvelinin 570 sayı
lıKanun Hükmünde
Kararname ile değiş
ik ş
eklinde makam tazminatıödenecek kadro ve
görev ünvanları10 sı
ra halinde bazısı
ralarda birden fazla bend
halinde belirtilmiş
, ancak 8. sı
ranı
n (a) bendinde sayı
lan kadro ve
görev ünvanlarıdı
ş
ı
nda hiçbir görev ünvanıiçin “En az dört yı
l süreli
yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulu bitirmişolmak” koşulu
aranmamı
ş
tı
r.
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IV sayı
lıMakam Tazminatı
nı
n 8. sı
rası(a) bendinde sayı
lıkadro
ve görev ünvanları
na atanabilmenin koşulları çeşitli tarihlerde
çı
karı
lan yasal düzenlemelerle belirlenmişve bu kadrolarda görev
yapanlar da anı
lan
ünvanları kazandı
kları tarihte mevcut
düzenlemelere göre bu kadrolara atanmı
şlardı
r. Bu haliyle artı
k
sözkonusu kadrolarda görev yapanları
n, sonradan bulundukları
kadro ve görev ünvanlarıiçin tanı
nan haklardan mezun oldukları
yükseköğrenim veya fakültenin öğretim sürelerine bakı
lmaksı
zı
n eşit
olarak yararlandı
rı
lmasıAnayasa’nı
n 10. maddesi hükmü gereğidir.
Zira bir çok fakülte ve yüksekokulun ilk kurulduklarıtarihteki öğretim
süresinin iki yı
l veya üç yı
l olduğu, sonradan yapı
lan değiş
ikliklerde
bu sürenin dört yı
la çı
karı
ldı
ğıda gözönüne alı
ndı
ğı
nda aynıfakülte
veya yüksek öğretim kurumundan mezun olup, 8. sı
ranı
n (a)
bendindeki kadrolarda bulunanlardan, dört yı
llı
k öğretim süresine tabi
olmayanları
n sözkonusu haktan yararlanamamasısonucu ortaya
çı
kacağı
ndan, IV sayı
lıMakam TazminatıCetvelinin 8. sı
rası(a)
bendinde yazı
lı“En az dört yı
l süreli yükseköğrenim veren” ibaresinin
bu yönüyle de “Eş
itlik ilkesiyle” bağdaşmadı
ğıkanaatine varı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, 657 sayı
lıKanuna ekli IV sayı
lıMakam
TazminatıCetvelinin 570 sayı
lıKHK’nin 10 maddesi ile değiş
ik 8.
sı
rası(a) bendinde yazı
lı
, “En az dört yı
l süreli yükseköğrenim veren”
ibaresinin Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rı olduğu iddiası
mahkememizce ciddî görülerek 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesinin
2. bendinde belirtilen belgelerin Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’na
gönderilmesine 11.11.1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na ekli, 570 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname’nin 10. maddesiyle değiş
tirilen itiraz konusu
kuralıda içeren IV sayı
lıMakam TazminatıCetveli’nin 8. sı
rası
nı
n (a)
bendi şöyledir:
a) En az dört yı
l süreli yükseköğrenim veren fakülte veya
yüksekokullarıbitirmiş
, birinci dereceli kadroya atanmı
şve Türkiye
düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez
denetim elemanları
ndan; Baş
bakanlı
k Müfettişleri, Baş
bakanlı
k
Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri, Bakanlı
k Müfettiş
leri, Maliye
Bakanlı
ğıHesap Uzmanları
, Hazine Müsteş
arlı
ğıBankalar Yeminli
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Murakı
pları
, Müsteşarlı
k ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İ
şleri
Baş
kanlı
ğı Müfettişleri, Müsteş
arlı
k Kontrolörleri, Bakanlı
kları
n
merkez teş
kilatı
na dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalı
şma
ve Sosyal
Güvenlik Bakanlı
ğı İ
ş Müfettişleri (Tazminat
Göstergesi.............2000)
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kuralışöyledir:
“MADDE 10.- Herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Samia AKBULUT,
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 13.1.1998 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralıve
bunları
n gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine göre
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular, itiraz
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yoluna başvuran mahkemenin bakmakta
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.

olduğu

davada

Baş
vuru kararı
nda, 570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile
değiş
ik IV sayı
lıMakam TazminatıCetveli’nin 8. sı
rası
nı
n (a)
bendinde yer alan “En az dört yı
l süreli yükseköğrenim veren”
ibaresinin iptali istenilmiş
tir. (a) bendinde, çeş
itli kurum ve
kuruluşlarda görev yapan denetim elemanları
nı
n makam tazminatları
düzenlenmiştir. Davacı
, Millî Eğitim Bakanlı
ğıMüfettiş
i olarak görev
yaptı
ğı
ndan, IV sayı
lıMakam TazminatıCetveli’nin 8. sı
rası
nı
n (a)
bendinde yer alan “En az dört yı
l süreli yükseköğrenim veren...”
ibaresine iliş
kin esas incelemenin “Bakanlı
k Müfettiş
leri” ile sı
nı
rlı
olarak yapı
lması
na, 22.12.1998 gününde oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, baş
vuru kararı
nda, IV sayı
lıMakam Tazminatı
Cetveli’nin 8. sı
rası
nı
n (a) bendinde sayı
lan kadro ve görevlere
atanabilmenin koşulları
nı
n çeş
itli tarihlerde yapı
lan yasal
düzenlemelerle belirlendiğini, bu kadrolarda görev yapanları
n da buna
göre atandı
kları
nı
, artı
k söz konusu kadrolarda görev yapanları
n,
sonradan tanı
nan haklardan, mezun olduklarıyüksekokul veya
fakültenin
öğrenim
sürelerine
bakı
lmaksı
zı
n
eşit
olarak
yararlandı
rı
lmalarıgerektiğini, bu nedenle, IV sayı
lıMakam Tazminatı
Cetveli’nin 8. sı
ra (a) bendinde yazı
lı“En az dört yı
l süreli
yükseköğretim veren” ibaresinin Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer
alan “Eşitlik ilkesine” aykı
rı
lı
ğı
nıileri sürerek iptalini istemiş
tir.
Hukukun temel ilkeleri arası
nda yer alan eş
itlik ilkesine,
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir. Hiç
bir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet
organlarıve idare makamlarıbütün iş
lemlerinde kanun önünde eşitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eş
itlik
öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin
yasalar karşı
sı
nda aynıişleme bağlıtutulmaları
nısağlamak, ayı
rı
m
yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynı
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak
yasa karşı
sı
nda eş
itliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ştı
r. Yasa önünde
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eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıtutulacağıanlamı
na
gelmez. Durumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için
değiş
ik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar farklıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
657 sayı
lıYasa’ya ekli IV sayı
lıCetvel’de ünvanlarıyazı
lı
görevlerde bulunanlara makam tazminatıödenmesi öngörülmüş
tür.
Makam tazminatıtutarı
, her ünvan için ayrıayrıbelirlenmişbulunan
gösterge rakamı
nı
n, memur aylı
kları
na uygulanmakta olan katsayıile
çarpı
mısonucu bulunacak miktar kadardı
r.
IV sayı
lıMakam TazminatıCetveli, son kez 20.3.1997 günlü ve
570 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesiyle
değiş
tirilmişolup, 8. sı
ranı
n (a) bendinde, kimi kurum ve kuruluşlarda
çalı
şan merkez denetim elemanları
na ödenecek olan makam
tazminatımiktarıve koşullarıdüzenlenmiştir. Buna göre, “En az dört
yı
l süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksek okullarıbitirmiş
,
birinci dereceli kadroya atanmı
şve Türkiye düzeyinde teftiş
, denetim
veya inceleme yetkisine sahip...” olanlar bu tazminata hak
kazanmaktadı
r. Yürütülen görevin ve üstlenilen sorumluluğun önemini
ve özelliklerini gözönünde tutan yasakoyucu bu düzenlemeyle
denetim elemanları
nı
n eğitim düzeylerini yükseltmeyi amaçlamı
ştı
r.
657 sayı
lıYasa’ya ekli IV sayı
lıCetvel’in 8. sı
rası
nı
n (a)
bendinde belirtilen Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme
yetkisine sahip merkez denetim elemanları benzer görevleri
yapmaları
na karş
ı
n, eğitim süreleri farklıolduğundan iki yı
llı
k eğitim
enstitüsünü veya yüksek okulu bitirenlerle, en az dört yı
llı
k eğitim ve
öğretim veren fakülte veya yüksek okulu bitirenler aynıdurumda
değillerdir. Farklı durumda olanları
n aynı kurallara bağlı
tutulmaması
nda ise eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k yoktur.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
14.7.1965 günlü, 657 sayı
lı“Devlet MemurlarıKanunu”nun 570
sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile değişik IV sayı
lıMakam
TazminatıCetveli’nin 8. sı
rası
nı
n (a) bendinde yer alan “En az dört yı
l
süreli yükseköğrenim veren...” ibaresinin “Bakanlı
k Müfettişleri”
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, Haşim
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KILIÇ, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI
ile Lütfi F. TUNCEL’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 22.12.1998 gününde karar verildi.
Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/1
: 1998/86

657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun 570 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname ile değişik IV sayı
lıMakam Tazminatı
Cetveli’nin 8. sı
rası
nı
n (a) bendinde yer alan “En az dört yı
l süreli
yükseköğrenim veren...” ibaresinin iptali için başvurulmuş
tur.
İ
tiraz konusu kural, yükseköğrenimini dört yı
ldan az yapmı
ş
olan Millî Eğitim Bakanlı
ğımüfettişveya başmüfettişlerinin “2000”
göstergeli tazminattan yararlanamayacakları
nıöngörmektedir. Başka
bir anlatı
mla, müfettiş, yaptı
ğıişe, atandı
ğıkadroya ve statüsüne göre
değil, öğrenimine göre daha yüksek göstergeli tazminattan
yararlanmaktadı
r.
179 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten
kaldı
rı
lan 2287 sayı
lıMaarif Vekaleti Merkez Teş
kilatıve Vazifeleri
Hakkı
nda Kanun’un 26. maddesiyle, 30.9.1967 günlü, 12713 sayı
lı
Resmî Gazete’de yayı
mlanan Millî Eğitim Bakanlı
ğıTeftişKurulu
Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre, diğer koş
ulları
n yanı
nda
“üniversite veya yüksek okuldan mezun olmak” müfettiş
liğe
atanacaklarda aranan nitelikler arası
nda sayı
lmı
ştı
r. Hâl böyle iken,
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Millî Eğitim Bakanlı
ğıTeftiş Kurulu Tüzüğü’nün 12. maddesinde
23.5.1998 günlü, Millî Eğitim Bakanlı
ğıTeftişKurulu Yönetmeliği’nin
17. maddesinde de 12.9.1998 günlü Resmî Gazetelerde
yayı
mlanarak yürürlüğe giren değiş
iklikler sonucu, müfettiş
liğe
atanabilmek için “fakülte veya en az dört yı
llı
k yüksek okul mezunu
olmak” koş
ulu getirilmiştir. Bu duruma göre, 1998 yı
lı
ndan sonra iki
yı
llı
k yüksek öğrenim görenler müfettişliğe alı
nmadı
ğı
ndan, önceki
mevzuata göre göreve alı
nan (36) civarı
nda iki veya üç yı
llı
k Eğitim
Enstitüsü mezunu müfettişBakanlı
kta görevde kalmı
ş
lardı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin, toplumun
huzuru, millî dayanı
şma ve adalet anlayı
ş
ıiçinde, insan hakları
na
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiğine bağlı
, Başlangı
ç’ta belirtilen temel
ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu
belirtilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda açı
klandı
ğıgibi hukuk
devleti, insan hakları
na saygıgösteren, bu haklarıkoruyucu adaletli
bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, bütün
etkinliklerinde hukuka ve Anayasa’ya uyan Devlet demektir.
Öte yandan, “Kanun önünde eşitlik” baş
lı
klıAnayasa’nı
n 10.
maddesine göre, aynıdurumda bulunan kişilerin yasalarca aynı
işleme tâbi tutulmasıgerekir. Bu ilkeyle, aynıdurumda bulunan kimi
kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak yasa karşı
sı
nda eş
itliğin
çiğnenmesi yasaklanmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n “Ücrette adalet sağlanması
” başlı
klı 55.
maddesinde, çalı
şanları
n yaptı
klarıişe uygun adaletli bir ücret elde
etmeleri için Devletin gerekli önlemleri alacağıöngörülmüş; madde
gerekçesinde, “Bu madde, bütün çalı
şanlara çalı
şmaları
nı
n karşı
lı
ğı
olarak ödenecek olan ücret, aylı
k, ikramiyeler ve sosyal yardı
mları
n
belli esasa dayandı
rı
lması
nıöngörmektedir. Bu esaslardan ilki, ücret,
aylı
k, ikramiye ve sosyal yardı
mlar ancak “fiilen çalı
şma” karşı
lı
ğı
olarak ödenecektir. Bunun için de işsüreleri, işin verimi, değeri ve
niteliği dikkate alı
nacaktı
r...” denilmiştir. Makam tazminatı
, belirli
makam ve sorumluluk gerektiren görevlerde bulunanlara ödenen bir
para olup, tutarı
, her makam (ünvan) için ayrıayrısaptanmı
şolan
gösterge rakamı
nı
n memur aylı
kları
na uygulanan katsayıile çarpı
mı
sonucu bulunacak miktar kadardı
r. 1961 Anayasası
’nı
n 45., 1982
Anayasası
’nı
n da 55. maddesinde yer alan ücrete iliş
kin kuralı
n
dayanağı
,İ
nsan HaklarıEvrensel Bildirgesi’nin 43. maddesidir. Sözü
edilen Bildirgenin 43. maddesinin (2) nolu bendinde, “herkesin
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herhangi bir ayı
rı
m gözetilmeksizin eş
it işiçin eşit ücrete hakkı
vardı
r.” denilmiş, Avrupa Sosyal Şartı
’nı
n 4. maddesinin (1) nolu,
Çalı
ş
anları
n Temel, Sosyal HaklarıTopluluk Şartı
’nı
n 6/İve 6/İ
İ
İ
maddelerinde de, eş
it ve adil ücret hakkı
na iliş
kin kurallara yer
verilmiş
tir.
Eş
it işe eşit ücret ilkesi, kamu çalı
şanları
nı
n aylı
kları
nı
n
belirlenmesinde yaş
amsal bir ölçüt olarak alı
nmalı
, Anayasa ve
uluslarüstü normlarda öngörülen biçimde ücret ödenmesini
sağlayacak yasal kurallar getirilmelidir. Kuş
kusuz ki, İ
LO
sözleş
mesinde öngörüldüğü gibi ücret deyimi, her türlü ek ödemeyi
de kapsamaktadı
r.
Hangi tür yüksek öğrenim görmüş olursa olsunlar Bakanlı
k
Müfettişleri aynıünvan ve sorumluluğu taşı
makta ve gördükleri görev
bakı
mı
ndan öğrenim durumlarıherhangi bir farklı
lı
k yaratmamaktadı
r.
Hattâ iki veya üç yı
llı
k yüksek öğrenim görüp de Bakanlı
k Müfettişliği
yapanlar genellikle meslekte daha kı
demli ve deneyimli oldukları
ndan,
Millî Eğitim Bakanlı
ğıTeftişKurulu Yönetmeliği’nin 54. maddesine
göre grup baş
kanıolarak görevlendirilerek;
- Grubu temsil edip yönetmekte, grubun çalı
şma programları
nı
hazı
rlamakta, çalı
şma süresince gruptaki müfettişlerle işbirliği yapı
p
toplantı
lar düzenleyerek teftişhizmetlerine verilecek en uygun yönü
onlarla birlikte belirlemekte, müfettişlerin görev sı
rası
ndaki
davranı
ş
ları ile ilgilenip müfettiş yardı
mcı
ları
nı
n yetiş
melerine
yardı
mcıolmakta, düzenlenen toplantı
lara gerektiğinde katı
larak grup
adı
na toplantı
yıidare etmekte, gerek görmesi halinde müfettişlerin
çalı
şmaları
nı
, görev sı
rası
ndaki davranı
şları
nı ve müfettiş
yardı
mcı
ları
nı
n
hizmete
yakı
nlı
kları ile
ilgili
kanaatlerini
bildirmektedirler.
Yukarı
da sayı
lan nitelikte önemli görev ve sorumluluklar
yüklenen ve kı
demleri nedeniyle çoğu kez grup baş
kanlı
ğıda yapan
Millî Eğitim Bakanlı
ğıBaşmüfettişve müfettiş
lerinin, diğer koş
ullarıda
taşı
ması
na karşı
n, yalnı
z başı
na mezun olduğu yüksek öğrenimin
süresine
bakı
larak
“2000”
tazminat
göstergesinden
yararlandı
rı
lmaması
nı
n hukuken kabul edilebilir hiçbir haklınedeni
bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, Anayasa’nı
n 2., 20. ve 55. maddeleriyle,
İ
nsan HaklarıEvrensel Bildirgesi’nin 43., Avrupa Sosyal Şartı
’nı
n 4.
ve Çalı
ş
anları
n Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı
’nı
n 6.
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maddelerine aykı
rıolan itiraz konusu yasa kuralı
nı
n, iptali gerekeceği
oyu ile karara katı
lmı
yoruz.
Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Mustafa BUMİ
N
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/1
: 1998/86

Anayasa Mahkemesi’nin 22.12.1998 günlü, Esas: 1998/1,
Karar: 1998/86 sayı
lı kararı
yla 657 sayı
lı Devlet Memurları
Kanunu’nun 570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnameyle değişik IV
Sayı
lıMakam TazminatıCetvelinin 8. Sı
rası
nı
n (a) bendinde yer alan
ve Bakanlı
k Müfettiş
leri yönünden sı
nı
rlıolarak incelenen “en az dört
yı
l süreli öğrenim veren” ibaresinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve
iptal isteminin reddine karar verilmiş
tir.
IV Sayı
lıMakam TazminatıCetvelinin 8. Sı
rası
nı
n (a) bendi
şöyledir:
Sı
ra
No
8

Kadro Günü ve Unvanı

Tazminat
Göstergeleri

a) En az dört yı
l süreli yüksek öğrenim veren
fakülte veya yüksekokullarıbitirmiş
, birinci
dereceli kadroya atanmı
ş ve Türkiye
düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme
yetkisine
sahip
merkez
denetim
elemanları
ndan, Baş
bakanlı
k Müfettiş
leri,
Baş
bakanlı
k Yüksek Denetleme Kurulu
Denetçileri, Bakanlı
k Müfettiş
leri, Maliye
Bakanlı
ğı Hesap
Uzmanları
,
Hazine
Müsteşarlı
ğı
, Bankalar Yeminli
Murakı
pları
, Müsteşarlı
k ve Genel Müdürlük
Müfettişleri,
Diyanet
İ
şleri
Başkanlı
ğı
Müfettişleri,
Müsteş
arlı
k
Kontrolörleri,
Bakanlı
kları
n merkez teşkilatı
na dahil Genel
Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalı
ş
ma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğıİ
şMüfettiş
leri

2000
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Dâvâcı
, halen Millî Eğitim Bakanlı
ğı
’nda, birinci dereceden
maaşalan ve Türkiye düzeyinde teftiş
, denetim ve inceleme görevi
yapan bir bakanlı
k müfettiş
idir. Ancak dört yı
llı
k değil de, iki yı
llı
k bir
yüksekokuldan mezun olduğu için kendisine makam tazminatı
ödenmemektedir.
Millî Eğitim Bakanlı
ğı
’nda halen fakülte mezunları
nı
n yanı
sı
ra,
iki, üç ve dört yı
llı
k yüksekokul çı
kı
şlıbakanlı
k müfettişleri görev
yapmaktadı
r.
Bugün görevde bulunan bakanlı
k müfettiş
lerinin, dâvâcı
nı
n da
içinde bulunduğu büyük bölümü, 22.3.1954 günlü, 6389 sayı
lı
Yasa’nı
n 1. maddesi uyarı
nca atanmı
ş
lardı
r. Bu madde, Maarif
Vekaleti Merkez Kuruluşu ve Görevleri Hakkı
ndaki 2287 sayı
lı
Yasa’nı
n, bu Yasa’ya ek 4737 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle
değiş
tirilen 26. maddesini değiştirmektedir. Buna göre, “maarif
vekaleti müfettiş
lerinin tayininde aranacak vası
flar şunlardı
r:
1- Üniversite veya bir yüksekokuldan mezun bulunmak;
2- Orta veya yüksek dereceli okullarda en az 8 yı
l öğretmenlik
veya bu müddetin içinde olmak üzere en az üç yı
l meslek bünyesinde
idare iş
lerinde bulunmak ve öğretmenlikle birlikte bu işlerde de üstün
başarı
sıtespit edilmişolmak.
...”
Dava konusu, 20.3.1997 günlü, 570 sayı
lıKHK’nin çı
karı
ldı
ğı
tarihte Millî Eğitim Bakanlı
ğıMüfettiş
lerinin atanmaları
ndaki yöntem
yukardaki kuralda belirtildiği gibidir.
Bu kural, 20.1.1993 günlü, 93/4055 sayı
lıBakanlar Kurulu
kararı
yla yürürlüğe konulan, “Millî Eğitim Bakanlı
ğıTeftişKurulu
Tüzüğü”nün 12. maddesinde 23.5.1998 gününde yapı
lan değiş
iklikle,
“Müfettişyardı
mcı
lı
ğı
na; fakülte veya en az dört yı
llı
k yüksekokul
mezunu olup, Bakanlı
ğa bağlıokullarda branş
ı
nda en az on yı
l
öğretmenlik veya branşı
nda beş yı
l öğretmenlik yaptı
ktan sonra
Bakanlı
k Teşkilatı
nda veya okullarda en az üç yı
l yöneticilik görevi
yapmı
şolan Bakanlı
k mensuplarıile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği
yetkili makamca kabul edilen yurt içi veya dı
şı
ndaki yükseköğretim
kurumları
ndan mezun olanlar arası
ndan giriş sı
navı
nıkazananlar
atanı
r” şekline getirilmiştir.
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Belirtilen tüzüğün geçici 1. maddesinde de “Bu tüzüğün
yürürlüğe girdiği tarihte kurulda görev yapmakta olan başkan,
başmüfettişve müfettişlerin kazanı
lmı
şhaklarısaklı
” tutulmuş
tur.
Anayasa’nı
n 55. maddesinde, ücretin emeğin karşı
lı
ğıolduğu;
Devlet’in çalı
şanları
n yaptı
klarıişe uygun, adaletli bir ücret elde
etmeleri veya diğer sosyal yardı
mlardan yararlanmalarıiçin gereken
tedbirleri alacağı
; 10. maddesinde, herkesin, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce felsefî inanç, dil, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrı
m
gözetilmeksizin yasa önünde eşit olduğu; Devlet organlarıve idare
makamları
nı
n bütün işlemlerinde kanun önünde eş
itlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorunda oldukları
; 2. maddesinde de, Türkiye
Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 55. maddesinde sözü edilen ücret sözcüğü,
kuş
kusuz aylı
ğı ve aylı
ğa bağlı her türlü ek ödentileri de
kapsamaktadı
r. Eş
it işe eşit ücret ilkesi, kamu çalı
ş
anları
nı
n
aylı
kları
nı
n belirlenmesinde de yaş
amsal değerde bir kuraldı
r. Bu
kural, Anayasa’nı
n 55. maddesinin yanı
sı
ra, İ
nsan HaklarıEvrensel
Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı
, AET Antlaş
masıve Çalı
ş
anları
n
Temel, Sosyal HaklarıTopluluk Şartı
nda da yer almı
ştı
r.
Makam tazminatıbir makamda bulunan kişilere, o makamı
n
görevlerini ifa etmelerinin karş
ı
lı
ğıolarak, makamda bulundukları
sürece ödenen bir paradı
r. Aynıkurallarla, aynıyerlerde görev yapan,
aynımaaşderecesindeki Bakanlı
k Müfettişlerinin, her bakı
mdan eşit
değerde iş yaptı
kları
na; görevlerinin önemi, nitelikleri ve
sorumluluklarıaynıolduğuna göre, eşit ücret almalarıgerekir. Maaş
ı
eşit biçimde ödenen, ek göstergeleri aynıolan, emekliliği aynı
koş
ullara bağlıbulunan Bakanlı
k Müfettiş
lerini, makam tazminatı
yönünden iki yı
llı
k veya dört yı
llı
k yüksekokulu tamamlamı
şolmak gibi
bir koş
ula bağlamak Anayasa’nı
n 55. maddesiyle çeliş
ir. Ayrı
ca
yukarda belirtildiği gibi 570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin
yürürlüğe girdiği tarihte, Millî Eğitim Bakanlı
ğıMüfettiş
lerinin atama
koş
ullarıarası
nda dört yı
llı
k bir yüksekokuldan mezun olmak koşulu
da bulunmamakta, bir yüksekokuldan mezun olmak yeterli
sayı
lmaktadı
r.
Millî Eğitim Bakanlı
ğı
’nda görev yapan müfettiş
lerin, işgal
ettikleri makamı
n ve bu makamı
n gereği olarak yaptı
klarıgörevlerin
tamamıaynıniteliktedir. İ
şbölümleri, öğrenim sürelerine ya da mezun
olduklarıokullara göre değil, yaptı
klarıiş
e göre yapı
lmaktadı
r. Bu
nedenle, dört yı
ldan az süreli bir yüksekokuldan mezun olan, ancak
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birinci dereceyi almı
ş ve Türkiye düzeyinde teftiş
, denetim ve
inceleme görevi yapan ve aynıstatüde bulunan müfettiş
leri öğrenim
süreleri yönünden bir ayrı
ma bağlıtutmanı
n, kabul edilebilir haklıbir
nedeni bulunmamaktadı
r. Bu nedenle, itiraz konusu kural 10.
maddesine de aykı
rı
lı
k oluş
turur.
Millî Eğitim Bakanlı
ğı
’nı
n özelliği, iki ya da üç yı
l süreli
yükseköğretim mezunlarıda bu bakanlı
kta, müfettiş
liğin yanı
sı
ra,
illerde il millî eğitim müdürü, Bakanlı
k merkez örgütünde de, daire
başkanı
, genel müdür, hatta müsteşar olabilmektedir. Bütün bu
görevlerde bulunanlar için dört yı
llı
k yükseköğrenim veren fakülte
veya yüksekokul koş
ulu getirilmemişken, itiraz konusu kuralla sadece
Bakanlı
k Müfettişleri için bu koş
ul öngörülmüş
tür. İ
ki ya da üç yı
l
süreli yüksekokul çı
kı
şlıBakanlı
k Müfettiş
lerine makam tazminatı
ödenmemesine yol açan bu kural, haklıbir nedene dayanmadı
ğıgibi,
anı
lan tazminatı
n amacı
na ve özelliğine de uygun düş
memekte ve
adalet ve hakkaniyetle de bağdaşmamaktadı
r.
Adaletli bir hukuk düzeni sağlamak, hukuk devleti olmanı
n
gereğidir. Anayasa’nı
n 55. ve 10. maddelerine aykı
rı
lı
k oluşturan itiraz
konusu kural, aynızamanda Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirlenen
hukuk devleti ilkesine de aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle çoğunluğun, itirazı
n reddi yönündeki
görüşüne katı
lmı
yoruz.

Üye
Sacit ADALI
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Üye
Lütfi F. TUNCEL

