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İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Hassa Kadastro Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 24.2.1984 günlü, 2981 sayı
lı“İ
mar ve
Gecekondu Mevzuatı
na Aykı
rıYapı
lara Uygulanacak Bazıİ
ş
lemler
ve 6785 sayı
lı İ
mar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkı
nda Kanun”un Geçici 2. maddesinin 22.5.1986 günlü, 3290
sayı
lıYasa’nı
n 14. maddesiyle değiş
tirilen (e) bendinin Anayasa’nı
n
169. ve 170. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Orman niteliği taşı
masınedeniyle Hazine adı
na tescili yapı
lan
yerin üzerinde evi bulunan davacı
nı
n tapuda kendi adı
na düzeltme
yapı
lmasıiçin açtı
ğıdavada Mahkeme, 2981 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 2.
maddesinin 3290 sayı
lıYasa’yla değiş
tirilen (e) bendinin Anayasa’ya
aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin itiraz gerekçesi şöyledir:
“Dava konusu parselin 16.9.1992 tarihli tesbit tutanağı
nı
n
dayanağıolan 2981 sayı
lıYasanı
n 3290 sayı
lıYasa ile değişik geçici
2. maddesinin (e) bendinde, “31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen
bakı
mı
ndan orman niteliğini kayı
p etmişyerlerden, şehir, kasaba ve
köy yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarıorman
sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na çı
kartı
lmı
ş sayı
lı
r. Bu yerler hakkı
nda bu kanun
hükümlerine göre iş
lem yapı
lı
r” hükmü getirilmiştir. Her ne kadar
kadastro tesbit tutanağı
nda dava konusu taşı
nmaz orman sı
nı
rları
dı
şarı
sı
na çı
kartı
lmamı
ş ise de, kadastronun yapı
lı
ş nedeni ve
beyanlar hanesindeki şerh bu hükme göre düzenlenmiştir. Buna göre,
31.12.1981 tarihinden evvel orman niteliğini kaybetmiş yerler
hakkı
nda 6831 sayı
lıOrman Kanunu’nun değiş
ik 2. maddesinin (b)
bendi gereğince orman sı
nı
rıdı
şı
na çı
kartma iş
leminin yapı
lması
na
gerek yoktur, bu gibi yerlerde belediye veya valinin istemi üzerine
3402 sayı
lıkanun hükümleri uygulanarak tesbiti yapı
lacaktı
r. Akbaz
Belediyesinde bu Kanuna dayanarak Yasa gereği orman sı
nı
rları
dı
şı
na
çı
kmı
ş sayı
lan Akbaz Zafer mahallesinde fı
kranı
n son
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cümlesinde belirtilen “bu yerler hakkı
nda bu Kanun hükümlerine göre
işlem yapı
lı
r” hükmüne göre aynı Yasa’nı
n 10. maddesinin (b)
bendine göre kadastro çalı
ş
maları
nı
n yapı
lması
nıistemişve yapı
lan
çalı
şma sonucunda dava konusu parselin tesbit tutanağı
düzenlenmiştir.
3402 sayı
lıKadastro ve 6831 sayı
lıOrman Yasaları
nı
n ilgili
hükümleri, orman sı
nı
rlandı
rı
lmasıkesinleşmişyerlerde ikinci bir kez
kadastro yapı
lamayacağı
, ayrı
ca bir yerin orman sı
nı
rlarıdı
şarı
sı
na
çı
kartı
lması
nı
n orman tahdit komisyonları
nca gerçekleştirileceği
kuralı
nıgetirmiştir.
Bu durum karş
ı
sı
nda yapı
lan tesbit tutanağı
nı
n yasal dayanağı
,
2981 sayı
lıYasa’nı
n
3290 sayı
lıYasa ile değiş
ik geçici 2.
maddesinin (e) bendidir. Aksi takdirde Akbaz Belediyesi’nin kadastro
tesbit çalı
şmalarıistemesi söz konusu olamayacağıgibi, yapı
lan
kadastro çalı
şmaları
nda 3402 sayı
lıYasa’nı
n 6831 sayı
lı Orman
Yasası
’nı
n ilgili hükümleri gereğince Yasa’ya aykı
rıolacağı
ndan
davanı
n bu yasalara göre değerlendirilmesi gerekecektir. Dava
konusu taşı
nmazı
n bulunduğu yer, çevresi ile birlikte 2. maddenin (e)
bendinde belirtilen şekilde 31.12.1981 tarihinden önce toplu olarak
konutlaş
tı
ğı
ndan, bilim ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini kayı
p
ettiğinden İ
mar Kanunu’nun hükümlerinin uygulanmasıgerekecektir.
Anayasamı
zı
n 169/2. maddesi ormanları
n zaman aşı
mıile mülk