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1998/24
: 1999/9
: 13.4.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 7. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 7.11.1996 günlü, 4207 sayı
lı“Tütün
Mamüllerinin Zararları
nı
n Önlenmesine Dair Kanun”un 3. maddesinde
yer alan “...her ne suretle olursa olsun reklam veya tanı
tı
mı
nı
n
yapı
lmasıveya...” sözcükleri ile geçici 2. maddesindeki “reklam”
sözcüğünün Anayasa’nı
n 2., 13. ve 48. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- OLAY
Sigara reklam ve tanı
tı
mı
nı
n yapı
lmasıamacı
yla açı
k hava
etkinliği düzenleme isteminin uygun bulunmaması
na ilişkin Ankara
Valiliği işleminin iptali istemiyle açı
lan davada, davacı
nı
n Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k savı
nıciddi bulan Ankara 7. İ
dare Mahkemesi, itiraz konusu
sözcüklerin iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“4207 sayı
lıYasanı
n 3. maddesinin 1. parağrafı
nda, “Tütün ve
tütün mamüllerinin isim, marka ve alametler kullanı
larak her ne
suretle olursa olsun reklam ve tanı
tı
mı
nı
n yapı
lmasıveya bunları
n
kullanı
lması
nı teş
vik ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi
yasaktı
r” kuralıgetirilmiştir.
Yasa koyucu 1. parağrafı
n 1. cümlesinde yer alan “her ne
suretle olursa olsun” kuralı
yla reklam yönünden mutlak bir yasaklama
getirmiştir. Anı
lan yasağı
n yer aldı
ğıYasa, tütün ürünlerinin üretimi
ve satı
şıyönünden bir yasaklama getirmemektedir. On sekiz
yaş
ı
ndan küçüklere satı
şyapı
lamamasıise, satı
şyönünden ayrı
k bir
kuraldı
r.
Tütün ürünlerinin zararları
nıönleme yolundaki yasa, üretimi ve
satı
ş
ıengellemediğine göre, tecimsel yaşamı
n doğal sonucu olarak,
sunuma çı
kan bir ürünün tanı
tı
mı
nı
n kesin ve sı
nı
rsı
z olarak
yasaklanmasıAnayasal çalı
ş
ma özgürlüğüyle çelişir. Milli ekonominin
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gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürüyecek olan özel
teşebbüse, ürününü tanı
tma olanağı
nıkayı
tsı
z ve koş
ulsuz olarak
vermemek, Anayasa’da korunan güvenli ve kararlı çalı
ş
manı
n
engellenmesi sonucunu doğurur. Çalı
şma, işyerini kurmakla sı
nı
rlı
değildir. Ası
l amaç, pazarlama ve satı
şyoluyla kazanı
mı
n işalanıve
yatı
rı
mlarla ülke insanı
na aktarı
m olduğuna göre, çalı
şma satı
şı
, satı
ş
da tanı
tı
mıkapsar, zorunlu kı
lar.
Burada gözetilecek olan, tütünün zararları
nıönlemek için
çalı
şma
ve
sözleş
me
özgürlüğüyle,
kamu
sağlı
ğı
nı
n
dengelenmesidir. Üretimin ve satı
şı
n kamu sağlı
ğı
na sakı
nca
doğurmadı
ğı
, bir anlamda benimsendiğine göre, Anayasal ilkeyle
çeliş
erek reklam ve tanı
tı
mı
n kesin olarak yasaklanmasıdurumu
birbirine bağlıilkelerle oluş
an yasa kurgusundan da uzaklaşı
lma
sonucunu doğurmaktadı
r.
Üretim ve satı
ş
a çı
karı
lan, böylece sergilenen bir ürün, konum
ve sunuşuyla da bir reklam işlevi, hatta giderek özendirme ivmesi de
kazanabilir. İ
şte üzerinde durulacak olan özendirmenin önlenmesi,
zararı
n yansı
ması
nı
n önüne geçilmesidir. Çalı
ş
ma özgürlüğü içindeki
reklam olgusunu sı
nı
rlayacak kamu sağlı
ğıolmalı
dı
r. Buradaki kamu
sağlı
ğıise, zarar ilkesiyle belirlenmelidir. Yasanı
n amacı
ndan ayrı
lı
p,
özgür olarak üretilen ürünün tanı
tı
mı
nı
n kesin olarak yasaklanması
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turur.
Bu açı
klamalar karş
ı
sı
nda, Anayasa’nı
n tanı
dı
ğı çalı
şma
özgürlüğü ve tanı
mladı
ğısosyal amaç ile araç olan ürün ilişkisinde
korunmasıve bulunmasıgereken dengeyi sağlamaması
; toplum
düzeninin, evrensel hukuk kuralları
yla aradı
ğıve ulaşmak istediği
makul ve kabul edilebilir ölçüyü aşmasıyanı
nda; Anayasa’nı
n 48.
maddesiyle korunan özel giriş
im özgürlüğü ile Anayasa’nı
n temel hak
ve hürriyetlerin sı
nı
rlaması
nıdüzenleyen 13. maddesinde yer alan
temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamanı
n demokratik
toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamı
yacağıve Anayasa’nı
n
özüne ve ruhuna uygun olarak kanunla yapı
labileceği ilkesini
zedeleyen 4207 sayı
lıTütün Mamüllerinin Zararı
nı
n Önlenmesine
Dair Kanun’un 3. maddesinde yer alan “...her ne suretle olursa olsun
reklam ve tanı
tı
mı
n yapı
lmasıveya” ve geçici 2. maddesindeki
“...reklam...” anlatı
mlarıAnayasa’nı
n 2., 13., ve 48. maddelerine aykı
rı
olduğu kanı
sı
na varı
ldı
ğı
ndan, 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesinde
öngörülen belgelerle birlikte Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurulması
na
31.3.1998 gününde oybirliği ile karar verildi.”
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III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
İ
tiraz konusu sözcüklerin de yer aldı
ğı
, 4207 sayı
lıYasa’nı
n 3.
ve geçici 2. maddeleri ş
öyledir:
1- “Madde 3- Tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya
alametler kullanı
larak her ne suretle olursa olsun reklam ve
tanı
tı
mı
nı
n yapı
lmasıveya bunları
n kullanı
lması
nıteşvik ve özendirici
kampanyalar düzenlenmesi yasaktı
r.
Onsekiz yaşı
ndan küçüklere tütün ve tütün mamulleri satı
ş
ı
yapı
lamaz”
2- “Geçici Madde 2- Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fı
krası
gereğince ayrıyer tahsisi, 3 üncü maddede yasaklanan reklam
panoları
nı
n kaldı
rı
lması ve 4 üncü maddesinin birinci fı
krası
gereğince yapı
lmasıgereken işler Kanunun yayı
mıtarihinden itibaren
bir yı
l içinde yerine getirilir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1-“MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin,
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n,
genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca
Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.”
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3- “MADDE 48.- Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlı
yacak tedbirleri alı
r.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Samia AKBULUT, Haşim
KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa
YAKUPOĞLU, NurettinTURAN, Fulya KANTARCIOĞLU ve Mahir
Can ILICAK’ı
n katı
lmaları
yla 9.6.1998 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda,
öncelikle davada uygulanacak kural sorunu
görüşülmüş
tür:
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa, o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu dava,
Marlboro sigarası
nı
n reklam ve tanı
tı
mı
nı
n yapı
lmasıamacı
yla
Marlboro Mekanik Boğa faaliyeti adıaltı
nda bir açı
k hava etkinliğine
izin verilmemesi işleminin iptaline ilişkindir. Oysa Mahkemece itiraza
konu edilen 4207 sayı
lıYasa’nı
n geçici 2. maddesinde yer alan
“...reklam” sözcüğü, 3. maddede yasaklanan “reklam panoları
nı
n
kaldı
rı
lması
” ile ilgilidir. Dava konusu olayda ise, evvelce ası
lmı
şbir
“reklam panosu” ve bunun kaldı
rı
lmasısöz konusu değildir. Bu
nedenle, geçici 2. maddede yer alan “...reklam...” sözcüğü davada
uygulanmayacağı
ndan, buna ilişkin itirazı
n başvuran Mahkemenin
yetkisizliği nedeniyle reddine, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan
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7.11.1996 günlü, 4207 sayı
lı “Tütün Mamüllerinin Zararları
nı
n
Önlenmesine Dair Kanun”un 3. maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan
“... her ne surette olursa olsun reklâm ve tanı
tı
mı
nı
n yapı
lmasıveya
...” ibaresine ilişkin itirazı
n esası
nı
n incelenmesine 9.6.1998 gününde
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleriyle
öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Baş
vuran Mahkeme, tütün ürünlerinin zararları
nı önlemek
amacı
yla çı
karı
lan Yasa’nı
n, tütün üretimini ve satı
ş
ı
nıengellemediği
halde, satı
ş
a çı
kan bir ürünün reklam ve tanı
tı
mı
nı
n kesin ve sı
nı
rsı
z
olarak yasaklanması
nı
n, çalı
şma ve özel teş
ebbüs kurma hürriyetinin
engellenmesi sonucunu doğurduğunu, Anayasa’nı
n 13. maddesinde
yer alan temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamanı
n
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rıolamayacağıve
Anayasa’nı
n özüne ve ruhuna uygun olarak kanunla yapı
labileceği
ilkelerini zedelediğini, böylece itiraz konusu sözcüklerin Anayasa’nı
n
2., 13. ve 48. maddelerine aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n
2.
maddesinde,
Türkiye
Cumhuriyetinin,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu belirtilmiş
tir.
Hukuk devleti, eylem ve iş
lemleri hukuka uygun, insan hakları
na
saygı
lı
, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda
adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren,
Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan kaçı
nan, hukukun üstün
kuralları
yla kendini bağlısayan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n
üstünde yasakoyucunun da uymasıgereken temel hukuk ilkeleri ve
Anayasa bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Anayasa’nı
n “Temel hak ve hürriyetlerin sı
nı
rlanması
” başlı
klı
13. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin kamu yararı
nı
n, genel
ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca Anayasa’nı
n
ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasa’nı
n sözüne ve
ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabileceği, ancak, bu
sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk ı
rı
olamayacağı gibi
öngörüldükleri
amaç
dı
ş
ı
nda
da
kullanı
lamayacakları
, genel sı
nı
rlama sebeplerinin temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerli olduğu belirtilmiş
tir.
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Anayasa’nı
n “Çalı
ş
ma ve sözleş
me hürriyeti” başlı
klı 48.
maddesinde, “Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetine sahiptir. Özel teş
ebbüs kurmak serbesttir. Devlet, özel
teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun
yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
şması
nısağlayacak
tedbirleri alı
r” denilmektedir.
İ
tiraz konusu kuralla tütün ve tütün mamüllerinin isim, marka
veya alametler kullanı
larak her ne suretle olursa olsun, reklam ve
tanı
tı
mı
nı
n yasaklanması
nı
n Anayasa’nı
n 48. maddesinde öngörülen
özel teşebbüslerin çalı
şma özgürlüğünün sı
nı
rlandı
rı
lmasısonucunu
doğurduğu açı
ktı
r. Ancak, yasanı
n gerekçesinden sigaranı
n insan
sağlı
ğı
, çevre ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri gözetilerek bu
sı
nı
rlamanı
n yapı
ldı
ğıanlaşı
lmaktadı
r.
Tütün ve tütün mamüllerinin reklamı
, bunları
n kullanı
lması
nı
teşvik ve özendirerek toplum sağlı
ğı
nıolumsuz yönde etkilediğinden
itiraz konusu kuralla getirilen sı
nı
rlamaları
n benzerine çağdaş
ülkelerde de rastlanmaktadı
r. Anayasa’nı
n 48. maddesinde özel
teşebbüslerin sosyal amaçlara uygun olarak çalı
şması
nısağlayacak
önlemeleri almak devlete görev olarak verilmiş
, 13. maddesinde de,
temel hak ve özgürlüklerin, genel sağlı
ğı
n korunmasıamacı
yla da
sı
nı
rlandı
rı
labileceği öngörülmüştür.
Bu nedenle, yapı
lan sı
nı
rlama demokratik toplum düzeninin
gereklerine ters düşmediği gibi öngörüldüğü amaç dı
şı
nda da
kullanı
lmadı
ğı
ndan Anayasa’nı
n 2., 13. ve 48. maddelerine aykı
rı
değildir. İ
tirazı
n reddi gerekir.
VI- SONUÇ
7.11.1996 günlü, 4207 sayı
lı“Tütün Mamullerinin Zararları
nı
n
Önlenmesine Dair Kanun’un 3. maddesinde yer alan “... her ne
suretle olursa olsun reklam ve tanı
tı
mı
nı
n yapı
lmasıveya ...”
sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
13.4.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/75
: 1999/10
: 13.4.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ayvalı
k Sulh Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 31.8.1956 günlü, 6831 sayı
lıOrman
Kanunu’nun 116. maddesinin (A) bendinin 22.5.1987 günlü, 3373
sayı
lıYasa ile eklenen ikinci fı
krası
nı
n ve aynıYasa ile değiş
tirilen (B)
bendinin ilk fı
krası
nı
n birinci ve ikinci tümcelerinin, Anayasa’nı
n 35.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
İ
zinsiz ağaç kesilmesi nedeniyle Orman Kanunu’na muhalefet
suçundan açı
lan kamu davası
nda, sanı
ğı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
savı
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme, 6831 sayı
lıOrman
Kanunu’nun 116. maddesinin (A) bendinin ikinci fı
krasıile (B)
bendinin ilk fı
krası
nı
n birinci ve ikinci tümcelerinin iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“Sanı
ğa isnad edilen fiil tatil sitesinde bulunan tapulu
bahçesinden merciinden izin almaksı
zı
n bir fı
stı
k çamı
nıdibinden
kesmek diğer fı
stı
k çamı
nıda budamak suretiyle Orman Kanunu’nun
116. maddesine muhalefet etmektir.
Orman Kanunu’nun 116. maddesinde bu Kanunun 1. Madd
esinde belirtilen orman sayı
lmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççı
klardan
sahiplerinin nası
l ve ne ş
ekilde yararlanacaklarıdüzenlenmişolup bu
maddenin 1. fı
krası
nı
n A bendinde “... (H) bendindeki hernevi meyveli
ağaç ve ağaçcı
klarla örtülü yerlerden (fı
stı
k çamlı
klarıve palamut
meşelikleri hariç) sahipleri her türlü zati ihtiyaçlarıve Pazar satı
şları
için hiçbir kayı
t ve ş
arta tabi olmadan kesim ve taşı
ma yapabilirler
Kesilen ağaçları
n devlet ormanları
nda bulunan ağaç
nevilerinden olmasıhalinde bu ağaçlar için bir tutanak düzenlenir,
ayrı
ca damga veya nakliye tezkeresi aranmaz.” demekte olup aynı
maddenin B bendi “... (F) ve (G) bentlerinde yazı
lıyerlerden... (H)
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bendindeki fı
stı
k çamlı
kları
, palamut meş
eliklerinden sahiplerinin her
türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçlarımahalli orman idaresine haber
vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle karşı
lanabilir.”
demektedir. Orman Kanunu’nun 116. maddesinin son fı
krası
na göre
“bu maddeye muhalefet edenler O.K. 109. maddesine göre
cezalandı
rı
lmakla birlikte, emval müsadere olunur”. hükmü
getirilmiştir. Bu durumda orman sayı
lmayan tapulu arazisinde
ormanlarda tabii olarak yetişen ağaçlar ve fı
stı
k çamlarıveya palamut
meşeleri bulunan bir şahsı
n idareden izin almaksı
zı
n bu arazisinden
bu neviden ağaç kesmesinin O.K. 116/B maddesindeki suçu
oluş
turduğunun kabulü gerekir. Somut olayı
mı
zda sanı
ğa isnad edilen
fiil ve suç da budur.
Bu suçun oluşumu için sahipli arazide bulunan ormanda yetişen
ağaç veya fı
stı
k çamlı
klarıveya palamut meşeliklerinden Mahalli
Orman İ
daresine haber verilip ve bir tutanakla tevsik edilmeden kesim
yapmak gerekli ve yeterlidir. Bu durumda mülkiyet hakkıkanunla
sı
nı
rlandı
rı
lmı
ş ve
bu
sı
nı
rlandı
rmaya
uymama
fiili
de
müeyyidelendirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nı
n 35. maddesi aynen “herkes
mülkiyet ve miras hakkı
na sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı
amacı
yla kanunla sı
nı
rlandı
rı
labilir.” demektedir. Buna göre mülkiyet
hakkı
nı
n kanunla sı
nı
rlandı
rı
lmasıancak kamu yararıamacı
yla
mümkündür. Orman Kanununun 116. maddesinin (B) bendinde
yapı
lan
mülkiyet
hakkı
nı
n
kullanı
mı
nı
n
sı
nı
rlandı
rı
lması
nı
n
gerçekleş
tirdiği veya gerçekleştirebileceği kamu yararlarınelerdir? Bu
sorunun cevabıormanları
n korunması
, yani; kaçak orman evmali
oluş
turulması
, nakledilmesi ve bulundurulması
nı
n önüne geçilmesi
ve/veya ülke için varlı
ğıve korunmasıönem taş
ı
yan fı
stı
k çamlı
kları
ve palamut meşeliklerinin korunmasıolabilir. Madde metnine göre
idareye, haber verilme üzerine tutanakla belgelendirme hususunda
takdir hakkıverilmediğine göre amacı
n fı
stı
k çamlı
kları
nıveya
palamut meş
eliklerini korumak olmasımümkün olmadı
ğıgibi, böyle
bir amacı
n bu madde ile gerçekleş
tirilme imkanıda yoktur. O halde
sı
nı
rlandı
rı
lmanı
n getiriliş amacıorman kaçakçı
lı
ğı
nı
n önlenmesi
olarak nazara alı
nmalı
dı
r. Böyle bir düzenlemenin orman
kaçakçı
lı
ğı
nı
n önlenmesi amacı
nıgerçekleştirme veya bu amaca
hizmet etme imkanıveya ş
ansıvar mı
dı
r?
1- Nakliye teskeresiz veya damgası
z emval nakletmek veya
bulundurmak O.K. 108. maddesi ile müeyyidelendirilmişolup, bu tür
emvallerle yakalanan ş
ahı
slar O.K. 116/B maddesinde belirtilen
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yerlerden bu emvalleri temin ettikleri takdirde bunu kanı
tlamak yükü
de taş
ı
nmazı
n tapu ve kadastro bilgilerini vermek, kestiğini iddia ettiği
yeri ve ağacıgöstermek vb. delilleri sunmak yönüyle yakalanan
şahı
slara düş
mektedir. Yakalanan ş
ahı
s bu bilgi ve delilleri
sunamadı
ğıveya sunduğu bilgi ve delillere göre mülkiyeti altı
ndaki
taşı
nmazdan bu emvallerin temin edildiği ilmen ve fennen
saptanamadı
ğı takdirde
yakalanan
ş
ahsı
n
kaçak
emval
bulundurmaktan O.K. 108. madde gereği cezalandı
rı
lmasıyoluna
gidilmektedir. Bu durumda O.K. 116/B maddesinin uygulanabilmesi
yakalanan şahsı
n emvali tapulu yerinden kestiğini kanı
tlaması
na bağlı
olup bu kanı
tlanamadı
ğıtakdirde yakalanan şahı
s O.K. 108. madde
ile, kanı
tlandı
ğıtakdirde ise O.K. 109. madde ile cezalandı
rı
lmakta,
eğer yakalanan ş
ahsı
n bu emvali ormandan kestiği saptanı
rsa O.K.
91. maddesi gereğince cezalandı
rı
lmaktadı
r. Bu durumda nakliye
tezkeresiz ve damgası
z emval nakli veya bulundurma durumları
nda
bu emvalin nereden ve nası
l temin edildiğinin kaynağı
na inilerek
araştı
rı
lması
nı
n yasanı
n gereği olması karş
ı
sı
nda O.K. 116/B
maddesinin 1. bölümünün orman kaçakçı
lı
ğı
nı
n önlenmesinde
herhangi bir işlevi bulunmamaktadı
r. Bu durumda sahipli arazideki
ormanda yetiş
en ağaç nevilerinin veya fı
stı
k çamları
nı
n yahut palamut
meşelerinin zati ihtiyaç için idareye başvurup belgelendirmek suretiyle
veya bu yola gidilmeksizin kesilmesi halleri orman kaçakçı
lı
ğı
nı
n
önlenmesi yönünde herhangi bir etki yapmamakta olup bu
sı
nı
rlandı
rma kamu yararıoluş
turmamakta ve oluş
turma imkanı
na
sahip bulunmamaktadı
r.
Bu düzenleme uygulamada somut olayda da görüldüğü gibi
orman görevlilerinin sahipli arazilerde, tatil sitelerinin bahçelerinde
kişilerin evlerinin önlerinde yetiş
mişveya süs amacı
yla yetiş
tirilmiş
ağaçları
n kontrolünü yapmaları
, bunları
n kesilmesi halinde zabı
t
düzenlemeleri gibi gereksiz ve orman kaçakçı
lı
ğı
nı
n önlenmesi
amacı
yla ilgisi bulunmayan işlevlere yönelmelerini, bu yolda görev
yaparak asli görevleri olan ormanları
n muhafazası
nı
n yeterli mesainin
ayrı
lamamasıneticesini doğurduğu gibi, izin için baş
vurular nedeniyle
orman idaresinde önemli mesai kayı
pları
na yol açı
p bu kurumun asli
görevini gereği gibi yapması
nıengellemekte bu neticeleri ile de
kendisinden beklenen amacıgerçekleştirecek yönde değil amacı
n
gerçekleş
mesini engelleyecek yönde iş
lev görmektedir.
Bu düzenleme ihtiyaç sahipleri için gereksiz bir külfet ve zaman
kaybıoluş
turmaktadı
r. İ
nsanları
mı
z yüzyı
llardan beri süzülerek gelen
mülkiyet duygusu ve uygulamaları
nı
n sevki tabiisi ile bu tür bir
kı
sı
tlamanı
n var olabileceğinden ş
üphe bile duymadan evlerinin,
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yazlı
kları
nı
n, apartmanları
nı
n, sitelerinin küçük bahçelerine buldukları
çam fidesini dikmekte, bunlarıgerekli gördükleri gibi budamakta veya
zararlıhale geldiklerinde veya kurudukları
nda kesmektedirler. Kanunu
bilmemek mazeret sayı
lmaz ama, kanunda halkı
n vicdanı
na ve aklı
na
uygun bulunması
, en azı
ndan öngörülebilir bir yasaklamanı
n icabettiği
hususlarda sı
nı
rlama ve yasaklama içermesi gereklidir. Bu
düzenlemenin öngörülmesini gerektirir herhangi bir vicdani, akli veya
sağduyuya dayalıtemeli bulunmadı
ğı
ndan yeş
ili ve ağacıseven
yurttaş
lar ile devlet arası
nda sorunlar üretmekten başka herhangi bir
işlevi bulunamaz. Üretilen bu sorunlar ağacıve yeş
ili seven insanları
n
devletle davalıhale getirilmesi, cezalandı
rı
lması
, sabı
kalıhale
getirilmesi gibi önemli cezalara çarptı
rı
lmasıneticesini doğurur ki,
insanlar cezalandı
rı
lan davranı
ş
lardan kaçı
nma sevkitabiisine sahip
oldukları
ndan ve akli davranmanı
n da gereği bu olduğundan bu
düzenlemenin nihai neticesi insanları
n evlerinin önüne, sitelerinin
içine veya bahçelerine ağaç dikmemeleri olacaktı
r. Bu durumun da
kamu yararıamacı
yla bağdaş
tı
ğı
nıkabul etmem mümkün değildir.
Şehirlerin, ilçe merkezlerinin, tatil merkezlerinin ve benzeri yerlerin
çam ve bu aileden olan ormanlarda yetişen ağaçlarla ve fı
stı
k
çamları
yla yeşillendirilmesinin turizme katkıve çevreyi güzelleştirerek
insanlara zevk vermesi yönleriyle çok önemli bir ihtiyaç ve adet haline
geldiği bu ağaçları
n bakı
m, gerektiğinde budama ve kesimlerinin
yapı
lması
nı
n dikiliş amaçları
nı
n gereği olduğu, bunun orman
idaresine haber verilip belgelendirilmesinin mal sahipleri ve idare için
altı
ndan kalkı
lmasıgüç gereksiz bir zahmet ve külfet oluş
turacağıgibi
umulan faydanı
n bu yöntemle gerçekleş
mesine de olanak
bulunmadı
ğıgibi, orman idaresine başvurup belge almanı
n orman
kaçakçı
lı
ğı
nıönlemede herhangi bir katkı
sı
nı
n da bulunduğunun da
kabul edilemeyeceği açı
ktı
r.
Tüm bu nedenlerle Orman Kanununun 116. maddesinin A
bendinin 22.5.1987 tarihli 3373 s. K. ile eklenen 2. fı
krası
nı
n ve aynı
maddenin B bendinin taş
ı
nmaz sahiplerinin bu yerlerdeki ağaçlardan
kişisel yapacak ve yakacak ihtiyaçları
nıkarşı
lamaları
nıdüzenleyen 1.
ve 2. cümlelerinin Anayasanı
n 35. maddesinde aranan kamu yararı
amacı
na uygun olmayan sı
nı
rlandı
rmalar oldukları
ndan iptaline karar
verilmesi gerektiği kanaati oluştuğundan dosyanı
n tasdikli bir suretinin
çı
kartı
larak bu konuda bir karar verilmek üzere Anayasa Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
na gönderilmesine, ... karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
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31.8.1956 günlü, 6831 sayı
lı“Orman Kanunu”nun iptali istenilen
kurallarıiçeren 116. maddesi şöyledir:
“Madde 116- Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen orman
sayı
lmayan yerlerdeki ağaç ve ağaçcı
klardan, sahipleri aşağı
da yazı
lı
şekillerde faydalanı
rlar:
A) (Ç) ve (E) bentlerinde yazı
lıyerlerden, (D) bendindeki şehir
mezarlı
kları
ndan ve (H) bendindeki her nevi meyvalıağaç ve
ağaçcı
klarla örtülü yerlerden (fı
stı
k çamlı
klarıve palamut meş
elikleri
hariç), sahipleri her türlü zati ihtiyaçlarıve pazar satı
ş
larıiçin hiç bir
kayı
t ve şarta tabi olmadan kesim ve taşı
ma yapabilirler.
(Ek: 22/5/1987 - 3373/15 md.) Kesilen ağaçları
n Devlet
Ormanları
nda bulunan ağaç nevilerinden olmasıhalinde bu ağaçlar
için bir tutanak düzenlenir, ayrı
ca damga ve nakliye tezkeresi
aranmaz.
B) (Değişik: 22/5/1987 - 3373/15 md.) (F) ve (G) bentlerinde
yazı
lıyerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köy hudutları
içerisindeki mezarlı
klardan, (H) bendindeki fı
stı
k çamlı
kları
, palamut
meşeliklerinden sahiplerinin her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları
mahalli orman idaresine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek
suretiyle karşı
lanabilir. Bu durumda damga ve nakliye tezkeresi
aranmaz. Bu yerlerden sahiplerinin pazar satı
şlarıiçin yapacaklarıher
türlü kesimler, keş
if, damga ve nakliye iş
lemlerine tabidir. Orman
idaresinin yapacağımasraflar arazi sahiplerinden peş
in olarak tahsil
edilir.
Bu hükme aykı
rıhareket edenler, bu Kanunun 109 uncu
maddesine göre cezalandı
rı
lmakla beraber emval müsadere olunur.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı
6831sayı
lı
OrmanKanunu’nun ilgiligörülen1.maddesiş
öyledir:
“Madde 1- Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve
ağaççı
k topluluklarıyerleriyle birlikte orman sayı
lı
r.
Ancak :
A) Sazlı
klar;
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B) Step nebatlariyle örtülü yerler;
C) Her çeş
it dikenlikler;
Ç) Parklar;
D) (Değiş
ik: 23/9/1983 - 2896/1 md.) Şehir mezarlı
kları
yla
kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim)
mezarlı
klardaki ağaç ve ağaççı
klarla örtülü yerler,
E) Sahipli arazide bulunan ve civarı
ndaki ormanlarda tabii
olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççı
k nevilerinin bulunduğu yerler;
F) (Değiş
ik: 22/5/1987 - 3373 /1 md.) Orman sı
nı
rlarıiçinde
veya bitiş
iğinde tapulu, orman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
nda ise her türlü tasarruf
belgesiyle özel mülkiyette bulunan ve tarı
m arazisi olarak kullanı
lan,
dağı
nı
k veya yer yer küme ve sı
ra halindeki her nevi ağaç ve
ağaççı
klarla örtülü yerler,
G) (Değişik: 22/5/1987 - 3373/1 md.) Orman sı
nı
rlarıdı
şı
nda
olup, yüzölçümü üç hektarıaşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç
ve ağaççı
klarla örtülü yerler,
H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmişveya
yetiştirilecek olan fı
stı
k çamlı
klarıve palamut meş
elikleri dahil olmak
üzere her nevi meyvalıağaç ve ağaççı
klar;
İ
) (Değiş
ik: 23/9/1983 - 2896/1 md.) Sahipli arazideki aşı
lıve
aşı
sı
z zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet ormanları
ndan
tefrik edilmişve imar, ı
slah ve temlik şartlarıyerine getirilmişbulunan
yabani zeytinlikler ile 9/7/1956 tarih ve 6777 sayı
lıKanunda tasrih
edilen yabani veya aşı
lanmı
şfı
stı
klı
k, sakı
zlı
k ve harnupluklar.
J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza
karakteri taş
ı
mı
yan yerler;
orman sayı
lmaz.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kuralışöyledir:
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“MADDE 35.- Herkes, mülkiyet ve miras hakları
na sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararıamacı
yla, kanunla sı
nı
rlanabilir.
Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lmasıtoplum yararı
na aykı
rıolamaz.”
D- İ
lgili Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen Anayasa kuralış
öyledir:
“MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin,
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n,
genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca
Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER,
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 30.12.1997 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
ve ilgili görülen Yasa kurallarıile dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa
kurallarıile bunları
n gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Davada Uygulanacak Kural Sorunu
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Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddelerine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular,
itiraz yoluna baş
vuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
Uygulanacak yasa kuralları
ndan amaç, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan yahut tarafları
n istek ve savunmalarıçerçevesinde bir karar
vermek için gözönünde bulundurulmasıgereken kurallardı
r.
Dava, 6831 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin (H) bendinde sayı
lan
fı
stı
k çamları
nı
n izinsiz kesildiği savı
yla davacı
nı
n cezalandı
rı
lması
na
ilişkin bulunduğundan 31.8.1956 günlü, 6831 sayı
lı “Orman
Kanunu”nun 3373 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 116. maddesinin (A)
bendinin ikinci fı
krasıile (B) bendinin birinci fı
krası
nı
n ikinci tümcesi,
davada uygulanacak kurallar olmadı
kları
ndan, bu kurallara yönelik
itirazı
n başvuran Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE,
13.4.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
B- Sı
nı
rlama Sorunu
Dava, fı
stı
k çamları
nı
n izinsiz kesildiği savı
yla açı
ldı
ğı
ndan
6831 sayı
lı“Orman Kanunu”nun 116. maddesinin 3373 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen (B) bendinin birinci fı
krası
nı
n birinci tümcesine iliş
kin esas
incelemenin, “Yasa’nı
n 1. maddesinin (H) bendindeki fı
stı
k çamlı
kları
”
ile sı
nı
rlıolarak yapı
lması
na, 13.4.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE
karar verilmiş
tir.
C- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
6831 sayı
lı “Orman Kanunu”nun 2896 sayı
lı Yasa’yla
değiş
tirilen 116. maddesinde; 1. maddesinde belirtilen orman
sayı
lmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççı
klardan, sahiplerinin yararlanma
biçim ve esaslarıdüzenlenmiş
tir. Aynımaddenin, 3373 sayı
lıYasa’yla
değiş
tirilen (B) bendinde, “... (H) bendindeki f ı
stı
k çamlı
kları
ndan ...
sahiplerinin her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçlarımahalli orman
idaresine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle
karşı
lanabilir. ...” denilmektedir. Buna göre, (H) bendindeki sahipli
arazide bulunan ve civarı
n özelliğine göre yetişmişveya yetiştirilecek
(fı
stı
k çamlı
klarıve palamut meşelikleri hariç olmak üzere) her nevi
meyvalıağaç ve ağaççı
klardan sahiplerinin yapacaklarıkesimler
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hiçbir kayı
t ve koşula bağlıdeğildir. Ancak, sahipli arazideki fı
stı
k
çamları
nı
n kesiminin orman idaresine haber verilmesi ve bir tutanakla
belgelendirilmesi gerekmektedir.
D- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, baş
vuru kararı
nda, özetle, orman sayı
lmayan tapulu
arazisinde, ormanlarda tabii olarak yetiş
en ağaçlar ve fı
stı
k çamları
veya palamut meşeleri bulunan bir kimsenin, idareden izin almaksı
zı
n
arazisinden, bu neviden ağaç kesmesinin Orman Kanunu’nun 116/B
maddesindeki suçu oluş
turacağı
nı
, bu ağaçları
n kesiminin orman
idaresine haber verilip belgelendirilmesinin mal sahipleri ve idare için
altı
ndan kalkı
lmasıgüç, gereksiz bir zahmet ve külfet olacağı
nı
,
orman idaresine başvurup belge almanı
n orman kaçakçı
lı
ğı
nı
önlemede herhangi bir katkı
sı
nı
n da olmayacağı
nı
, bu nedenlerle,
itiraz konusu kuralı
n, Anayasa’nı
n 35. maddesine aykı
rı
lı
k
oluş
turduğunu ve iptali gerektiğini ileri sürmüştür.
2949 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi,
yasaları
n Anayasa’ya ayk ı
rı
lı
ğıkonusunda ileri sürülen gerekçelere
dayanmak zorunda değildir. İ
stemle bağlıkalmak koş
uluyla başka
gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle, konu
ile yakı
n ilgisi gözetilerek, Anayasa’nı
n 35. maddesiyle birlikte 13.
maddesi yönünden de inceleme yapı
lmasıgerekli görülmüş
tür.
6831 sayı
lı“Orman Kanunu”nun 116. maddesinin 3373 sayı
lı
Yasa ile değiştirilen (B) bendinin birinci fı
krası
nı
n birinci tümcesinde,
Yasa’nı
n 1. maddesinin (H) bendinde belirtilen fı
stı
k çamları
nı
n,
sahibinin her türlü yapacak ve yakacak ihtiyacı
nıkarş
ı
lamak üzere
kesilmesi, orman idaresine haber verilmesi ve bir tutanakla
belgelendirmesi koş
ulları
na bağlanmı
ştı
r. Son fı
krası
nda da bu
hükme aykı
rıhareket edenlerin, aynıYasa’nı
n 109. maddesine göre
cezalandı
rı
lması ve söz konusu malları
n da zorla alı
nması
öngörülmüştür.
Anayasa’nı
n 35. maddesinde herkesin mülkiyet hakkı
na sahip
olduğu, bu hakkı
n ancak kamu yararı amacı
yla ve kanunla
sı
nı
rlanabileceği, mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lması
nı
n toplum yararı
na
aykı
rıolamayacağıbelirtilmiş
tir.
Zati yapacak ve yakacak ihtiyacıiçin veya bu amaçlar dı
şı
nda
herhangi bir nedenle, orman idaresine haber verip tutanak
düzenlettirmeden, baş
ka bir deyiş
le izin almadan kesim yapı
lması
nı
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suç sayan itiraz konusu kuralı
n, mülkiyet hakkı
nı sı
nı
rladı
ğı
kuş
kusuzdur.
İ
tiraz konusu kuralla, fı
stı
k çamları
nı
n kesiminin Orman
İ
daresinin iznine bağlıtutulması
, bu ağaçları
n ürünü olan çam
fı
stı
ğı
nı
n gı
da sanayiinde kullanı
lması
, ülkemizde zaten az miktarda
bulunan fı
stı
k çamları
nı
n, sahipleri tarafı
ndan da olsa geliş
igüzel
kesilip yokedilmesinin ülke ekonomisi açı
sı
ndan uygun görülmemesi
gibi kamu yararı
na yönelik gerekçelerle açı
klanabilir. Öte yandan, bu
ağaçları
n, çevre güzelliğine, iklime ve turizme olumlu katkı
sıda
gözardıedilemez. Bu nedenlerle, itiraz konusu kuralla, fı
stı
k çamları
kesiminin denetim altı
na alı
nması
nda kamu yararıbulunduğu açı
ktı
r.
Ancak, maddede öngörülen bu sı
nı
rlamanı
n, kamu yararıamacı
yla da
olsa hakkı
n özüne dokunmaması
, Anayasa’nı
n 13. maddesinde sözü
edilen demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rıolmaması
zorunludur. Hakkı
n özüne dokunan düzenlemeler, gerçek anlamda
mülkiyet hakkı
nıortadan kaldı
rı
r ve bu bağlamda temel hak ve
özgürlüklerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamaları
n ölçüsünü oluş
turan
demokratik toplum düzeninin gerekleri ile bağdaşmaz.
İ
tiraz konusu kuralla, orman sayı
lmayan sahipli yerlerdeki fı
stı
k
çamlarıüzerindeki mülkiyet hakkı
na getirilen sı
nı
rlamanı
n konusu, bu
ağaçlarıkesmeden önce, yerel orman idaresine haber vermek ve bir
tutanakla belgelendirmektir. Kamu yararıamacı
yla getirilen bu
sı
nı
rlama hakkı
n kullanı
lması
nıortadan kaldı
ran veya önemli ölçüde
zorlaş
tı
ran bir nitelik taşı
madı
ğı
ndan demokratik toplum düzeninin
gereklerine de aykı
rı
lı
k oluş
turmamaktadı
r. Ayrı
ca bu düzenleme,
Anayasa’nı
n 169. maddesinde yer alan “Devlet, ormanları
nı
n
korunmasıve sahaları
nı
n geniş
letilmesi için gerekli kanunlarıkoyar
ve tedbirleri alı
r” kuralı
yla da uyumludur. Bu nedenlerle, itiraz konusu
hükmün Anayasa’ya aykı
rıbir yönü yoktur. İ
tirazı
n reddi gerekir.
VI- SONUÇ
31.8.1956 günlü, 6831 sayı
lı “Orman Kanunu”nun 116.
maddesinin 3373 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen (B) bendinin birinci
fı
krası
nı
n birinci tümcesinin, “Yasa’nı
n 1. maddesinin (H) bendindeki
fı
stı
k çamlı
kları
” yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER ile Mustafa BUMİ
N’in karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA, 13.4.1999 gününde karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/75
: 1999/10

6831 sayı
lıOrman Kanunu’nun 116. maddesinin 3373 say ı
lı
Kanunla değiş
tirilen (B) bendinin birinci tümcesinin iptali için yapı
lan
başvuruyu reddeden karara aşağı
da açı
klanan nedenlerle
katı
lmı
yoruz.
İ
tiraz konusu kuralla, orman sayı
lmayan sahipli yerlerde
bulunan fı
stı
k çamları
nı
n kesilebilmesi için orman idaresinden izin
alı
nmasıöngörülmüş
; davacı
nı
n, özel mülkünde bulunan iki adet fı
stı
k
çamı
nıizinsiz kestiği gerekçesiyle hakkı
nda suç zaptıdüzenlenerek
aleyhinde dava açı
lmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 35. maddesinde, herkesin miras ve mülkiyet
hakkı
na sahip olduğu, bu hakları
n ancak kamu yararıamacı
yla ve
kanunla sı
nı
rlandı
rı
lacağıbelirtilmiş
tir. MGK Anayasa Komisyonu’nun
değiş
iklik gerekçesinde de açı
klandı
ğıgibi mülkiyet hakkı
, diğer temel
hak ve hürriyetlerde olduğu gibi, Anayasa’nı
n 13. maddesinde
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belirtilen genel sı
nı
rlama nedenlerinden birinin varlı
ğıhalinde kanunla
sı
nı
rlandı
rı
labilir. Temel hak ve özgürlüklerin, soyut Anayasa kuralları
olmaktan çı
karı
lması
, kullanı
labilir ve uygulanabilir duruma getirilmesi
için sı
nı
rlamanı
n sı
nı
rları
nı
n belirtilmesi gerekir.
Anayasa’nı
n 13. maddesinin ikinci fı
krası
na göre, kamu yararı
amacı
yla da olsa kişilerin temel haklarıdemokratik toplum düzeninin
gereklerine aykı
rısı
nı
rlanamaz. Hakkı
n özüne dokunan ve temel
hakkıkullanı
lamaz hale getiren bir kuralı
n da demokratik toplum
düzeninin gereklerine uygun olduğu söylenemez.
Orman sayı
lmayan sahipli bir araziye (uyuşmazlı
k konusu
olayda, sahildeki bir yazlı
k evin bahçesine) sahibi taraf ı
ndan dikilmiş
ve yetiş
tirilmiş bir adet fı
stı
k çamı
nı
n orman iş
letmesinden izin
alı
nmadan kesilmesini engelleyen itiraz konusu kural, mülkiyet
hakkı
nı
n özünü zedeleyen ve kaçakçı
lı
ğıönleyerek ormanları
n
korunmasıamacı
nıda aşan bir düzenlemedir.
Mülkiyet hakkı
nı
n özüne dokunan, bu hakkıkullanı
lmaz hale
getiren ve bu niteliği itibariyle toplum düzeninin gereklerine de aykı
rı
olan 6831 sayı
lıOrman Kanunu’nun 116. maddesinin değiş
ik (B)
bendinin birinci fı
krası
nı
n birinci tümcesinin, Anayasa’nı
n 35. ve 13.
maddelerine aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptali gerekeceği oyu ile karara
katı
lmı
yoruz.

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Mustafa BUMİ
N
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/6
: 1999/13
: 11.5.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN: Körfez Asliye Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 4.1.1961 günlü, 213 sayı
lıVergi Usul
Kanunu’nun 4108 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 359. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n 1. bendinde yer alan “... sanayi sektöründe çalı
ş
an 16
yaş
ı
ndan büyük iş
çiler için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin bir
aylı
k brüt tutarı
nı
n yarı
sıesas alı
nı
r ve...” kuralı
nı
n, Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
İ
ş
yerinde yapı
lan vergi denetiminde, 213 sayı
lıVergi Usul
Kanunu’nun 344. maddesinin 1. ve 6. bendlerindeki eylemlerin
işlendiği savı
yla yükümlünün aynıYasa’nı
n 359. maddesinin birinci
fı
krasıuyarı
nca cezalandı
rı
lmasıiçin açı
lan davada Mahkeme,
maddenin birinci fı
krası
nı
n 1. bendinde yer alan “... sanayi
sektöründe çalı
ş
an 16 yaşı
ndan büyük işçiler için belirlenen
yürürlükteki asgari ücretin bir aylı
k brüt tutarı
nı
n yarı
sıesas alı
nı
r ve
...” kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğu sonucuna vararak iptali için
doğrudan başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“1- TCK.nı
n diğer özel yasalarda suç olarak düzenlenen
eylemlerde hürriyeti bağlayı
cıcezaya hükmolunduğunda koşulları
varsa 647 SY.nı
n 4. maddesi ile beher günü kabahatlerde 30005000TL cürümlerde 5000-10.000TL hesabıile hafif yada ağı
r para
cezası
na çevrilmesi öngörülmüşve infazda ödenmemesi halinde aynı
şekilde hürriyeti bağlayı
cıcezaya çevrilmesini ön gören 647 SY.nı
n
5. maddesinin 6. fı
krasıile uyum içerisindeyken her nası
lsa 4108
SY.nı
n 9. maddesi ile hapis cezası
nı
n beher gününün asgari ücretin 1
aylı
k brüt tutarı
nı
n yarı
sı üzerinden ağı
r paraya çevrilmesi ön
görülmekle eşitsizlik yaratı
lmaktadı
r.
Şöyle ki; Hiç bir hukuk sistemi suçlarıküçük-büyük, önemliönemsiz.... gibi ayrı
m yapmaksı
zı
n sorunu genel hükümlerle
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çözmekte, ülkemizde de bunu karş
ı
layan 647 SY.nı
n 4. maddesi var
iken her nası
lsa 213 SY.da da sadece bu suçlar için düzenleme ile bu
ayrı
m yapı
lmakla Anayasamı
zı
n eşitlik ilkesine aykı
rıdurum ortaya
çı
ktı
ğı
,
2- Açı
klanan hükümler uygulandı
ğı
nda 213 SY.nı
n 359.
maddesi uyarı
nca ceza alt sı
nı
rdan tayini halinde ya 6 ay hapis
cezasıile cezalandı
rı
lı
p paraya
çevrilemeyeceği yada paraya
çevrilmesine karar verilmesi halinde elimizdeki dosya için hapis
cezası
nı
n günlüğü sanayi kesimindeki asgari ücretin aylı
k tutarı
nı
n
yarı
sıolan 17.718.750 TL.den 3.189.375.000 TL ağı
r para cezası
na
çevrileceği ve bu para cezası
nı
n ertelenemeyeceğine dair 4108
SY.nı
n 5. maddesinin 6. fı
krasıuyarı
nca 10.000 TL si bir gün olmak
üzere 8736 sene gibi hapis cezası
na dönüşeceğine ancak bu hapis
cezası
nı
n yine 647 SY.nı
n 10. maddesi uyarı
nca 3 yı
l tekerrür
halinde 5 yı
l hapis cezası
na dönüş
türülmesi karşı
sı
nda başlangı
çta
yasa maddesi uyarı
nca hapis cezası6 ay tayin edilmişolmakla
paraya çevrilmemesi halinde eş
itlik ve adalet sağlandı
ğıhalde hapsin
4108 SY.nı
n ön gördüğü ş
eklinde asgari ücretten paraya çevrilmesi
halinde ve bu para ertelenemez hükmü karş
ı
sı
nda para cezası
nı
ödeyen ile ödemeyen arası
nda büyük bir eşitsizlik ve adaletsizlik
oluş
acağı
, ülkemizin sosyoekonomik koşullarıkarş
ı
sı
nda az yada orta
gelirli mükelleflerin yüksek oranda bulunmakla uygulamada yaygı
n
şekilde uygulanacağı
,
3- Diğer bir aykı
rı
lı
k 2 nolu
açı
klamalarda geçtiği üzere
tekerrür hükmünün
uygulanması
nda doğan eş
itsizliktir. 647/4
uygulandı
ğı
nda tekerrür olsa dahi para cezasıödenmediğinde hapse
çevrilmesinde 647/5-10 fı
krası
yla 3 yı
l hapse varmazken 4108
uygulandı
ğı
nda tekerrür halinde 5 yı
l hapis olarak infazıgerekmekle
Anayasamı
zı
n eş
itlik ilkesine aykı
rıolacağı
,
Her ne kadar yüksek Yargı
tay 9. Ceza Dairesi, Yargı
tay
Kararlar Dergisinin 1991/7 sayı1123-1124 sayfası
nda yayı
nlanan
benzer bir cezanı
n infazı
nda 25.4.1991 tarih 1301 esas 1397 karar
sayı
lıkararıile “... bir gün 10.000 TL den hapse çevrildiğinde
hükmedilmişhürriyeti bağlayı
cıceza süresinin aşı
lamayacağıinfaz
hukuku ile hak ve nesafet kuralları
nı
n gereği bulunduğundan para
cezası
ndan çevrilen hapis cezası
nı
n ... gün olarak belirlenmesine...”
karar vererek bu olayda sorunu çözümlemişse de bu hukuki ve
mantı
ki ise de yasal değildir.
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Çünkü, yüksek Daire yetkisini zorlayarak belki de aş
arak soruna
hak ve adalet adı
na bir çözüm getirmeye çalı
şmı
ştı
r. Ancak bu yorum
yasa maddesinin ve yasa koyucunun iradesini değiş
tirmek anlamı
na
gelir ki yorumla yapı
lacak bir işdeğil yasa değişikliği gerekmektedir.
Diğer yandan yüksek Yargı
tay Dairelerinin kararları
nı
n
mahkemeleri bağlayı
cı
lı
ğıyoktur. Diğer dairelerin ve yüksek Genel
Kurulun hatta İ
çtihadıBirleş
tirme Genel Kurulunun bu konuda nası
l
bir karar vereceği dahi belli olmayı
p aksi kararı
n çı
kmasıda
muhtemeldir.
Hatta; daha önemlisi, içtihadıbirleş
tirme kararları
nı
n bile
mahkemeleri bağlayı
cı
lı
ğı
nı
n yargıbağı
msı
zlı
ğıile bağdaşmadı
ğı
tartı
şı
lan günümüzde yüksek Yargı
tay 9. Ceza Dairesinin bu kararı
nı
yeterli kı
lmak hukuki ve yasal olmayacağıkanaati oluşmakla;
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle 213 SY.nı
n 359. maddesinin
uygulanmasıile hapis cezasıparaya çevrilmesi halinde doğabilecek
aykı
rı
lı
ğı
n giderilmesi için, 4108 SY.nı
n 9. maddesinin 1. fı
krası
nda
yazı
lı“sanayi sektöründe çalı
ş
an 16 yaşı
ndan büyük iş
çiler için
belirlenen yürürlükteki asgari ücretin bir aylı
k brüt tutarı
nı
n yarı
sıalı
nı
r
ve...” hükmün 1982 Anayasamı
zı
n eş
itlik ilkesini düzenleyen 10.
maddesine aykı
rıolduğu düşüncesiyle iptaline karar verilmesi”
istenilmiş
tir.
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
213 sayı
lıVergi Usul Kanunu’nun iptali istenilen kuralıda
içeren değiş
ik 359. maddesinin birinci fı
krası
nı
n 1. bendi ş
öyledir:
“MADDE 359- Bu Kanunun 344 üncü maddesinin;
1, 4, 5 ve 6 numaralıbentlerinde yazı
lıkaçakçı
lı
k suçları
nı
işleyenler hakkı
nda altı aydan üç yı
la kadar hapis cezası
na
hükmolunur. Hükmolunan hapis cezası
nı
n para cezası
na çevrilmesi
halinde, para cezasıtutarı
nı
n hesabı
nda, hapis cezası
nı
n herbir günü
için sanayi sektöründe çalı
ş
an 16 yaşı
ndan büyük işçiler için
belirlenen yürürlükteki asgari ücretin bir aylı
k brüt tutarı
nı
n yarı
sıesas
alı
nı
r ve hükmolunan bu para cezasıertelenemez.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı
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344. maddenin ikinci fı
krası
nı
n ilgili görülen 1. ve 6. bentleri
şöyledir:
“1. Vergi kanunları
na göre tutulmasızorunlu olan deftere kaydı
gereken hesap ve işlemleri, vergi matrahı
nı
n azalmasısonucunu
doğuracak ş
ekilde bu defterler yerine tamamen veya kı
smen başka
defter ve kağı
tlara kaydetmek veya diğer kayı
t ortamları
nda izlemek.
6. Vergi kanunları
na göre tutulmasıve muhafazasımecburi
olan defter veya vesikalarıyok etmek veya gizlemek (mevcudiyetleri
noter tasdik kayı
tlarıveya sair suretlerle sabit olduğu halde vergi
incelemesine yetkili kimselere inceleme sı
rası
nda defter ve
vesikaları
n ibraz edilmemesi gizleme demektir.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kuralış
öyledir:
“MADDE 10.- Herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca, Ahmet
N. SEZER, Güven Dİ
NÇER, Samia AKBULUT, Yalç ı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa
YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU ve Mahir Can ILICAK’ı
n
katı
lmaları
yla 26.1.1999 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
öncelikle sı
nı
rlama sorunu üzerinde durulmuş
tur.
Bakı
lmakta olan davada yükümlünün, vergi denetim
elemanları
nca istenilmesine karşı
n defter ve belgeleri vermediği,
yasal defterlere kaydıgereken hesap ve işlemleri de vergi ziyaı
na
neden olacak biçimde özel el defterine kaydettiği, bu nedenle, 213
sayı
lıVergi Usul Kanunu’nun 4108 sayı
lıYasa ile değiş
ik 344.
maddesinin ikinci fı
krası
nı
n 1. ve 6. bentlerinde sayı
lan kaçakçı
lı
k
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suçları
nıişlediği savı
yla 359. maddesinin birinci fı
krası
nı
n 1. bendi
uyarı
nca cezalandı
rı
lmasıiçin kamu davasıaçı
ldı
ğı
ndan, esasa iliş
kin
incelemenin “Yasa’nı
n 344. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n 1. ve 6.
bentleri yönünden yapı
lması
na oybirliğiyle” karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
ve ilgili görülen Yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kuralıve bunları
n
gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düş
ünüldü:
Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, kı
sa süreli hürriyeti bağlayı
cıcezaları
n paraya
çevrilmesinde 647 sayı
lı Yasa’nı
n 4. maddesinden farklı bir
düzenleme getirilmesinin eş
itsizlik ve adaletsizlik yaratacağı
nıileri
sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kiş
iye, aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar” denilmektedir.
Buna göre yasaları
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrı
lı
ğıgözetilmeyecek
ve bu nedenlerle eşitsizliğe yol açı
lmayacaktı
r. Bu ilkeyle, birbirlerinin
aynıdurumunda olanlara ayrıkuralları
n uygulanmasıve ayrı
calı
klıkişi
ve toplulukları
n yaratı
lması engellenmektedir. Yasa önünde eş
itlik,
herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez.
Kimilerinin Anayasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen nedenlerle değiş
ik
kurallara bağlıtutulmalarıeş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaz. Durum
ve konumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değiş
ik
kuralları ve değiş
ik uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
Kı
sa süreli özgürlüğü bağlayı
cı cezaları
n para cezası
na
çevrilmesi, çağdaşceza hukukunun getirdiği insancı
l bir anlayı
ş
tı
r.
Bu kuralı
n uygulanma koş
ulu, sı
nı
r ve kapsamı
, 647 sayı
lıCezaları
n
İ
nfazıHakkı
nda Kanun’un 4. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun
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değiş
ik 119. maddesinde belirlenmiştir. Gerek Türk Ceza Kanunu ve
gerekse ceza kuralları
nıiçeren diğer yasalarda, özgürlüğü bağlayı
cı
cezanı
n para cezası
na çevrilmesini yasaklayan ya da daha ağı
r
koş
ullara bağlayan ayrı
k kurallara da yer verildiği görülmektedir.
Yasakoyucu, zaman içinde değiş
en gereksinimleri karşı
lamak,
kişi ve toplum yararı
nı
n zorunlu kı
ldı
ğıdüzenlemeleri yapmak,
toplumdaki değişikliklere koşut olarak alı
nan önlemleri güçlendirip,
geliştirmek, etkilerini daha çok artı
rmak veya tam tersine bunları
hafifletmek ya da büsbütün ortadan kaldı
rmak amacı
yla
düzenlemelerde bulunabilir.
Kamu hizmetlerinin aksatı
lmadan yerine getirilebilmesi için
vergi borcunun zamanı
nda ve noksansı
z ödenmesi gerekir. Vergi
yasaları gereklerinin zamanı
nda ve öngörülen kurallara uygun
biçimde yerine
getirilmesi ve böylece yasaları
n etkinliğinin
sağlanması amacı
yla, vergi kaçakçı
lı
ğı suçuna verilen cezaları
n
paraya çevrilmesinde kı
sa süreli hürriyeti bağlayı
cı cezalarda
uygulanacak ceza ve önlemleri belirleyen 647 sayı
lıYasa’nı
n 4.
maddesinden farklı kurallar konulması
nda Anayasa’nı
n 10.
maddesindeki eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k yoktur.
İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Güven Dİ
NÇER
katı
lmamı
ş
lardı
r.

ve Yalçı
n ACARGÜN

bu görüşlere

VI- SONUÇ
4.1.1961 günlü, 213 sayı
lı“Vergi Usul Kanunu”nun 4108 sayı
lı
Yasa ile değiş
tirilen 359. maddesinin birinci fı
krası
nı
n 1. bendinde yer
alan “...sanayi sektöründe çalı
ş
an 16 yaş
ı
ndan büyük işçiler için
belirlenen yürürlükteki asgarî ücretin bir aylı
k brüt tutarı
nı
n yarı
sıesas
alı
nı
r ve...” kuralı
nı
n, Yasa’nı
n 344. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n 1. ve
6. bentleri yönünden Anayasa’ya ayk ı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER ile Yalçı
n ACARGÜN’ün karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA, 11.5.1999 gününde karar verildi.
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Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kan vekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/6
: 1999/13

Anayasa’nı
n 38. maddesi ile suç ve cezaları
n yasallı
ğıilkesi
öngörülmüştür. Bu ilke gereği olarak yasakoyucu yasama yetkisini
kullanı
rken Anayasa’nı
n temel ilkelerine ve ceza hukukunun ana
kuralları
na bağlıkalmak koş
uluyla, hangi eylemlerin suç sayı
lması
,
suç sayı
lan eylemlerin hangi tür ve ölçüde ceza yaptı
rı
mları
yla
cezalandı
rı
lmalarıgerektiği, hangi durum ve davranı
şları
n ağı
rlaştı
rı
cı
veya hafifletici neden olarak kabul edilmesi gerektiğini yasayla
belirlemek zorundadı
r.
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İ
ptali istenen 213 sayı
lıVergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin
birinci fı
krası
ndaki, 4108 sayı
lıyasa ile değiştirilen kurala göre, vergi
kaçakçı
lı
ğınedeniyle hükmolunan hürriyeti bağlayı
cıcezanı
n para
cezası
na çevrilmesi durumunda para cezası tutarı
nı
n hesabı
nda,
hapis cezası
nı
n herbir günü için sanayi sektöründe çalı
şan 16
yaş
ı
ndan büyük iş
çiler için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin bir
aylı
k brüt tutarı
nı
n yarı
sıesas alı
nacaktı
r. Bu şekildeki düzenleme ile
yürütme tarafı
ndan belirlenen asgarî ücret ceza tayininde esas
alı
nmaktadı
r. Oysaki suç ve cezaları
n yasama organı
nca ve yasayla
belirlenmesi Anayasa’nı
n 38. maddesinin buyruğu olup bu şekildeki
düzenleme ile ceza miktarı
nıbelirleme dolaylıyoldan yürütme
organı
nca yapı
lmaktadı
r. Bu nedenle iptali istenen Yasa kuralı
Anayasa’nı
n 38. maddesine aykı
rıolup iptali gerekirken aksi yönde
oluş
an çoğunluk görüş
üne karş
ı
yı
m.

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

: 1998/59
: 1999/14
: 11.5.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : İ
stanbul 5. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 27.11.1992 günlü, 3843 sayı
lı
“Yükseköğretim Kurumları
nda İ
kili Öğretim Yapı
lması
, 2547 sayı
lı
Yükseköğretim Kanununun BazıMaddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkı
nda Kanun”un 7. maddesinin
beşinci fı
krası
nda yer alan, “... öğrencinin Yükseköğretim Kurumu ile
ilişkisi kesilir” ibaresinin, Anayasa’nı
n 17. ve 42. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
İ
kinci öğretimde, öğrenim ücretinin ikinci taksidini verilen ek
süre içinde ödemediği gerekçesiyle kaydısilinen davacı
nı
n açtı
ğı
iptal davası
nda,
3843 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesinin beşinci
fı
krası
nda yer alan “öğrencinin Yükseköğretim Kurumu ile iliş
kisi
kesilir” ibaresinin, Anayasa’ya aykı
rı olduğu kanı
sı
na varan
Mahkeme, iptali istemiyle doğrudan baş
vuruda bulunmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru gerekçesi şöyledir:
“Dava, ikinci öğretimde 4. sı
nı
f öğrencisi olan davacı
nı
n II.
döneme iliş
kin olarak okul ücretini yasal ve ek sürede ödememesi
nedeniyle Yükseköğrenim Kurumundan kaydı
nı
n silinmesi işlemine
karşıaçı
lmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 17. maddesi; herkes yaşama, maddi ve manevi
varlı
ğı
nıkoruma ve geliş
tirme hakkı
na sahiptir. 42. maddesi de; kimse
eğitim ve öğretim hakları
ndan yoksun bı
rakı
lamaz.
Öğrenim hakkı
nı
n kapsamıkanunla tespit edilir ve düzenlenir;
şeklindedir.
Davalıidare işlemine neden olarak 12.8.1997 günlü, 23078
sayı
lı Resmi Gazetede yayı
mlanan 97-98 öğretim yı
lı
nda
Yükseköğretim Kurumları
nda Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci
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Katkı
sıOlarak Alı
nacak KatkıPayıİ
le İ
kinci Öğretim Ücretlerinin
Tespitine Dair Esasları göstermiş olup, bu esaslar Bakanlar
Kurulunun 9743 sayı
lıkararı
yla belirlenmiş
tir.
3.6.1996 günlü, 22746 sayı
lıResmi Gazetede yayı
mlanan 9697 öğretim yı
lı
nda Yükseköğretim Kurumları
nda Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkı
sıOlarak Alı
nacak KatkıPayıİ
le İ
kinci
Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar da aynınitelikte olup her
iki “Esaslar”ı
n dayanağı
nı
n 4.11.1981 günlü, 2547 sayı
lıKanunun
değiş
ik 46. maddesi ile 19.11.1992 günlü 3843 sayı
lıKanunun 7.
maddesi olduğu idarece ortaya konulmuştur.
2547 sayı
lıKanunun 46. maddesinin beş
inci fı
krası“Öğrenci
katkı
sı
nı ödemeyenlerin kayı
tları yapı
lmaz ve yenilenmez”
şeklindedir.
3843 sayı
lı Yükseköğretim Kurumları
nda İ
kili Öğretim
Yapı
lması
, 2547 sayı
lıYükseköğretim Kanununun BazıMaddelerinin
Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkı
nda
Kanunun 7. maddesinin beşinci fı
krası“Öğrenim ücretlerinin birinci
taksitini ödemeyenlerin kayı
tlarıyapı
lmaz ve yenilenmez. İ
kinci
taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylı
k ek süre tanı
nı
r, bu süre
içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen
öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir” hükmünü
içermektedir.
İ
ncelenen dosyadan, davacı
nı
n 1993 yı
lı
nda ikinci öğretime
kaydı
nıyaptı
rdı
ğı
, 96-97 öğretim yı
lıII. taksitini yasal ve ek sürede
ödemediği için Fakülte Yönetim Kurulu Kararıile ve 12.8.1997 günlü
Resmi Gazetede yayı
mlanan Esasları
n 19. maddesine göre kaydı
nı
n
silindiği anlaşı
lmı
ştı
r.
1997-1998 yı
lı
na ait Esasları
n 19. ve 96-97 yı
lı
na ait Esasları
n
16. maddesi tümüyle aynıolarak düzenlenmiş olup; öğrenim
ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayı
tlarıyapı
lmaz ve
yenilenmez. İ
kinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylı
k ek
süre tanı
nı
r, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle
birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir
şeklindedir.
Görüldüğü gibi Esaslar 3843 sayı
lıYasanı
n 7. maddesinin
beşinci fı
krasıile tam bir paralellik içerisindedir.
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Böylelikle, öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin
kayı
tlarıyapı
lmadı
ğıve yenilenmediği halde birinci taksiti ödeyip
birinci dönem okuyan öğrencilerin ikinci taksiti ödememesi halinde
kayı
tlarısilinmekte, dolayı
sı
yla yükseköğretim kurumuyla iliş
kisi
sonsuza dek kesilmektedir.
Baş
ka bir anlatı
mla öğrenci sı
nav kazanı
p ücret ödeme
koş
uluyla sahip olduğu ve kullandı
ğıeğitim hakkı
nıbu ücreti eğitimin
belli bir aşaması
nda ödememesi, ödeyememesi nedeniyle derse veya
sı
nava alı
nmama, eğitim süresini uzatma, ücret miktarı
nıyükseltme
gibi
yaptı
rı
mlara
uğratı
lmamakta
doğrudan
eğitimi
sonlandı
rı
lmaktadı
r. Böylelikle birinci dönem ücret ödeyen öğrenci ile
ikinci dönem ücret ödemeyen öğrencinin öğrenim hakkı
nı
n kapsamı
yasa ile farklı değerlendirilmekte ve birinci dönemin ücretini
ödemeyenin öğrenim hakkıdaraltı
lı
rken ikinci dönemin ücretini
ödemeyenin öğrenim hakkıyok edilmektedir.
Bu durumda 3843 sayı
lıYasanı
n 7. maddesinin beşinci
fı
krası
ndaki “Öğrencinin yükseköğretim kurumu ile iliş
kisi kesilir”
ibaresi öğrenim hakkı
nı
n kapsamıkonusunda eşitsizliğe yol açtı
ğıgibi
kişinin maddi ve manevi varlı
ğı
nı geliştirme hakkı
nı ortadan
kaldı
rmaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanunun 28. maddesinin birinci
fı
krası
na göre, 3843 sayı
lıYasanı
n 7. maddesinin beş
inci fı
krası
ndaki
“Öğrencinin yükseköğretim kurumu ile iliş
kisi kesilir” ibaresinin
Anayasanı
n 17. ve 42. maddelerine aykı
rıolduğu görüş
üyle itiraz yolu
kullanı
larak dosyadaki belgelerin örnekleri ile birlikte Anayasa
Mahkemesine gönderilmesine, 30.11.1998 tarihinde oybirliği ile karar
verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralı
27.11.1992 günlü, 3843 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu ibareyi de
içeren 7. maddesi şöyledir :
“Madde 7- İ
kinci öğretim isteğe bağlıve paralı
dı
r. Paralı
öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri,
öğrenim dalları
nı
n niteliklerine, Yükseköğretim kurumları
nı
n
özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alı
narak
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Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Millî Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n önerisi
üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Ancak, alı
nacak ücretler
normal örgün öğretim için belirlenen carî hizmet maliyetlerinin
yarı
sı
ndan az olamaz. Hazı
rlı
k sı
nı
fıhariç, bulunduklarısı
nı
fı
n bütün
derslerini vermek ve ilk yüzde on’a girmek suretiyle bir üst sı
nı
fa
geçmişolan öğrenciler, üst sı
nı
fta o yı
l için, normal örgün öğretim
öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkıpayıkadar miktarı
, öğrenim
ücreti olarak öderler.
Öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayı
t veya kayı
t
yenileme sı
rası
nda, diğeri Şubat ayı
nda olmak üzere iki eşit taksitte
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adı
na millî bankalardan
birinde açı
lacak hesaba yatı
rı
lı
r.
Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayı
n sonuna kadar Bütçe
Dairesi Baş
kanlı
ğıhesabı
na bir yandan gelir, diğer yandan özel
ödenek kaydolunmak üzere aktarı
lı
r. Yatı
rı
lan bu miktarlar Maliye ve
Gümrük Bakanlı
ğı
nca özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan ödenekler
ikinci öğretime iliş
in giderlerin yanısı
ra bu öğretimin yapı
ldı
ğı
birimlere öncelik verilmek suretiyle, o üniversitenin veya yüksek
teknoloji enstitüsünün giderlerinde kullanı
lı
r. Kullanı
m ve harcamaya
ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı
nı
n görüşü alı
narak
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
Bu ödeneklerin harcanmayan kı
smı
, ertesi yı
lı
n bütçesine
devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayı
tları
yapı
lmaz ve yenilenmez. İ
kinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise
bir aylı
k ek süre tanı
nı
r, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanunî
faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile iliş
kisi
kesilir.
Öğrenim ücreti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca
kredi olarak verilmez.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 17.- Herkes, yaş
ama, maddî ve manevî varlı
ğı
nı
koruma ve geliş
tirme hakkı
na sahiptir.
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Tı
bbî zorunluluklar ve kanunda yazı
lıhaller dı
ş
ı
nda, kiş
inin
vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rı
zasıolmadan bilimsel ve tı
bbî
deneylere tâbi tutulamaz.
Kimseye iş
kence ve eziyet yapı
lamaz; kimse insan haysiyetiyle
bağdaş
mayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.
Mahkemelerce verilen ölüm cezaları
nı
n yerine getirilmesi hali ile
meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararları
nı
n yerine
getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçması
nı
n önlenmesi, bir
ayaklanma veya isyanı
n bastı
rı
lması
, sı
kı
yönetim veya olağanüstü
hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanmasısı
rası
nda silah
kullanı
lması
na kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana
gelen öldürme fiilleri, birinci fı
kra hükmü dı
şı
ndadı
r.”
2- “MADDE 42.- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkı
ndan yoksun
bı
rakı
lamaz.
Öğrenim hakkı
nı
n kapsamıkanunla tespit edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkı
lâplarıdoğrultusunda,
çağdaşbilim ve eğitim esasları
na göre, Devletin gözetim ve denetimi
altı
nda yapı
lı
r. Bu esaslara aykı
rıeğitim ve öğretim yerleri açı
lamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu
ortadan kaldı
rmaz.
İ
lköğretim, kı
z ve erkek bütün vatandaş
lar için zorunludur ve
Devlet okulları
nda parası
zdı
r.
Özel ilk ve orta dereceli okulları
n bağlıolduğu esaslar, Devlet
okulları ile eriş
ilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla
düzenlenir.
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarı
lı öğrencilerin,
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıile burslar ve başka yollarla
gerekli yardı
mlarıyapar. Devlet, durumlarısebebiyle özel eğitime
ihtiyacıolanlarıtopluma yararlıkı
lacak tedbirleri alı
r.
Eğitim ve öğretim kurumları
nda sadece eğitim, öğretim,
araştı
rma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her
ne suretle olursa olsun engellenemez.
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Türkçeden baş
ka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumları
nda Türk
vatandaşları
na ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim
ve öğretim kurumları
nda okutulacak yabancıdiller ile yabancıdille
eğitim ve öğretim yapan okulları
n tâbi olacağıesaslar kanunla
düzenlenir. Milletlerarasıandlaşma hükümleri saklı
dı
r.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen Anayasa kurallarışöyledir :
1- “MADDE 5.- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin
bağı
msı
zlı
ğı
nıve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi korumak, kiş
ilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddî ve
manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi için gerekli ş
artları hazı
rlamaya
çalı
şmaktı
r.”
2-“MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin,
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n,
genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca
Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 16.12.1998 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda; dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na ilişkin rapor, baş
vuru kararıve ekleri, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıöne sürülen Yasa kuralıile aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yap ı
lan
Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü :
A- 3843 sayı
lıYasa Hakkı
nda Genel Bilgi
3843 sayı
lıYasa’nı
n amacı1. maddesinde, yükseköğretim
kurumları
nda yapı
lacak ikili öğretimde, ikinci öğretimle ilgili hususları
n
düzenlenmesi olarak belirtilmiştir. Yasa’nı
n 3. maddesinde, ikili
öğretim, “Yükseköğretim Kurumları
nda Önlisans, Lisans ve
Lisansüstü düzeyde yapı
lan normal örgün öğretim ve ikinci öğretim”;
ikinci öğretim de, “Yükseköğretim kurumları
nda normal örgün
öğretimin bitimini takiben yapı
lan örgün öğretim” olarak
tanı
mlanmı
ştı
r.
Yasa’nı
n 4. maddesine göre, “Yükseköğretim kurumları
nı
n
hangi programları
nda ikinci öğretim yapı
lacağı
na her yı
l en geç Şubat
ayı
nda ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatosunun
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Kararda bu
programlara alı
nacak öğrenci sayı
larıda belirlenir.
İ
kinci öğretimin yapı
lması
na karar verilen yükseköğretim
kurumları
na, öğrenci seçme ve yerleş
tirme birinci ve ikinci basamak
sı
navları
nda alı
nan puanlara göre öğrenci yerleştirilir.”
Yasa’nı
n 7. ve 8. maddelerine göre de, İ
kinci öğretim isteğe
bağlıve paralı
dı
r. Paralıöğretime kabul edilecek öğrencilerin
ödeyecekleri öğrenim ücretleri, öğrenim dalları
nı
n niteliklerine,
Yükseköğretim kurumları
nı
n özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci
maliyetleri de dikkate alı
narak Yükseköğretim Kurulunun görüş
ü ve
Millî Eğitim Bakanlı
ğı
nı
n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit
edilir. Ancak, alı
nacak ücretler normal örgün öğretim için belirlenen
carî hizmet maliyetlerinin yarı
sı
ndan az olamaz. Hazı
rlı
k sı
nı
fıhariç,
bulunduklarısı
nı
fı
n bütün derslerini vermek ve ilk yüzde on’a girmek
suretiyle bir üst sı
nı
fa geçmişolan öğrenciler, üst sı
nı
fta o yı
l için,
normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkıpayı
kadar miktarı
, öğrenim ücreti olarak öderler. Öğrenim ücretleri, peşin
olarak ya da biri kayı
t veya kayı
t yenileme sı
rası
nda, diğeri Şubat
ayı
nda olmak üzere iki eş
it taksitte üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsü adı
na millî bankalardan birinde açı
lacak hesaba yatı
rı
lı
r. Bu
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miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayı
n sonuna kadar Bütçe Dairesi
Baş
kanlı
ğıhesabı
na bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek
kaydolunmak üzere aktarı
lı
r. Yatı
rı
lan bu miktarlar Maliye ve Gümrük
Bakanlı
ğı
nca özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan ödenekler ikinci
öğretime ilişkin giderlerin yanısı
ra, bu öğretimin yapı
ldı
ğıbirimlere
öncelik verilmek suretiyle, o üniversitenin veya yüksek teknoloji
enstitüsünün giderlerinde kullanı
lı
r. Kullanı
m ve harcamaya ilişkin
esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı
nı
n görüşü alı
narak
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Bu ödeneklerin harcanmayan
kı
smı
, ertesi yı
lı
n bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayı
tlarıyapı
lmaz
ve yenilenmez. İ
kinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylı
k ek
süre tanı
nı
r, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanunî faiziyle
birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile iliş
kisi kesilir.
Öğrenim ücreti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi
olarak verilmez.
İ
kinci öğretim öğrencileri normal örgün öğretim öğrencilerinin
her türlü hakları
ndan yararlanı
rlar. Ancak, bu öğrencilere Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafı
ndan verilecek kredinin esas
ve şartlarıMillî Eğitim Bakanlı
ğı
nca çı
karı
lacak bir yönetmelikle tespit
edilir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme, kuralı
n Anayasa’nı
n 42. ve
17. maddelerine aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri sürmüş
tür.
1- Anayasa’nı
n 42. ve 13. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, 3843 sayı
lı Yasa’nı
n 7. maddesinin beşinci
fı
krası
ndaki itiraz konusu ibarenin de yer aldı
ğı
, “İ
kinci taksitlerini
ödemeyen öğrencilere ise bir aylı
k ek süre tanı
nı
r, bu süre içerisinde
de öğrenim ücretini kanunî faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin
Yükseköğretim Kurumu ile ilişkisi kesilir” kuralı
nı
n uygulanması
sonucunda, öğrencinin eğitim-öğretim hakkı
nı
n sona erdirildiğini,
bunun da Anayasa’nı
n 42. maddesine aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri
sürmüş
tür.
3843 sayı
lıYasa’da, Yükseköğretim kurumları
nda yapı
lacak ikili
öğretimde, ikinci öğrenimle ilgili hususlar düzenlenmiş
tir. Yasa’nı
n
genel gerekçesinde özetle, eğitim ve öğretimin önemi vurgulanarak,
ülkemizde Yükseköğretime talebin giderek arttı
ğı
, mevcut
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kontenjanları
n bu talepleri karş
ı
lamada yetersiz kaldı
ğı
, bu nedenle
de, her yı
l artan sayı
larda öğrencinin eğitim için yurt dı
ş
ı
na gittiği ve
ortalama 3000 dolar ödemede bulunduğu, henüz liseyi yeni bitirmiş
olan gençlerin yabancıülkelerde başta psikolojik olmak üzere, çeşitli
eğitimsel, sosyal ve ekonomik sorunlarla karş
ı
laş
tı
ğıbelirtildikten
sonra, gençlerimizin beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakı
mı
ndan
dengeli, sağlı
klıbir kişilik ve karakterde yetiş
melerinin ve meslek
sahibi olmaları
nı
n amaçlandı
ğısunulan eğitim olanakları
nıartı
rmak,
fı
rsat eş
itliğini sağlamak, toplumun gereksinim duyduğu nitelikli insan
gücünü yetiş
tirmek için, Yükseköğretim Kurumları
nı
n verimli ve etkili
biçimde kullanı
larak, üniversitelerde daha fazla öğrenciye öğrenim
olanağı
nı
n sağlanması
nı
n gerektiği; bu nedenlerle, öğrencilerin de
katkı
sı sağlanarak, gereksinim duyulan alanlarda ikili öğrenim
yapı
lması
nı
n kaçı
nı
lmaz olduğu vurgulanmı
ş
tı
r.
Yükseköğretimde, eğitim ve öğretim kapasitesinin artı
rı
lması
olanağıgetiren 3843 sayı
lıYasa’ya göre, her yı
l Şubat ayı
nda,
yükseköğretim kurumları
nı
n hangi programları
nda ikili öğrenim
yapı
lacağı
na, ilgili üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Senatosu’nun önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulu’nca karar
verilecek; alı
nacak öğrenci sayı
larıbelirlenecek ve bu programlara
üniversite giriş sı
navları
nda alı
nan puanlara göre öğrenci
yerleş
tirilecektir. İ
kinci öğrenim, isteğe bağlıve paralıolacaktı
r.
Öğrenim ücretlerini Yasa’da belirlenen kimi kriterleri gözönünde
bulundurarak Yükseköğretim Kurulu’nun görüşü ve Millî Eğitim
Bakanlı
ğı
’nı
n önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tesbit edecektir. Bu
ödenekler, Yasa’da belirtilen usullerle Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı
bütçesine ödenek kaydedilecek ve ikinci öğretime ilişkin giderlerin
yanı
sı
ra bu öğretimin yapı
ldı
ğıbirimlere öncelik verilmek suretiyle, o
üniversitenin veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün giderlerinde
kullanı
lacaktı
r. Ayrı
ca Yasa’nı
n 10. maddesine göre, normal örgün
öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuşolan öğretim elemanları
na,
ikinci öğretimde verdikleri her ders için Yasa’daki kriterler gözönüne
alı
narak ek ders ücreti ve 11. maddesine göre de, fazla çalı
şma ücreti
ödenecektir.
Bu kurallardan, yükseköğretim kurumları
nda yapı
lacak ikili
öğretimde, ikinci öğretimle ilgili olarak, dershane, öğretim elemanı
,
idarî personel konusunda planlamaları
n yapı
lacağı
, belirlenecek
kapasiteye göre öğrenci alı
nacağı
, öğrencilerin ödeyeceği ücretlerin
büyük ölçüde bu planlamaları
n parasal kaynağı
nıoluş
turacağı
anlaş
ı
lmaktadı
r.
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Anayasa’nı
n 42. maddesinde, kimsenin, eğitim ve öğretim
hakları
ndan yoksun bı
rakı
lamayacağı
; öğretim hakkı
nı
n kapsamı
nı
n
yasayla tesbit edileceği ve düzenleneceği; ilköğretimin, kı
z ve erkek
bütün vatandaşlar için zorunlu ve Devlet okulları
nda parası
z olduğu;
Devletin, maddî olanaklardan yoksun başarı
lı öğrencilerin
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı
yla burslar ve baş
ka yollarda
gerekli yardı
mlarıyapacağıkurala bağlanmı
ştı
r.
Kuş
kusuz, kimsenin eğitim ve öğretim hakkı
ndan yoksun
bı
rakı
lmamasıve ilköğretimin dı
ş
ı
nda ilgi ve yeteneklerine göre,
kişilerin eğitim ve öğretim olanakları
nı
n hazı
rlanmasıda sosyal
devletin görevlerindendir. Ancak, Anayasa’nı
n 65. maddesine göre,
devlet böyle bir yükümlülüğü, malî kaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde
yerine getirebilecektir. Bu nedenle, ikinci öğretimle, öğrencilerin malî
desteğini sağlayarak daha çok sayı
da öğrenciye öğrenim olanağı
tanı
nmasıamaçlanmı
ştı
r.
İ
tiraz konusu ibarenin de yer aldı
ğıbeşinci fı
kraya göre, paralı
ve isteğe bağlıolan ikinci öğretimde, öğrenim ücretlerinin ikinci
taksitlerini ödemeyen öğrencilerin önce bir aylı
k ek ödeme süresinden
yararlanmalarısağlanmakta, bu süre içinde de ücretlerini yasal
faiziyle birlikte ödememeleri durumunda Yükseköğrenim kurumu ile
ilişkileri kesilmektedir.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde ikinci öğretimle
ilgili plânlamaları
n yürütülebilmesi öğrenim ücretlerinin düzenli
ödenmesine bağlıolduğundan, bu konudaki aksaklı
kları
n ikinci
öğretimin getiriliş amacı
nı
n gerçekleş
mesini olumsuz yönde
etkileyeceği açı
ktı
r.
Anayasa’nı
n, “temel hak ve hürriyetlerin sı
nı
rlanması
” başlı
klı
13. maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin,
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nı
n,
genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve ayrı
ca
Anayasa’nı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasa’nı
n
sözüne
ve
ruhuna
uygun
olarak
yasayla
sı
nı
rlanabileceği; temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel
sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk ı
rı
olamayacağı ve öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamayacağı
belirtilmiştir.
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İ
kinci öğretimde, ikinci taksitlerini verilen bir aylı
k ek süreye
karşı
n ödemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişkilerinin
kesilmesini öngören düzenlemenin kamu yararı
na yönelik olmasıve
demokratik toplum düzeninin gerekleriyle çeliş
en bir yönünün de
bulunmamasınedeniyle kuralda, Anayasa’nı
n 13. ve 42. maddelerine
aykı
rı
lı
k görülmemiştir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
2- Anayasa’nı
n 17. ve 5. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, itiraz konusu ibarenin, kiş
inin maddî ve manevî
varlı
ğı
nıgeliştirme hakkı
nıortadan kaldı
rdı
ğı
nı
, bu nedenle de,
Anayasa’nı
n 17. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğunu ileri sürmüştür.
Anayasa’nı
n 17. maddesinin birinci fı
krası
nda, “Herkes,
yaş
ama, maddî ve manevî varlı
ğı
nıkoruma ve geliş
tirme hakkı
na
sahiptir” denilmektedir.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, yasaları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı hususunda, ilgililer
tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelerle bağlıdeğildir. İ
stem dı
şı
na
çı
kmamak koş
uluyla başka gerekçelerle de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
kararıverebilir. Bu nedenle, itiraz konusu ibare, Anayasa’nı
n 5.
maddesi yönünden de incelenmiş
tir.
Anayasa’nı
n 5. maddesinde, kişilerin ve toplumun refah, huzur
ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmak, insanı
n maddî ve
manevî varlı
ğı
nı
n geliş
mesi için gerekli koşullarıhazı
rlamak, devletin
temel amaç ve görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r.
3843 sayı
lıYasa ile eğitim ve öğrenim alanı
nda kişilerin maddî
ve manevî varlı
kları
nıgeliş
tirmelerine yönelik olarak yükseköğretim
yapacak gençlere yeni olanaklar hazı
rlanmasıve bu amaçla getirilen
sistemin sağlı
klıişleyebilmesi için kimi yaptı
rı
mlar öngörülmüştür. Bu
durumda kişinin karşı
lı
ğı
nıödemeyi kabul ederek baş
ladı
ğıikinci
öğretimin
yükümlülüğünü
yerine
getirmemesi
durumunda
yükseköğretim kurumu ile iliş
kisinin kesilmesi kişinin maddî ve
manevî varlı
ğı
nıgeliştirme hakkı
nızedelemez.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu ibare, Anayasa’nı
n 17.
maddesine aykı
rıdeğildir.
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İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ ve Sacit ADALI bu görüşlere
katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- SONUÇ
19.11.1992 günlü, 3843 sayı
lı“Yükseköğretim Kurumları
nda
İ
kili Öğretim Yapı
lması
, 2547 Sayı
lıYükseköğretim Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkı
nda Kanun”un 7. maddesinin beş
inci fı
krası
nda yer alan “...
öğrencinin yükseköğretim kurumu ile iliş
kisi kesilir” ibaresinin,
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER,
Haşim KILIÇ ile Sacit ADALI’nı
n karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
11.5.1999 gününde karar verildi.
Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı: 1998/59
Karar Sayı
sı: 1999/14
19.11.1992 günlü, 3843 sayı
lı“Yükseköğretim Kurumları
nda
İ
kili Öğretim Yapı
lması
, 2547 Sayı
lıYükseköğretim Kanunu’nun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun’a Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkı
nda Kanun”un birinci maddesinde bu yapı
lanmanı
n amacı
“yükseköğretim kurumları
nda yapı
lacak ikili öğretimde ikinci öğretimle
ilgili hususlarıdüzenlemek” olduğu belirtilmiş
tir.
Yasa’nı
n 3. maddesinde yer alan tanı
mlara göre:
İ
kili Öğretim: Yükseköğretim kurumları
nda önlisans, lisans ve
lisansüstü düzeyde yapı
lan örgün öğretim ve ikinci örgün öğretimi,
İ
kinci öğretim: Yükseköğretim kurumları
nda normal örgün
öğretimin bitimini takiben yapı
lan örgün öğretimi,
Öğretim ücreti: İ
kinci öğretimde öğrencilerin eğitim-öğretimin
karşı
lı
ğıolarak ödedikleri parayıifade etmektedir.
2547 sayı
lı“Yüksek Öğretim Kanunu”nun 43. maddesinin (c)
bendine göre, “yükseköğretim kurumları
, örgün, yaygı
n ve açı
k
öğretim yöntemleri ile her türlü eğitim-öğretim yapabilirler.” Örgün
eğitim, öğrencilerin eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara
devam etme zorunluluğunda olduklarıbir eğitim - öğretim türüdür
(m.3, b. 4/1).
3843 sayı
lı Yasa’da, yükseköğretim kurumları
nı
n hangi
programları
nda ikinci öğretim yapı
lacağı
na Yükseköğretim kurulunca
karar verileceği ve bu kararda alı
nacak öğrenci sayı
sı
nı
n da
belirleneceği (m. 4/1); ikinci öğretimin yapı
lması
na karar verilen
yükseköğretim programları
na, öğrenci seçme ve yerleştirme birinci ve
ikinci basamak sı
navları
nda alı
nan puanlara göre öğrenci
yerleş
tirileceği; İ
kinci öğretimin, öğretim süreleri, öğrenim esasları
,
devam, ara sı
nav sayı
sı
, bunları
n baş
arınotuna katkı
sı
, uygulama ve
bütünleme şartlarıve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda normal
örgün öğretimden farklıolmadı
ğı(m.5); İ
kinci öğretimin isteğe bağlı
ve paralıolduğu, paralıöğretime kabul edilecek öğrencilerin öğrenim
ücretlerinin Bakanlar Kurulunca tespit edileceği (m. 7); ikinci öğretim
öğrencilerinin normal örgün öğretim öğrencilerinin
her türlü
412

hakları
ndan yararlanacakları (m.8) belirtilmekte; Yükseköğretim
Kurulunca ikinci öğretim yapı
lması
na karar verilen öğretim
programları
nı
n bağlıolduğu yükseköğretim kurumunun bütçesine
ikinci öğretim giderlerini karş
ı
lamak üzere yeterli ödenek konulacağı
(m. 13) kuralı
na yer verilmektedir.
İ
tiraz konusu kuralı
n da yer aldı
ğı3843 sayı
lıYasa’nı
n “öğrenim
ücreti” başlı
klı7. maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan hükümde,
paralıöğretime kabul edilecek öğrencilerden “alı
nacak ücretler normal
örgün öğretim için belirlenen cari hizmet maliyetlerinin yarı
sı
ndan az
olamaz” denilmektedir.
2547 sayı
lıYükseköğretim Kanunu’nun “cari hizmet maliyeti”
başlı
klı46. maddesinde, “yükseköğretim kurumları
nda cari hizmet
ödenekleri, öğrenci başı
na olmak üzere belirlenir... Bu miktar ı
n her yı
l
Bakanlar Kurulunca belirlenecek kı
smıDevletçe karşı
lanı
r ve öğrenci
adı
na ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine ödenek olarak
kaydolunur. Geri kalan kı
smıöğrenci tarafı
ndan ödenir. Devletçe
karşı
lanacak kı
sı
m cari hizmet maliyetinin yarı
sı
ndan az olamaz”
hükmü yer almaktadı
r.
İ
ki
yasa
hükmü
karş
ı
laştı
rı
ldı
ğı
nda,
yükseköğretim
öğrencilerinden birinde “öğrenim ücreti”, diğerinde “katkıpayı
” adı
altı
nda ücret alı
ndı
ğı
, her ikisinde de devlet katkı
sı
nı
n bulunduğu,
ancak normal örgün öğretim öğrencileri için devlet katkı
sı
nı
n bir
öğrenci için tesbit edilen cari hizmet maliyetinin yarı
sı
ndan az
olamaması
na karşı
lı
k, ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri
miktar cari hizmet maliyetinin yarı
sı
ndan az olamayacağı
anlaş
ı
lmaktadı
r.
Öğrenci ücretlerinin ödenmesine iliş
kin hükümlere bakı
ldı
ğı
nda
ise, 2547 sayı
lıYasa’nı
n 46. maddesinin beşinci fı
krası
na göre
“öğrenci katkı
sı
nıödemeyenlerin kayı
tlarıyapı
lamaz ve yenilenemez”
denilmekle yetinilmiş olması
na karş
ı
lı
k, 3843 sayı
lıYasa’nı
n 7.
maddesinin beşinci fı
krası
nda, “öğrenim ücretlerinin birinci taksidini
ödemeyenlerin kayı
tlarıyapı
lmaz ve yenilenmez. İ
kinci taksitlerini
ödemeyen öğrencilere ise bir aylı
k ek süre tanı
nı
r, bu süre içerisinde
de öğrenim ücretini faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir” denilmekte, ayrı
ca, 3843
sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesi ile yollama yapı
lan 2547 sayı
lıYasa’nı
n
“öğretim süresi” baş
lı
klı 44. maddesinde, “yükseköğretim
kurumları
nda, önlisans ve lisans
düzeyinde öğrenim yapan
öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanı
nan âzamî süreler
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iki yı
llı
k ön lisans için dört, dört yı
llı
k lisans için yedi yı
ldı
r” hükmü
getirilmektedir. Bu hüküm ile öğrenciye tanı
nan âzamî öğrenim süresi
hakkı
nı
n itiraza konu hüküm nedeniyle kullanı
lamamasıdurumu her
zaman ortaya çı
kabilecektir.
Öğrenim ücretinin zamanı
nda ödenmemesinin bu sistemin
işlemesini zorlaş
tı
racağıdüşünülebilir. Toplumsal düzen bir çok hak
ve özgürlüklerin sı
nı
rlanması
nıgerektirmektedir. Sı
nı
rlamada temel
ölçüt kamu düzenidir. Günümüzde gözardıedilemeyecek bir gerçek
olan “ekonomik kamu düzeni”nin sağlanması
, ödemelere ilişkin maddi
düzensizliklerin önüne geçilmesi, hakkıkullananlar açı
sı
ndan ortaya
çı
kacak adaletsizliklerin giderilmesi de gerekmektedir. Ancak,
yasakoyucu, Anayasa’nı
n 13. maddesine dayanarak yaptı
ğı
sı
nı
rlamalarda aynımaddenin ikinci fı
krası
nda yer alan sı
nı
rlamanı
n
“demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rıolamayacağı
”na ve
“öngörüldükleri
amaç
dı
ş
ı
nda
kullanı
lamayacağı
”na
iliş
kin
sı
nı
rlamalara uymak zorundadı
r.
Demokratik toplum düzeninin gerekleri ölçütünün esin kaynağı
Avrupa İ
nsan HaklarıSözleşmesidir. Bu ölçüte göre, özgürlüklere
getirilen sı
nı
rlamalar demokratik toplum düzeni çerçevesi dı
şı
na
çı
kmamalı
dı
r. Özgürlükleri sı
nı
rlamanı
n sı
nı
rı olarak gösterilen
demokratik toplumdan ne anlaşı
lmasıgerektiği ise, bu maddeye
ilişkin gerekçede, “genellikle kabul gören demokratik rejim anlayı
şı
na
aykı
rıolmama” olarak belirtilmiştir. Genel olarak, demokratik toplum
düzeninin
gereklerinden,
batı
lı anlamda,
çağdaş
-hürriyetçi
demokrasilerin genel ve evrensel niteliklerini anlamak gerektiği
söylenebilir.
Anayasa Mahkemesi kararlarıarası
nda, “kişinin sahip olduğu
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerin
özüne dokunulup tümüyle kullanı
lamaz hale getiren kı
sı
tlamalar,
demokratik toplum düzeninin gerekleriyle uyum içinde sayı
lmaz”
tarzı
nda bir ilke de vardı
r.
Özgürlüğün ana gaye olarak görüldüğü demokratik toplum
düzeninde ve sosyal bir hukuk devletinde ası
l amaç kişinin maddi ve
manevi varlı
ğı
nı
n geliştirilmesi, şartları
nı
n hazı
rlanması
, böylece
bütün siyasî ekonomik ve sosyal engellerin kaldı
rı
lmasıise, bir hakkı
n
amacı
na uygun olarak kullanı
lması
nıengelleyen veya kullanı
lmaz
duruma düşüren nitelikteki sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum düzeni
gerekleri ile uyum içinde olduğu söylenemez. İ
kinci örgün öğretimden
yararlanma hakkı
nıelde edenlerin, öğrenim ücretinin ikinci taksidini
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yatı
rmamasıhalinde yükseköğretim kurumu ile iliş
kisinin kesilmesi
öğrenim hakkı
nı
n özüne dokunmadı
r. Kazanı
lmı
şbir hakkıtümüyle
kullanı
lamaz hale getirmesi sebebiyle itiraz konusu ibare, demokratik
toplum düzeninin gerekleriyle uyum içinde değildir.
Temel hak ve özgürlüklerin sı
nı
rlanması
nı
n bir diğer sı
nı
rıda,
sı
nı
rlamaları
n “öngörüldükleri amaç dı
ş
ı
nda kullanı
lamaması
dı
r”. Bu
da “ölçülük” ilkesinin ifadesidir.
Bir sı
nı
rlama, ölçülülük ilkesi açı
sı
ndan geçerli olabilmesi için,
elverişli, gerekli ve orantı
lıolmalı
dı
r.
Öğrenim ücretinin birinci taksidini yatı
rmayanlar için kabul
edilen “kayı
tlarıyapı
lmaz ve yenilenmez” biçimindeki önlem, ikinci
taksidi yatı
rmayanlar için öngörülen “kaydı
n silinmesi”ne göre daha
yumuş
aktı
r. Zira, daha sonraki aş
amada öğrenim ücretini yasal
faiziyle ödeyen kimse öğrenim hakkı
ndan yararlanabilme imkanı
na
sahiptir. Oysa, yükseköğrenim kurumu ile iliş
kisi kesilen kişinin böyle
bir hakkıkalmamaktadı
r.
Ası
l maksat, mümkün olduğu kadar herkesin yükseköğretimden
yararlanması
nısağlamaktı
r. Öğrenim ücretinin zamanı
nda ödenmesi
ve ücrete dayalısistemin aksamadan yürütülmesi isteniyorsa, bu,
ikinci dönem ücretini ödemeyenlerin kurumla iliş
kisi kesilerek
gerçekleş
tirilemez. Çünkü, iliş
iği kesilen her öğrenci para kaynağı
açı
sı
ndan bir kayı
ptı
r. Dolayı
sı
yla, “ilişiğin kesilmesi”ne göre daha
yumuş
ak ve amaca ulaşmaya da elverişli olduğu düş
ünülen “kaydı
yenilememe” suretiyle eğitim süresini belirli bir süre uzatma
biçimindeki önlem, ikinci taksidi ödemeyenler için de geçerli olmalı
dı
r.
Öte yandan, belli bir yasal önlemin uygulandı
ğıkişiye “ölçüsüz
bir yükümlülük” getirilip getirilmediğinin araştı
rı
lmasıda gerektir.
Kullanı
lan araç ile güdülen amaç uyumlu bir oran içinde olmalı
dı
r.
İ
tiraz konusu ibare ile ulaşı
lmak istenilen hedef öğrenim ücretinin
zamanı
nda ödenmesini sağlamak, bunun için kullanı
lan araç ise
yükseköğretim kurumu ile ilişiğin kesilmesidir. Herhangi bir sebeple
ikinci dönem öğrenim ücretini yatı
ramayan kişinin kurum ile ilişkisinin
kesilmesi ağı
r ve onarı
lmasıimkansı
z maddi ve manevi zararlara yol
açacak nitelikte bir düzenlemedir, bu bir önlem değil belki bir ceza
niteliğindedir, ulaşı
lmak istenen amaç ile kullanı
lan araç arası
nda
makûl ve kabûl edilebilir bir oran bulunmamaktadı
r.
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Sosyal hukuk devleti’nin görevi, kiş
ilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini
hukuk devleti ve adâlet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan
siyasî, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmak; insanı
n maddî ve
manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi için gerekli ş
artları hazı
rlamaya
çalı
şmaktı
r.
Bunun için Devlet, yurttaşları
n eğitim ve öğrenim ihtiyaçları
nı
kaliteli ş
ekilde ve yeterince karş
ı
lamak zorundadı
r. Bunlarısağlamak
devlet için amaç ise, bunlarıgerçekleş
tirmek görevini üstlenen
yükseköğretim kurumlarıda vatandaş
ı
n hizmetinde olan birer araçtı
r.
Bu sebeplerden dolayı
, öğrenim ücretinin ikinci taksidini
yatı
rmayanları
n “yükseköğretim kurumu ile iliş
kisi kesilir” ibaresi, bir
başka ifadeyle, paralıeğitim esası
na dayanan sistemin aksamadan
işleyebilmesi için öğrenim ücretlerinin zamanı
nda tahsil edilmesini
gerçekleş
tirmek üzere getirilen kı
sı
tlama gerekli ve zorunlu değildir;
haklı bir nedene dayanmamaktadı
r; amaç-araç arası
nda kabul
edilebilir âdil bir oran yoktur; kullanı
lamaz duruma getirilerek hakkı
n
özüne dokunulmakta, kimsenin eğitim ve öğretim hakkı
ndan yoksun
bı
rakı
lamayacağı ilkesine tezat teşkil etmekte, dolayı
siyle,
Anayasa’nı
n 42., 13., 2. ve 10. maddelerine ayk ı
rı
lı
k oluşturmaktadı
r