edinilemeyeceği ilkesini getirmiş olup, bu husus Anayasa
Mahkemesi’nin 3402 sayı
lıYasa’nı
n 45/2. maddesinin iptaline iliş
kin
1987/31 esas, 1988/13 karar sayı
lıkararıile de teyit edilmiş
tir.
Kadastro Yasası
’nı
n 45. maddesinin birinci fı
krası
na göre 20 yı
llı
k
zaman aşı
mı
na hak kazanmı
ş olması
na rağmen ormanları
n özel
mülkiyete konu olmasıyukarı
da belirtilen karar ile Anayasa’ya aykı
rı
bulunarak iptal edilmesine rağmen 2981 sayı
lıYasa’nı
n 3402 sayı
lı
Yasa’ya göre değişik 2 (E) maddesine göre 31.12.1981 tarihinden
önce üzerinde toplu yapı
laşma meydana gelmiş yerlerin orman
niteliğini kayı
p edeceği belirtilerek, bu yerler hakkı
nda İ
mar
Kanunu’nun diğer hükümlerinin uygulanacağıdüzenlenmişolup, bu
hükümlere göre ise de bu tür yerler üzerine gecekondu yapan
şahı
slar devredebilecektir. Bu sebeple iptali istenilen Yasa maddesi
Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Anayasamı
zı
n 170. maddesi orman köylüsünün korunması
başlı
ğı
nıtaş
ı
makta olup bu maddeye göre 31.12.1981 tarihinden
önce orman niteliğini tamamen kayı
p etmişyerlerin orman sı
nı
rları
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dı
şı
na çı
kartı
lmasıorman köyü halkı
nı
n kı
smen veya tamamen
yerleş
tirilmesi için Devlet eliyle anı
lan yerlerin ihya edilerek, bu halkı
n
yararlanması
na tahsis edildiği ilkesi getirilmiştir.
İ
ptali istenilen 2981 sayı
lıYasa’nı
n değiş
ik geçici 2. maddesinin
birinci fı
krası
na göre ise 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini
kayı
p etmiş yerler hakkı
nda İ
mar Kanununun diğer maddelerinin
uygulanması gerekir ve İ
mar Kanunu’nda bu tür yerlerden
belediyelerce yapı
lacak çalı
ş
malar sonucunda zilliyetlerine tapu
belgesi verileceğini düzenlemektedir.
Ülkemizde özellikle büyük ş
ehirlerdeki gecekondulaşmanı
n
hazine arazileri üzerindeki etkileri kamuoyunun sürekli gündeminde
iken İ
mar Kanunu’nun iptali istenilen maddelerine göre
gecekondulaş
ma Hazine arazilerinden sonra ormanlar üzerinde de
ormanları
n daraltı
lmasıve yok edilmesi sonucunu doğuracaktı
r.
Orman Kanunu’nun 2. (B) maddesinde göre orman niteliğini kayı
p
etmişyerler orman kadastro komisyonlarıtarafı
ndan belirlenerek
orman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na çı
karı
larak Hazine adı
na tescil edileceği
hükmünü getirmiş
tir. Bu maddeye göre ormanlara orman niteliğini
kayı
p edip etmediğinin incelenmesi uzman orman kadastro
komisyonlarıtarafı
ndan yapı
lacaktı
r. İ
ptali istenilen maddeye göre ise
de 31.12.1981 tarihinden önce üzerinde toplu konutlaşma meydana
gelen ormanlar hiç bir denetime tabi olmaksı
zı
n orman sı
nı
rları
dı
şı
na çı
kartı
lmı
şsayı
lacaktı
r ve bu yerler hakkı
nda yerel yönetimler
ve uzman olmayan komisyonlar tarafı
ndan İ
mar Kanunu’nun diğer
hükümleri uygulanacaktı
r. Milli varlı
k olarak kabul
ettiğimiz
ormanları
n bu ş
ekilde hiç bir denetime tabi olmaksı
zı
n daraltı
lmasıve
yerel yönetimlerin tasarrufuna bı
rakı
lmasıAnayasa’ya aykı
rıolduğu
açı
ktı
r. Yukarı
da açı
klanan sebeplerle ve Anayasa Mahkemesi’nin
1987/31-1988/13 sayı
lı karar 1.6.1988 tarihli kararı
nda ve karara
konu olan mahkeme gerekçesinde de belirtilen sebeplerle 2981 sayı
lı
Yasa’nı
n 3290 sayı
lı Yasa ile değişik Geçici 2. maddesinin
Anayasa’nı
n 169. ve 170. maddelerine aykı
rıolduğu kanaatine
varı
larak Anayasa’nı
n 152. maddesi uyarı
nca Anayasa Mahkemesi’ne
başvurulması
na karar verilmiş
tir.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
2981 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 2. maddesinin 3290 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen itiraz konusu (e) bendi şöyledir:
3