Üye
Haşim KILIÇ
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Üye
Sacit ADALI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/65
: 1999/15
: 11.5.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bursa 1. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 8.5.1991 günlü, 3717 sayı
lı“Adli Personel
ile Devlet Davaları
nıTakip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi
ile 492 Sayı
lıHarçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten
Kaldı
rı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 1. maddesinin Anayasa’nı
n 10. ve
55. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptali istemidir.
I- OLAY
Orman İ
ş
letme Müdürlüğü Avukatı
nı
n katı
ldı
ğıkeş
if nedeniyle,
3717 sayı
lıYasa gereğince görev yolluğu verilmesi başvurusunun
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtı
ğıdavada Mahkeme,
davacı
nı
n 3717 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
savı
nıciddi bularak iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin itiraz gerekçesi şöyledir :
“16.5.1991 tarihli 3717 sayı
lıKanun ile Harçlar Kanununun 34.
maddesi yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
, Hazine avukatlarıda, adli personel,
icra müdür ve yardı
mcı
ları
, hakim ve savcı
larla aynıgruba alı
nmı
ş
,
ayrı
ca, 4753 sayı
lıYasa’ya göre Devlet davaları
nıtakibe yetkili kişiler
ile 3402 sayı
lıKadastro Kanununun 31. maddesine göre defterdar
veya malmüdürü tarafı
ndan görevlendirilecek kişiler ile muhakemat
hizmeti yapan raportör, ş
ef ve memurlar bu Kanun kapsamı
nda
sayı
lmı
ş
, dolayı
sı
yla Kanunun verdiği haklardan yararlanmaya
başlamı
şlardı
r.
3234 sayı
lıOrman Genel Müdürlüğü Teş
kilat Kanununun 34.
maddesindeki “...hukuk müşavirleri, merkez ve taşrada görevli bütün
orman avukatlarıve hukuk müş
avirleri ile genel müdürlük hukuk
müşavirliğinde ve taşra teş
kilatı
nda dava takibi yapı
lan birimlerde
çalı
şan memurlar ile sözleşmeli avukatlar, 1389 sayı
lıKanun ve ilgili
mevzuat hükümlerinden faydalanı
rlar.” hükmündeki “ilgili mevzuat”
sözünün 3717 sayı
lı Yasayı da kapsadı
ğı
nı kabul etmek
gerekmektedir.
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Diğer taraftan; orman avukatlarıve diğer Devlet kurumları
nda
çalı
şan avukatlar, 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun “Avukatlı
k
Hizmetleri Sı
nı
fı
nda” istihdam edilmekte, Hazine avukatlarıile aynı
gösterge üzerinden maaş almakta, vekalet ücreti, özel hizmet
tazminatıvs. gibi haklarıaynıbulunmaktadı
r. (Burada Hazine
avukatları
nı
n uygulamadan kaynaklanan bazıfazla haklarıvar ise de
değinmeye gerek görülmemiş
tir.)
Orman avukatlarıve diğer kamu avukatları
nı
n Devlet davası
takip etmediği söylenemez. Zira Orman Genel Müdürlüğü de bir
Devlet kuruluş
udur. Bu nedenle orman avukatları
nı
n ve diğer Devlet
avukatları
nı
n da 3717 sayı
lıYasa ile Harçlar Kanununda belirtilen
haklardan faydalanması
, dosya baş
ı
na keşif, haciz gibi görevlerde
tazminat (harcı
rah) almasıgerekir. Aynıgörevi yapan, aynıkeşife
katı
lan iki kamu avukatı
ndan Hazine avukatıdosya başı
na tazminat
alı
rken Orman avukatı
nı
n 6245 sayı
lıHarcı
rah Kanununa göre kaç
dosyanı
n keş
fine katı
lı
rsa katı
lsı
n bir harcı
rah alması
, adalet ve eş
itlik
kuralları
na, dolayı
sı
yla T.C. Anayasası
nı
n 10. maddesindeki eşitlik
ilkesine (ve eşit ise eş
it ücret kuralı
na) aykı
rı
dı
r. Anayasa’ya göre
hiçbir sı
nı
f ve zümreye ayrı
calı
k tanı
namaz. Dar anlamda 657 sayı
lı
Kanundaki deyime göre avukatlı
k hizmeti bir sı
nı
f ve Hazine
avukatlarıbu sı
nı
f içinde bir zümredir. Buna göre Hazine avukatları
na
dosya adedine göre yol gideri ve tazminat ödenmesi davacı
ya ise bu
hakkı
n verilmemesi Anayasaya tamamen aykı
rı
dı
r. Nası
l ki sağlı
k
hizmetleri sı
nı
fı
nda görev yapan, aynısüre hizmeti olan bir dahiliye
uzmanıile göz hastalı
klarıuzmanıarası
nda bir ayrı
calı
k yapı
lamazsa
Devlet avukatlarıarası
nda da bir ayrı
calı
k yapı
lmamalı
dı
r.
Sonuç: 3717 sayı
lıKanunun 1. maddesinde; Devlet davaları
nı
takip eden avukatlardan sadece Hazine avukatları
na yol gideri
ödeneceğinin öngörülmesi, Devlete ormanları
yla ilgili davalarıtakip
eden ve 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun “Avukatlı
k Hizmetleri
sı
nı
fı
nda” yer alan Orman Genel Müdürlüğü avukatları
na bu hakkı
n
tanı
nmamasıT.C. Anayasası
nı
n 10. maddesindeki eşitlik ilkesine, 55.
maddesindeki Devletin, çalı
ş
anları
n yaptı
klarıişe uygun adaletli bir
ücret elde etmelerini sağlayacağı(bunu da aynıgörevi yapanlara eşit
ücret ödemek suretiyle yerine getireceği) kuralı
na aykı
rıolduğu
kanı
sı
na varı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, söz konusu 3717 sayı
lıKanunun 1.
maddesinin iptali istemiyle Anayasanı
n 152. ve 2949 sayı
lıKanunun
28. maddesi uyarı
nca Anayasa Mahkemesine baş
vurulması
na,
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dosyada bulunan dava, savunma ve cevap dilekçesi örneklerinin
Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
na gönderilmesine 31.10.1997
gününde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Kural
3717 sayı
lıAdli Personel ile Devlet Davaları
nıTakip Edenlere
Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayı
lıHarçlar Kanununun Bir
Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rı
lmasıHakkı
nda Kanun’un 1. maddesi
şöyledir:
“Madde 1- Bu Kanunun amacı
, adlî personele ve Devlet
davaları
nıtakibe yetkili Hazine Avukatları
, Hazine Avukatıolmayan il
ve ilçelerde davalarıtakibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayı
lıKanuna
göre yetkili kı
lı
nan kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan
memurlara yol gideri ve tazminat verilmesidir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
2- “MADDE 55.- Ücret emeğin karş
ı
lı
ğı
dı
r.
Devlet, çalı
ş
anları
n yaptı
klarıiş
e uygun adaletli bir ücret elde
etmeleri ve diğer sosyal yardı
mlardan yararlanmalarıiçin gerekli
tedbirleri alı
r.
Asgarî ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu
gözönünde bulundurulur.”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER,
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 26.11.1997 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
İ
ş
in esası
na ilişkin rapor, baş
vuru kararıve ekleri, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen yasa kuralıile aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan
Anayasa kuralı
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
3717 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu 1. maddesiyle 492 sayı
lı
Harçlar Kanunu’nun 34. maddesi yürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r. Harçlar
Kanunu’nun 34. maddesi ile yargı
lamanı
n gereği olarak daire dı
şı
nda
görev yapan hakim ve öteki adalet görevlilerine, daireden
uzaklaş
maları
nıgerektiren her iş için, yol tazminatıödenmesi
öngörülmüştür.
7.6.1979 günlü, 2244 sayı
lıYasa ile 34. maddedeki harcı
rah
miktarı
nda değiş
iklik yapı
lmı
ş, 4.12.1985 günlü, 3239 sayı
lıYasa ile
yol tazminatı
ndan yararlanacakları
n sayı
sı çoğaltı
lmı
ş Hazine
Avukatları
na da yol tazminatıödenmesi olanağıgetirilmiştir.
3717 sayı
lıYasa’nı
n genel gerekçesinde ş
öyle denilmektedir.
“492 Sayı
lıHarçlar Kanununun 34 üncü maddesinde tebliğden
başka bir işlem yapmak için makamı
ndan uzaklaşmalarıdurumunda
olan bazıadli personel ile Hazine avukatları
na yol tazminatıverileceği
hükmü yer almı
ştı
r. Bu düzenlemenin bir vergi kanunu olan Harçlar
Kanununda yer almasıkanun tekniğine uygun düş
memektedir. Bu
nedenle, bu konudaki hükümler Harçlar Kanunu kapsamı
ndan
çı
karı
larak tasarıkapsamı
na alı
nmı
ştı
r.
Diğer taraftan tebliğden baş
ka bir iş
lem yapmak için
makamı
ndan uzaklaşma durumunda bulunan hakimler ve cumhuriyet
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savcı
larıile diğer adalet personeline ödenmesi gereken görev yolluğu
miktarıartı
rı
lmı
şve bu artı
rı
lan miktardan ayrı
lan kı
sı
m ise o yer
hakimleri ve savcı
larıile diğer adalet personeline ilaveten merkez
teşkilatı
nda görevli adalet personeline tevzi edilmek suretiyle
feragatle çalı
ş
an ve iş yükü altı
nda ezilen adalet personeli ile
maaş
larıdı
şı
nda maddî bir imkana sahip bulunmayan merkez
teşkilatı
ndaki personelin durumları
nıkı
smen de olsa düzeltmek,
kaliteli personelin baş
ka kurumlara gitmesini önlemek ve böylece
adalet hizmetlerinin iyileş
tirilmesi amacı
yla yeni hükümler
getirilmektedir.”
Gerekçede, diğer kamu kurumlarıavukatları
nı
n kapsam dı
şı
nda
bı
rakı
lmalarıkonusunda bir açı
klama bulunmamaktadı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, Yasa’nı
n itiraz konusu 1. maddesinde diğer kamu
kurumlarıavukatları
nı
n dı
ş
lanarak yalnı
z Hazine avukatları
na yol
tazminatıverilmesinin eşitlik ilkesine ve Anayasa’nı
n 55. maddesine
aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri sürmüş
tür.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye,
aileye,
zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar” denilmektedir.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile hukuksal eş
itlik öngörülmektedir. Eşitlik
ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kişilerin yasalarca aynıiş
leme
bağlıtutulmaları
nısağlamak ve kişilere yasa karşı
sı
nda ayı
rı
m
yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynı
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak
yasa karş
ı
sı
nda eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ş
tı
r. Durum ve
konumları
ndaki özellikler, kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik
kurallarıgerekli kı
labilir. Özelliklere, ayrı
lı
klara dayandı
ğıiçin haklı
olan nedenler, ayrıdüzenlemeyi eş
itlik ilkesine aykı
rıdeğil, geçerli
kı
lar. Anayasa’nı
n amaçladı
ğıeylemli değil, hukuksal eş
itliktir. Aynı
hukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlı
tutulursa Anayasa’nı
n öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz.
Kiş
isel nitelikleri ve durumlarıözdeşolanlar için yasalarla değiş
ik
kurallar konulamaz.
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8.1.1943 günlü, 4353 sayı
lı Maliye Vekaleti Başhukuk
Müşavirliği’nin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine,
Devlet Davaları
nı
n Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler
Kadroları
nda Bazı Değişiklikler Yapı
lması
na dair Kanun’un 1.
maddesine göre Maliye Bakanlı
ğı
, Hazine Başhukuk Müş
avirliği ve
Muhakemat Genel Müdürlüğü teşkilatı
na ait vazifeler, Başhukuk
Müşavirinin nezaret ve murakabesi altı
nda hukuk müş
avirleri, merkez
il ve bölge muhakemat müdürleri, müş
avir avukat ve avukatları
tarafı
ndan görülür. AynıKanun’un 18. maddesine göre de umumi
muvazene içindeki dairelere ait hukuk ve ceza davaları
nda ve bu türlü
icra takiplerinde bu daireleri mahkemeler, hakemler, icra daireleri ve
dava ve icra iş
leri ile ilgili son merciler nezdinde temsil vazifesi Maliye
Vekâletine bağlıHazine avukat ve yardı
mcıavukatlarıtarafı
ndan
görülür. Hukuk müşavirleriyle müşavir avukatlar ve muhakemat
müdürleri dahi bu selahiyeti kullanabilirler.
13.12.1983 gün 178 sayı
lıMaliye Bakanlı
ğı
nı
n Teşkilat ve
Görevleri Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesi ile
Devletin hukuk danı
şmanlı
ğı
nıve muhakemat hizmetlerini yapmak
görevi Maliye Bakanlı
ğı
’na verilmiş; 8. maddesinde de, Başhukuk
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün bu Bakanlı
ğı
n ana
hizmet birimlerinden olduğu belirtilmiştir. Bu düzenlemelere göre,
hazine avukatlarıgenel bütçe içindeki kamu kurum ve kuruluşları
nı
her tür ve derecedeki yargıve icra mercileri ile hakemler nezdinde
vekil sı
fatı
yla temsil etmektedirler.
31.10.1985 gün ve 3234 sayı
lı Yasa’da Orman Genel
Müdürlüğü, Tarı
m ve Köyişleri Bakanlı
ğı
’na bağlıkatma bütçeli
tüzelkişiliğe sahip bir kamu kurumu olarak tanı
mlanmaktadı
r.
Yasa’nı
n 18. maddesinde adlî ve idarî davalarda ve her türlü icra
takiplerinde gerekli bilgileri hazı
rlamak, mahkemeler, hakemler, icra
dairelerinde dava ve icra iş
leriyle ilgili sair merciler nezdinde genel
müdürlüğü temsil etmek hukuk müşavirliğinin görevleri arası
nda
sayı
lmı
ş
tı
r.
Bu durumda hazine avukatlarıgenel bütçeye dahil tüm kamu
kuruluşları
nı
, Orman Avukatları ise yalnı
zca Orman Genel
Müdürlüğü’nü temsil etmektedirler. Görevlerindeki benzerliğe karş
ı
n
Orman İ
şletme Müdürlükleri avukatları
yla daha geniş bir alanda
hizmet gören hazine avukatlarıaynıhukuksal konumda değildir.
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Bu nedenle, itiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 10. maddesine
aykı
rıdeğildir. İ
tirazı
n reddi gerekir.
İ
tiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 55.
kurulamamı
ştı
r.
Güven Dİ
NÇER
katı
lmamı
ş
lardı
r.

ve

maddesiyle

Yalçı
n ACARGÜN

bu

ilgisi

düş
üncelere

VI- SONUÇ
8.5.1991 günlü, 3717 sayı
lı“Adli Personel ile Devlet Davaları
nı
Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayı
lı
Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rı
lması
Hakkı
nda Kanun”un 1. maddesinin, Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve
itirazı
n REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER ile Yalçı
n ACARGÜN’ün
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 11.5.1999 gününde karar verildi.

Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/65
: 1999/15

3717 sayı
lıAdlî Personel ile Devlet Davaları
nıTakip Edenlere
Yol Gideri ve Tazminat Veilmesi ile 492 sayı
lıHarçlar Kanununun Bir
Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rı
lmasıHakkı
nda Kanun’un amacıbu
Yasa’nı
n 1. maddesinde adlî personele ve Devlet davaları
nıtakibe
yetkili Hazine Avukatları
, Hazine Avukatıolmayan il ve ilçelerde
davalarıtakibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayı
lıKanun’a göre yetkili
kı
lı
nan kiş
iler ile muhakemat hizmetinde görev yapan memurlara yol
gideri ve tazminat verilmesi ş
eklinde belirlenmiştir.
İ
tiraz konusu kuralla Hazine Avukatları
na yol gideri ve tazminat
verilmesi öngörülürken, Orman Bakanlı
ğıadı
na dava takip eden
orman avukatları
nı
n bu imkandan yararlandı
rı
lmamalarıAnayasa’nı
n,
10. maddesindeki eşitlik ilkesine ve emek karşı
lı
ğıbelli ücret
ödenmesini öngören 55. maddesine aykı
rı
dı
r.
Orman avukatları
nı
n Hazine avukatları
yla aynıhukukî konumda
olmadı
kları
, bu nedenle, farklıiş
leme tabi tutulabilecekleri yolundaki
görüşve kabullere katı
lma olanağı
nıbulamı
yorum.
Orman Bakanlı
ğıavukatları
nı
n devlet avukatıoldukları
nda
şüpheye yer olmadı
ğıgibi, takip ettikleri orman davaları
nı
n da devlet
davalarıolmadı
ğıve önemsiz olduklarısöylenemez.
Bu nedenlerle, itiraz konusu kuralı
n iptali gerekirken aksine
oluş
an çoğunluk kararı
na karşı
yı
m.

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

: 1997/43
: 1999/16
: 11.5.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Kayseri Kadastro Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 24.2.1984 günlü, 2981 sayı
lıİ
mar ve
Gecekondu Mevzuatı
na Aykı
rıYapı
lara Uygulanacak Bazıİ
şlemler ve
6785 Sayı
lıİ
mar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkı
nda
Kanun’un 22.5.1986 günlü, 3290 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 10.
maddesinin (b) bendinde yer alan “... fiili kullanma durumları...”
ibaresinin Anayasa’nı
n 5., 10., 13., 14. ve 35. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Kadastro tespitine itiraz davası
nda, davacı
nı
n Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varan Mahkeme, 2981 sayı
lı
Yasa’nı
n 10. maddesinin (b) bendindeki “... fiili kullanma durumları...”
ibaresinin iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçesi şöyledir:
“Mahkememize aynıtürden açı
lmı
şbulunan bir çok davada da,
davacıtarafı
n iddiada bulunduğu ş
ekilde 2981 sayı
lıKanunun 10/b
maddesine göre yapı
lan kadastro tesbitinden sonra kişilerin tapu
kaydı
na dayanarak, almı
şbulunduklarıhisseli tapulardaki yerlerinin
bir kı
smı
nı
n kaybolduğu yolunda beyanları
nı
n bulunduğu
mahkememizce teşhis ve tesbit edilmiş
tir.
Bu nedenle, mahkememizce davacıtarafı
n Anayasaya aykı
rı
lı
k
iddiası “ciddi” olarak görülmüş olmakla, 2949 sayı
lı Anayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakk ı
nda Kanunun 28.
maddesinin 2. fı
krasıgereğince Yüksek Anayasa Mahkemesine
başvurulmasıuygun bulunmuş olup, Anayasanı
n 152. maddesi
gereğince yargı
lamanı
n durdurulması
na karar verilmiş
tir.
2981 sayı
lıİ
mar ve Gecekondu Mevzuatı
na Aykı
rıYapı
lara
Uygulanacak Bazıİ
şlemler ve 6785 sayı
lıİ
mar Kanununun Bir
Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkı
ndaki Kanunun 10/b maddesinde
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“Üzerinde İ
mar Mevzuatı
na Aykı
rıOlarak Toplu Binalar İ
nş
a Edilmiş
Hisseli veya Özel Parselasyona DayalıArsa veya Arazilerde, kişilerin
hisse miktarlarıve fiili kullanma durumlarıdikkate alı
narak Valilik veya
Belediyelerin talebi üzerine,
1- Henüz kadastrosu yapı
lmamı
ş yerlerde, kadastro
müdürlüklerince bu Kanunda belirtilen mülkiyet tesbitine dair
hükümler de uygulanarak,
2- Kadastrosu veya Tapulamasıtamamlanmı
şyerlerde ise bu
Kanunda verilen yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanı
larak,
Islah İ
mar Planları
nı
n yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
na bakı
lmaksı
zı
n;
onayları
n alı
nması
na ve ilanları
n yapı
lması
na (askıilan hariç),
komisyonları
n kurulması
na, lüzum kalmaksı
zı
n 2613 sayı
lıKadastro
ve Tapu Tahriri veya 766 sayı
lıTapulama Kanunu hükümlerine göre
hak sahipleri tesbit veya yeniden tayin edilerek adları
na tescil edilir.
Bu tesbit sı
rası
nda; özel parselasyon planı
nda görülen veya
hisseli satı
şlar sonucu fiilen oluş
an yol, meydan, otopark, çocuk
bahçesi, yeş
il saha vs. hizmetlere ayrı
lan yerler ile bunlara iliş
kin
hisseler bedelsiz olarak resen tapudan terkin; okul, cami vb.. kamu
hizmetlerine ayrı
lan yerler ise bedelsiz olarak ilgili idareler adı
na
tesbit ve tescil edilir.
Hazine, Belediye veya İ
l Özel İ
darelerine ait veya Vakı
flar
Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya arazilerin üzerinde
yapı
ldı
ğıtesbit edilen gecekondular hakkı
nda da yukarı
daki fı
kralar
hükümleri uygulanı
r.
(3366 sayı
lıYasa ile ek) Belediye, Hazine, Özel İ
dare veya
Vakı
flar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine
gecekondu yapı
ldı
ktan sonra tesbit edilerek kira kontratıdüzenlenmiş
gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapularıverilir.
Hak sahibi olmadı
ğıhalde tapu verilen kişilerin tapularıresen
iptal edilir” denilmiştir.
Bu maddenin “fiili kullanma durumlar ı
” ibaresinin Anayasanı
n 5.
maddesi ile 10. maddesi, 13. maddesi, 14. maddesi ve 35.
maddesine aykı
rıolduğu anlaşı
lmaktadı
r. Çünkü 743 sayı
lıTürk
Medeni Kanununun 928. maddesinde, tapu sicilinin aleni olduğu ve
ilgisi olduğunu isbat eden herkesin kendisinde ehemmiyetli olan
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başlı
ca sahifelerin evrakı müsbitesi ile birlikte tapu sicili
memurları
ndan biri huzurunda kendisine irae edilmesini, yahut
bunları
n birer suretlerinin verilmesini isteyebileceği ve kimsenin tapu
sicilinde kayı
tlıolan bir keyfiyetin kendisine meçhul olduğu yolunda bir
iddia dermeyan edemeyeceği belirtilmiştir. Aynışartlarda Türk Medeni
Kanununun bu maddesi karşı
sı
nda tapu siciline dayanarak tapudan
hisseli olarak yer almı
şolan şahı
slardan birinin, almı
şolduğu hisseli
tapuya dayanarak, ancak, hissesinden fazla yer iş
gal ederek, almı
ş
olduğu bu yer üzerine bina inşa ettirmişolmasıhalinde, diğer hisse
alan ş
ahsı
n ise herhangi bir bina yaptı
rması
nı
n söz konusu olmadı
ğı
veya hissesine nazaran daha az bir yere bina yaptı
rmı
ş olması
halinde, 2981 sayı
lıKanunun 10/b maddesinin ş
u andaki uygulaması
karşı
sı
nda, hissesinden fazla yer iş
gal etmişolan ş
ahsı
n bu fiili
kullanma durumunun dikkate alı
narak kadastro tesbitinin yapı
lacağı
ortadadı
r. Nitekim uygulamada yapı
lan kadastro tesbitleri bu ş
ekilde
olmakta ve 2981 sayı
lı Kanunun 10/b maddesi gereğince,
hissesinden fazla yer iş
gal eden ş
ahsı
n durumu korunmakta, diğer
şahsı
n ise korunmayı
p, aksine fazla yer işgal eden şahsı
n karş
ı
sı
nda
mağdur edilmektedir. Oysa Anayasanı
n 5. maddesinde “Devletin
temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağı
msı
zlı
ğı
nı ve
bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve Demokrasiyi
korumak, kiş
ilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu
sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal ve hukuk devleti
ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sı
nı
rlayan siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddi ve manevi
varlı
ğı
nı
n geliş
mesi için gerekli şartlarıhazı
rlamaya çalı
şmaktı
r”
denilmiş
tir. Bu madde karş
ı
sı
nda, 2981 sayı
lı Kanunun 10/b
maddesinin halen yürürlükte bulunan şekli ile uygulanmasıhalinde,
Devletin ne ş
ekilde sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bağdaş
mayacak surette, sı
nı
rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldı
rmaya ve insanı
n maddi ve manevi varlı
ğı
nı
n gelişmesi
için gerekli ş
artlarıhazı
rlamaya çalı
ş
tı
ğı
nı
n, anlaşı
lmasımümkün
değildir. Bu itibarla 2981 sayı
lıKanunun 10/b maddesindeki “... fiili
kullanma durumları
” ibaresi, Anayasanı
n 5. maddesine aykı
rı
dı
r.
Anayasanı
n 10. maddesinin 3. fı
krası
nda ise “Devletin organları
ve idare makamlarıbütün işlemlerinde Kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar” denilmiştir. 2981 sayı
lı
Kanunun 10/b maddesinin yürürlükteki şekliyle uygulanması
nda,
Anayasanı
n 10. maddesinin 3. fı
krasıkarşı
sı
nda, Devlet Organları
nı
n
ve İ
dare Makamları
nı
n Kanun önünde eş
itlik ilkesine uygun olarak
hareket ettiklerini de söylemek mümkün değildir. Bu itibarla 2981
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sayı
lıKanunun 10/b maddesindeki “fiili kullanma durumları
” ibaresi,
Anayasanı
n 10. maddesinin 3. fı
krası
na da aykı
rı
dı
r.
Anayasanı
n 13. ve 14. maddelerinde ise temel hak ve
hürriyetlerin sı
nı
rlandı
rı
lmasıve temel hak ve hürriyetlerin kötüye
kullanı
lmasıhususlarıdüzenlenmiş
tir. Anayasanı
n 35. maddesinde
ise “Mülkiyet Hakkı
” düzenlenmişolup, “Herkes mülkiyet ve miras
hakları
na sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararıamacı
yla ve kanunla
sı
nı
rlandı
rı
labilir. Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lmasıtoplum yararı
na aykı
rı
olamaz” denilmiştir. Bu itibarla mülkiyet hakkı
nı
n Anayasa ile hüküm
altı
na alı
nmı
şkutsal bir hak olduğu ve bu hakkı
n ancak kamu yararı
amacı
yla ve kanunla sı
nı
rlandı
rı
labileceği ve mülkiyet hakkı
nı
n
kullanı
lması
nı
n ise toplum yararı
na aykı
rı olamayacağı
, hem
Anayasanı
n 35. maddesinde ve hem de Anayasanı
n 13. ve 14.
maddelerinde belirtilmiştir.
2981 sayı
lıYasanı
n 10/b maddesinin bu günkü ş
ekli ile
uygulanmasıhalinde mülkiyet hakkı
nı
n sı
nı
rlandı
rı
ldı
ğıortadadı
r.
Ancak bu mülkiyet hakkı
nı
n sı
nı
rlandı
rı
lması
nda ne ş
ekilde kamu
yararı
nı
n olduğunu anlamak mümkün değildir. 2981 sayı
lıKanunun
10/b maddesi uygulanması
yla, tapu kaydı
na dayanı
larak taş
ı
nmaz
satı
n alan ve hisseli tapularıbulunan kiş
ilerden, hissesinden fazla yer
işgal eder biçimde bina yaptı
ran ş
ahı
s korunmakta, diğer hissedar ise
mağdur edilmektedir. Burada hissesi azalmı
şolan kiş
inin, mülkiyet
hakkı
nı toplum yararı
na aykı
rı olarak kullandı
ğı
nı söylemenin
mümkün olamayacağı gibi, bu şahsı
n mülkiyet hakkı
nıkötüye
kullandı
ğı
nıda söylemek mümkün değildir. Aksine tapu kaydı
na
dayanı
larak hisseli yer alan ve hissesini aşar biçimde bina yaptı
ran
kişinin mülkiyet hakkı
nıkötüye kullandı
ğıaçı
ktı
r. Bu durumda
özellikle, Anayasanı
n 35. maddesinde ve yine Anayasanı
n 14.
maddesinde belirtildiği ş
ekilde bir hakkı
n kötüye kullanı
lması
nı
n ve
mülkiyet hakkı
nı
n toplum yararı
na aykı
rıbiçimde kullanı
lması
nı
n söz
konusu olacağıve bu şekliyle de Anayasanı
n gerek 35. maddesi ve
gerek 14. maddesine aykı
rıhareket edilmesinin mümkün olacağı
,
yukarı
da açı
klanan nedenlerle, olduğu da açı
ktı
r.
Tüm bu yönleriyle, 2981 sayı
lıKanunun 10/b maddesindeki “fiili
kullanma durumları
” ibaresinin, Anayasanı
n 5. maddesi, 10.
maddesinin 3. fı
krası
, 13. maddesi, 14. maddesi ve 35. maddesine
aykı
rıolmasınedeniyle iptal edilmesi gerekmektedir.
Ayrı
ca 2981 sayı
lı Kanunun 10/b maddesinin yürürlükte
bulunan şekliyle uygulanması
nda bir çok karı
ş
ı
klı
klar meydana
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gelmektedir. Esas itibariyle 2981 sayı
lıKanunun 10/c maddesiyle de
uygulama yapı
lmakta olmasıve 743 sayı
lıTürk Medeni Kanununun
651. maddesiyle 648. maddelerinin yürürlükte bulunmasıkarş
ı
sı
nda,
2981 sayı
lıKanunun “fiili kullanma durumları
” ibaresinin iptal edilmesi
halinde uygulamada herhangi bir boşluk olmayacağıaçı
ktı
r.
İ
stem :
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle;
2981 sayı
lı Kanunun 10/b maddesindeki “fiili kullanma
durumları
” ibaresinin Anayasanı
n 5., 10. maddesinin 3. fı
krası
, 13.
maddesi, 14. maddesi ve 35. maddesine aykı
rıolmasınedeniyle
iptaline karar verilmesi arz ve talep olunur.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
2981 sayı
lıYasa’nı
n değiş
ik 10. maddesinin itiraz konusu
ibareyi de içeren (b) bendi şöyledir:
“b) Üzerinde imar mevzuatı
na aykı
rıolarak toplu binalar inş
a
edilmişhisseli veya özel parselasyona dayalıarsa veya arazilerde,
kişilerin hisse miktarlarıve fiili kullanma durumlarıdikkate alı
narak
valilik veya belediyelerin talebi üzerine:
1. Henüz kadastrosu yapı
lmamı
ş yerlerde, kadastro
müdürlüklerince bu Kanunda belirtilen mülkiyet tespitine dair
hükümler de uygulanarak,
2. Kadastrosu veya tapulamasıtamamlanmı
şyerlerde ise bu
Kanunla verilen yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanı
larak,
Islah imar planları
nı
n yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
na bakı
lmaksı
zı
n;
onayları
n alı
nması
na ve ilanları
n yapı
lması
na (askıilanlarıhariç),
komisyonları
n kurulması
na lüzum kalmaksı
zı
n 2613 sayı
lıKadastro
ve Tapu Tahriri veya 766 sayı
lıTapulama Kanunu hükümlerine göre
hak sahipleri tespit veya yeniden tayin edilerek adları
na tescil edilir.
Bu tespit sı
rası
nda; özel parselasyon planı
nda görülen veya
hisseli satı
şlar sonucu fiilen oluş
an yol, meydan, otopark, çocuk
bahçesi, yeş
il saha vs. hizmetlere ayrı
lan yerler ile bunlara iliş
kin
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hisseler bedelsiz olarak resen tapudan terkin; okul, cami ve benzer
kamu hizmetlerine ayrı
lan yerler ise, bedelsiz olarak ilgili idareler
adı
na tespit ve tescil edilir.
Hazine, belediye veya il özel idarelerine ait veya Vakı
flar Genel
Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya arazileri üzerinde yapı
ldı
ğıtespit
edilen gecekondular hakkı
nda da yukarı
daki fı
kralar hükümleri
uygulanı
r.
(Ek: 18/5/1987-3366/4 md.) Belediye, hazine, özel idare veya
Vakı
flar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine
gecekondu yapı
ldı
ktan sonra tespit edilerek kira kontratıdüzenlenmiş
gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapularıverilir.
Hak sahibi olmadı
ğıhalde tapu verilen kişilerin tapularıresen
iptal edilir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 5.- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin
bağı
msı
zlı
ğı
nıve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi korumak, kiş
ilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddî ve
manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi için gerekli ş
artları hazı
rlamaya
çalı
şmaktı
r.”
2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
3- “MADDE 13.- Temel hak
milletiyle bölünmez bütünlüğünün,
millî güvenliğin, kamu düzeninin,
genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n
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ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve
millî egemenliğin, Cumhuriyetin,
genel asayişin, kamu yararı
nı
n,
korunmasıamacıile ve ayrı
ca

Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nı
rlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.”
4- “MADDE 14.- Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetlerden
hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlı
ğı
nıtehlikeye düşürmek, temel
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kiş
i veya zümre tarafı
ndan
yönetilmesini veya sosyal bir sı
nı
fı
n diğer sosyal sı
nı
flar üzerinde
egemenliğini sağlamak veya dil, ı
rk, din ve mezhep ayı
rı
mıyaratmak
veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüş
lere dayanan bir
devlet düzenini kurmak amacı
yla kullanı
lamazlar.
Bu yasaklara aykı
rıhareket eden veya başkaları
nıbu yolda
teşvik veya tahrik edenler hakkı
nda uygulanacak müeyyideler,
kanunla düzenlenir.
Anayasanı
n hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve
hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkı
nıverir
şekilde yorumlanamaz.”
5- “MADDE 35.- Herkes, mülkiyet ve miras hakları
na sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararıamacı
yla , kanunla sı
nı
rlanabilir.
Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lmasıtoplum yararı
na aykı
rıolamaz.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER,
Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Lütfi F. TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU ve Aysel PEKİ
NER’in
katı
lmaları
yla 7.5.1997 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
oybirliğiyle karar verilmiştir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
ibareyi içeren yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralları
yla bunları
n
gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
2981 sayı
lıYasa’nı
n 22.5.1986 günlü, 3290 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen 10. maddesinin itiraz konusu “... fiili kullanma durumları...”
ibaresini de içeren (b) bendiyle, üzerinde imar mevzuatı
na aykı
rı
olarak toplu binalar inş
a edilmişhisseli veya özel parselasyona dayalı
arsa ve arazilerde hak sahipleri saptanı
rken hisse miktarlarıve fiili
kullanma durumları
nı
n dikkate alı
nmasıöngörülmüş, ayrı
ca bu
işlemin kadastrosu yapı
lmamı
şyerlerle kadastrosu yapı
lmı
ş veya
tapulaması tamamlanmı
ş yerlerde hangi idarî birimlerce nası
l
yapı
lacağıda açı
klanmı
ş
tı
r. Bu düzenlemenin konusunu hisseli veya
özel parselasyona dayalıarsa ve araziler oluş
turmaktadı
r. Bunlardan
hisseli arsa ve araziler yönünden mülkiyet hakkı
nı
n kapsamıve
hukuksal sonuçları
, “Müşterek Mülkiyet” ve “İ
ştirak halinde mülkiyet”
başlı
kları altı
nda Medeni Kanun’un 623-631. maddelerinde
düzenlenmektedir. Buna göre, mülkiyet hakkı
nı
n paylıolarak birden
çok kimseye ait olması ancak hisselerin eylemli olarak
bölüş
türülmemesi hali müşterek mülkiyet; yasa veya bir sözleşme
uyarı
nca bir şeye malik olanları
n her birinin hakkı
nı
n o şeyin
tamamı
nıkapsamasıhali de iştirak halinde mülkiyettir.
Özel parselasyon ise, uygulamada imar plânıyapı
lmamı
ş
yerlerde, özel parselasyon plânıtapu idaresine verilerek Medenî
Kanun kapsamı
nda taşı
nmazı
n plânıniteliğini kazanan parselasyon
ya da taşı
nmazı
n, maliki tarafı
ndan herkesin payıoranı
nda bağı
msı
z
parsellere ayrı
larak kendilerine teslim edilmesiyle oluş
an
parselasyondur.
10. maddenin (b) bendinde bu tür hisseli veya özel
parselasyona dayalıarsa ve arazilerde, imar mevzuatı
na aykı
rı
olarak toplu binalar inşa edilmesi durumunda hak sahipleri
saptanı
rken, kiş
ilerin hisse miktarlarıile fiili kullanma durumları
nı
n
dikkate alı
nacağıöngörülmüştür. Böylece, hisseli arsa ve arazilerde
işgal edilen alanla pay oranları karşı
laştı
rı
larak hak sahipleri
saptanacak veya yeniden belirlenerek adları
na tescil işlemi
yapı
lacaktı
r.
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B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuru kararı
nda, Türk Medeni Kanunu’nun 928. maddesine
göre tapu sicili aleni olduğundan kimsenin tapu sicilindeki bilgilerden
haberdar olmadı
ğısavı
nda bulunamayacağı
; tapu siciline dayanarak
hisseli tapu alanlardan, hissesinden fazla yer iş
gal ederek bina
yaptı
ranları
n bu fiili kullanma durumları
nı
n dikkate alı
narak kadastro
tesbitinin yapı
lacağı
; böylece hissesinden fazla yer iş
gal edenlerin
korunmuşolacağı
, buna karşı
lı
k aynıdurumda olup da hissesine göre
daha dar bir alana bina yapanları
n veya hiç yaptı
rmayanları
n ise
diğerleri karşı
sı
nda mağdur duruma düşecekleri, buna neden olan
düzenlemenin, Anayasa’nı
n 5., 10., 13. ve 14. maddelerine aykı
rı
lı
k
oluş
turduğu ileri sürülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 35. maddesinde, herkesin mülkiyet ve miras
hakları
na sahip olduğu, bu hakları
n ancak kamu yararıamacı
yla,
kanunla sı
nı
rlanabileceği; mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lması
nı
n toplum
yararı
na aykı
rıolamayacağıbelirtilmiş
, 13. maddesinde de, temel hak
ve özgürlüklerin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün,
millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin,
genel asayiş
in, kamu yararı
nı
n, genel ahlâk ı
n ve genel sağlı
ğı
n
korunmasıamacıile ve ayrı
ca Anayasa’nı
n ilgili maddelerinde
öngörülen özel sebeplerle, Anayasa’nı
n sözüne ve ruhuna uygun
olarak yasayla sı
nı
rlanabileceği; temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel
ve özel sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı
olamayacağıve öngörüldükleri amaç dı
ş
ı
nda kullanı
lamayacağı
; bu
maddede yer alan genel sı
nı
rlama nedenlerinin temel hak ve
özgürlüklerin tümü için geçerli olduğu kabul edilmiş, 14. maddesinde
ise temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanı
lması
na olur
verilemeyeceği açı
klanmı
ştı
r.
İ
mar
plânları
nı
n
uygulanması
ndaki
gecikmeler,
hı
zlı
kentleşmeye koşut olarak imara uygun yeterli sayı
da arsa
üretilememesi, hisseli arsa satı
ş
ları
nı
n yapı
lmasıgibi nedenlerin
düzensiz ve kaçak yapı
laş
maya yol açtı
ğıbilinen bir gerçektir. 2981
sayı
lıYasa’nı
n amacı
nı
n ise, imar mevzuatı
na aykı
rıbu yapı
laşmanı
n
yer aldı
ğıparseller ile hisseli parsellerin bulunduğu alanlara iliş
kin
imar plânı
nı
, fiili duruma asgari müdahale ile yeniden düzenlemek,
başka bir anlatı
mla kaçak yapı
laşmayıbir ölçüde hukuka uygun hale
getirmek olduğu anlaşı
lmaktadı
r. Yasa’nı
n 10. maddesinin (b) bendi
ile üzerinde imar mevzuatı
na aykı
rıolarak toplu bina yapı
lmı
şhisseli
ve özel parselasyona dayalıarsa veya arazilerde hak sahipleri
saptanı
rken kiş
ilerin payları
nı
n yanı
sı
ra fiili kullanma durumları
nı
n da
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dikkate alı
nması
nı
n kimi pay sahiplerinin mülkiyet hakları
nı
n
sı
nı
rlanmasısonucunu doğurabileceği açı
ktı
r. Ancak, işin niteliğinden
kaynaklanan bu sı
nı
rlamanı
n, uyuşmazlı
klarıçözümlemek ve kaçak
yapı
laşmayıhukuka uygun hale getirmek gibi kamu yararıamacı
na
dayanmasıkarşı
sı
nda Anayasa’nı
n 35. maddesine aykı
rıolmadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Fiili kullanma durumlarıdikkate alı
nmaksı
zı
n salt pay oranları
na
göre yapı
lacak bir düzenleme, bu oranlarıaş
an yapı
ları
n yı
kı
lması
na
neden olabileceğinden bu tür bir çözüm, yasakoyucu tarafı
ndan kamu
yararı
na görülmemiş
tir. Bu durumda mülkiyet hakkıile kamu yararı
arası
nda bir denge kurulmasıamacı
yla getirilen kuralı
n, demokratik
toplum düzeninin gereklerine, bu bağlamda Anayasa’nı
n 13.
maddesine aykı
rıbir yönü bulunmamaktadı
r.
Adları
na tescil yapı
lan hak sahiplerinin hakları
nı kötüye
kullanmalarıdurumunda buna karş
ıyargıyolu açı
k olduğundan,
Anayasa’nı
n temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanı
lamayacağı
nı
öngören 14. maddesine de aykı
rı
lı
k söz konusu değildir.
Anayasa’nı
n 5. maddesinde, kişilerin ve toplumun refah, huzur
ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak biçimde sı
nı
rlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddî ve
manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi için gerekli ş
artlarıhazı
rlamaya çalı
ş
mak
devletin temel amaç ve görevleri arası
nda sayı
lmı
ştı
r. Devlet,
mülkiyet hakkı
nıda içeren bu temel hak ve özgürlüklerle ilgili görevini
yerine getirirken kuşkusuz tüm bireylerin ortak yararı
nıgözetecektir.
Kiş
ilerin maddî ve manevî varlı
kları
nı
n geliştirilmesinde ve toplumun
refah, huzur ve mutluluğunun sağlanması
nda çevrenin önemi dikkate
alı
ndı
ğı
nda, mevzuata aykı
rı yapı
laşmaya şehircilik ilkeleri
doğrultusunda hukuksal bir boyut kazandı
rmak amacı
yla yapı
ldı
ğı
anlaş
ı
lan düzenleme, Anayasa’nı
n 5. maddesine aykı
rıgörülmemiştir.
Öte yandan, aynıdurumda olan arsa ve araziler aynıhukuksal
işlemlere bağlı tutulacağı
ndan, bunları
n malikleri yönünden
Anayasa’nı
n 10. maddesinde belirtilen eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k
bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu düzenleme Anayasa’nı
n 5.,
10., 13., 14. ve 35. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi
gerekir.

434

V- SONUÇ
24.2.1984 günlü, 2981 sayı
lı“İ
mar ve Gecekondu Mevzuatı
na
Aykı
rıYapı
lara Uygulanacak Bazıİ
şlemler ve 6785 Sayı
lıİ
mar
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkı
nda Kanun”un 10.
maddesinin (b) bendinde yer alan “... fiilî kullanma durumları
...”
ibaresinin, Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
11.5.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

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

: 1998/58
: 1999/19
: 27.5.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 1. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 3.4.1997 günlü, 4234 sayı
lı
, “26.10.1990
tarihli ve 3671 sayı
lı
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek,
Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkı
nda
Kanun”un 1., 2. ve 3. maddelerinin Anayasa’nı
n 2., 10. ve 153.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
26.10.1990 günlü ve 3671 sayı
lıKanun’un bazımaddelerini
değiş
tiren ve bu Kanun’a geçici maddeler eklenmesine dair 3.4.1997
günlü ve 4234 sayı
lıYasa hükümlerinin uygulanmamasıyolundaki
istemin reddine iliş
kin Emekli Sandı
ğıişleminin iptali için açı
lan
davada, Mahkeme, davacı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı ciddi
bularak Yasa’nı
n 1., 2. ve 3. maddelerinin iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“15.4.1997 tarih ve 22965 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanarak
yürürlüğe giren 3.4.1997 günlü ve 4234 sayı
lı
, 26.10.1990 tarih ve
3671 sayı
lıKanunun BazıMaddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkı
nda Kanun ile; Türkiye Büyük Millet
Meclisi Üyeleri ile dı
şarı
dan atanan bakanları
n ödenek, yolluk ve
diğer sosyal haklarıile emekli aylı
klarıve tazminat hakları
nı
n
yükseltilmiş bulunduğu, söz konusu yasa ile TBMM üyeleri ile
dı
şarı
dan atanan bakanlar için öngörülen emeklilik ve tazminat
hükümlerinin T.C. Anayasa’sı
na aykı
rıolduğu, bu durum dikkate
alı
narak 4234 sayı
lıyasanı
n uygulanması
nı
n durdurulmasıyolunda
davacı
lar Prof. Dr. Erdoğan Soral ve Prof. Dr. İ
lhan Tekeli’nin
20.5.1997 günlü T.C. Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğüne vaki
başvuruları
nı
n reddi yolunda tesis edilen 18.6.1997 tarihli işlemin
iptali istemiyle davacı
lar vekili Av. Arda Şaylan tarafı
ndan açı
lan bu
davada, 4234 sayı
lı Yasanı
n 1., 2. ve 3. maddelerinin Anayasa’ya
aykı
rıolduğu ileri sürüldüğünden, bu iddia Anayasa’nı
n 152. maddesi
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ile 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesi uyarı
nca incelenerek işin
gereği görüş
üldü:
15.4.1997 tarih ve 22965 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanarak
yürürlüğe giren 3.4.1997 günlü ve 4234 sayı
lıKanun’un Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek iptali istenilen madde hükümleri:
Madde 1- 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayı
lıTürkiye Büyük Millet
Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun
24.11.1994 tarihli ve 4049 sayı
lıKanunla değiş
ik 2 nci maddesi
aşağı
daki şekilde değiştirilmiş
tir.
Madde 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dı
şarı
dan
atanan bakanlar, seçildikleri veya atandı
kları
, emekli olanlar ise
istekte bulunduklarıtarihi izleyen ayı
n başı
ndan itibaren T.C. Emekli
Sandı
ğıile ilgilendirilirler. Emekli olanlar ı
n iştirakçi olduklarısürece
sosyal güvenlik kurumları
ndan aldı
klarıaylı
klarıkesilir.
T.C. Emekli Sandı
ğıile ilgilendirilenlerin emeklilik keseneğine
esas aylı
kları
na T.C. Emekli Sandı
ğıiştirakçilerinin derece ve
kademelerine göre yararlanmakta olduğu en yüksek ek gösterge
rakamıuygulanmak suretiyle iş
lem yapı
lı
r.
Bu şekilde ilgilendirilenlerden; 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayı
lı
Kanun hükümleri dikkate alı
narak gerek 5434 sayı
lıKanunun,
gerekse
506 ve
1479 sayı
lı Kanunları
n genel hükümleri
çerçevesinde, aylı
kları
nı
n bağlamasıgereken kurumun hizmet
süresi ve diğer ş
artları taşı
yanları
n T.C. Emekli Sandı
ğıveya
Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kur veya 506 sayı
lıKanunun
geçici 20 nci maddesine tabi sandı
klardan emekli olmaları halinde,
T.C. Emekli Sandı
ğı
nda devam eden iştirakçiliklerine son verilerek,
emekli aylı
klarıilgili sosyal güvenlik kuruluş
unca bağlanı
r.
T.C. Emekli Sandı
ğı dı
ş
ı
ndaki sosyal güvenlik kuruluş
ları
nca
bağlanacak emekli aylı
klarıile aynıhizmet süresine ve aynıöğrenim
durumuna sahip emsali Yasama OrganıÜyelerine makam tazminatı
,
ek gösterge ve diğer unsurlar dahil edilerek T.C. Emekli Sandı
ğı
nca
bağlanmasıgereken emekli aylı
ğıtutarıarası
ndaki fark tazminat
olarak, bu Kanunun 5 inci maddesiyle oluş
turulan fondan karşı
lanı
r.
Yasama OrganıÜyeliği sona erenler hakkı
nda da yukarı
daki fı
kralar
uygulanı
r.
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İ
şbu hükümler, bu Kanundan yararlananlardan ölenlerin dul ve
yetimleri hakkı
nda da uygulanarak aylı
k bağlanı
r.
Makam tazminatı da T.C. Emekli Sandı
ğı iş
tirakçilerinin
yararlanmakta olduğu en yüksek tutarı
n dörtte üçü üzerinden ödenir.
Makam tazminatıödenmesine ve kesilmesine dair özel hükümler ile
bu Kanunun 5 inci maddesine göre ödenecek tazminata iliş
kin
hükümler saklı
dı
r.
5434 sayı
lıT.C. Emekli Sandı
ğıKanununun yürürlüğe girdiği
tarihden itibaren Yasa OrganıÜyeleri ile dı
ş
arı
dan atanan bakanları
n
bu görevlerde geçen her hizmet yı
lıiçin aynıKanunun 32 nci
maddesi çerçevesinde üç aylı
k fiili hizmet zammıuygulanı
r.
Madde 2- 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayı
lıKanunun 24.11.1994
tarih ve 4049 sayı
lıKanunla değiş
ik 5 inci maddesinin birinci fı
krası
aşağı
daki şekilde değiş
tirilmiş, ikinci fı
krası
nda yer alan gösterge
rakamı(24000)e yükseltilmiş
tir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dı
şarı
dan atanan
bakanlar için emekli olup olmadı
kları
na bakı
lmaksı
zı
n, görevleri
devam ettiği sürece, aylı
k ödeneklerinin brüt tutarı
ndan her ay için
verilecek %8 oranı
nda dayanı
ş
ma primlerinden oluş
acak bir fon
kurulmuştur. Halen Milletvekili olmayı
p da emekli aylı
kları T.C.
Emekli Sandı
ğı dı
şı
ndaki
sosyal güvenlik kuruluş
ları
nca
bağlananlardan fondan yapı
lan ödemenin % 8’i oranı
nda, aylı
kları
T.C. Emekli Sandı
ğı
nca bağlananlardan da % 4’ü oranı
nda fon
idaresince fona kesinti yapı
lı
r. 2 nci madde uyarı
nca kendilerine fark
tazminat ödenenlerin sosyal güvenlik kuruluş
ları
na prim ödemek
suretiyle geçen sürelerinin son yedi yı
lı
nı
n T.C. Emekli Sandı
ğı
na
prim ödenerek geçirilen kı
smı
nı
n üçbuçuk yı
ldan az olmasıhalinde;
bu süreyi üçbuçuk yı
la tamlayı
ncaya kadar geçen süre
için
ilgililerden, en yüksek devlet memurunun T.C. Emekli Sandı
ğı
keseneğine esas tutarıüzerinden, ayrı
ca fona % 15 oranı
nda
tamlayı
cıprim kesilir.
Madde 3- 3671 sayı
lıKanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci
cümlesi, “Ancak bu hüküm 5434 sayı
lı T.C. Emekli Sandı
ğı
Kanununun 92 nci maddesi kapsamı
na girenler hakkı
nda
uygulanmaz.” ş
eklinde getirilmiş ve bu Kanuna aş
ağı
daki geçici
maddeler eklenmiş
tir.
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Geçici Madde 6- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden önce
Yasama OrganıÜyeleri ile dı
şarı
dan atanan bakanlarla bunları
n dul
ve yetimlerine çeşitli Kanunlarda yer alan hükümlere göre bağlanmı
ş
bulunan aylı
k ve sair tazminatlarla, bunları
n diğer özlük, sağlı
k ve
sosyal hakları
na ilişkin olarak yapı
lmı
şbulunan her türlü iş
lem ve
tahsisler geçerli olduğu gibi bu Kanunları
n uygulanması
ndan doğmuş
olan haklar ve bağlanmı
şbulunan aylı
k ve tazminatlar kazanı
lmı
ş
hak olarak saklıolup, ilgilileri hakkı
nda uygulanması
na ve bağlanmı
ş
bulunan emekli, dul ve yetim aylı
k, tazminat ve sair hakları
nı
n
ödenmesine devam edilir.
Birinci fı
kra kapsamı
nda bulunan aylı
k ve sair hak ve
tazminatları
n tahsis ve bağlanması
na iliş
kin her türlü işlemler, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden önce ölenlerin dul ve yetimleri
bakı
mı
ndan da geçerli olup, dul ve yetim aylı
kları bu Kanundaki
oranlar dahilinde bağlanı
r ve sair özlük, sağlı
k ve sosyal hakları
n
sağlanması
na da devam olunur.
Geçici Madde 7- Emekli aylı
ğıbağlanması
na esas hizmet
süreleri toplamıkadı
n ise 20 yı
ldan, erkek ise 25 yı
ldan eksik olan ve
halen bu Kanun uyarı
nca kendilerine sandı
kça aylı
k bağlanmı
ş
bulunanlardan istekte bulunan, eksik kalan süreleri için en yüksek
iştirakçinin T.C. Emekli Sandı
ğı keseneğine esas aylı
k tutar
üzerinden toplam kesenek ve kurum karş
ı
lı
kları
nıbu Kanunun
yayı
mıtarihini takip eden dört ay içinde defaten ödemeleri halinde
borcun tamamı
nı
n ödendiği tarihi takip eden ay başı
ndan itibaren
aylı
klarıyükseltilir. Bu suretle ihya edilen süreleri için ikramiye ve
aylı
k farklarıödenmez ve bu sureler için fiili hizmet zammıverilmez.
Ayrı
ca borcun tahakkukunun yapı
ldı
ğıtarihi takip eden aybaş
ı
ile borcun tamamı
nı
n ödendiği tarihi takip eden aybaş
ı
na kadar
geçen sürede emekli aylı
ğıödenmez.
İ
lgili Anayasa Hükümleri
Madde 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
Madde 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce,
felsefî
inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle
ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
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Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.
Madde 153- Anayasa Mahkemesi kararlarıResmi Gazete’de
hemen yayı
nlanı
r ve yasama, yürütme ve yargıorganları
nı
, idare
makamları
nı
, gerçek ve tüzel kiş
ileri bağlar.
Bakı
lmakta olan davanı
n usulüne uygun olarak açı
lmı
ş, görüm
ve çözümünün mahkememizin görev ve yetkisinde olduğu ve iptali
istenilen Yasa kuralları
nı
n bu davada uygulanacak kural olduğu tesbit
edildikten sonra, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddiyeti yönünden
yukarı
da belirtilen mevzuatı
n birlikte incelenmesine geçilmiş
tir.
7.5.1986 günlü, 3284 sayı
lıKanun’un Ek 1. maddesi ile Ek 4.
maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2.12.1986 gün ve E.1986/22,
K.1986/28 sayı
lıkararı
yla, 21.4.1988 günlü 3430 sayı
lıKanunun Ek
60, Ek 63 ve Ek 64. maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nin 24.5.1988
gün ve E.1988/11, K.1988/11 sayı
lıkararı
yla, 26.10.1990 günlü 3671
sayı
lıKanun’un 2, 5, geçici 2, geçici 3, geçici 4 ve geçici 5.
maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nin 2.2.1993 gün ve E.1992/38,
K.1993/5 sayı
lıkararı
yla, 3.12.1992 günlü, 3855 sayı
lıKanun’un kimi
maddeleri Anayasa Mahkemesi’nin 28.12.1994 gün ve E.1994/59,
K.1994/83 sayı
lıkararı
yla, 24.11.1994 gün ve 4049 sayı
lıKanun’un
bazımaddeleri de Anayasa Mahkemesi’nin 17.10.1996 gün ve
E.1996/4, K.1996/39 sayı
lıkararı
yla iptal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin bütün iptal kararları
nda, yasama
organıüyelerinin iştirakçi olduklarıbir sosyal güvenlik kuruluşundan
diğer iş
tirakçilerle eşit koşullarda yararlandı
rı
lmalarıgerekirken, diğer
iştirakçilerin hiçbiri için söz konusu olmayan kimi ayrı
calı
klarla
donatı
lmaları
nı
n savunulmasımümkün olmayan bir eşitsizlik ve
adaletsizliğe yol açtı
ğıve bu durumun Anayasa’nı
n 2. maddesindeki
hukuk devleti ve 10. maddesindeki eş
itlik ilkelerine aykı
rıolduğu
belirtilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin anı
lan iptal kararları
na ve bu
kararlarda belirtilen gerekçelere aykı
rıolarak 4234 sayı
lıKanun ile
milletvekilleri ile dı
şarı
dan atanan bakanları
n emeklilik hakları
düzenlenmiş ve böylece milletvekillerine ve dı
şarı
dan atanan
bakanlara emekli sandı
ğı
nı
n diğer iş
tirakçilerinden ayrı
calı
klıhaklar
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sağlanmı
şolduğundan, davacı
ları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiasıciddi
görülmüş
tür.
Açı
klanan nedenlerle, 15.4.1997 tarih ve 22965 sayı
lıResmi
Gazete’de yayı
mlanan 3.4.1997 günlü ve 4234 sayı
lıKanun’un 1, 2
ve 3. maddelerinin Anayasa’nı
n 2, 10 ve 153. maddelerine aykı
rı
olduğu iddiasıMahkememizce ciddi görülerek, 2949 sayı
lıAnayasa
Mahkemesinin Kuruluşve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanunun 28.
maddesinin ikinci bendinde belirtilen belgelerin Anayasa Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
’na gönderilmesine 30.11.1998 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralları
4234 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenen 1. , 2. ve 3. maddeleri
şöyledir:
1- “MADDE 1.- 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayı
lıTürkiye Büyük
Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair
Kanunun 24.11.1994 tarihli ve 4049 sayı
lıKanunla değiş
ik 2 nci
maddesi aş
ağı
daki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dı
şarı
dan
atanan bakanlar, seçildikleri veya atandı
kları
, emekli olanlar ise
istekte bulunduklarıtarihi izleyen ayı
n başı
ndan itibaren T.C. Emekli
Sandı
ğıile ilgilendirilirler. Emekli olanları
n iştirakçi olduklarısürece
sosyal güvenlik kurumları
ndan aldı
klarıaylı
klarıkesilir.
T.C. Emekli Sandı
ğıile ilgilendirilenlerin emeklilik keseneğine
esas aylı
kları
na T.C. Emekli Sandı
ğıiştirakçilerinin derece ve
kademelerine göre yararlanmakta olduğu en yüksek ek gösterge
rakamıuygulanmak suretiyle iş
lem yapı
lı
r.
Bu şekilde ilgilendirilenlerden; 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayı
lı
Kanun hükümleri dikkate alı
narak gerek 5434 sayı
lıKanunun,
gerekse 506 ve 1479 sayı
lıKanunları
n genel hükümleri çerçevesinde,
aylı
kları
nıbağlamasıgereken kurumun hizmet süresi ve diğer ş
artları
taşı
yanları
n T.C. Emekli Sandı
ğıveya Sosyal Sigortalar Kurumu veya
Bağ-Kur veya 506 sayı
lıKanunun geçici 20 nci maddesine tabi
sandı
klardan emekli olmalarıhalinde, T.C. Emekli Sandı
ğı
nda devam

441

eden iş
tirakçilerine son verilerek, emekli aylı
klarıilgili sosyal güvenlik
kuruluşunca bağlanı
r.
T.C. Emekli Sandı
ğıdı
şı
ndaki sosyal güvenlik kuruluş
ları
nca
bağlanacak emekli aylı
klarıile aynıhizmet süresine ve aynıöğrenim
durumuna sahip emsali Yasama OrganıÜyelerine makam tazminatı
,
ek gösterge ve diğer unsurlar dahil edilerek T.C. Emekli Sandı
ğı
nca
bağlanmasıgereken emekli aylı
ğıtutarıarası
ndaki fark tazminat
olarak, bu Kanunun 5 inci maddesiyle oluş
turulan fondan karşı
lanı
r.
Yasama OrganıÜyeliği sona erenler hakkı
nda da yukarı
daki fı
kralar
uygulanı
r.
İ
ş
bu hükümler; bu Kanundan yararlananlardan ölenlerin dul ve
yetimleri hakkı
nda da uygulanarak aylı
k bağlanı
r.
Makam tazminatı da T.C. Emekli Sandı
ğı iş
tirakçilerinin
yararlanmakta olduğu en yüksek tutarı
n dörtte üçü üzerinden ödenir.
Makam tazminatıödenmesine ve kesilmesine dair özel hükümler ile
bu Kanunun 5 inci Maddesine göre ödenecek tazminata iliş
kin
hükümler saklı
dı
r.
5434 sayı
lıT.C. Emekli Sandı
ğıKanununun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren, Yasama OrganıÜyeleri ile dı
şarı
dan atanan
bakanları
n bu görevlerde geçen her hizmet yı
lıiçin aynıKanunun 32
nci maddesi çerçevesinde üç aylı
k fiili hizmet zammıuygulanı
r.”
2- “MADDE 2.- 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayı
lıKanunun
24.11.1994 tarih ve 4049 sayı
lıKanunla değiş
ik 5 inci maddesinin
birinci fı
krasıaş
ağı
daki şekilde değiş
tirilmiş
, ikinci fı
krası
nda yeralan
gösterge rakamı(24 000)’e yükseltilmiş
tir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dı
şarı
dan atanan
bakanlar için emekli olup olmadı
kları
na bakı
lmaksı
zı
n, görevleri
devam ettiği sürece, aylı
k ödeneklerinin brüt tutarı
ndan her ay için
verilecek % 8 oranı
nda dayanı
ş
ma primlerinden oluşacak bir fon
kurulmuştur. Halen milletvekili olmayı
p da emekli aylı
klarıT.C. Emekli
Sandı
ğıdı
ş
ı
ndaki sosyal güvenlik kuruluş
ları
nca bağlananlardan
fondan yapı
lan ödemenin % 8’i oranı
nda, aylı
klarıT.C. Emekli
Sandı
ğı
nca bağlananlardan da % 4’ü oranı
nda fon idaresince fona
kesinti yapı
lı
r. 2 nci Madde uyarı
nca kendilerine fark tazminat
ödenenlerin sosyal güvenlik kuruluşları
na prim ödemek suretiyle
geçen sürelerinin son yedi yı
lı
nı
n, T.C. Emekli Sandı
ğı
na prim
ödenerek geçirilen kı
smı
nı
n üçbuçuk yı
ldan az olmasıhalinde; bu
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süreyi üçbuçuk yı
la tamamlayı
ncaya kadar geçen süre için ilgililerden,
en yüksek devlet memurunun T.C. Emekli Sandı
ğıkeseneğine esas
tutarıüzerinden, ayrı
ca fona % 15 oranı
nda tamamlayı
cıprim kesilir.”
3- “MADDE 3.- 3671 sayı
lıKanunun geçici 3 üncü maddesinin
ikinci cümlesi, “Ancak bu hüküm 5434 sayı
lıT.C. Emekli Sandı
ğı
Kanununun 92 nci maddesi kapsamı
na girenler hakkı
nda
uygulanmaz.” ş
eklinde değiş
tirilmişve bu Kanuna aş
ağı
daki geçici
maddeler eklenmiş
tir.
GEÇİ
CİMADDE 6.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
Yasama OrganıÜyeleri ile dı
şarı
dan atanan bakanlarla bunları
n dul
ve yetimlerine çeşitli kanunlarda yeralan hükümlere göre bağlanmı
ş
bulunan aylı
k ve sair tazminatlarla, bunları
n diğer özlük, sağlı
k ve
sosyal hakları
na ilişkin olarak yapı
lmı
şbulunan her türlü iş
lem ve
tahsisler geçerli olduğu gibi bu kanunları
n uygulanması
ndan doğmuş
olan haklar ve bağlanmı
şbulunan aylı
k ve tazminatlar kazanı
lmı
şhak
olarak saklıolup, ilgilileri hakkı
nda uygulanması
na ve bağlanmı
ş
bulunan emekli, dul ve yetim aylı
k, tazminat ve sair hakları
nı
n
ödenmesine devam edilir.
Birinci fı
kra kapsamı
nda bulunan aylı
k ve sair hak ve
tazminatları
n tahsis ve bağlanması
na iliş
kin her türlü işlemler, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölenlerin dul ve yetimleri
bakı
mı
ndan da geçerli olup, dul ve yetim aylı
klarıbu Kanundaki
oranlar dahilinde bağlanı
r ve sair özlük, sağlı
k ve sosyal hakları
nı
n
sağlanması
na da devam olunur.
GEÇİ
CİMADDE 7.- Emekli aylı
ğıbağlanması
na esas hizmet
süreleri toplamıkadı
n ise 20 yı
ldan, erkek ise 25 yı
ldan eksik olan ve
halen bu Kanun uyarı
nca kendilerine sandı
kça aylı
k bağlanmı
ş
bulunanlardan istekte bulunanlar, eksik kalan süreleri için en yüksek
iştirakçinin T.C. Emekli Sandı
ğı keseneğine esas aylı
k tutarı
üzerinden toplam kesenek ve kurum karşı
lı
kları
nıbu Kanunun yayı
mı
tarihini takip eden dört ay içinde defaten ödemeleri halinde borcun
tamamı
nı
n ödendiği tarihi takip eden ay başı
ndan itibaren aylı
kları
yükseltilir. Bu suretle ihya edilen süreleri için ikramiye ve aylı
k farkları
ödenmez ve bu süreler için fiili hizmet zammıverilmez.
Ayrı
ca borcun tahakkukunun yapı
ldı
ğıtarihi takip eden aybaş
ı
ile borcun tamamı
nı
n ödendiği tarihi takip eden aybaş
ı
na kadar geçen
sürede emekli aylı
ğıödenmez.”
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B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
3- “MADDE 153.- Anayasa Mahkemesinin kararlarıkesindir.
İ
ptal kararlarıgerekçesi yazı
lmadan açı
klanamaz.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamı
nıveya bir hükmünü iptal ederken, kanun
koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm
tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî
Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lıgeçemez.
İ
ptal kararı
nı
n yürürlüğe giriş
inin ertelendiği durumlarda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, iptal kararı
nı
n ortaya çı
kardı
ğıhukukî boş
luğu
dolduracak kanun tasarıveya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
İ
ptal kararlarıgeriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen
yayı
mlanı
r ve yasama, yürütme ve yargı organları
nı
, idare
makamları
nı
, gerçek ve tüzelkiş
ileri bağlar.”
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C- İ
lgili Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen Anayasa kuralış
öyledir :
“MADDE 60.- Herkes, sosyal güvenlik hakkı
na sahiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alı
r ve teşkilâtı
kurar.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lı
mları
yla 22.12.1998 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Mustafa BUMİ
N ve
Lütfi F. TUNCEL’in karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA; uygulanacak
kural ve sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele
alı
nması
na OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen yasa kuralları
, aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan
ve ilgili görülen Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile öteki
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra öncelikle uygulanacak
kural ve sı
nı
rlama sorunu görüş
üldü :
A- Uygulanacak Kural Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
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evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
Mahkeme’de bakı
lmakta olan davanı
n konusu, TBMM üyeleri
ile dı
şarı
dan atanan bakanlar ile bunları
n dul ve yetimlerine T.C.
Emekli Sandı
ğı Genel Müdürlüğü’nce yapı
lan ödemelerin
durdurulmasıisteminin reddine iliş
kin iş
lemdir.
4234 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu 3. maddesiyle değiştirilen
3671 sayı
lıYasa’nı
n geçici 3. maddesinin ikinci tümcesinin Emekli
Sandı
ğı
’nca yapı
lacak herhangi bir ödemeye iliş
kin olmaması
nedeniyle davada uygulanma olanağıbulunmamaktadı
r.
Yasa’nı
n 2. maddesiyle de 3671 sayı
lıYasa’nı
n değiş
ik 5.
maddesinin birinci ve ikinci fı
kralarıdeğiş
tirilmiştir.
Bu kuralları
n, TBMM üyeleri ile dı
ş
arı
dan atanan bakanları
n
görevleri devam ettiği sürece aylı
k ve ödeneklerinden belli oranda
kesilen primlerle oluş
turulan fon ve bu fondan yapı
lacak ödemeleri
kapsamasınedeniyle T.C. Emekli Sandı
ğı
’yla ilgisi bulunmadı
ğı
ndan
davada uygulanma olanaklarıyoktur.
Açı
klanan nedenlerle, Anayasa Mahkemesi 27.5.1999 tarihli
toplantı
sı
nda;
3.4.1997 günlü, 4234 sayı
lı“26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayı
lı
Kanunun BazıMaddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici
Maddeler Eklenmesi Hakkı
nda Kanun’un:
A- 3. maddesiyle değiş
tirilen 3671 sayı
lıYasa’nı
n geçici 3.
maddesinin ikinci tümcesi, davada uygulanacak kural olmadı
ğı
ndan
bu tümceye ilişkin itirazı
n baş
vuran Mahkeme’nin yetkisizliği
nedeniyle REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- 2. maddesiyle değiştirilen 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049 sayı
lı
Yasa ile değiş
ik 5. maddesinin birinci fı
krasıile ikinci fı
krası
ndaki
(24.000)’e yükseltilen gösterge rakamı
, davada uygulanacak kurallar
olmadı
ğı
ndan bunlara ilişkin itirazı
n başvuran Mahkeme’nin
yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER, Yalçı
n ACARGÜN
ile Ali HÜNER’in karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
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C- 1. maddesiyle değiş
tirilen 3671 sayı
lıTürkiye Büyük Millet
Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun’un
4049 sayı
lıYasa ile değişik 2. maddesinin,
1- Üçüncü ve altı
ncıfı
kraları
nı
n, davada uygulanacak kurallar
olduğuna, Haşim KILIÇ ile Mustafa BUMİ
N’in karş
ı
oyu ve
OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dördüncü fı
krası
nı
n davada uygulanacak kural olduğuna,
Haşim KILIÇ’ı
n karşı
oyu, Mustafa BUMİ
N’in “Fı
kranı
n son tümcesi
dı
şı
ndaki tümcelerinin davada uygulanacak kurallar olmadı
kları
”
yolundaki karşı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
D- Kalan bölümünün davada uygulanacak kurallar olduğuna,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE, karar verilmiş
tir.
B- Sı
nı
rlama Sorunu
Sı
nı
rlama yapı
lması
na
incelenmesine geçilmiş
tir.

gerek

görülmediğinden

esası
n

C- Yasama OrganıÜyelerinin Emeklilik Statüleri İ
le İ
lgili
Anayasa Mahkemesi Kararları
TBMM üyeleri ile dı
şarı
dan atanan bakanları
n ödenek, yolluk ve
diğer sosyal haklarıile emeklilik aylı
klarıve tazminatları
nıdüzenleyen
ve kimi kurallarıiptal edilen yasalarla bunlara ilişkin kararlar ş
öyledir :
1- 25.02.1966 günlü, 751
E:1966/11, K:1966/44,
2- 08.07.1971 günlü, 1425
E:1972/4, K:1972/11,
3- 25.12.1979 günlü, 2254
E:1980/28, K:1980/45,
4- 07.05.1986 günlü, 3284
E:1986/22, K:1986/28,
5- 21.04.1988 günlü, 3430
E:1988/11, K:1988/11,
6- 26.10.1990 günlü, 3671
E:1992/38, K:1993/5,
7- 03.12.1992 günlü, 3855
E:1994/59, K:1994/83,

sayı
lıYasa’ya iliş
kin 29.11.1966 günlü,
sayı
lıYasa’ya ilişkin 24.02.1972 günlü,
sayı
lıYasa’ya ilişkin 01.07.1980 günlü,
sayı
lıYasa’ya ilişkin 02.12.1986 günlü,
sayı
lıYasa’ya ilişkin 24.05.1988 günlü,
sayı
lıYasa’ya ilişkin 02.02.1993 günlü,
sayı
lıYasa’ya ilişkin 28.12.1994 günlü,
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8- 24.11.1994 günlü, 4049 sayı
lıYasa’ya ilişkin 17.10.1996 günlü,
E:1996/4, K:1996/39,
9- 04.04.1995 günlü, 4104 sayı
lıYasa’ya ilişkin 13.05.1998 günlü,
E:1996/51, K:1998/17.
D- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuru kararı
nda, yasama organıüyelerinin iştirakçisi oldukları
bir sosyal güvenlik kuruluşundan diğer iştirakçilerle eşit koş
ullarda
yararlandı
rı
lmaları gerekirken, diğer iştirakçilerin hiçbiri için
sözkonusu olmayan kimi ayrı
calı
klarla donatı
lmaları
nı
n savunulması
mümkün olmayan bir eşitsizlik ve adaletsizliğe yol açtı
ğıve bu
durumun Anayasa’nı
n 2. maddesindeki hukuk devleti ve 10.
maddesindeki eşitlik ilkesi ile 153. maddesine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
1- 4234 Sayı
lıYasa’nı
n 1. Maddesiyle Değiş
tirilen 3671 Sayı
lı
Yasa’nı
n 4049 Sayı
lıYasa ile Değişik 2. Maddesinin İ
ncelenmesi
a) Birinci Fı
kranı
nİ
ncelenmesi
İ
tiraz konusu fı
kranı
n ilk tümcesinde, TBMM üyeleriyle d ı
şarı
dan
atanan bakanları
n seçildikleri veya atandı
kları
, emekli olanları
n ise
istekte bulunduklarıtarihi izleyen ayı
n başı
ndan itibaren T.C. Emekli
Sandı
ğı
’yla ilgilendirilecekleri öngörülmektedir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir
hukuk devleti olduğu belirtilmekte, 60. maddesinde de, “Herkes,
sosyal güvenlik hakkı
na sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak
gerekli tedbirleri alı
r ve teş
kilâtıkurar” denilmektedir.
Anayasanı
n bu kurallarıkarş
ı
sı
nda yasama organıüyeleriyle
dı
şarı
dan atanan bakanları
n T.C. Emekli Sandı
ğı Yasası
’yla
ilgilendirilerek sosyal güvenliklerinin sağlanması
nı
n Anayasa ile
çeliş
en bir yönü bulunmamaktadı
r.
Fı
kranı
n ikinci tümcesinde ise, bu kiş
ilerden emekli olanları
n,
iştirakçi olduklarısürece sosyal güvenlik kurumları
ndan aldı
kları
aylı
kları
n kesileceği öngörülmüş
tür.
Emekli aylı
ğıalmakta iken TBMM üyeliğine seçilen veya
dı
şarı
dan bakan olarak atananları
n yeniden T.C. Emekli Sandı
ğı
iştirakçisi olmalarıdurumunda, üyesi bulunduklarıönceki sosyal
448

güvenlik kurumları
ndan aldı
klarıaylı
kları
n kesilmesini öngören kural,
T.C. Emekli Sandı
ğıYasası
’nda da yer alan ve tüm iştirakçiler için
geçerli bir kural olup, Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eşitlik ve 2.
maddesindeki hukuk devleti ilkelerine aykı
rıdeğildir.
Fı
kraya ilişkin iptal isteminin reddi gerekir.
b) İ
kinci Fı
kranı
nİ
ncelenmesi
4234 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle değiş
tirilen 3671 sayı
lı
Yasa’nı
n değişik 2. maddesinin ikinci fı
krası
nda, “T.C. Emekli Sandı
ğı
ile ilgilendirilenlerin emeklilik keseneğine esas aylı
kları
na T.C. Emekli
Sandı
ğıiş
tirakçilerinin derece ve kademelerine göre yararlanmakta
olduğu en yüksek ek gösterge rakamıuygulanmak suretiyle işlem
yapı
lı
r” denilmektedir.
7.5.1986 günlü, 3284 sayı
lıYasa’nı
n Ek 1. Maddesi ile
“Yasama organıüyeliği yapanlarla dı
şarı
dan bakanlı
ğa atananlar,
T.C. Emekli Sandı
ğı
’na yazı
lımüracaat tarihini takibeden aybaşı
ndan
itibaren yaş
ları
na bakı
lmaksı
zı
n T.C. Emekli Sandı
ğıile ilgilendirilirler.
Bu gibilerin Sandı
k’la ilgilendirildikleri tarihte baş
ka sosyal güvenlik
kurumlarıile ilgileri bulunuyorsa; bu ilgileri sona erer. Bunları
n
emeklilik keseneklerine ve kurum karşı
lı
kları
na birinci derecenin son
kademesi ve iştirakçilere uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge
esas tutulur” kuralıgetirilmiş
tir.
Maddeden yararlananları
n emekli keseneklerine esas olan aylı
k
derecelerinin, öğrenim durumlarıve hizmet süreleri ne olursa olsun,
emekliliğe tabi hiçbir hizmetleri bulunmasa dahi, birinci derecenin son
kademesine ve iştirakçilere uygulanan en yüksek ek göstergeye
yükseltilmesine iliş
kin kural, sözü geçenlere öteki iştirakçilerin
hiçbirine tanı
nmayan bir imtiyaz getirdiği gerekçesiyle Anayasa’nı
n 2.
ve 10. maddelerine aykı
rıgörülerek 2.12.1986 günlü kararla iptal
edilmiş
tir.
Daha sonra çı
karı
lan 3671 sayı
lıYasa’nı
n 2., 3855 sayı
lı
Yasa’nı
n 2. maddesiyle değiş
tirilen 3671 sayı
lı Yasa’nı
n 2.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n ilk tümcesi, son olarak, 4049 sayı
lı
Yasa’nı
n 3. maddesiyle değiş
tirilen 3671 sayı
lıYasa’nı
n değişik 2.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n birinci tümcesinde yer alan benzer
hükümler ise, 2.2.1993, 28.12.1994 ve 17.10.1996 tarihli kararlarla
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
na aykı
rıbulunarak iptal
edilmiş
tir.
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Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda, Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme ve yargıorganlarıile
yönetim makamları
nı
, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı
öngörülmüştür. Bu kural gereğince, yasama organı yapacağı
düzenlemelerle daha önce aynıkonuda verilen Anayasa Mahkemesi
kararları
nıgözönünde bulurdurmak, bu kararlarıetkisiz kı
lacak
biçimde yasa çı
karmamak, Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal edilen
kurallarıtekrar yasalaştı
rmamak yükümlülüğündedir. Baş
ta yasama
organıolmak üzere yasama ve yürütme, kararları
n yalnı
z sonuçları
ile değil, bir bütünlük içinde gerekçeleri ile de bağlı
dı
r. Gerekçeleriyle
birlikte kararlar, yasama işlemlerini değerlendirme ölçütlerini içerirler
ve yasama etkinliklerini yönlendirme işlevi de görürler. Bu nedenle,
yasama organıdüzenlemelerde bulunurken, iptal edilen yasaya iliş
kin
kararları
n sonuçları ile birlikte gerekçelerini de gözönünde
bulundurmak zorundadı
r. İ
ptal edilen yasalarla, sözcükleri ayrıda
olsa aynıdoğrultu, içerik ya da nitelikte yeni yasa çı
karı
lması
,
Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
k oluş
turur.
Hukuk devletinde, yasama organı
nıda kapsayacak biçimde
devletin bütün organlarıüzerinde hukukun ve Anayasa’nı
n mutlak
egemenliği vardı
r. Yasakoyucu her zaman hukukun ve Anayasa’nı
n
üstün kuralları ile bağlı
dı
r. Anayasal denetimde bu amacı
gerçekleş
tirmeye yöneliktir. Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi
kararları
nı
n bağlayı
cı
lı
ğıilkesine yer verilmiştir. Anayasa’ya aykı
rı
bulunarak iptal edilen kuralı
n yeniden yasalaştı
rı
lması
na Anayasa’nı
n
153. maddesinin son fı
krası
ndaki bağlayı
cı
lı
k ilkesi engeldir. Yasama
organı
nı
n iptal edilen kuralı
n aynı
nıveya benzerini yasalaştı
rması
durumunda Anayasa Mahkemesi kararları
nı
n etkinliği ortadan
kaldı
rı
larak yasaları
n yargı
sal denetimi anlamı
nıyitirir.
Bir yasa kuralı
nı
n, Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
ğı
ndan
söz edilebilmesi için, iptal edilen önceki kural ile “aynı
” ya da “benzer
nitelikte” olmasıgerekir. Bunları
n saptanabilmesi ise öncelikle,
araları
nda “özdeş
lik”, başka bir deyişle, amaç, anlam ve kapsam
yönlerinden “benzerlik” olup olmadı
ğı
nı
n incelenmesine bağlı
dı
r.
Anayasa Mahkemesi kararları
nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve Anayasa’nı
n
üstünlüğü ilkesi karş
ı
sı
nda, iptal edilen bir kurala yeni bir yasa ile
geçerlilik sağlanamaz. Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararı
nı
n
etkisini ortadan kaldı
rmaya yönelik bir düzenleme olduğu
duraksamaya yer vermiyecek kadar açı
k olan itiraz konusu fı
kra,
Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen daha önceki kurallarla aynı
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içerikte olduğundan Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
dı
r. İ
ptali
gerekir.
Haşim KILIÇ bu görüş
lere katı
lmamı
ş
tı
r. Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Mustafa YAKUPOĞLU ve Fulya KANTARCIOĞLU
ise, fı
kranı
n “yok hükmünde” olduğu yolundaki görüş
le bu gerekçeye
katı
lmamı
ş
lardı
r.
c) Üçüncü ve Dördüncü Fı
kraları
nİ
ncelenmesi
Maddenin üçüncü fı
krası
nda, “Bu şekilde ilgilendirilenlerden;
24.5.1983 tarih ve 2829 sayı
lıKanun hükümleri dikkate alı
narak
gerek 5434 sayı
lıKanun; gerekse 506 ve 1479 sayı
lıKanunları
n
genel hükümleri çerçevesinde, aylı
kları
nı bağlaması gereken
kurumun hizmet süresi ve diğer şartlarıtaş
ı
yanları
n T.C. Emekli
Sandı
ğıveya Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kur veya 506 sayı
lı
Kanun’un geçici 20. maddesine tabi sandı
klardan emekli olmaları
halinde, T.C. Emekli Sandı
ğı
nda devam eden iş
tirakçiliklerine son
verilerek, emekli aylı
klarıilgili sosyal güvenlik kuruluşunca bağlanı
r”;
dördüncü fı
krası
nda ise, “T.C. Emekli Sandı
ğıdı
ş
ı
ndaki sosyal
güvenlik kuruluşları
nca bağlanacak emekli aylı
klarıile aynıhizmet
süresine ve aynıöğrenim durumuna sahip emsali, Yasama Organı
Üyelerine makam tazminatı
, ek gösterge ve diğer unsurlar dahil
edilerek, T.C. Emekli Sandı
ğı
’nca bağlanmasıgereken emekli aylı
ğı
tutarıarası
ndaki fark tazminat olarak bu Kanunun 5. maddesiyle
oluş
turulan fondan karşı
lanı
r. Yasama OrganıÜyeliği sona erenler
hakkı
nda da yukarı
daki fı
kralar uygulanı
r” denilmektedir.
Anayasa Mahkemesi, 3671 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinin ikinci
fı
krası
ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile, dı
ş
arı
dan atanan
bakanları
n hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olurlarsa
olsunlar, emekli aylı
ğı
nı
n T.C. Emekli Sandı
ğı
nca bağlanacağı
nı
öngören, ayrı
ca bu görevleri sona erenlerin de aynıhükümlerden
yararlanacağı
nıbelirten kuralı2.2.1993 günlü kararla iptal etmiş
tir.
İ
tiraz konusu üçüncü fı
krada ilgililerin, emekli olmalarıhalinde
T.C. Emekli Sandı
ğı
’ndaki iştirakçiliklerine son verilerek emekli
aylı
kları
nı
n tabi olduklarısosyal güvenlik kuruluşları
nca bağlanacağı
öngörülmüştür. Ancak, dördüncü fı
kra ile T.C. Emekli Sandı
ğı
dı
şı
ndaki sosyal güvenlik kuruluş
ları
nca bağlanacak emekli aylı
kları
ile aynıhizmet süresi ve aynı öğrenim durumuna sahip emsali
yasama organıüyelerine makam tazminatı
, ek gösterge ve diğer
unsurlar eklenerek T.C. Emekli Sandı
ğı
’nca bağlanmasıgereken
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emekli aylı
ğıtutarı arası
ndaki farkı
n 3671 sayı
lı Yasa’nı
n 5.
maddesiyle oluş
turulan fondan karş
ı
lanacağı
, yasama organıüyeliği
sona erenler hakkı
nda da aynı kuralları
n uygulanacağı esası
getirilmiştir.
3671 sayı
lıYasa’nı
n Fon’u düzenleyen 5. maddesinde, Fon’un
nakit durumu gerekli ödemeleri karşı
layamadı
ğıtakdirde, bunun
TBMM bütçesine bu husus için konulacak ödenekten sağlanacağı
belirtilmiştir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve
işlemleri hukuka uygun, insan hakları
na saygı
lı
, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni
kurup bunu geliş
tirerek sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve
tutumlardan kaçı
nan, hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayan,
yargıdenetimine açı
k, yasaları
n üstünde yasakoyucunun da uyması
gereken Anayasa ve temel hukuk ilkelerinin bulunduğu bilincinde olan
devlettir. Bu bağlamda, hukuk devletinde yasakoyucu, yalnı
z
yasaları
n Anayasa’ya değil, Anayasa’nı
n da evrensel hukuk ilkelerine
uygun olması
nısağlamakla yükümlüdür.
Hukukun temel ilkeleri arası
nda
yer alan eş
itlik ilkesine
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç
bir kişiye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz devlet
organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eş
itlik
öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin
yasalar karşı
sı
nda aynıişleme bağlıtutulmaları
nısağlamak, ayı
rı
m
yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynı
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak
yasa karşı
sı
nda eş
itliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ştı
r. Yasa önünde
eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıtutulacağıanlamı
na
gelmez. Kimilerinin Anyasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen nedenlerle
değiş
ik kurallara bağlıtutulmalarıeş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaz.
Durum ve konumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için
değiş
ik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlarıfarklıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
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Eş
itlik temeline dayanan adil bir hukuk düzeni kurma hukuk
devletinin en önemli iş
levlerinden biri olduğundan hukuksal eş
itlik
sağlanmadan hukuk devleti ilkesinin gerçekleşemeyeceği açı
ktı
r.
Bu durumda, TBMM üyelerine T.C. Emekli Sandı
ğıdı
şı
ndaki
sosyal güvenlik kuruluşları
nca bağlanacak emekli aylı
kları
nda, aynı
hizmet süresi ve aynıöğrenim durumuna sahip emsali yasama organı
üyelerine makam tazminatı
, ek gösterge ve diğer unsurlar eklenerek
T.C. Emekli Sandı
ğı
’nca bağlanmasıgereken emekli aylı
ğıtutarı
nı
n
esas alı
nması
, bu kişilerin de ikinci fı
kra uyarı
nca Sandı
k
iştirakçilerinin derece ve kademelerine göre yararlanmakta oldukları
en yüksek ek göstergeye bağlıtutularak bu fı
kradaki imtiyazlı
durumdan yararlanmalarısonucunu doğuracağı
ndan üçüncü ve
dördüncü fı
kralar, Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rı
dı
r.
İ
ptalleri gerekir.
Haşim KILIÇ ve Lütfi F. TUNCEL her iki fı
kranı
n, Mustafa
BUMİ
N ise üçüncü fı
kranı
n iptaline katı
lmamı
ştı
r.
d- Beş
inci Fı
kranı
nİ
ncelenmesi
Fı
krada, “iş
bu hükümler; bu Kanundan yararlananlardan
ölenlerin dul ve yetimleri hakkı
nda da uygulanarak aylı
k bağlanı
r”
denilmektedir.
Yukarı
daki ikinci, üçüncü ve dördüncü fı
kralara iliş
kin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k gerekçeleri bu fı
kra için de geçerli olduğundan,
Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rıgörülen kuralı
n iptali
gerekir.
Haşim KILIÇ ve Lütfi F. TUNCEL bu görüşlere katı
lmamı
ştı
r.
e- Altı
ncıFı
kranı
nİ
ncelenmesi
Fı
krada, “Makam tazminatı da T.C. Emekli Sandı
ğı
iştirakçilerinin yararlanmakta olduğu en yüksek tutarı
n dörtte üçü
üzerinden ödenir. Makam tazminatıödenmesine ve kesilmesine dair
özel hükümler ile bu Kanunun 5. maddesine göre ödenecek
tazminata ilişkin hükümler saklı
dı
r” denilmektedir.
Kamu personeline ödenecek makam tazminatı
, ilgili yasalarda,
görev, unvan ve rütbe gibi kimi özellikler gözetilerek belirlenmiş
tir.
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İ
tiraz konusu altı
ncı fı
kra ile Yasama Organı üyeleriyle
dı
şarı
dan atanan bakanlara bu özellikler aranmadan imtiyaz
oluş
turacak şekilde makam tazminatıödenmesinin öngörülmesi,
eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykı
rı
dı
r. Fı
kranı
n iptali gerekir.
Haşim KILIÇ ve Lütfi F. TUNCEL bu görüşlere katı
lmamı
ştı
r.
f) Yedinci Fı
kranı
nİ
ncelenmesi
Fı
krada, “5434 sayı
lı T.C. Emekli Sandı
ğı Kanunu’nun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yasama OrganıÜyeleri ile dı
şarı
dan
atanan bakanları
n bu görevlerde geçen her hizmet yı
lıiçin aynı
Kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde üç aylı
k fiili hizmet zammı
uygulanı
r” denilmektedir.
5434 sayı
lıT.C. Emekli Sandı
ğıYasası
’nı
n 32. maddesinde fiili
hizmet zammı
ndan yararlanacaklar sayı
lmı
ştı
r. Fiili hizmet zammı
,
ağı
r, yı
pratı
cıve tehlikeli hizmetlerde çalı
şanları
n bu çalı
şma koşulları
nedeniyle yı
pranmaları
na karş
ı
lı
k her hizmet yı
lı
na fiilen çalı
şmadan
katı
lan “itibari” bir süredir.
Yasama organıüyeleriyle dı
ş
arı
dan atanan bakanlara Anayasal
sı
nı
rlar içinde kalmak koşuluyla fiili hizmet zammı verilmesi
yasakoyucunun takdir alanıiçinde olduğundan, kural Anayasa’nı
n 2.
ve 10. maddelerine aykı
rıgörülmemiştir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Güven Dİ
NÇER bu görüşlere katı
lmamı
ş
tı
r.
2- 4234 Sayı
lıYasa’nı
n 3. Maddesiyle 3671 Sayı
lıYasa’ya
Eklenen Geçici Madde 6’nı
nİ
ncelenmesi
Geçici 6. maddede, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
Yasama OrganıÜyeleri ile dı
şarı
dan atanan bakanlarla bunları
n dul
ve yetimlerine çeşitli kanunlarda yeralan hükümlere göre bağlanmı
ş
bulunan aylı
k ve sair tazminatlarla, bunları
n diğer özlük, sağlı
k ve
sosyal hakları
na ilişkin olarak yapı
lmı
şbulunan her türlü iş
lem ve
tahsisler geçerli olduğu gibi bu kanunları
n uygulanması
ndan doğmuş
olan haklar ve bağlanmı
şbulunan aylı
k ve tazminatlar kazanı
lmı
şhak
olarak saklıolup, ilgilileri hakkı
nda uygulanması
na ve bağlanmı
ş
bulunan emekli, dul ve yetim aylı
k, tazminat ve sair hakları
nı
n
ödenmesine devam edilir.
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Birinci fı
kra kapsamı
nda bulunan aylı
k ve sair hak ve
tazminatları
n tahsis ve bağlanması
na iliş
kin her türlü işlemler, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölenlerin dul ve yetimleri
bakı
mı
ndan da geçerli olup, dul ve yetim aylı
klarıbu Kanundaki
oranlar dahilinde bağlanı
r ve sair özlük, sağlı
k ve sosyal hakları
nı
n
sağlanması
na da devam olunur.” denilmektedir.
Bu kuralla, amaç, anlam ve kapsam yönünden aynıolan 5434
sayı
lıT.C. Emekli Sandı
ğıYasası
’na 4104 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesi
ile eklenen geçici madde 201, Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
görülerek, 13.5.1998 günlü, E:1996/51, K:1998/17 sayı
lıkararla iptal
edilmiş
tir.
Bir kaç kez iptal edilen kuralı
n yeniden yasalaş
tı
rı
lması
Anayasa Mahkemesi kararları
nı
n bağlayı
cı
lı
ğı
nıöngören Anayasa’nı
n
153. maddesine aykı
rı
dı
r. Kuralı
n iptali gerekir.
Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Mustafa YAKUPOĞLU ve
Fulya KANTARCIOĞLU geçici 6. maddenin “yok hükmünde” olduğu
düşüncesiyle bu gerekçeye katı
lmamı
şlardı
r.
3- 4234 Sayı
lıYasa’nı
n 3. Maddesiyle 3671 sayı
lıYasa’ya
Eklenen Geçici Madde 7’nin İ
ncelenmesi
Maddede, “Emekli aylı
ğıbağlanması
na esas hizmet süreleri
toplamıkadı
n ise 20 yı
ldan, erkek ise 25 yı
ldan eksik olan ve halen
bu Kanun uyarı
nca kendilerine sandı
kça aylı
k bağlanmı
ş
bulunanlardan istekte bulunanlar, eksik kalan süreleri için en yüksek
iştirakçinin T.C. Emekli Sandı
ğı keseneğine esas aylı
k tutarı
üzerinden toplam kesenek ve kurum karşı
lı
kları
nıbu Kanunun yayı
mı
tarihini takip eden dört ay içinde defaten ödemeleri halinde borcun
tamamı
nı
n ödendiği tarihi takip eden ay başı
ndan itibaren aylı
kları
yükseltilir. Bu suretle ihya edilen süreleri için ikramiye ve aylı
k farkları
ödenmez ve bu süreler için fiili hizmet zammıverilmez.
Ayrı
ca borcun tahakkukunun yapı
ldı
ğıtarihi takip eden aybaş
ı
ile borcun tamamı
nı
n ödendiği tarihi takip eden aybaş
ı
na kadar geçen
sürede emekli aylı
ğıödenmez.” denilmektedir.
Bu kuralla, emekli aylı
ğıbağlanması
na esas olan hizmet
sürelerini tamamlamamaları
na karşı
n, bu Yasa uyarı
nca kendilerine
Sandı
k’ça aylı
k bağlanmı
şbulunanlara eksik kalan bu süreleri için en
yüksek iştirakçinin T.C. Emekli Sandı
ğıkeseneğine esas aylı
k tutarı
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üzerinden borçlanma olanağıgetirilerek, Sandı
ğı
n diğer iştirakçilerine
tanı
nmayan ayrı
calı
klıbir durum yaratı
lmı
ş
tı
r.
Kimi kişi ve topluluklara imtiyaz tanı
nması
nı
n eş
itliğe ve bu
ilkeyi gerçekleştirmekle yükümlü hukuk devleti ilkesine aykı
rı
lı
k
oluş
turacağıaçı
ktı
r.
Bu durumda kural, Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rı
dı
r.
İ
ptali gerekir.
E- İ
ptal Sonucunda Yasa’nı
n Diğer Hükümlerinin Uygulama
Olanağı
nıYitirip Yitirmediği Sorunu
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda, “Ancak
başvuru, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya İ
çtüzüğün
sadece belirli madde veya hükümleri aleyhine yapı
lmı
şolup da, bu
belirli madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya İ
çtüzüğün bazıhükümlerinin veya tamamı
nı
n
uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi,
keyfiyeti gerekçesinde belirtmek ş
artı
yla, kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya İ
çtüzüğün bahis konusu öteki hükümlerinin veya
tümünün iptaline karar verebilir” denilmektedir.
İ
ptal edilen kurallar nedeniyle, Yasa’nı
n 2. maddesiyle birinci ve
ikinci fı
kralarıdeğiş
tirilen 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa ile
değiş
ik 5. maddesinin uygulanma olanağıkalmadı
ğı
ndan, 2949 sayı
lı
Yasa’nı
n 29. maddesinin ikinci fı
krasıuyarı
nca iptali gerekir.
Haşim KILIÇ, Mustafa BUMİ
N, Lütfi F.TUNCEL, Fulya
KANTARCIOĞLU ile Rüştü SÖNMEZ bu görüşe katı
lmamı
ştı
r.
F- İ
ptal Hükmünün Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri iptal kararı
nı
n Resmî Gazete’de
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlandı
ğı
günden baş
layarak bir yı
lı geçemez” denilmekte, Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural tekrarlanmaktadı
r.
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Maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukukî boş
luğu kamu düzenini tehdit veya
kamu yararı
nıihlal edici mahiyette görürse yukarı
daki fı
kra hükmünü
uygulayacağıbelirtilmiştir.
4234 sayı
lıYasa’nı
n Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal edilen
kurallar nedeniyle doğan hukuksal boşluk, kamu düzenini ve kamu
yararı
nıolumsuz yönde etkileyeceğinden gerekli düzenlemelerin
yapı
lmasıiçin yasama organı
na süre tanı
mak amacı
yla iptal kararı
nı
n
Resmî Gazete’de yayı
mı
ndan başlayarak üç ay sonra yürürlüğe
girmesi gerekli görülmüş
tür.
Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Ali HÜNER ile Fulya
KANTARCIOĞLU bu görüşe katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- SONUÇ
3.4.1997 günlü, 4234 sayı
lı“26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayı
lı
Kanunun BazıMaddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici
Maddeler Eklenmesi Hakkı
nda Kanun”un:
A- 1. maddesiyle değiştirilen 3671 sayı
lıTürkiye Büyük Millet
Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun’un
4049 sayı
lıYasa ile değişik 2. maddesinin,
1- Birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- İ
kinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
Haşim KILIÇ’ı
n karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
3- Üçüncü fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
Haşim KILIÇ, Mustafa BUMİ
N ile Lütfi F. TUNCEL’in karşı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA,
4- Dördüncü, beş
inci ve altı
ncıfı
kraları
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALLERİ
NE, Haş
im KILIÇ ile Lütfi F. TUNCEL’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
5- Yedinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, Güven Dİ
NÇER’in karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
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B- 3. maddesiyle 3671 sayı
lıYasa’ya eklenen “Geçici Madde 6”
ve “Geçici Madde 7”nin, Anayasa’ya aykı
rı olduğuna ve
İ
PTALLERİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- İ
ptal edilen kurallar nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan
Yasa’nı
n 2. maddesiyle birinci ve ikinci fı
kralarıdeğiştirilen 3671 sayı
lı
Yasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa ile değişik 5. maddesinin, 2949 sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda
Yasa’nı
n 29. maddesinin ikinci fı
krasıgereğince İ
PTALİ
NE, Haşim
KILIÇ, Mustafa BUMİ
N, Lütfi F. TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU ile
Rüştü SÖNMEZ’in karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
D- İ
ptal edilen kurallar nedeniyle meydana gelen hukuksal
boşluk kamu yararı
nıihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nı
n
153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lı Yasa’nı
n 53.
maddesinin dördüncü ve beşinci fı
kraları gereğince İ
PTAL
HÜKÜMLERİ
Nİ
N,
KARARIN
RESMİ
GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN
BAŞLAYARAK
ÜÇ
AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Ali
HÜNER ile Fulya KANTARCIOĞLU’nun “Süre verilmesine gerek
olmadı
ğı
” yolundaki karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 27.5.1999
gününde karar verildi.
Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Üye
Mustafa YAKUPOĞLU Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK
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Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

T.C. Emekli Sandı
ğıiş
tirakçisi olan üniversite öğretim üyeleri
tarafı
ndan, 3.4.1997 günlü, 4234 sayı
lı“26.10.1990 Tarih ve 3671
Sayı
lıKanunun BazıMaddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Geçici
Maddeler Eklenmesi Hakkı
nda Kanun”un 1., 2. ve 3. maddelerinin
Anayasa’ya aykı
rıolduğu ve bu nedenle hak sahipleri lehine
uygulanmaması için Emekli Sandı
ğı Genel Müdürlüğü’ne
başvurulmuş
tur. Baş
vurunun reddine ilişkin iş
lemin iptali istemiyle
açı
lan davada, söz konusu Kanun’un 1., 2. ve 3. maddelerinin
Anayasa’ya aykı
rı olduğu ileri sürülerek, konunun Anayasa
Mahkemesi’ne götürülmesi istenilmiş
tir. Davacı
ları
n Anayasa’ya
aykarı
lı
k savı
nıciddi bulan Ankara 1. İ
dare Mahkemesi, 4234 sayı
lı
Kanun’un 1., 2. ve 3. maddelerinin Anayasa’nı
n 2., 10. ve 153.
maddelerine aykı
rıolduğu ve iptali gerektiği gerekçesiyle Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmuştur.
Anayasa Yargı
sı
’nda, bir yasa, KHK veya TBMM İ
çtüzüğü’nün
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali için iki başvuru yolu vardı
r.
Bunlardan birincisi, Anayasa’nı
n 150 ve 151. maddeleriyle 2949 sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda
Kanun’un 18 ilâ 27. maddelerinde belirtilen “iptal davası
”, diğeri de
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n da 28. maddesinde
gösterilen “itiraz davası
”dı
r. Bu iki başvuru ş
ekli birbirinden ayrı
kurallara bağlıkı
lı
nmı
ştı
r.
1961 Anayasası
’nı
n 149. maddesinde, Cumhurbaş
kanı
,
yasama meclislerindeki siyasî parti gruplarıve Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde grubu bulunan siyasî partiler ile son milletvekili genel
seçimlerinde geçerli oy sayı
sı
nı
n en az yüzde onunu alan siyasî
partiler; yasama meclislerinden birinin üye tamsayı
sı
nı
n en az altı
da
biri tutarı
ndaki üyeleri; kendi varlı
k ve görevlerini ilgilendiren alanlarda
Yüksek Hakimler Kurulu, Yargı
tay, Danı
ştay, Askerî Yargı
tay ve
Üniversitelerin; kanunları
n veya TBMM İ
çtüzüğü’nün veya bunları
n
belirli hükümlerinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı savı
yla Anayasa
Mahkemesi’ne doğrudan doğruya iptal davasıaçabileceği belirtilmiş
olması
na karş
ı
n, 1982 Anayasası
’nı
n 150. maddesiyle doğrudan iptal
davasıaçma hakkı
na sahip olanlar azaltı
lmı
ş
tı
r. 1982 Anayasas ı
’nı
n
150. maddesine göre doğrudan iptal
davasıaçabilmeye
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yetkili olanlar; Cumhurbaş
kanı
, iktidar ve anamuhalefet partisi
meclis gruplarıile TBMM üye tamsayı
sı
nı
n en az beşte biri oranı
ndaki
üyeleridir.
1982 Anayasası
’nı
n 150. maddesine ilişkin gerekçede de; “iptal
davası açmak hakkı
na sahip olanlar 1961 Anayasası
nda
belirlenenlerden bir miktar azaltı
lmı
ş
tı
r. 1961 Anayasası
nda dava
açma hakkıtanı
nı
p da yeniden düzenlenen madde ile kendilerine bu
hak tanı
nmayanlar gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayı
sı
nı
n beşte biri marifetiyle ve gerek genel mahkemelerde
açacaklarıdava yoluyla, hakları
nda uygulanacak kanun hükümlerinin
Anayasaya aykı
rı
lı
ğı
nıiddia edebilirler. Bu imkân varken ayrıbir dava
hakkıtanı
mak gereksiz görülmüştür” denilmiştir.
1982 Anayasası
’nı
n 152., 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine
göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, yasa veya KHK’nin o
davada uygulanacak olan hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa
Mahkemesi’ne başvurabilir. Gerek Anayasa’da ve gerekse 2949 sayı
lı
Yasa’da yer alan “davaya bakmakta olan mahkeme” kuralıile
kastedilen husus kuş
kusuz ki, davanı
n esastan görülmesi için
koş
ullarıoluşmuşolan davalardı
r. Yoksa, bir mahkemenin önüne
getirilen dava; görev, ehliyet, süre gibi davanı
n esastan görülmesini
engelleyen nedenler taş
ı
yorsa, bu durumda uyuşmazlı
ğı
n esası
nda
uygulanacak olan bir yasa kuralı
nı
n iptali istemiyle Anayasa
Mahkemesi’ne başvurulamaz.
İ
tiraz yoluyla yapı
lan baş
vurularda “uygulanacak yasa kuralı
”
konusu üzerinde Anayasa Mahkemesi’nde titizlikle durulmakta,
mahkemelerce iptali istenilmiş olsa bile, görülmekte olan dava
nedeniyle uygulanmasısöz konusu olmayan yasa hükümleri anayasal
denetim dı
şı
nda tutulmaktadı
r. Mahkememizin bu konuda gösterdiği
titizlik Anayasa’nı
n 152 ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesi
gereğidir. Doğrudan yapı
lan baş
vurularla olan farklı
lı
k da, bu hususta
kendini göstermektedir. baş
ka bir anlatı
mla, Anayasa Mahkemesi’ne
açı
lan iptal davaları
nda bir yasa veya KHK’nin tüm hükümlerinin
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri sürülebilirken, itiraz başvuruları
nda ancak
davada uygulanacak yasa veya KHK hükümlerinin iptali
istenebilmektedir.
Dava konusu uyuş
mazlı
kla ilgili duruma gelince; davacı
lar,
sandı
k iş
tirakçisi sı
fatı
yla, T.C. Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğü’ne
başvurarak kendileri ile hiçbir ilgisi bulunmayan 4234 sayı
lı
Kanun’a göre
yapı
lan ödemelerin durdurulması
nı istemişler,
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başvurunun reddine ilişkin iş
lemin
Mahkemesi’nde dava açmı
ş
lardı
r.

iptali

istemiyle

de

İ
dare

2577 sayı
lıİ
dari Yargı
lama Usulü Kanunu’nun 4001 sayı
lı
Kanun’la değişik 2. maddesinde, idari işlemler hakkı
nda kimlerin iptal
davasıaçabilecekleri belirtilmiştir. Hernekadar 2. maddede yer alan
“kiş
isel hakları ihlal edilenler” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin
21.9.1995 günlü, Esas: 1995/27; Karar: 1995/47 sayı
lıkararı
yla iptal
edilmişve bu güne kadar bu konuda yeni bir düzenleme yapı
lmamı
ş
ise de, söz konusu Anayasa Mahkemesi kararı
nı
n iptal gerekçesinde
belirtildiği gibi, “... bir idari işlemin iptalinin istenebilmesi için davacı
nı
n
menfaatinin ihlal edilmiş olmasıgerekir. Yargıkararları
nda ve
öğretide “menfaat” davacıile iptalini istediği idari işlem arası
ndaki
bağı
, ilgiyi anlatı
r. İ
dari işlem ile dava açan kişi arası
nda meş
ru,
güncel ve ciddi bir iliş
ki söz konusu ise...” davada menfaat bağı
nı
n
bulunduğu kabul edilmektedir.
Olayda, dava konusu idari iş
lemin davacı
ları
n “kişisel
menfaatleri”ni ihlal etmemesi nedeniyle İ
dare Mahkemesi’nce davanı
n
esası
nı
n incelenmemesi ve davan ı
n ehliyet yönünden reddedilmesi
gerekir. Bir idari iş
lemin iptali için dava ehliyeti bulunmayan kimse
tarafı
ndan yapı
lan başvuruda, bakı
lmakta olan bir davanı
n var
olduğundan söz edilemez.
Ayrı
ca, Anayasa Mahkemesi’nce böyle bir inceleme
yapı
lamayacağı
, bu yetkinin yalnı
zca yerel mahkemelere ait olduğu,
dilekçenin harçlandı
rı
larak deftere kaydı ile davanı
n açı
lmı
ş
sayı
lacağı
, baş
kaca bir hususun aranmayacağı
, aksi halde, davaya
bakan mahkeme ve bağlıolduğu temyiz merciileri ile Anayasa
Mahkemesi kararlarıarası
nda farklı
lı
klar (çelişkiler) olabileceği, bu
nedenle davanı
n ön kabul koş
ulları
nı
n bulunup bulunmadı
ğı
yolundaki bir incelemenin Anayasa Mahkemesi’nce yapı
lamayacağı
yolundaki görüşte isabet yoktur. Olayı
mı
zda olduğu gibi, davacı
nı
n
dava ehliyetinin bulunup bulunmadı
ğıAnayasa Mahkemesi’nin kendi
önündeki davaya bakı
p bakamayacağı
nı
n tespiti için gereklidir. Böyle
bir inceleme ile verilecek karar sonucu Anayasa Mahkemesi’nce,
yerel mahkeme tarafı
ndan gönderilen davanı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
iddiası incelenemeyecektir. Yoksa, gönderen Mahkeme’nin
önündeki davanı
n esası
na girip girilemeyeceğinin takdiri o
mahkemeye aittir. Baş
ka bir anlatı
mla, mahkemenin görev alanı
na
müdahale söz konusu değildir. Çünkü, Mahkeme Anayasa
Mahkemesi’nin kararı
yla kendini bağlısayarak davanı
n ehliyet
yönünden reddine karar vermek zorunda değildir. Aksi düşüncenin
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kabulü halinde, Anayasa Mahkemesi’ne yapı
lan bu tür başvuruda,
Mahkemenin önünde bakı
lmakta olan dava bulunup bulunmadı
ğı
yolunda Anayasa Mahkemesi’nce baş
kaca inceleme yapı
lamayacak,
dolayı
sı
yla gönderen Mahkeme’nin kararıAnayasa Mahkemesi’ni
bağlamı
şolacaktı
r.
Benzeri bir uyuş
mazlı
k nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nce
verilen 13.7.1994 günlü, Esas:1994/60, Karar:1994/54 sayı
lıkararda,
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lan başvuru, başvuran
Mahkeme’deki davada davacı
nı
n dava ehliyeti olmadı
ğı
, bu durumda
Mahkemenin elinde bakı
lmakta olan bir davanı
n varlı
ğı
ndan söz
edilemeyeceği gerekçesiyle reddedilmiştir.
Açı
klanan nedenlerle, baş
vuran Mahkeme’nin elinde bakmakta
olduğu bir dava bulunmadı
ğı
ndan baş
vurunun yetkisizlik yönünden
reddi gerekeceği kanı
sı
yla, işin esası
nı
n incelenmesine iliş
kin
çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Üye
Mustafa BUMİ
N Lütfi F. TUNCEL

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

5434 sayı
lıT.C. Emekli Sandı
ğıKanunu’nun 32. maddesi bazı
kamu görevlilerine hizmetleri gereği maruz kaldı
klarıözel yı
pranma
sebebiyle fiili hizmet zammıverilmesini öngörmektedir.
Sözü edilen maddenin incelenmesinden açı
kça görüleceği
üzere fiili hizmet zammıalacak hizmetlerin tamamımillî savunma,
güvenlik, tarı
msal mücadele ve demiryollarıgibi fiziksel yı
pranmaya
neden olan hizmetlerdir.
Milletvekillerinin hizmetleri
bu tarz bir yı
pranma sebebi
oluş
turmadı
ğı
ndan kendilerine verilecek fiili hizmet zammıaçı
kça
imtiyazdı
r. Bu nedenle Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıolan 3671
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sayı
lıKanun’un 4224 sayı
lıKanun’la değiş
ik 2. maddesinin altı
ncı
fı
krası
nı
n iptali gerekeceği oyuyla kararı
n bu bölümüne karşı
yı
m.

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

1- 3671 sayı
lı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin
ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun’un 4234 sayı
lıYasa ile
değiş
ik 2.
maddesinin
ikinci f ı
krası
nı
n
Anayasa’nı
n
153.
maddesinin
son fı
krası
na
aykı
rıbulunarak iptali yolundaki
çoğunluk görüşüne katı
lmadı
m.
TBMM üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik durumları
nı
düzenleyen 7.5.1986 günlü ve 3284 sayı
lıYasa ile 21.4.1988 günlü
ve 3430 sayı
lıYasa Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş
tir. İ
ptal
gerekçesinde; Yasama organıüyeliklerine seçilenler ile dı
şarı
dan
atanan bakanları
n veya bunlardan görev süreleri sona erenlerden
T.C. Emekli Sandı
ğı
’yla ilgilendirilmesi gereken bir göreve girenlerin
ÖĞRENİ
M
DURUMLARINA
ve Hİ
ZMET SÜRELERİ
NE
bakı
lmaksı
zı
n emekliliğe esas derece ve kademesinin birinci
derecesinin son kademesinden, ek göstergenin
ise
diğer
iştirakçilere verilen en yüksek miktar üzerinden uygulanması
nı
n
Anayasa’nı
n eşitlik ilkesine aykı
rıolduğu belirtiyordu.
Baş
ka bir
anlatı
mla üyeler, Emekli Sandı
ğı ile ilgilendirilirken öğrenim
durumlarıile hizmet sürelerinin dikkate alı
nmamasıAnayasa’ya
aykı
rıgörülmüş
tür.
Bu kez, yasakoyucu, Anayasa Mahkemesi’nin yukarı da
belirtilen iptal gerekçesine uygun olarak emekliliği 2. madde ile
düzenlemiş ve
TBMM
üyelerinin
emekli sandı
ğı ile
ilgilendirilmelerinde öğrenim ve hizmet durumları
na göre
girebilecekleri derece ve kademeyi, emekli keseneğine esas kabul
etmiş
tir. Ek gösterge konusunda ise T.C. Emekli Sandı
ğı
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iştirakçilerinin derece ve kademelerine göre aldı
klarıen yüksek ek
göstergenin uygulanacağıöngörülmüştür.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları
na uygun olarak yapı
lan
bu yeni düzenleme gerek teknik içerik, gerek kapsam, gerekse konu
bakı
mı
ndan iptal edilen yasalara göre farklıbir yapıarzetmektedir.
Teknik açı
dan bu farklı
lı
ğa rağmen çoğunluk görüşünde belirtildiği
gibi Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
na aykı
rıbulunması
hukuka uygun düşmez. Zira bu maddeye aykı
rıolabilmesi için yeni
yasa hükmünün iptal edilenlerle aynıiçerik ve kapsamda bulunması
halinde mümkündür. Kaldıki yeni düzenleme aynıkapsamda
olmadı
ğıgibi Anayasa’ya uygun çı
karı
lmı
ş
tı
r.
Çoğunluk görüş
üne göre emekli keseneğine esas olan ek
göstergenin önceki iptal kararları
nda belirtilen “hizmet süresi ve
öğrenim durumlarıgözetilmeden” tespit edilmiş
tir denilmektedir.
Emekli keseneğine esas aylı
k, öğrenim durumu ile hizmet
süresine uygun tesbit edilmesine rağmen ek göstergenin bu ölçütlere
uygun olmamasıAnayasa’ya aykı
rıolamaz. Zira yasama organı
üyeleri dı
şı
ndaki diğer emekli sandı
ğıiştirakçilerinde de ek gösterge
bazen öğrenim durumu ve hizmet sürelerine göre belli edilirken
bazen de kadro ünvanı ile görevin konum ve önemi dikkate
alı
narak tesbit edilebilmektedir.
Yasakoyucunun eğer haklıbir
dayanağı var ise eşitlik ilkesine aykı
rıgibi gelse de böyle
düzenlemeler yapabilir. Çünkü bazıkamu görevlerinin konumu ve
önemi farklıyasal düzenlemelerin haklıdayanağıolur. 657 Sayı
lı
Devlet MemurlarıYasasıile düzenlenen ek gösterge uygulaması
na
bakı
lı
rsa görev ve ünvanlara göre çok değişik yapı
lanma olduğu
hemen görülür. Değişik miktarlardaki bu ek göstergeler iştirakçilerin
emekliliklerine de değişik şekilde aynen yansı
maktadı
r. Hizmet
süresi ve öğrenim durumu gibi ölçütlere bakı
lmaksı
zı
n tesbit
edilmişek göstergeler vardı
r. 657 sayı
lıYasa’nı
n 59. maddesinde
düzenlenen istisnai memurluklarda bunu çok açı
k biçimde görmek
mümkündür. İ
stisnai memuriyete atanan ilkokul mezunu bir kişi
öğrenim durumu ve hizmeti uygun olmaması
na rağmen fiilen 1.
dereceyi ve buna tahsis edilmiş ek gösterge
karş
ı
lı
ğı
nı
alabilmektedir. Her ne kadar emekliliğe esas aylı
ğı
, müktesebi olan
girebileceği derece ve kademe ise de emekliliğe yansı
yan ek
göstergesi fiilen aldı
ğı1. dereceye tahsis edilmişek göstergedir.
Baş
ka bir anlatı
mla yasama organıüyeleri ile dı
şarı
dan atanan
bakanlar için getirilmiş dava konusu düzenlemenin aynı
sı
uygulanmaktadı
r.
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Avukatlar arası
ndan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen
kişilerde de durum aynı
dı
r. 15 yı
l fiilen avukatlı
k yapan ve üyeliğe
seçilenlerin emekliliğe esas aylı
ğı çok düş
ük olması
na karş
ı
n,
Anayasa Mahkemesi üyeliğine tahsis edilmiş 1. derece aylı
ğı
nı
ve bu kadroya tahsisli ek göstergeyi almakta, emekliliğine ise bu ek
gösterge yansı
maktadı
r.
Bu örnekler göstermektedir ki emekliliğe yansı
yan ek gösterge
uygulaması
nda öğrenim durumu ve hizmet süresi gözetilmeden,
yapı
lan görevin önemi ve konumu gözönüne alı
narak tesbit
yapı
lmasıyaygı
n bir uygulama olup haklıbir nedene dayanmaktadı
r.
Bu haklınedene dayalıfarklı düzenlemenin Anayasa’nı
n eş
itlik
ilkesine aykı
rıolduğu söylenemez.
2- Daha önce milletvekilleriyle dı
şarı
dan atanan bakanlar veya
bu görevleri sona erenler için hangi sosyal güvenlik kurumundan
emekli olursa olsunlar emekli aylı
kları
nı
n T. C. Emekli Sandı
ğı
’nca
ödenmesi kuralıgetirilmişancak, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptal
edilmiş
tir.
İ
ptali istenen maddenin üçüncü fı
krasıile bu gerekçeye uygun
düzenleme yapı
larak T.C. Emekli Sandı
ğıile ilgilendirilenler başka
sosyal güvenlik kuruluşları
ndan emekli olmalarıdurumunda emekli
sandı
ğıiştirakçiliğine son verilerek emekli aylı
klarıbu kuruluş
larca
bağlanacaktı
r. Mahkememizin iptal gerekçesine uygun olarak
yapı
lan bu düzenleme yine iptal edilmiş
tir. Ancak, bu fı
kranı
n neden
iptal edildiğine iliş
kin
herhangi bir
gerekçe
belirtilmemiş
tir.
Anayasa’ya aykı
rıolmayan bu fı
kranı
n iptaline ilişkin çoğunluk
kararı
na katı
lmadı
m.
3- 2. maddenin dördüncü fı
krasıile T. C. Emekli Sandı
ğı
dı
şı
ndaki sosyal güvenlik kurumları
ndan emekli olmalarıgerekenlere
Sandı
k’ça bağlanacak aylı
k, aynıhizmet süresine sahip emsali
yasama organıüyelerine T. C. Emekli Sandı
ğı
’nca bağlanan emekli
aylı
ğıtutarı
na yükseltilmek suretiyle milletvekili ve dı
ş
arı
dan atanan
bakanları
n kendi yasal düzenleri içindeki eş
itlik sağlanmak
istenmiştir.
Bu düzenleme yapı
lmamı
ş olsaydıyasama organı
üyeleri arası
nda farklıuygulama olacağı
ndan eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k
o zaman doğardı
. Bu nedenle getirilen düzenlemenin Anayasa’ya
aykı
rıbir yönü yoktur.
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4- Maddenin beşinci ve altı
ncıfı
kraları
ndaki düzenlemelerin
iptaline ise “ek gösterge”yle ilgili (1) nolu bölümde yapı
lan
gerekçelerle katı
lmadı
m.
Üye
Haş
im KILIÇ
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

4234 sayı
lıYasa ile ilgili olarak, Üye Fulya KANTARCIOĞLU
tarafı
ndan yazı
lan karşı
oy gerekçesinin, 2949 sayı
lıYasa’nı
n 29.
maddesiyle ilgili bölümü dı
şı
ndaki görüş
lere katı
lı
yorum.

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

DEĞİ
Şİ
K GEREKÇE YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

4234 sayı
lıKanun’un 1. maddesiyle değiş
tirilen 3671 sayı
lı
Kanun’un 2. maddesinin ikinci fı
krasıve aynıKanun’un 3. maddesiyle
3671 sayı
lıKanun’a eklenen “Geçici Madde 6”nı
n ve Anayasa’nı
n
153. maddesine aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptali yolundaki bölüme gerekçe
yönünden katı
lmı
yorum.
Yukarı
da sözü edilen Yasa kuralları
yla, daha önce yayı
mlanan
ve Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
yla Anayasa’nı
n 153.
maddesine aykı
rıbulunarak iptal edilen kararlarıgözetilmeden bu
kararlarıetkisiz hale getirecek biçimde yeni yasal düzenleme
yapı
lmı
ştı
r. İ
ptali istenen kurallar, Anayasa Mahkemesi’nce verilen
iptal kararları
na direnme niteliğindedir.
466

İ
tiraz konusu kurallar bu haliyle sadece Anayasa’nı
n 153.
maddesine aykı
rı olmayı
p, aşağı
da açı
klanan nedenlerle yok
hükmündedir.
Anayasa yargı
sı
nda örneği bulunmamakla beraber, adlî ve idarî
yargı
da yokluk hallerine zaman zaman rastlanmaktadı
r.
Bir iş
lemin geçerli olabilmesi için asli ve tamamlayı
cıunsurları
taşı
masıgerekir. Bu unsurlardan birisinin bulunmamasıiş
lemi sakat
duruma getirir. Bir iş
lemin tamamlayı
cıunsurları
ndaki noksanlı
klar da
bu iş
lemi değiş
ik derecelerde sakatlar. Tamamlayı
cıunsurlardaki
noksanlar nedeniyle sakat olan idari işlemler usulüne uygun biçimde
idarece geri alı
nı
ncaya veya aleyhine açı
lan bir dava sonucu idare
mahkemesince iptal edilinceye kadar hukuk alemindeki yürürlüğünü
sürdürür. Baş
ka bir deyiş
le bu tür idari iş
lemler iptal edilinceye kadar
hukuka uygunluk karinesinden yararlanarak yürürlükte kalı
r. Ancak,
bir idarî işlemin asli unsurlarda noksanlı
k varsa, bu durum, işlemin
“yok” sayı
lması
na neden olur. Böyle bir iş
lemin yokluğunun
saptanabilmesi için herkes dava açabileceği gibi, davanı
n açı
labilmesi
herhangi bir süreye de tabi değildir. Yokluk hali, işlemi alı
ndı
ğı
tarihten itibaren hükümsüz kı
lar ve uyuşmazlı
k halinde hakim, işlemin
yokluğunu saptamakla yetinir ve ayrı
ca işlemin iptali yolunda herhangi
bir hüküm vermez. Yokluk halinin varlı
ğıbir bakı
ma eylemsel (fiili)
durumu ifade eder.
İ
dari yargı
da aleyhine iptal davasıaçı
lan her işlem, yetki, şekil,
sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykı
rı
lı
ğıbulunup
bulunmadı
ğıyönünden incelenir. Bu aykı
rı
lı
klardan birinin varlı
ğı
halinde işlem sakatlanı
r. İ
dari yargı
da “yokluk”, idari iş
lemin dayandı
ğı
unsurlar incelenerek saptanı
r. İ
dari yargı
da yokluk halini gösteren iki
durum vardı
r ve bunlar iş
lemin yetkili kurum veya kişi yerine yetkisiz
kişi ya da kurumca alı
nmı
şolması(yetki gasbı
) ile organlardan birinin
diğerinin görev alanı
na giren konularda karar almı
ş(görev-fonksiyon
gasbı
) olmasıhalleridir. Bir özel hukuk tüzel kişisinin idare yerine
geçerek kamulaştı
rma kararıalması“yetki gasbı
”na, valinin belediye
başkanı
na yasayla açı
kça verilen bir yetkiyi kullanmasıve belediye
başkanıadı
na karar almasıda “görev gasbı
”na örnek olarak
gösterilebilir. Bu iki halin dı
şı
nda ayrı
ca biçim veya usul yönünden çok
ağı
r ve açı
k sakatlı
klar da bir işlemin “yok” sayı
lması
na neden
olabilmektedir. Danı
ştay’ı
n incelemesinden geçirilmeden veya
Cumhurbaş
kanı
nca imzalanmadan bir tüzüğün yürürlüğe konulmuş
olmasıhali biçim yönünden işlemin yok sayı
lması
na neden olacak
örneği teş
kil etmektedir.
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Gerek Fransı
z Danı
ştay’ı(Conseil D’Etat) ve gerekse Türk
Danı
ştay’ıbugüne kadar verdikleri pekçok kararları
nda “yok”luğu
saptadı
ktan sonra kimi kez davanı
n reddine veya işlemin
hükümsüzlüğüne, kimi kez de karara yer olmadı
ğı
na ya da işlemin
iptaline karar vermişlerdir. Hernekadar idari yargıyerlerince, idari
işlemlerin “yok” hükmünde olduğunun saptanması
ndan sonra işlemin
hükümsüzlüğü belirtilerek yargı
lama giderlerini de karş
ı tarafa
yüklemek suretiyle davanı
n reddine karar verilmesi en doğru yol ise
de, uygulamada oluş
acak kimi duraksamaları
n giderilmesi amacı
yla
işlemin iptaline karar verilmişolmasıhallerini de anlayı
şla karşı
lamak
gerekir.
İ
dari yargı
daki yokluk haline bu çok öz bakı
ş
tan sonra Anayasa
yargı
sı
nda da yokluk haline ana hatları
yla değinmek gerekir.
Yasama işlemleri de idari işlemler gibi, kurucu (asli) ve
tamamlayı
cı(feri) unsurlardan oluşur. Kurucu (asli) unsurlardaki
yasama işleminin dayanağı“temel Anayasa kuralları
”dı
r. Temel nitelik
arzetmeyen uyulmasıgerekli diğer Anayasa kurallarıda yasama
işleminin tamamlayı
cıunsurları
nıoluş
turur. Kurucu (asli) unsurlardaki
eksikliklerle Anayasa’ya açı
kça aykı
rı
lı
k durumundayasama işlemi de
“yok” kabul edilebilir. Oysa tamamlayı
cıunsurlardaki eksikliğin
saptanmasıhalinde ise Anayasa Mahkemesi’nce yasama iş
leminin
iptaline karar verilir.
Örneğin kaynağı
nıAnayasa’dan almayan bir yetki kullanı
larak
TBMM’ce Cumhurbaş
kanı
, Bakanlar Kurulu ve Yüksek Yargı
Organlarıgibi Devletin temel kurumları
na son verilmesi anayasal yetki
gasbı
nı
n tipik bir örneği olarak gösterilebilir ve bu tür yasama tasarrufları“yok”lukla sakattı
r.
Anayasa Mahkemesi’nin 17.9.1992 günlü, Esas: 1992/26,
Karar: 1992/48 sayı
lıkararı
nda açı
klandı
ğıgibi, yönetim hukukundaki
yokluk bir hukuki işlemin hiç doğmamı
ş
, hukuk alemine çı
kmamı
ş
sayı
lması sonucunu doğurur. Anayasa yargı
sı
nda yasama
işlemlerinin yok sayı
labilmesi ancak yetki ve görev gasbıya da çok
ağı
r biçim eksikliğinin varlı
ğıhalinde olanaklı
dı
r. Sözü edilen Anayasa
Mahkemesi kararı
ndan da anlaşı
lacağıgibi, Anayasa yargı
sı
nda da
koş
ulları
nı
n varlı
ğıhalinde “yokluk hali” söz konusu olabilir ve bu
durumda yasama işlemi hiç doğmamı
şve hukuk alemine çı
kmamı
ş
sayı
lmalı
dı
r.
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Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krasıhükmüne göre, Anayasa Mahkemesi kararlarıyasama, yürütme ve yargıorganlarıile
idare makamları
nı
, gerçek ve tüzel kiş
ileri bağlar. Bu kural uyarı
nca
Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal edilen bir konuda aynıiçerik ve
nitelikte yeni bir yasa çı
karı
lmamasıgerekir. Yasama organı
, Anayasa
Mahkemesi’nin iptal kararları
ndan sonra aynıkonuda yeni bir yasa
yaparken Anayasa Mahkemesi’nin kararları
nda açı
klanan gerekçeleri
gözönünde bulundurmalı
dı
r. Anayasa Mahkemesi kararları
na uyma
ve bu kararları
n gereğini yerine getirme yükümlülüğü hukuk devleti
olabilmenin temel göstergesidir.
Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
lı
k, Anayasa Mahkemesi
kararları
nıetkisiz kı
lmaya yönelik “ağı
r ihlal” halini oluşturur. Bu ağı
r
ihlal, mahkemece açı
kça görülmekte ise, yasama iş
leminin yok
sayı
lmasıgerekir.
Bu hale göre, Anayasa Mahkemesi kararları
nı
n bağlayı
cı
lı
ğı
ilkesine aykı
rı
lı
ğınedeniyle bir yasama işleminin yok sayı
labilmesi için
Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal edilen bir kuralla aynıveya özdeş
nitelikte baş
ka bir kuralı
n yasalaştı
rı
lmasıve böylece Anayasa’nı
n
153. maddesine aykı
rıbiçimde Mahkeme kararı
nı
n etkisiz duruma
düşürüldüğünün Anayasa Mahkemesi’nce saptanması gerekir.
özellikle Anayasa Mahkemesi’nce Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
bulunarak iptal edilen bir kuralı
n aynı
nı
n yasalaş
tı
rı
lmasıhalinde,
Anayasa’ya “ağı
r aykı
rı
lı
k” ve “açı
klı
k” koşulu birlikte gerçekleş
miş
olacağı
ndan yasama iş
leminin “yok”luğu söz konudur. Bu durumda,
Anayasa
Mahkemesi’nce
iş
lemin
yokluğu
saptanarak
hükümsüzlüğüne karar verilmelidir.
İ
ş
lemin yokluğunun Anayasa Mahkemesi’nce saptanması
halinde, yasama işlemi hukuk alemine çı
ktı
ğıandan itibaren “yok”
sayı
ldı
ğı
ndan, bu yasa kuralı
na göre yapı
lan idari iş
lemler de kendiliğinden yoklukla sakat olur ve ilgililer lehine hiçbir hak sağlamaz.
Baş
ka bir anlatı
mla, Anayasa’nı
n 6. maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n son tümcesine göre, hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasa’dan almayan Devlet yetkisi kullanamaz. Yasama da
Anayasa’nı
n verdiği yetkilerle sı
nı
rlıolmak üzere faaliyet gösterir ve
işlemlerinde Anayasa’ya aykı
rıdavranmama çabasıve özeni içinde
bulunmalı
dı
r. Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rıbulunarak iptal
edilen bir yasanı
n aynı
nı
n çı
kartı
lmasıhususunda Anayasa’dan
alı
nmı
şbir yetkinin varlı
ğı
ndan söz edilemez. Aksine, Anayasa’nı
n
153. maddesine aykı
rıdavranı
şAnayasa’yıihlal suçu teşkil eder.
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Böyle bir direnme sonucu ortaya çı
kan yasanı
n ise “yoklukla sakat”
olmasıve ilgilileri lehine hiçbir hak doğurmamasıgerekir.
TBMM üyeleri ile dı
ş
arı
dan atanan bakanlara emekliliklerinde
ayrı
calı
klıhükümler getiren 751, 1425, 2254, 3284, 3430, 3671, 3855,
4049 ve 4104 sayı
lıYasalar Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildikleri
halde, dava konusu kurallarla önceki iptal gerekçelerine aykı
rı
biçimde iptal edilen yasalardaki hükümler aynen getirilmiştir. Böylece
Anayasa’ya aykı
rıdavranı
ş
ta direnme gösterilmiş ve Anayasa
Mahkemesi’nce iptal edileceğinin kesinlikle bilinmesine karş
ı
n, iptal
kararı
nı
n yürürlüğe gireceği güne kadar geçecek süreç içerisinde T.C.
Emekli Sandı
ğı
’nca yapı
lacak farklı ödemeden yararlanı
lmak
istenilmiş
tir. Böyle bir kötüye kullanmayıhukuk korumaz. Bu durumda
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krasıuyarı
nca yasaklanması
na
karşı
n direnme sonucu ortaya çı
kan kuralları
nı
n “yok hükmünde”
olduğunun saptanmasıgerekir.
Açı
klanan nedenlerle, 3671 sayı
lı Kanun’un değişik 2.
maddesinin ikinci fı
krası
yla bu Yasa’ya eklenen Geçici Madde 6’nı
n
iptaline ilişkin bölüme gerekçe yönünden katı
lmı
yorum.

Üye
Mustafa BUMİ
N
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

A- Mahkemenin Yetkisizliği Yönünden
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddelerine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak baş
vurular itiraz
yoluna baş
vuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme’nin baktı
ğıdava, TBMM
emeklileri ile dı
ş
arı
dan atanan bakanlara, bunları
n dul ve yetimlerine
T.C. Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğü’nce yapı
lan ödemelerin
kesilmesine iliş
kin baş
vuruyu reddeden iş
lemin iptaline ilişkindir.
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3671 sayı
lıKanun’un değiş
ik 2. maddesinin üçüncü ve altı
ncı
fı
kralarıile dördüncü fı
krası
nı
n son tümcesi dı
ş
ı
ndaki kurallara göre
yapı
lan ödemelerin, T.C. Emekli Sandı
ğıile ilgisi bulunmadı
ğı
ndan,
bu kurallara iliş
kin baş
vurunun, İ
dare Mahkemesi’nin baktı
ğıdavada
uygulayacağıkurallar olmamasınedeniyle Mahkeme’nin yetkisizliği
yönünden reddi gerekir.
B- Esas Yönünden
3671 sayı
lıKanun’un değişik 2. maddesinin üçüncü fı
krası
nda,
birinci fı
kra uyarı
nca Emekli Sandı
ğıile ilgilendirilenlerden 2829 sayı
lı
Sosyal Güvenlik Kurumları
na Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin
Birleştirilmesi Hakkı
nda Kanun Hükümleri dikkate alı
narak gerek
5434 sayı
lı
, gerekse 506 sayı
lıve 1479 sayı
lıkanunları
n genel
hükümleri çerçevesinde, aylı
kları
nıbağlamasıgereken kurumun
hizmet süresi ve diğer ş
artları
nıtaşı
yan T.C. Emekli Sandı
ğıveya
Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağkur veya 506 sayı
lıKanun’un
geçici 20. maddesine tabi sandı
klardan emekli olmalarıhalinde, T.C.
Emekli Sandı
ğı
’nda devam eden iş
tirakçiliklerine son verilerek, emekli
aylı
kları
nı
n ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca bağlanacağı
belirtilmektedir.
İ
tiraz konusu fı
kra ile getirilen kural, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri ile dı
şarı
dan atanan bakanlara kimi ayrı
calı
k ve imtiyazlar
tanı
mamakta, aynıdurumda bulunan tüm kamu görevlileri için tanı
nan
haklardan anı
lan kimselerin de yararlanması
nısağlamaktadı
r. Bu
nedenle, bu kural Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rıolmadı
ğı
gibi, 153. maddeye aykı
rı
lı
ğıda söz konusu değildir.
C- 2949
Yönünden

Sayı
lı Yasa’nı
n 29.

Maddesinin

Uygulanması

2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
na göre,
başvuru sonucu verilen iptal kararı
, itiraz konusu Kanun’un kimi
hükümlerinin ya da tamamı
nı
n uygulanmaması sonucunu
doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi bu hususu kararı
nda belirtmek
koş
uluyla Kanun’un söz konusu öteki hükümlerinin veya tümünün
iptaline karar verebilmektedir.
3671 sayı
lıKanun’un iptal edilen kimi hükümlerine rağmen
değiş
ik 5. madde uygulanma olanağı
nıyitirmediğinden, bu maddenin
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de 2949 sayı
lıKanun’un 29. maddesi uyar ı
nca iptalinde yasal isabet
bulunmamaktadı
r.
D- İ
ptal Kararı
nı
n Yürürlüğe Girebilmesi İ
çin Süre Verilmesi
Sorunu
Esas hakkı
ndaki değişik gerekçe oyumda açı
kladı
ğı
m gibi,
3671 sayı
lıKanun’un değiş
ik 2. maddesinin ikinci fı
krasıile aynı
Kanun’a eklenen “Geçici Madde 6” yoklukla sakat olduğundan, bu
kurallar için Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949
sayı
lıKanun’un 53. maddesinin dördüncü ve beş
inci fı
kralarıuyarı
nca
yürürlüğe girmesi için üç ay süre tanı
nmasıyerinde değildir.
Yukarı
da açı
klanan yönlerden çokluk görüşüne katı
lmı
yorum.

Üye
Mustafa BUMİ
N
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

1- Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya aykı
rı
görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa, o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
4234 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle değiş
tirilen 3671 sayı
lı
Yasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa ile değişik 5. maddesinin birinci fı
krası
nda:
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“Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dı
ş
arı
dan atanan bakanlar
için emekli olup olmadı
kları
na bakı
lmaksı
zı
n, görevleri devam ettiği
sürece, aylı
k ödeneklerinin brüt tutarı
ndan her ay için verilecek % 8
oranı
nda dayanı
ş
ma primlerinden oluşacak bir fon kurulmuştur. Halen
milletvekili olmayı
p da emekli aylı
klarıT.C. Emekli Sandı
ğıdı
şı
ndaki
sosyal güvenlik kuruluş
ları
nca bağlananlardan fondan yapı
lan
ödemenin % 8’i oranı
nda, aylı
kları T.C. Emekli Sandı
ğı
nca
bağlananlardan da % 4’ü oranı
nda fon idaresince fona kesinti yapı
lı
r.
2 nci Madde uyarı
nca kendilerine fark tazminat ödenenlerin sosyal
güvenlik kuruluş
ları
na prim ödemek suretiyle geçen sürelerinin son
yedi yı
lı
nı
n, T.C. Emekli Sandı
ğı
na prim ödenerek geçirilen kı
smı
nı
n
üçbuçuk yı
ldan az olması halinde, bu süreyi üçbuçuk yı
la
tamamlayı
ncaya kadar geçen süre için ilgililerden, en yüksek devlet
memurunun T.C. Emekli Sandı
ğıkeseneğine esas tutarıüzerinden,
ayrı
ca fona % 15 oranı
nda tamamlayı
cıprim kesilir.” denilmektedir.
İ
tiraz konusu 3671 sayı
lıYasa’nı
n beş
inci maddesinin birinci
fı
krasıTBMM üyeleri ile dı
şarı
dan atanan bakanlar için emekli olup
olmadı
kları
na bakı
lmaksı
zı
n, görevleri sürdüğü sürece, aylı
k
ödeneklerinden kesilecek dayanı
ş
ma primleri ile oluşturulan bir “fonla”
ilgilidir. 5. maddenin tümü kurulacak bu fondan “tazminat” adıaltı
nda
yapı
lacak ödemeleri hükme bağlamaktadı
r. Eğer fonun nakit durumu
elverişsiz olursa, TBMM bütçesine konacak olan ödenekten tediyede
bulunulacaktı
r. İ
tiraz konusu bu maddenin birinci fı
krası
nda yapı
lan
değiş
iklikle fonun gelir durumu artı
rı
lmaya çalı
şı
lmı
ştı
r.
27.5.1999 günlü kararla, yukarı
da belirtilen kuralları
n davada
uygulanacak kurallar olmadı
ğı
na, bu sebeple bunlara iliş
kin itirazı
n
başvuran Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine oyçokluğuyla
karar verilmiş
tir.
Ancak Mahkememizce incelenen ve iptaline karar verilen 4234
sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle değiş
tirilen 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049
sayı
lıYasa ile değiş
ik 2. maddesinin dördüncü fı
krası
nda, T.C. Emekli
Sandı
ğıdı
şı
ndaki sosyal güvenlik kuruluş
ları
nca bağlanacak emekli
aylı
klarıile aynıhizmet süresine ve aynıöğrenim durumuna sahip
emsali, Yasama OrganıÜyelerine makam tazminatı
, ek gösterge ve
diğer unsurlar dahil edilerek, T.C. Emekli Sandı
ğı
’nca bağlanması
gereken emekli aylı
ğıtutarıarası
ndaki fark tazminat olarak, bu
Kanunun 5. maddesiyle oluş
turulan fondan karşı
lanı
r. Yasama Organı
Üyeliği sona erenler hakkı
nda da yukarı
daki fı
kralar uygulanı
r”
kurallarıyer almaktadı
r. Böylece T.C. Emekli Sandı
ğıdı
şı
ndaki sosyal
güvenlik kuruluşları
nca bağlanacak emekli aylı
klarıile aynıhizmet
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süresine ve aynıöğrenim durumuna sahip emsali yasama organı
üyelerine makam tazminatı
, ek gösterge ve diğer unsurlar eklenerek
Emekli Sandı
ğı
’nca bağlanması gereken, emekli aylı
ğı tutarı
arası
ndaki farkı
n 3671 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddesiyle oluşturulan
fondan karşı
lanacağı
, Yasama OrganıÜyeliği sona erenler hakkı
nda
da aynıkuralları
n uygulanacağıesasıgetirilmiştir. Sözü edilen
dördüncü fı
kra kurallarıincelenirken, davanı
n çözümünde ve davayı
sonuçlandı
rmada Mahkeme, 3671 sayı
lıYasa’nı
n 5. maddisiyle
oluş
turulan fonun maksat ve kapsamı
nıgözönünde bulunduracak ve
4234 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle değiş
tirilen 3671 sayı
lıYasa’nı
n
4049 sayı
lıYasa ile değişik 5. maddesinin birinci fı
krasıkurallarıile
ikinci fı
krası
nda yükseltilen miktarıdavada uygulayacaktı
r.
Diğer taraftan gerek 3671, gerek 4049 ve gerekse 4234 sayı
lı
Yasa kurallarıbir bütün içinde ele alı
ndı
ğı
nda yeni bir sistem
oluş
turulduğu görülmektedir. Mahkememizin çoğunlukla aldı
ğıkararla
davada uygulanmayacak kural olarak kabul ettiği fon oluş
turulması
yla
ilgili sözü edilen 5. maddenin belirtilen bütünlük ve sistem dı
şı
nda
görülmesi olanaklıdeğildir. Bu sebeple sözü edilen kurallar, davada
uygulanacak kurallar olduğundan aksi yönde oluş
an çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yorum.
2- Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararı
nı
n Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir.” hükmü yer almaktadı
r.
2949 sayı
lıYasa’nı
n 53. maddesinin üçüncü ve dördüncü
fı
kraları
nda da, “Gerekli gördüğü hallerde Anayasa Mahkemesi, iptal
hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih,
iptal kararı
nı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğıgünden baş
layarak bir
yı
lıgeçemez.
Anayasa Mahkemesi bir kanun, kanun hükmünde kararname
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün veya bunları
n belirli
hükümlerinin iptali halinde meydana gelecek olan hukuki boşluğu
kamu düzenini tehdit veya kamu yararı
nıihlal edici mahiyette
görürse, yukarı
daki fı
kra hükmünü uygular ve boş
luğun doldurulması
için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlı
ğıile Başbakanlı
ğa bilgi
verir.” denilmektedir.
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Bu kurallara göre, Anayasa Mahkemesi, bir yasanı
n veya
bunun belirli kuralları
nı
n iptali halinde, ortaya çı
kacak olan hukuksal
boşluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararı
nıihlâl edici nitelikte
görürse iptal kararı
nı
n yürürlüğe gireceği günü ayrı
ca belirleyebilecek
ve bu süre bir yı
lı geçmeyecektir. İ
ptal kararı üzerine süre
verilebilmesi için iptal nedeniyle hukuksal bir boş
luğun doğmasıve
bu boşluğun kamu düzenini tehdit veya kamu yararı
nıihlâl edici
nitelikte olmasıgerekmektedir.
Görülmekte olan davada itiraz konusu kurallara iliş
kin Anayasa
Mahkemesi’nce davanı
n esası
yla ilgili olarak dokuz defa iptal kararı
verilmiş
tir. Verilen iptal kararları
nı
n pek çoğu da Anayasa’nı
n 153.
maddesine aykı
rı
lı
k nedenine dayanmaktadı
r. İ
ptal kararlarıüzerine
yeniden yapı
lan düzenlemeler de bir evvelki kurallara özdeşlik
arzetmektedir. Bu sebeplerle, iptal edilen kurallar nedeniyle hukuksal
boşluk doğmadı
ğıgibi, doğduğu kabul edilse dahi, bu boş
luğun kamu
düzenini tehdit ettiği veya kamu yararı
nıihlâl edici nitelikte olduğu
söylenemez. Aksine sözü edilen kuralları
n iptali ile kamu düzeni ve
kamu yararıkorunmuşolmakta, hiçbir şekilde hukukî bir boşluk da
doğmamaktadı
r.
Bu nedenlerle Mahkememizce verilen iptal hükümlerinin,
kararı
n Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan baş
layarak üç ay sonra
yürürlüğe girmesine ilişkin çoğunluk kararı
na katı
lmı
yorum.

Üye
Ali HÜNER
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

4234 sayı
lıYasa ile ilgili olarak, Üye Fulya KANTARCIOĞLU
tarafı
ndan yazı
lan karşı
oy gerekçesinin, 2949 sayı
lıYasa’nı
n 29. ve
53. maddeleriyle ilgili bölümü dı
ş
ı
ndaki görüş
lere katı
lı
yorum.

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

Anayasa Mahkemesi’nin 27.5.1999 günlü, E:1998/58,
K:1999/19 sayı
lıkararı
yla; 3.4.1997 günlü ve 4234 sayı
lı“26.10.1990
tarih ve 3671 sayı
lıKanunun BazıMaddelerinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkı
nda Kanun”un kimi
maddelerinin iptallerine, kimi maddelerine yönelik iptal isteminin de
reddine karar verilmiş
tir.
İ
ptal kararı
na katı
ldı
ğı
m, Yasa’nı
n 1. maddesi ile değiştirilen
3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa’yla değiş
ik 2. maddesinin ikinci
fı
krasıile, “Geçici Madde 6” ve “Geçici Madde 7” için değişik oy
gerekçelerim; iptal kararı
na katı
lmadı
ğı
m 4234 sayı
lıYasa’nı
n 1.
maddesi ile değiş
tirilen, 3671 sayı
lıYasa’nı
n, 4049 sayı
lıYasa ile
değiş
ik 2. maddesinin, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş
inci ve altı
ncı
fı
kralarıiçin de karşı
oy gerekçem aş
ağı
dadı
r:
A- DEĞİ
Şİ
K OY GEREKÇESİ
Anayasa’nı
n 80. maddesine göre, yalnı
z seçildikleri bölgeyi
veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil eden
milletvekilleri, devlet memuru statüsünde bulunmayan, özel statüdeki
kamu görevlileridir.
Bu nedenle de, Anayasa’nı
n 86. maddesine göre,
milletvekillerine maaşdeğil, ödenek ve yolluk ödenir. Milletvekillerinin
ödenek ve yolluklarıda yasayla düzenlenir.
1961 Anayasası
’nı
n 82. maddesinde, “ödeneğin aylı
k tutarı
birinci derecedeki Devlet memurunun aylı
ğı
nı
; yolluk da ödeneğin
yarı
sı
nıaşamaz” kuralıvarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin
yolluk ve ödenekleri üzerinde tartı
ş
ma açı
lması ve polemik
yapı
lması
nı
n, Büyük Meclis’in itibarı
nızedeleyeceği ve bu sebeple de
yasaya açı
klı
k getirilmesi gerekeceği; personel yasası
nı
n getirmiş
olduğu bir deyim olan derece sisteminin, ilerde değişebileceği, başka
sistemler ya da deyimler kullanı
labileceği ve bu durumda
Anayasa’daki birinci derecedeki memur deyiminin yeni tartı
şmalara
yol açabileceği düş
ünce ve gerekçesiyle bu kural, 2.7.1971 günlü,
1421 sayı
lıYasa ile “ödeneğin aylı
k tutarıen yüksek Devlet
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Memurunun almakta olduğu miktarı
, yolluk da ödeneğin yarı
sı
nı
aşamaz” biçiminde değiştirilmiş ve 1982 Anayasası
’nı
n 86.
maddesinde de kural aynen benimsenmiş
tir.
Bu konuda çı
kartı
lan bir KHK ile de, en yüksek devlet memuru
olarak Başbakanlı
k Müsteşarıkabul edilmiş
, bilâhare Baş
bakanlı
k
Müsteş
arı
, kadro karşı
lı
ğısözleşmeli olarak çalı
ş
tı
rı
lacak personel
arası
na katı
lmı
şve milletvekillerinin ödenek ve yolluk hesaplamaları
da buna göre yapı
lmağa başlanı
lmı
ş
tı
r.
1982 Anayasası
’na, 1961 Anayasası
’ndan farklıolarak, “Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar,
kendilerine sosyal güvenlik kuruluş
larıtarafı
ndan bağlanan emekli
aylı
ğı ve benzeri ödemenin kesilmesini gerektirmez” kuralı
konulmuş
tur.
Bunun dı
ş
ı
nda, Anayasa’da milletvekillerinin emekliliklerini
düzenleyen ya da onlara ayrı
calı
k tanı
nması
nıgerektirecek bir kurala
yer verilmemiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Emekli Sandı
ğı
, Sosyal
Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’dan emekli olan, ya da bu kurumlarda
iştirakçi iken milletvekili seçilen, ya da bu kuruluş
ları
n hiçbirine dahil
olmayan milletvekilleri bulunmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 60. maddesine göre, herkes sosyal güvenlik
hakkı
na sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alı
r
ve teş
kilatı kurar. Kuşkusuz milletvekilleri de sosyal güvenlik
hakkı
ndan yararlanacaklardı
r.
4234 sayı
lıYasa’nı
n 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa ile
değiş
ik 2. maddesini değiştiren 1. maddesinde, “Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleri ile dı
ş
arı
dan atanan bakanlar, seçildikleri veya
atandı
kları
, emekli olanlar ise istekte bulunduklarıtarihi izleyen ayı
n
başı
ndan itibaren T.C. Emekli Sandı
ğıile ilgilendirilirler...” denilmiş
tir.
Böylece yasakoyucu, milletvekillerinin, sosyal güvenlikleri yönünden,
T.C. Emekli Sandı
ğıstatüsü içinde bulunmaları
nıkabul etmiştir.
T.C. Emekli Sandı
ğısistemine bağlıbulunan kamu görevlilerinin
tabi olduklarıkurallar 5434 sayı
lıYasa ile belirlenmiş
tir. Bu Yasa’ya
bağlıolarak emeklilik hakkı
nı
n kazanı
labilmesi, kamu görevlisinin,
memuriyet statüsü, derece ve kademesi ile hizmette bulunulan süre
yönünden belirli koş
ulları
n yerine getirilmişolması
na bağlı
dı
r.
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Anayasa’da milletvekilleri, ödenek ve yolluklarıyönünden en
yüksek Devlet memuru ile irtibatlandı
rı
ldı
ğı
na ve emekliliklerinde de
yasakoyucu Emekli Sandı
ğıstatüsünü benimsediğine göre, Emekli
Sandı
ğı Yasası
’ndaki koşulları
n yerine getirilmesi koşuluyla
milletvekillerinin emekliliklerinde, en yüksek devlet memurunun emekli
maaş
ıile eşitlendirilmeleri doğaldı
r. Ancak bunun dı
şı
ndaki yasal
düzenlemeler ve kimi zorlamalar Anayasa ile çelişmektedir.
Emekli Sandı
ğı
’nı
n bağlıolduğu kuralları
n dı
şı
na çı
kı
larak
sadece milletvekili seçilmişolmanı
n bir ayrı
calı
k haline getirilmesi ve
yasalara, milletvekilleri hakkı
nda özel hükümler konulması
Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddesi açı
klı
ğıkarşı
sı
nda olanaklıdeğildir.
Bu konuda yapı
lacak yasal düzenlemelerde, ödenek ve yolluklarla
ilgili olarak 1971 yı
lı
nda yapı
lan Anayasa değiş
ikliğindeki gerekçelerin
de gözönünde bulundurulması
, TBMM üyelerinin kimi tartı
şma ve
polemiklere
karı
ş
tı
rı
lması
nı
n
önlenmesi,
Anayasa’nı
n
ilgili
maddelerinin getirdiği açı
k kurallarla birlikte, 2. maddesinde kurala
bağlanan hukuk devleti ve 10. maddesinde kurala bağlanan eşitlik
ilkelerinin gözardıedilmemesi ve makul, adîl ve anlaşı
labilir bir
milletvekilliği emeklilik statüsünün oluş
turulmasıyerinde ve yararlı
olacaktı
r.
B- KARŞIOY GEREKÇESİ
1- Çoğunluğun iptal görüşüne katı
lmadı
ğı
m, 4234 sayı
lı
Yasa’nı
n 1. maddesi ile değiş
tirilen, 3671 sayı
lıYasa’nı
n, 4049 sayı
lı
Yasa ile değiş
ik 2. maddesinin, üçüncü, dördüncü, beş
inci ve altı
ncı
fı
kralarısı
rası
yla ş
öyledir:
“Bu ş
ekilde ilgilendirilenlerden; 24.5.1983 tarihli 2829 say ı
lı
Kanun hükümleri dikkate alı
narak gerek 5434 sayı
lıKanunun,
gerekse 506 ve 1479 sayı
lıKanunları
n genel hükümleri çerçevesinde,
aylı
kları
nıbağlamasıgereken kurumun hizmet süresi ve diğer ş
artları
taşı
yanları
n T.C. Emekli Sandı
ğıveya Sosyal Sigortalar Kurumu veya
Bağ-Kur veya 506 sayı
lıKanunun geçici 20 nci maddesine tabi
sandı
klardan emekli olmalarıhalinde, T.C. Emekli Sandı
ğı
nda devam
eden iş
tirakçiliklerine son verilerek, emekli aylı
klarıilgili sosyal
güvenlik kuruluş
unca bağlanı
r.
T.C. Emekli Sandı
ğıdı
şı
ndaki sosyal güvenlik kuruluş
ları
nca
bağlanacak emekli aylı
klarıile aynıhizmet süresine ve aynıöğrenim
durumuna sahip emsali Yasama OrganıÜyelerine makam tazminatı
,
ek gösterge ve diğer unsurlar dahil edilerek T.C. Emekli Sandı
ğı
nca
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bağlanmasıgereken emekli aylı
ğıtutarıarası
ndaki fark tazminat
olarak, bu Kanunun 5 inci maddesiyle oluş
turulan fondan karşı
lanı
r.
Yasama OrganıÜyeliği sona erenler hakkı
nda da yukarı
daki fı
kralar
uygulanı
r.
İ
ş
bu hükümler; bu kanundan yararlananlardan ölenlerin dul ve
yetimleri hakkı
nda da uygulanarak aylı
k bağlanı
r.
Makam tazminatı da T.C. Emekli Sandı
ğı iş
tirakçilerinin
yararlanmakta olduğu en yüksek tutarı
n dörtte üçü üzerinden ödenir.
Makam tazminatıödenmesine ve kesilmesine dair özel hükümler ile
bu Kanunun 5 inci maddesine göre ödenecek tazminata iliş
kin
hükümler saklı
dı
r.”
Anayasa’nı
n 2. maddesinde kurala bağlanan hukuk devleti,
insan hakları
na saygıgösteren bu haklarıkoruyarak, adaletli bir
hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan
ve bütün etkinliklerinde hukuka ve Anayasa’ya uyan devlettir. Hukuk
devleti ilkesi, devletin tüm organları
nı
n üstünde hukukun mutlak bir
egemenliğe sahip olması
nı
, yasakoyucunun da kendisini her zaman
Anayasa ve hukukun temel kurallarıile bağlısayması
nıgerektirir.
İ
ptal isteminde, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k yönünde dayanı
lan yasa
önünde eşitlik ilkesi de, herkesin her yönünde eşitlik ilkesi de herkesin
her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamı
na gelmez.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde öngörülen eş
itlik ilkesiyle, aynıhukuksal
durumda olan kişilerin aynı
, farklıhukuksal durumda olanları
n ise
değiş
ik kurallara bağlıtutulması
nı
n ayrı
calı
k oluş
turmayacağıkabul
edilmiş
tir.
Çoğunluğun iptal görüşüne katı
lmadı
ğı
m, 4234 sayı
lıYasa’nı
n
1. maddesi ile değiş
tirilen 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa’nı
n
2. maddesinin üçüncü, dördüncü, beş
inci ve altı
ncıfı
kralarıkuralları
,
yasakoyucunun takdir hakkı
nıkullanarak, Anayasa’nı
n belirtilen
kuralları
na ve 5434 sayı
lı Emekli Sandı
ğı Yasası
’nı
n özüne
dokunulmadan yapı
lan düzenlemelerdir.
Burada üzerinde durulmasıgereken bir husus da dördüncü
fı
krada sözü edilen fon kuruluş
udur.
3671 sayı
lıYasa’nı
n 4234 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesiyle değiş
ik
dördüncü fı
krası
nda, Yasa’nı
n değişik 5. maddesindeki fona atı
fta
bulunulmaktadı
r. 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa ile değiş
ik 5.
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maddesini değiştiren 4234 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesinde sözü edilen,
dayanı
ş
ma primi kesilmesi ve buna iliş
kin bir “fon kurulması
”nı
n iki
yönü bulunmaktadı
r. Birincisi, kimi kı
staslara göre, doğrudan
milletvekillerinin aylı
k ödeneklerinden dayanı
şma primi kesilmesi ve
bununla bir fon oluş
turulması
; ikincisi ise, fonun nakit durumu Yasa’da
belirtilen gerekli ödemeleri karşı
layamadı
ğıtakdirde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi bütçesine bu husus için konulacak ödenekten tediye de
bulunulması
, ya da Devlet bütçesinden fona aktarma yapı
lması
dı
r.
Milletvekillerinin kimi sosyal hakları
nı
n sağlanması için,
milletvekili ödeneklerinden kesilecek dayanı
ş
ma primleriyle bir fon
kurulması
nda Anayasa’nı
n herhangi bir kuralı
na aykı
rı
lı
k
bulunmamaktadı
r.
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıtartı
ş
ı
labilecek konu, Türkiye Büyük Millet
Meclisi bütçesine konulan ödenekten, bu fona aktarma yapı
lı
p
yapı
lamayacağı
dı
r. Ancak bu kuralı
n, bu davada uygulanacak kural
niteliğinde olmadı
ğı
nıdüşünüyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden yapı
lacak
aktarmalardan söz edilmeyen, Yasa’nı
n değişik 2. maddesinin
dördüncü fı
krasıise, davada uygulanacak kural niteliğindedir ve bu
fı
kranı
n Anayasa’ya aykı
rıbir yönü bulunmamaktadı
r.
Ayrı
ca iptal konusu diğer fı
kralardaki kurallara benzer kimi
kurallar, diğer kamu görevlileri emeklileri için de uygulanmaktadı
r.
Bu nedenlerle, yukarı
da belirtilen üçüncü, dördüncü, beş
inci ve
altı
ncıfı
kraları
n iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katı
lmı
yorum.
2- 4234 sayı
lıYasa’nı
n 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa
ile değiş
ik 5. maddesini değiş
tiren 2. maddesine yönelik iptal istemi,
kuralı
n, davada uygulanacak kural olmamasınedeniyle reddedilmiş
,
ancak 2949 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesi uyarı
nca iptal edilmiş
tir.
29. maddenin ikinci fı
krası
na göre, başvuru, Yasa’nı
n, yasa
hükmünde kararnamenin veya TBMM içtüzüğünün belirli madde veya
hükümleri aleyhine yapı
lmı
şolupta, bu belirli madde veya hükümlerin
iptali, yasanı
n, yasa hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün bazı
hükümlerinin
veya
tamamı
nı
n
uygulanmaması sonucunu
doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi, keyfiyeti gerekçesinde belirtmek
koş
uluyla, yasanı
n, yasa hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün
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bahis konusu öteki hükümlerinin veya
verebilir.

tümünün iptaline karar

29. maddenin ikinci fı
krası
nı
n ana koş
ulu, iptalin, yasanı
n, yasa
hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün bazıhükümlerinin veya
tamamı
nı
n uygulanmamasısonucunu doğurması
dı
r.
Olayı
mı
zda, 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa ile değişik 5.
maddesini değiş
tiren 4234 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesi kuralı
, TBMM
bütçesinden sağlanacak yardı
m söz konusu olmadan, baş
lıbaşı
na
uygulanabilecek somut kuralları içermektedir. Yasa’nı
n kimi
kuralları
nı
n iptali, bu maddeyi de uygulanamaz hale getirmemektedir.
Bu nedenlerle, çoğunluğun 2949 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesinin
uygulanması
yla ilgili görüş
üne de katı
lmı
yorum.
Lütfi

Üye
F.

TUNCEL

DEĞİ
Şİ
KOY VE KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

3.4.1997 günlü, 4234 sayı
lı“26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayı
lı
Kanunun BazıMaddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici
Maddeler Eklenmesi Hakkı
nda Kanun”un kimi maddelerinin itiraz
yoluyla iptali isteminde bulunulmuştur.
Yasa’nı
n, 1. maddesiyle değiştirilen 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049
sayı
lıYasa ile değişik 2. maddesinin ikinci fı
krasıile 3. maddesiyle
eklenen Geçici 6. maddesi, Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
olduklarıgerekçesi ile iptal edilmiştir. Sözkonusu ikinci fı
krada, T.C.
Emekli Sandı
ğıile ilgilendirilenlerin emeklilik keseneğine esas
aylı
kları
na T.C. Emekli Sandı
ğı iştirakçilerinin derece ve
kademelerine göre yararlanmakta olduğu en yüksek ek gösterge
rakamıuygulanmak suretiyle iş
lem yapı
lacağıbelirtilmişGeçici 6.
maddede ise Yasama OrganıÜyeleri ile dı
şarı
dan atanan bakanlarla
bunları
n dul ve yetimlerine çeş
itli kanunlara göre bağlanmı
şbulunan
aylı
k ve sair tazminatlarla bunları
n diğer özlük, sağlı
k ve sosyal
hakları
na iliş
kin haklarıkazanı
lmı
şhak olarak saklıtutulmuşve ileriye
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yönelik olarak da devamısağlanmı
ştı
r. Öz yönünden aynınitelikte
olan 3284, 3430, 3671, 3855, 4049 ve 4104 sayı
lıyasaları
n ilgili
kurallarıAnayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları
yla iptal edilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 138. maddesinin son fı
krası
nda “Yasama ve
yürütme organlarıile idare, mahkeme kararları
na uymak zorundadı
r;
bu organlar ve idare, mahkeme kararları
nıhiçbir suretle değiş
tiremez
ve bunları
n yerine getirilmesini geciktiremez” denilerek genel olarak
mahkeme kararları
nı
n bağlayı
cı
lı
ğıilkesine yer verilmiştir. Anayasa
Mahkemesi kararlarıyönünden bu genel ilke yeterli görülmemişözel
bir düzenleme getirilerek 153. madenin son fı
krası
nda “Anayasa
Mahkemesi kararlarıResmî Gazete’de hemen yayı
mlanı
r ve yasama,
yürütme ve yargı organları
nı
, idare makamları
nı
, gerçek ve
tüzelkişileri bağlar” denilmiştir. Birçok kararda belirtildiği gibi bu kural,
Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’ya aykı
rıbularak iptal ettiği bir
konuda aynıkapsam, içerik ve nitelikte yeni bir yasa çı
karı
lmaması
nı
zorunlu kı
lar. Yine aynıkural uyarı
nca, yasama organı
nı
n, Anayasa
Mahkemesi’nin Anayasa’ya aykı
rıgörerek iptal ettiği bir kuralı
n aynı
nı
veya değişik ifadelerle benzerini yasalaş
tı
rmamasıgerekir.
Anayasa Mahkemesi, Yasama OrganıÜyeleri ve dı
şarı
dan
atanan bakanları
n emeklilik ve diğer özlük haklarıile sağlı
k ve sosyal
hakları
na iliş
kin ayrı
calı
klıdüzenlemeler içeren 3284, 3430, 3671,
3855 ve 4049 sayı
lıyasaları
n ilgili kuralları
nıiptal etmiş
tir. Bunlardan
3.12.1992 günlü, 3855 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesinin ikinci tümcesi,
daha önce verilen iptal kararları
nısonuçsuz bı
raktı
ğıbu nedenle de
Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rıolduğu gerekçesiyle 28.12.1994
günlü, E. 1994/59, K. 1994/83 sayı
lıkararla iptal edilmiş
tir. İ
ptal
gerekçesi beklenmeden, kuralı
n iptal edildiğinin duyulması
ndan sonra
vakit geçirilmeden aynıkapsam, içerik ve nitelikte yeni bir kuralı
n
yasalaş
tı
rı
lmasıve iptal edilen tüm yasa kuralları
yla sağlanmı
şolan
haklara doğduklarıandan itibaren geçerlilik tanı
nmasıve itiraz konusu
kuralla ilgili başvuru, inceleme aşaması
ndayken bunun iptal
olası
lı
ğı
na karşıaynıhaklarıgüvenceye alan itiraz konusu 3.4.1997
günlü, 4234 sayı
lıYasa’nı
n çı
karı
lmı
şolmasıyalnı
z Anayasa’nı
n 153.
maddesinin son fı
krası
na açı
k bir aykı
rı
lı
k değil, aynızamanda
yasakoyucunun Anayasa’yı ihlâl iradesinin ve bu konudaki
kararlı
lı
ğı
nı
n çok belirgin bir göstergesidir.
Bu davranı
şı
n hukukun üstünlüğü temeline dayanan hukuk
devleti ilkesi ile bağdaştı
rı
lması olanaklı değildir. Gerçekten
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, Anayasa’ya ayk ı
rı
durum ve tutumlardan kaçı
nan yasaları
n üstünde yasakoyucunun da
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uymasıgereken Anayasa ve temel hukuk değerlerinin bulunduğu
bilincinde olan yargı
sal denetime açı
k, yargıkararları
na saygı
lı
, bu
kararları
n uygulanmasıiçin çaba harcayan, devlettir. Bu nedenle,
hukuk devleti, kanun devleti ya da Anayasal devletten daha genişve
kapsamlı değerler bütününü ifade eder. Hukuk devletinde
yasakoyucunun, yalnı
z yasaları
n Anayasa’ya uygunluğunu sağlaması
yetmez; Anayasa’nı
n da, insanlı
ğı
n ortak değerleri haline gelmişve
tüm uygar ülkelerce benimsenmiş hukukun genel ilkelerine
uygunluğunu sağlaması gerekir. Çünkü devletin temel yapı
sı
nı
oluş
turan Anayasa üstün hukuk değerleriyle donatı
lı
p adil bir hukuk
düzeni kurulması
na elveriş
li hale getirilmedikçe bu çerçevede
çı
karı
lan yasaları
n Anayasa’ya uygunluğu kabul edilse bile hukuka
uygunluklarıtartı
şı
lı
r. Bu nedenle, yasalarla, Anayasa ve hukukun
temel değerleri arası
nda uyum sağlayamayan bir devlet gerçek
anlamı
yla hukuk devleti olamaz. Böyle algı
landı
ğı
nda da bir hukuk
devletinde, Anayasa’nı
n üstünlüğünü gerçekleştirmekle yükümlü
Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilen bir yasanı
n aynıiçerikle
yeniden yasalaştı
rı
lmasıdüşünülemez.
Anayasa Mahkemesi kararları
nı
n bir yasama tasarrufu ile
geçersiz kı
lı
nması
nı
n bir diğer sonucu da bunun açı
k bir fonksiyon
gasbı
na yol açması
dı
r. Bu durum, “Kuvvetler ayrı
mı
nı
n, Devlet
organlarıarası
nda üstünlük sı
ralamasıanlamı
na gelmeyip, belli
Devlet yetki ve görevlerinin kullanı
lması
ndan ibaret ve bununla sı
nı
rlı
medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa
ve kanunlarda bulunduğu” görüşünün benimsendiği Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç’ı
nda dile getirilen erkler ayrı
lı
ğıilkesine de açı
k bir aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r.
Ayrı
ca, Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilen kuralları
n
yeniden yasalaştı
rı
lması yasama yetkisinin kötüye kullanı
lması
anlamı
na gelir.
Anayasa hukuku alanı
nda Anayasa’yıihlâl iradesi ve fonksiyon
gasbı
nı
n bir yasama iş
leminin yetki ögesinde ağı
r ve açı
k bir sakatlı
k
oluş
turduğunda duraksamaya yer yoktur. Bu durumun yaptı
rı
mıise
söz konusu yasama işleminin “iptal” edilmesi değil “yok” hükmünde
sayı
lması
dı
r. Bu nedenle, 4234 sayı
lıYasa’nı
n; 1. maddesiyle
değiş
tirilen 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa ile değişik 2.
maddesinin ikinci fı
krasıile 3. maddesiyle eklenen Geçici 6.
maddesinin yok hükmünde olduğuna karar verilmesi gerektiği
düşüncesiyle bu kuralları
n iptali yolundaki çoğunluk
görüş
üne
gerekçe yönünden katı
lmı
yorum.
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Öte yandan, Yasa’nı
n 2. maddesiyle birinci ve ikinci fı
kraları
değiş
tirilen 3671 sayı
lıYasa’nı
n 4049 sayı
lıYasa ile değişik 5.
maddesinin, iptal edilen kurallar nedeniyle uygulanma olanağı
kalmadı
ğıgerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. Oysa, 3671 sayı
lı
Yasa’nı
n kimi kuralları
yla 5. maddeye göndermede bulunulmuştur. Bu
durumda söz konusu kural 2949 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesi uyarı
nca
uygulanma olanağı
nıyitirmediğinden iptal edilmemesi gerekmektedir.
Yasa’nı
n iptal edilen kurallarınedeniyle doğacak boş
luk bu
konudaki genel kurallar
uygulanarak
doldurulabileceğinden
Anayasa’nı
n 153., 2949 sayı
lıYasa’nı
n 53. maddesi uyarı
nca süre
verilmesine de gerek bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, çoğunluk görüşüne katı
lmı
yorum.

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/58
: 1999/19

4234 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesi ile değiş
tirilen 3671 sayı
lı
Yasa’nı
n değiş
ik 5. maddesi iptal edilen kurallar nedeniyle uygulama
olanağıkalmadı
ğıgerekçesiyle iptal edilmiştir. Ancak, Yasa’nı
n kimi
maddeleriyle 5. maddeye göndermede bulunulmuşolup, sözkonusu
kuralı
n 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesi uyarı
nca uygulama
olanağı
nıyitirmemesi nedeniyle iptali yerinde değildir.
Bu durumda 5. maddenin iptali yolundaki çoğunluk görüşüne
katı
lmı
yorum.

Üye
Rüştü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/10
: 1999/22
: 7.6.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bitlis Ağı
r Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 4.1.1961 günlü, 213 sayı
lıVergi Usul
Kanunu’nun 4369 sayı
lıYasa ile değiştirilen 359. maddesinin (a)
bendinin son paragrafı
nda yer alan “... hüküm tarihinde ...”
sözcüklerinin Anayasa’nı
n 2., 10., 11. ve 38. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sahte fatura kullanı
ldı
ğı savı
yla, sanı
kları
n Vergi Usul
Kanunu’nun 359. maddesine göre cezalandı
rı
lmalarıistemiyle açı
lan
kamu davası
nda Mahkeme, maddede yer alan “...hüküm tarihinde...”
sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali için doğrudan
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“1- Anayasamı
zı
n 2. maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk Devletinde hukukun
üstünlüğü ve evrensel hukuk kuralları
nı
n geçerliliği tartı
ş
ması
z kabul
edilmesi gereken bir gerçektir. Hukuk Devleti, insan hakları
na saygı
lı
,
bu haklarıkoruyan, adaletli bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle
kendini yükümlü sayan, bütün etkinliklerinde, işlem ve eylemlerinde
hukuk kuralları
na bağlıolan devlet demektir. İ
tiraz konusu düzenleme
ile uygulama yapı
ldı
ğı
nda, hukuka uygun ve adaletli bir sonuç elde
etme imkanı bulunmamaktadı
r. Bu nedenle, itiraz konusu
düzenlemenin Anayasamı
zı
n Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk
Devleti olduğu ilkesine aykı
rıolduğu kanaatine varı
lmı
ştı
r.
2- Anayasamı
zı
n 10. maddesinde; herkesin, dil, ı
rk, renk,
cinsiyet, siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu
belirtilmiştir.
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Anayasa Mahkemesi’nin yerleş
miş kararları
na göre, yasa
önünde eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağı
anlamı
na gelmez. Eşitlik ilkesi; birbirinin aynıdurumda olanlara ayrı
kuralları
n uygulanması
nıveya uygulanan aynıkurallar sonucu farklı
sonuçlar yaratı
lması
nıyasaklar.
Kişisel nitelikleri ve durumlarıözdeşolanlar arası
nda, yasalara
konulan kurallarla değişik uygulama yapı
lması Anayasanı
n
amaçladı
ğıhukuksal eşitlik ilkesine açı
k aykı
rı
lı
k oluşturmaktadı
r.
Zaten Anayasa eylemli değil, hukuksal eşitliği tanı
mlamaktadı
r.
Yoksa, bazıvatandaşları
n haklıbir nedene dayanarak değiş
ik
kurallara bağlı tutulmaları eşitlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaz.
Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili istikrar kazanmı
şgörüşleri bu
şekildedir.
Aynı tarihte aynı suçu iş
lemekle birlikte, kendisinden
kaynaklanmayan sebeplerle değişik tarihlerde verilen hükümlerle
farklıcezalara çarptı
rı
lmak; aynıdurumda olanlar için ayrıhukuksal
düzenleme anlamı
na gelmektedir.
Eş
itlik ilkesi ile, aynıdurumda bulunan kişi ve topluluklara ayrı
kurallar uygulanmasıveya aynıkurallar uygulanarak farklısonuçlar
elde edilmesi yasaklanmı
ş
tı
r. Oysa iptali talep edilen yasa hükmü ile
suç tarihleri ve hukuki durumlarıaynıolan iki kiş
i hakkı
nda farklı
zamanlarda verilen mahkumiyet kararlarıparaya çevrildiğinde farklı
cezalar uygulanmı
şolabilecektir. Suç tipi ve suç tarihleri aynıolduğu
halde, iki kişiden birinin yargı
lamasıçeş
itli fiili ve hukuki sebeplerden
dolayıdevam ederken diğerinin yargı
lamasısonuçlanı
p hakkı
nda
mahkumiyet hükmü verilmişolabilir. Bu durumda da, hakkı
ndaki dava
bir ay önce karara bağlanan bir kişinin hürriyeti bağlayı
cıcezası
nı
n
paraya çevrilmesi ile bir ay sonra verilen hükümde paraya çevirmenin
uygulanmasıfarklıve eşit olmayan sonuçlara yol açabilecektir. Böyle
bir düzenlemeyi haklıgösterecek herhangi bir neden olmadı
ğıgibi,
bunun adil ve makul olduğundan da söz edilemez. Üstelik bu durum,
yani yargı
lamanı
n uzun sürmesi çoğu kez yargı
lanan kiş
inin iradesi
dı
şı
nda da oluş
abilir. Aynıtarihte aynısuçu iş
leyenlerden yargı
laması
kı
sa süren kiş
i daha az bir cezaya çarptı
rı
lmı
şolacaktı
r.
Mahkemece verilen hapis cezası
nı
n paraya çevrilmesine iliş
kin
hükmün sanı
k dı
ş
ı
ndaki taraflarca temyiz edilip bozulmasıhalinde,
yeniden yapı
lan yargı
lama sı
rası
nda asgari ücret miktarları
nı
n
değiş
tiğini kabul edersek bu durumda yine sanı
ğı
n da aleyhine olmak
üzere suç ve ceza tekniğine aykı
rıbir durum ortaya çı
kacaktı
r.
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Eş
itlik ilkesine aykı
rıolduğu düşünülen bir kural haklıbir
nedene dayandı
ğı
nda ya da kamu yararı amacı
yla yürürlüğe
konulduğunda eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k olmayacaktı
r. İ
ptali istenen
hükümle cezanı
n caydı
rı
cı
lı
k etkisi arttı
rı
lı
p, kamunun uğradı
ğızarar
telafi edilmek istenmişolabilir. Ancak kamu yararıveya haklınedene
dayanı
larak yapı
ldı
ğıöne sürülen farklıdüzenlemelerin bu üç ölçütten
birine uymamasıdurumunda eş
itlik ilkesinin korunduğu söylenemez.
İ
tiraz edilen kuralla, suç tarihleri aynıolduğu halde, sadece hüküm
tarihlerinin farklıolmasısebebiyle uygulamada eş
itsizlik yaratı
lacağı
aşikar olduğundan itiraz edilen ibarenin Anayasanı
n 10. maddesine
de aykı
rıolduğu kanaatine varı
lmı
ş
tı
r.
3- Anayasamı
zı
n 11. maddesinde; yasaları
n Anayasaya ayk ı
rı
olamayacağıbelirtilmiş
tir. Yukarı
da açı
klanan ve aşağı
da yazı
lan
sebeplerden dolayı
, iptali istenen ibarenin bir yasa hükmü olarak,
Anayasanı
n ruhuna da aykı
rıolduğu kanaatine varı
lmı
ştı
r.
4- Suç ve ceza öngören kuralları
n diğer hukuk kuralları
ndan
ayrıolarak en önemli niteliği açı
k, kesin ve belirgin olmaları
dı
r. Bu,
ceza hukukunda istisnasıolmayan “kanunsuz suç ve ceza olmaz”
ilkesinin zorunlu bir sonucudur.
Maddi ceza hukukunda kural, suç tarihinde yürürlükte bulunan
yasanı
n eyleme uygulanması
dı
r. Yani, suç işleyen sanı
ğa ancak suçu
işlemiş olduğu zaman göze almı
ş bulunduğu ceza uygulanabilir.
Oysa, suçun iş
lendiği zamanda hüküm tarihinin ne zaman olacağı
nı
bilmek mümkün değildir. Buna bağlıolarak hürriyeti bağlayı
cı
cezadan çevrilecek olan para cezası
nı
n miktarı
nı
n da bu açı
dan belirli
olduğundan bahsedilemez. Bu sebeple, eylemin iş
lendiği zamanki
yasa kuralıyerine hüküm zamanı
ndaki kuralı
n uygulanmasıyukarı
da
açı
klanan temel prensiplere aykı
rı
dı
r. Dolayı
sı
yla, iptali talep edilen
“hüküm tarihinde” ibaresinin Anayasanı
n 38. maddesine de aykı
rı
olduğu kanaatine varı
lmı
ş
tı
r.
5- Hüküm tarihinde yürürlükte olan paraya çevirmeye esas
alı
nacak miktarı
n her zaman aleyhe olmayacağıileri sürülebilir. Ancak
dünyadaki ve özellikle Türkiye’deki ekonomik geliş
meler, enflasyon
oranları
, bu konudaki hükümet programlarıdikkate alı
ndı
ğı
nda bu
hükmün her zaman sanı
k aleyhine sonuç doğuracağıaşikardı
r.
Meğer ki: suç tarihinde yürürlükte olan asgari ücret miktarıhüküm
tarihinde de aynıolsun.
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Gerek 213 sayı
lıYasa hükümleri ile vergi denetim sisteminin
işleyişi ve gerekse ceza davaları
nı
n yargı
lama süreci göz önünde
bulundurulursa bu da hemen hemen imkansı
z gibidir.
Mevcut yasa hükmüne göre; hüküm tarihinde yürürlükte olan
asgari ücret miktarı
, suçun iş
lendiği tarihte yürürlükte olan asgari
ücret miktarı
na göre daha ağı
r olacaktı
r. Oysa ceza hukukunun genel
kuralları
ndan biri, suçlu için lehe olan kuralı
n uygulanacağı
dı
r.
6- İ
ptali talep edilen hükmün dava konusu olayda uygulanacağı
sı
rada Anayasaya aykı
rıolduğunun mahkememizce düş
ünülmesi
üzerine bu konuda C. Savcı
sı
nı
n da görüş
üne başvurulmuştur. C.
Savcı
sı da mütalaası
nda; heyetimizin görüşüne iş
tirak ettiğini
bildirmişve özetle, suç tarihi ile eylemi aynıolan iki değiş
ik olayda
359. maddedeki paraya çevirme hükümlerinin uygulanması
durumunda farklı sonuçları
n elde edilebileceğini, sanı
klardan
kaynaklanmayan
sebeplerden
dolayı
farklı
cezaları
n
uygulanabileceğini, yargı
lama süreci içerisinde asgari ücret
miktarları
nı
n değiş
ebileceğini, bu sebepten dolayıiptal için itiraz
yoluna gidilmesi düş
ünülen “hüküm tarihindeki” ibaresinin Anayasanı
n
2, 10, 11 ve 38. maddelerine aykı
rı
lı
ğıkanaatinde olduğunu beyan
etmiş
tir.
Sonuç : 213 sayı
lıYasanı
n 4369 sayı
lıYasayla değişik 359.
maddesinin (a) bendinin 2 nolu alt bendinin son fı
krası
nda yer alan
hükmolunan hapis cezası
nı
n paraya çevrilmesi ile ilgili düzenlenen
“hüküm tarihinde” ibaresinin;
a) Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
düzenleyen Anayasanı
n 2. maddesine,

hukuk

devleti

olduğunu

b) Kanun önünde eşitliğe dair 10. maddesine,
c) Kanunları
n Anayasaya aykı
rıolamayacağı
nıbelirtir 11/2.
maddesine,
d) Suç ve cezalara iliş
kin esaslarıbelirleyen 38. maddesine,
e) Anayasamı
zı
n ruhunda bulunduğu kabul edilmesi gerekli
olan hukukun gene prensipleri ve adalet duygusuna,
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Aykı
rıolduğu düş
ünüldüğünden iptali için Anayasanı
n 152.
maddesi uyarı
nca keyfiyetin Anayasa Mahkemesi’ne sunulması
na
oybirliğiyle karar verildi”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
Vergi Usul Kanunu’nun itiraz konusu sözcükleri de içeren 359.
maddesi ş
öyledir:
“Madde 359.- a) Vergi kanunları
na göre tutulan
düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

veya

1) Defter ve kayı
tlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler
adı
na hesap açanlar veya defterlere kaydıgereken hesap ve işlemleri
vergi matrahı
nı
n azalmasısonucunu doğuracak ş
ekilde tamamen
veya kı
smen baş
ka defter, belge veya diğer kayı
t ortamları
na
kaydedenler,
2) Defter, kayı
t ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler
(Varlı
ğınoter tasdik kayı
tlarıveya sair suretlerle sabit olduğu halde,
inceleme sı
rası
nda vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve
belgelerin ibraz edilmemesi gizleme demektir.) veya muhteviyatı
itibariyle yanı
ltı
cıbelge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar
(Muhteviyatıitibariyle yanı
ltı
cıbelge, gerçek bir muamele veya
duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya
miktar itibariyle gerçeğe aykı
rışekilde yansı
tan belgedir.),
Hakkı
nda altıaydan üç yı
la kadar hapis cezasıhükmolunur.
Hükmolunan hapis cezası
nı
n para cezas ı
na çevrilmesinde,
hapis cezası
nı
n her bir günü için, sanayi sektöründe çalı
şan onaltı
yaş
ı
ndan büyük iş
çiler için hüküm tarihinde yürürlükte bulunan asgari
ücretin bir aylı
k brüt tutarı
nı
n yarı
sıesas alı
nı
r ve hükmolunan bu
para cezasıertelenemez.
b) Vergi kanunlarıuyarı
nca tutulan veya düzenlenen ve
saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter, kayı
t ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini
yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak
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koymayanlar veya belgelerin ası
l veya suretlerini tamamen veya
kı
smen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar
(Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadı
ğıhalde bunlar
varmı
şgibi düzenlenen belgedir.),
2) Belgeleri Maliye Bakanlı
ğıile anlaşmasıolmadı
ğıhalde
basanlar ile sahte olarak basanlar veya bu belgeleri kullananlar,
Hakkı
nda on sekiz aydan üç yı
la kadar ağı
r hapis cezası
hükmolunur.
371 inci maddedeki pişmanlı
k ş
artları
na uygun olarak durumu
ilgili makamlara bildirenler hakkı
nda bu madde hükmü uygulanmaz.
Kaçakçı
lı
k suçları
nıişleyenler hakkı
nda bu maddede yazı
lı
cezaları
n uygulanması344 üncü maddede yazı
lıvergi ziyaıcezası
nı
n
ayrı
ca uygulanması
na engel teş
kil etmez.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
3- “MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kiş
ileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
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4- “MADDE 38.- Kimse, iş
lendiği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz; kimseye
suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuşolan cezadan daha
ağı
r bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaş
ı
mıile ceza mahkûmiyetinin sonuçları
konusunda da yukarı
daki fı
kra uygulanı
r.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçluluğu
sayı
lamaz.

hükmen

sabit

oluncaya

kadar,

kimse

suçlu

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakı
nları
nısuçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsidir.
Genel müsadere cezasıverilemez.
İ
dare, kiş
i hürriyetinin kı
sı
tlanmasısonucunu doğuran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlıKuvvetlerin iç düzeni bakı
mı
ndan bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Vatandaş, suç sebebiyle yabancıbir ülkeye geri verilemez.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Fulya
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü SÖNMEZ’in
katı
lmaları
yla 18.3.1999 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararı
nda, itiraz konusu düzenleme ile hukuka uygun
ve adaletli bir sonuç elde etme olanağıbulunmadı
ğı
, aynıtarihte aynı
suçu işleyenler hakkı
nda hüküm tarihinin değişik olmasıhalinde farklı
ceza uygulanmasısonucunun doğduğu, bunun haklıbir nedene
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dayanmadı
ğı
, maddi ceza hukukuna göre eyleme, suç tarihinde
yürürlükte olan yasanı
n uygulanmasıgerektiği, hüküm tarihinin
önceden bilinememesi nedeniyle hürriyeti bağlayı
cı cezanı
n
çevrileceği para cezası
nı
n suçun işlendiği tarihte belli olamayacağı
,
ekonomik geliş
meler ve enflasyon nedeniyle hüküm tarihindeki asgari
ücretin genellikle suç tarihine göre daha yüksek olduğu, bunun ceza
hukukunda suçlu için lehe olan kuralı
n uygulanacağıilkesiyle de
bağdaş
madı
ğı ileri sürülerek “hüküm tarihinde” sözcüklerinin
Anayasa’nı
n 2., 10., 11. ve 38. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
Suç ve Cezalara İ
lişkin Esaslar” baş
lı
klıAnayasa’nı
n 38.
maddesinin birinci fı
krası
nda, “Kimse, iş
lediği zaman yürürlükte
bulunan kanunun suç saymadı
ğıbir fiilden dolayıcezalandı
rı
lamaz;
kimseye suçu iş
lediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan
cezadan daha ağı
r bir ceza verilemez.” denilmektedir.
İ
nsan HaklarıEvrensel Beyannamesi’nin 11., İ
nsan Hakları
nıve
Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleş
me’nin 7. maddelerine göre,
hiç kimse işlendikleri sı
rada millî veya milletlerarasıhukuka göre suç
teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkûm edilemez.
Bunun gibi, suçun işlendiği sı
rada uygulanan cezadan daha ş
iddetli
bir ceza verilemez.
Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinin birinci fı
krası
nda,
“Kanunun sarih olarak suç saymadı
ğıbir fiil için kimseye ceza
verilmez. Kanunda yazı
lıcezalardan baş
ka bir ceza ile de kimse
cezalandı
rı
lamaz.”; 2. maddesinde ise “İ
ş
lendiği zamanı
n kanununa
göre cürüm veya kabahat sayı
lmayan fiilden dolayıkimseye ceza
verilemez. İ
şlendikten sonra yapı
lan kanuna göre cürüm veya
kabahat sayı
lmayan bir fiilden dolayıda kimse cezalandı
rı
lamaz. Eğer
böyle bir ceza hüküm olunmuşsa icrası ve kanuni neticeleri
kendiliğinden kalkar. Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanı
n
kanunu ile sonradan neş
ir olunan kanunun hükümleri birbirinden farklı
ise failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur.” denilerek evrensel
ilkelere koş
ut genel hükümler konulmuştur.
Anayasa’ya ve Türk Ceza Kanunu’na göre suçları
n kanunla
belirlenmesi “suçta kanunîlik”, cezaları
n da kanunda gösterilmesi
“cezada kanunîlik” ilkesini oluş
turur. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz”
kuralıçağdaş hukukun vazgeçilmez temel ilkelerinden biridir. Bu
ilkelerle kiş
ilerin yasak eylemleri önceden bilmeleri sa ğlanmakta,
temel hak ve özgürlükler güvence altı
na alı
nmaktadı
r.
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Yasama organıkamu düzeninin korunmasıiçin ceza hukuku
alanı
nda düzenleme yaparken, anayasal sı
nı
rlar içinde hareket etmek
ve ceza hukukunun genel ilkelerine bağlıkalmak zorundadı
r. Suç
işleyenin suçu iş
lediği tarihte ne kadar ceza ile karşı
laşacağı
nıbilmesi
gerekir. Daha sonra cezanı
n azaltı
lmasıdurumu hariç, herkes suçu
işlediği günde yürürlükte olan kurala göre cezalandı
rı
lı
r. Bu, kiş
iler için
Anayasa ile teminat altı
na alı
nmı
şbir haktı
r.
213 sayı
lıVergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a) bendinin
(1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayı
lan eylemleri
gerçekleş
tirenlere, “...altıaydan üç yı
la kadar hapis ...” cezası
verileceği öngörülmüş
tür. Hapis cezası
nı
n para cezası
na çevrilmesi
söz konusu olduğunda “... hüküm tarihinde yürürlükte bulunan asgarî
ücretin bir aylı
k brüt tutarı
nı
n yarı
sı
...”nı
n esas alı
nmasıkabul
edilmiş
tir.
İ
tiraz konusu kural, para cezası
nı
n belirlenmesine iliş
kin
olduğundan bunun suç ve cezadaki yasallı
k ilkesi gereği objektiflik ve
genellik esasları
na göre kesin ve açı
k bir biçimde düzenlenmesi
gerekir. Ceza davaları
nda davanı
n sonuçlanma tarihi, davanı
n
özelliğine ve yargı
lama sürecine bağlıolarak değişkendir. Dava
konusu yasa kuralı
, cezayıhüküm tarihindeki asgari ücrete bağlı
kı
lmak suretiyle aynıtarihte işlenen suçlara farklıpara cezası
nı
n
verilmesine neden olabilecektir. İ
tiraz konusu sözcükler nedeniyle
hakkı
nda ne zaman hüküm verileceğini ve o tarihte asgari ücretin ne
olacağı
nıbilmesi olanaksı
z olan kiş
inin, ne kadar ceza alacağı
nı
bilmesi de mümkün değildir.
Bu nedenlerle, itiraz konusu sözcükler Anayasa’nı
n 38.
maddesine aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eş
itlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
denilmektedir.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eş
itlik
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öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan
kişilerin yasalarca aynıiş
leme bağlıtutulmaları
nısağlamak ve kişilere
yasa karşı
sı
nda ayı
rı
m yapı
lması
nı ve ayrı
calı
k tanı
nması
nı
önlemektir. Bu ilkeyle, aynıdurumda bulunan kimi kiş
i ve topluluklara
ayrı kurallar uygulanarak yasa karş
ı
sı
nda eşitliğin çiğnenmesi
yasaklanmı
ş
tı
r. Durum ve konumları
ndaki özellikler, kimi kiş
iler ya da
topluluklar için değişik kurallarıgerekli kı
labilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’nı
n öngördüğü eş
itlik ilkesi çiğnenmişolmaz. Nitelikleri ve
durumlarıözdeşolanlar için yasalarla değiş
ik kurallar konulamaz.
Aynıhukuksal durumda olan kişilerin aynıtarihte 213 sayı
lı
Yasa’nı
n değiş
ik 359. maddesinin (a) bendine aykı
rıeylemde
bulunmalarıdurumunda, davalardan birinin uzaması
na ve asgari
ücretin değiş
mesine bağlıolarak itiraz konusu sözcükler nedeniyle
farklıpara cezası
na hükmedilebilmesi, Anayasa’nı
n 10. maddesindeki
“kanun önünde eş
itlik” ilkesine aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde tanı
mlanan “hukuk devleti” her türlü
eylem ve iş
lemlerinde Anayasa, yasa ve hukukun temel ilkeleriyle
kendini bağlısayan Devlettir. Anayasa’nı
n 11. maddesine göre de
kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz. Bu durumda kural Anayasa’nı
n 2.
ve 11. maddelerine de aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 2., 10., 11. ve 38. maddelerine aykı
rıolan itiraz
konusu sözcüklerin iptali gerekir.
VI- SONUÇ
4.1.1961 günlü, 213 sayı
lı“Vergi Usul Kanunu”nun 4369 sayı
lı
Yasa ile değiş
tirilen 359. maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nda
yer alan “...hüküm tarihinde...” sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE, 7.6.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar
verildi.
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Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

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

: 1998/4
: 1999/23
: 7.6.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bakı
rköy 2. Ağı
r Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza
Kanunu”nun 522. maddesinin üçüncü fı
krası
nda yer alan “Eğer fail...
bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini iş
lemişolursa, cezayı
tenkise mahal yoktur” kuralı
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 10. ve 138.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali sitemidir.
I- OLAY
Geceleyin
işlenen silâhlı gasp suçundan açı
lan kamu
davası
nda sanı
klar vekilinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nıciddi bulan
Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 522. maddesinin üçüncü
fı
krası
nda yer alan “Eğer fail ... bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lı
cürümlerden birini iş
lemiş olursa, cezayıtenkise mahal yoktur”
kuralı
nı
n iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“Dava konusu olayda iddiaya göre, bir milyon lira para ve bir çift
kullanı
lmı
ş ayakkabıgasp edilmiştir. Ayakkabı
nı
n değeri kesin
şekilde tespit edilememiş olmakla birlikte, kullanı
lmı
ş oluşu ve
sahibinin yaşıile ekonomik ve sosyal konumu itibariyle 3-5 milyon
liradan daha fazla bir parasal değer taşı
madı
ğı
nıdüşünmek yanlı
ş
olmayacaktı
r. Esasen bu konuda -var ise- ş
üphenin sanı
k lehine
yorumlanarak değerin düş
ük düzeyde kabulü gerekir. Diğer yandan
TCK.nun 522/1. maddesinin genel kabul gören uygulaması
nda 1997
yı
lıitibariyle suç konusu para, eş
ya veya zararı
n toplam değeri
yaklaş
ı
k otuz milyon lira veya daha az ise, olay tarihindeki genel
ekonomik şartlara göre, bu kı
ymetin “pek
hafif” olarak
değerlendirilmesi gerekir. Öyle ise dava konusu olayda gasp edildiği
iddia edilen para ve eşyanı
n toplam değeri, hangi açı
dan bakı
lı
rsa
bakı
lsı
n, “pek hafif”tir. Fakat bu pek hafifliğe dayanı
larak 522.
maddenin birinci fı
krasıuyarı
nca cezada indirim yapı
lamayacaktı
r.
Çünkü aynımaddenin üçüncü fı
krası
nda yer alan ve itiraz konusu
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yapı
lı
p iptali istenen hüküm, buna engeldir. Zira bu hüküm, dava
konusu suçu da içine alan ikinci fası
ldaki yağma, yol kesme, adam
kaldı
rma suçları
nda değer
hafifliğinden ceza indirimine cevaz
vermemektedir. Bu nedenle, mahkememizce başvuru koşullarıvardı
r.
Nitekim iptali istenen hüküm ile aynıcümlede yer alan ve aynı
neviden cürümlerden mükerrir olmayıda indirim engeli sayan kuralı
n
dahi Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıdüşünülmekte ise de, davada bu kuralı
n
uygulama yeri bulunmadı
ğıiçin, başvuru dı
şı
nda bı
rakı
lmı
ştı
r.
İ
tirazı
n Esası: TCK.nun 522/1. maddesindeki cezayıartı
rı
m ve
indirim kuralı
, mala karş
ıişlenen suçlarda, suç konusu olan ş
eyin
veya verilen zararı
n değeri ile ilgilidir. Yoksa örneğin, hı
rsı
zlı
k veya
ı
zrar ile gasp arası
nda değer yönünden fark gözetmemek gerekir.
Nitekim değerin pek fahişolması
na binaen cezanı
n arttı
rı
mı
nda fark
gözetilmemişve fakat değerin hafif veya pek hafif olması
na binaen
cezanı
n indiriminde, kanunkoyucu, suçlar arası
nda fark gözeterek
gaspta ceza indirimi yapı
lamayacağıistisnası
nıgetirmiş
tir. Değer
konusu, suçun cinsine yabancıbir kavramdı
r. Hı
rsı
zlı
k ile gasp suçları
elbette farklı
dı
r ve elbette mala karş
ıolmaklı
ğı
n yanı
nda insana karş
ı
cebir, ş
iddet, tehdit içerdiği için gasp suçu daha ağı
r ve vahimdir.
Böyle olduğu içindir ki kanunkoyucu temel cezayıbelirlerken,
hı
rsı
zlı
ğa, nazaran gaspı
n cezası
nıdaha ağı
r olarak tespit etmiş
tir.
Diğer yandan, sanı
ğı
n gasbıika ederken kullandı
ğıcebir ve ş
iddet,
darp ve yaralama veya öldürme derecesinde ise, sanı
ğa bu suçlardan
da ayrı
ca ceza verilecektir. O halde, suç cinsine yabancıbir kavram
olan “değer” esas alı
narak indirim yapı
lmasıgerektiğinde suçlar ve
binnetice o suçlarıişleyen suçlular arası
nda bir ayrı
m yapmak, adalet,
hakkaniyet ve eşitliğe aykı
rıolacaktı
r. Kanunkoyucu, devlet idaresi
aleyhinde iş
lenen suçlar başlı
ğıaltı
nda topladı
ğızimmet, irtikap,
rüş
vet suçları
nda da değer hafifliğini indirim sebebi olarak kabul
etmiş
tir.
İ
tiraz konusu kuralı
n, Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
, yasama
organı
nı
n takdirine taalluk eden bir keyfiyet bulunduğu yolundaki
görüşün isabetli olmayacağıdüşünülmektedir. Kanunkoyucu takdirini
kullanarak yağma, yol kesme, adam kaldı
rma suçlarıile ilgili olarak
TCK.nun 495, 496, 498, 499. maddelerinde 1953 tarih ve 6123 sayı
lı
1971 tarih ve 1490 sayı
lıkanunlarda değişiklikler yapı
p temel cezaları
arttı
rmı
ş
tı
r. Cezanı
n ağı
rlı
k ve hafifliğinin veya cezayıağı
rlaştı
rmanı
n,
cezanı
n amacı
na yaptı
ğı etkilerine ve infaz hukukuna iliş
kin
tartı
ş
malar bir yana; kanunla cezalar belirlenirken, suçları
n ağı
rlı
k ve
vahametlerini gözönünde bulundurmak ve baş
ka suçları
n cezaları
yla
kı
yaslamayıgözardıetmemek, adalet duygusunun gereğidir. Aksi
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durumlarda, hâkimlerin, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak
vicdani kanaatlerine göre karar vereceklerini ifade eden Anayasa’nı
n
138/1. maddesinde yer alan ve yazı
lıolmayan genel hukuk bilinç ve
düşüncesi ile
adalet duygusu anlamı
nda kullanı
lmı
ş bulunan
“hukuk”a uygun karar vermek zorlaşmaktadı
r.
Sonuç : Yukarı
da özetlenen sebeplerle, TCK.nun 522.
maddesinin üçüncü fı
krası
ndaki “Eğer fail ... bu babı
n ikinci faslı
nda
yazı
lıcürümlerden birini işlemişolursa cezayıtenkise mahal yoktur”
hükmünün;
Anayasa’nı
n,
a) “Türkiye Cumhuriyeti... adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na
saygı
lı
, ... demokratik ... sosyal bir hukuk devletidir” hükmünü içeren
2. maddesine,
b) Kanun önünde eşitliğe dair 10. maddesine,
c) “Hakimler ... Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak
vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” hükmünü içeren 138/1.
maddesine
Aykı
rıolduğu düşünüldüğünden, itiraz konusu hükmün iptali için
keyfiyetin Anayasa Mahkemesi’ne sunulması
na, ilgili evrak
örneklerinin işbu karara ekli olarak gönderilmesine oybirliği ile karar
verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu kuralıda içeren 522.
maddesi ş
öyledir :
“Madde 522- Onuncu babda beyan olunan cürümlerin
işlenmesinde cürmün mevzuu olan ş
eyin veya ika edilen zararı
n
kı
ymeti pek fahişise mahkeme cürme mahsus olan cezayıyarı
sı
na
kadar artı
rı
r ve eğer hafif ise yarı
sı
na ve eğer pek hafif ise üçte birine
kadar eksiltir.
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Kı
ymet tayini için cürmün mevzuu olan şeyin yahut vakızararı
n
cürüm iş
lendiği zamandaki kı
ymeti nazarıdikkate alı
nı
r. Yoksa failin
istihsal eylediği menfaat hesap edilmez.
Eğer fail aynınev’iden olan cürümlerden dolayımükerrir
bulunur veya bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini iş
lemiş
olursa cezayıtenkise mahal yoktur.”
B- İ
lgili Yasa Kuralları
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili görülen kurallarışunlardı
r:
1- “Madde 495- Her kim, menkul bir malı
n zilyedini veya cürüm
mahallinde bulunan bir baş
kası
nıcebir ve ş
iddet kullanarak veya
şahsen veya malen büyük bir tehlikeye düş
üreceği beyanıile tehdit
ederek o malıteslime yahut o malı
n kendi tarafı
ndan zaptı
na karş
ı
sükût etmeye mecbur kı
larsa on seneden yirmi seneye kadar ağı
r
hapis cezası
na mahkûm olur.
Bir malı
n yağmasıesnası
nda veya akabinde fiili icra veya
itmam etmek veya malıkaçı
rmak yahut kendisini veya ş
erikini
cezadan kurtarmak için mal sahibine veya vaka mahalline gelen
başkası
na karşıcebir ve ş
iddet veya tehdit icra eden kimse hakkı
nda
da aynıceza hükmolunur.”
2- “Madde 497- Yukarı
daki maddelerde beyan olunan cürümler,
geceleyin veya silah ile tehdit ederek iş
lenirse onbeşseneden yirmi
seneye kadar ağı
r hapis cezasıverilir.
Bu fiiller, yok kesmek suretiyle veya içlerinden velev birisi
görünür ş
ekilde silâhlıbulunan ikiden ziyade kimseler yahut kı
yafetini
tebdil etmişolan ş
ahı
slar tarafı
ndan işlenirse ağı
r hapis cezası20
seneden aş
ağıolamaz.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
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2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
3- “MADDE 138.- Hâkimler, görevlerinde bağı
msı
zdı
rlar;
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine
göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin
kullanı
lması
nda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez;
genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkı
nda Yasama Meclisinde yargı
yetkisinin kullanı
lmasıile ilgili soru sorulamaz, görüş
me yapı
lamaz
veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
Yasama ve yürütme organlarıile idare, mahkeme kararları
na
uymak zorundadı
r; bu organlar ve idare, mahkeme kararları
nıhiçbir
suretle değiş
tiremez ve bunları
n yerine getirilmesini geciktiremez.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa
YAKUPOĞLU, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU ve Aysel
PEKİ
NER’in katı
lmaları
yla 24.2.1998 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda: öncelikle sı
nı
rlama sorunu üzerinde durulmuştur. Türk
Ceza Kanunu’nun 522. maddesinin üçüncü fı
krası
ndaki “Eğer fail ...
bu babı
n ikinci faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini işlemişolursa cezayı
tenkise mahal yoktur” kuralıonuncu babı
n ikinci faslı
nda yeralan
yağma, yol kesme ve adam kaldı
rma suçları
nıilgilendiren ortak
kurallardı
r.
Bakı
lmakta olan dava geceleyin birisi silâhlıikiden çok kişi
tarafı
ndan işlenen gasp suçuna ilişkin olduğundan esas incelemenin
495. maddesinin birinci fı
krasıile 497. maddenin ikinci fı
krası
ndaki
“içlerinden velev birisi görünür ş
ekilde silâhlıbulunan ikiden ziyade
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kimseler” sözcükleriyle sı
nı
rlıolarak yapı
lması
na, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Lütfi F. TUNCEL ile Fulya
KANTARCIOĞLU’nun karş
ı
oyları ve OYÇOKLUĞUYLA karar
verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
ve ilgili görülen yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
Türk Ceza Kanunu’nun onuncu babı
nda “Mal Aleyhine
Cürümler”e ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Bu babı
n birinci faslı
nda
“Hı
rsı
zlı
k”, ikinci faslı
nda, “Yağma ve Yol Kesmek ve Adam
Kaldı
rmak” suçlarıve bunlara verilecek cezalar gösterilmiştir. 1-8.
fası
llarda öğeleri ve cezalarıgösterilen suçlarla ilgili ortak kuralları
n
yer aldı
ğıdokuzuncu fası
ldaki 522. maddenin birinci fı
krası
nda,
onuncu babta belirtilen cürümlerin işlenmesinde, cürmün konusu olan
şeyin veya verilen zararı
n kı
ymetinin “pek fahiş” olmasıhalinde
cezanı
n artı
rı
lması
, “hafif” veya “pek hafif” olmasıdurumunda da
indirilmesi öngörülmüş
tür. İ
tiraz konusu son fı
krada ise, failin, aynı
türden olan cürümlerden dolayımükerrir olmasıveya bu babı
n ikinci
faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini işlemesi durumunda cezanı
n
indirilmeyeceği belirtilmiştir.
Görülmekte olan davada, 495. maddede öğeleri ve cezası
belirlenen gasp suçunun, içlerinden birisi görünür şekilde silahlı
bulunan ikiden fazla kimseler tarafı
ndan işlenmesi nedeniyle cezası
,
497. maddenin ikinci fı
krası
na göre verilecek; ancak 497. madde
onuncu babı
n ikinci faslı
nda bulunduğundan, gasbedilen ş
eyin
kı
ymeti, “hafif” veya “pek hafif” olsa da, itiraz konusu 522. maddenin
son fı
krasıuyarı
nca, verilen cezada bir indirim yapı
lamayacaktı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, itiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 10. ve 138.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali için başvurmuştur.
1- Anayasa’nı
n 2. ve 10. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
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Baş
vuran Mahkeme, TCK’nun 522. maddesinin birinci
fı
krası
nda, onuncu babta yazı
lısuçları
n iş
lenmesinde, suç konusu
şeyin veya verilen zararı
n değerinin cezayıartı
rı
m veya indirim
nedeni olarak kabul edildiğini, gasp suçu ile hı
rsı
zlı
k suçunun benzer
nitelikte olması
na karş
ı
n, hı
rsı
zlı
k suçundan ceza verilirken, suçun
konusu olan şeyin değeri gözönüne alı
narak cezada indirim yapı
ldı
ğı
halde, gasp suçunun iş
lenmesinde, gasbedilen şeyin değerine
bakı
lmaksı
zı
n ceza verildiğini ve 522. maddenin üçüncü fı
krası
uyarı
nca cezadan bir indirim yapı
lmadı
ğı
nı
, bu sebeple itiraz konusu
kuralı
n, Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rıolduğunu ileri
sürerek iptalini istemiş
tir.
Hukukun temel ilkeleri arası
nda yer alan eş
itlik ilkesine,
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir. Hiç
bir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz. Devlet
organlarıve idare makamlarıbütün iş
lemlerinde kanun önünde eşitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.
“Yasa önünde eş
itlik ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için
söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eş
itlik
öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin
yasalar karşı
sı
nda aynıişleme bağlıtutulmaları
nısağlamak, ayı
rı
m
yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nıönlemektir. Bu ilkeyle, aynı
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak
yasa karşı
sı
nda eş
itliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ştı
r. Yasa önünde
eşitlik, herkesin her yönden aynıkurallara bağlıtutulacağıanlamı
na
gelmez. Durumları
ndaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için
değiş
ik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar farklıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
TCK’nun onuncu babı
nı
n ikinci faslı
nda öğeleri ve cezaları
düzenlenen yağma, yol kesmek suçları
, yalnı
z eş
yaya karş
ıdeğil,
aynızamanda kişinin özgürlüğüne, beden bütünlüğüne, ruh sağlı
ğı
na
yönelik olarak malı
n, cebir, ş
iddet ve tehdit kullanmak suretiyle
alı
nması
dı
r. Bu nedenle, gasp suçu, toplumsal yarar ve cezanı
n
önleyiciliği ve caydı
rı
cı
lı
ğıyönünden sı
rf mala karşıiş
lenen öteki
suçlardan farklıtutularak daha ağı
r ceza yaptı
rı
mı
na bağlanmı
ş
tı
r.
Yasakoyucu, kuş
kusuz Anayasa’nı
n ve ceza hukukunun temel
ilkelerine bağlıkalmak koşuluyla cezalandı
rma da güdülen amacıda
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gözeterek hangi eylemlerin suç sayı
lacağı
nıve bunlara verilecek
cezanı
n nevi ve miktarıile artı
rı
m ve indirim nedenlerini saptayabilir.
Mala karşıolduğu kadar kiş
i özgürlüğüne, beden ve ruh sağlı
ğı
ve bütünlüğüne de yönelik olmasınedeniyle onuncu babı
n ikinci
faslı
nda yazı
lısuçlar için verilecek cezalarda 522. maddenin üçüncü
fı
krası
ndaki itiraz konusu kural uyarı
nca Devletin ceza politikası
nı
n
sonucu, suça verilen önem, cezalandı
rmada güdülen amaç
gözetilerek eş
yanı
n değerinin hafif olması
na bağlıolarak indirim
yapı
lmaması
, hukuk devleti ilkesine aykı
rıdeğildir.
Hı
rsı
zlı
k ve gasp suçları
, öğeleri ve korunmak istenen yarar
farklı olduğundan itiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 2. ve 10.
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
tirazı
n reddi gerekir.
Lütfi F. TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK
ve Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşlere katı
lmamı
şlardı
r.
2- Anayasa’nı
n 138. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Mahkeme, kanunla cezaları
n belirlenmesinde, suçları
n ağı
rlı
k
ve vahametinin gözönünde bulundurulmasıgerektiğini, bunun adalet
duygusunun gereği olduğunu, aksi durumda hâkimlerin, Anayasa’ya,
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre karar
vermelerinin zorlaş
acağı
nı
, bu sebeple itiraz konusu kuralı
n,
Anayasa’nı
n 138. maddesinin birinci fı
krası
na aykı
rıolduğunu ileri
sürerek iptalini istemiş
tir.
Anayasa’nı
n 138. maddesinin birinci fı
krası
nda, “Hâkimler,
görevlerinde bağı
msı
zdı
rlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun
olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler” denilmektedir. Buna
göre hâkim, Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik gibi
pozitif hukuk
kuralları
yla bağlı
dı
r. Hâkim, delilleri değerlendirir, aş
ağıve yukarı
sı
nı
rlar arası
nda cezayıtayin ederken yasaları
n yorumunda kuralları
n
olaylara uygulanması
nda takdir hakkı
nıkullanı
r. Takdir hakkı
, her
türlü kuraldan bağı
msı
z olarak, hâkimin kendi adalet, hak ve nasafet
anlayı
şıile karar vermesi anlamı
nıtaşı
maz. Bu nedenle, itiraz konusu
kural, Anayasa’nı
n 138. maddesine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin
reddi gerekir.
Lütfi F. TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK
ve Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşlere katı
lmamı
şlardı
r.
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VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 522.
maddesinin üçüncü fı
krası
nda yer alan “Eğer fail... bu babı
n ikinci
faslı
nda yazı
lıcürümlerden birini işlemişolursa, cezayıtenkise mahal
yoktur” kuralı
nı
n, Yasa’nı
n 495. maddesinin birinci fı
krasıve 497.
maddesinin ikinci fı
krası
ndaki “...içlerinden velev birisi görünür şekilde
silahlıbulunan ikiden ziyade kimseler...” yönünden Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, Lütfi F. TUNCEL, Fulya
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ile Rüş
tü SÖNMEZ’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 7.6.1999 gününde karar verildi.
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/4
: 1999/23

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