“31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakı
mı
ndan orman
niteliğini kaybetmişyerlerden ş
ehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu
olarak bulunduğu yerleşim alanlarıorman sı
nı
rlarıdı
ş
ı
na çı
karı
lmı
ş
sayı
lı
r. Bu yerler hakkı
nda bu Kanun hükümlerine göre işlem yapı
lı
r.
İ
stanbul Adalar ilçesinde de bu hükümler uygulanmakla beraber
tarihi eserler dı
şı
nda 21/7/1983 tarih ve 2863 sayı
lıKanunun bu
Kanun hükümlerine uymayan hükümleri geçersizdir. Ancak bu
alanlarda uygulama, belediyesince yaptı
rı
lacak ı
slah imar planlarıve
tip projelerine göre yapı
lı
r. Tip projelerini uygulayan hak sahibine
tapusu derhal verilir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz yoluna
kurallarışunlardı
r:

başvuran

Mahkemenin

dayandı
ğı Anayasa

1- “MADDE 169.- Devlet, ormanları
n korunmasıve sahaları
nı
n
geniş
letilmesi için gerekli kanunlarıkoyar ve tedbirleri alı
r. Yanan
ormanları
n yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit
tarı
m ve hayvancı
lı
k yapı
lamaz. Bütün ormanları
n gözetimi Devlete
aittir.
Devlet ormanları
nı
n mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları
kanuna göre, Devletçe yönetilir ve iş
letilir. Bu ormanlar zamanaş
ı
mı
ile mülk edinilemez ve kamu yararıdı
ş
ı
nda irtifak hakkı
na konu
olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir
faaliyet ve eyleme
müsaade edilemez. Ormanları
n tahrip edilmesine yol açan siyasî
propaganda yapı
lamaz; münhası
ran orman suçlarıiçin genel ve özel
af çı
karı
lamaz. Ormanlarıyakmak, ormanıyok etmek veya daraltmak
amacı
yla iş
lenen suçlar genel ve özel af kapsamı
na alı
namaz.
Orman olarak muhafazası
nda bilim ve fen bakı
mı
ndan hiçbir
yarar görülmeyen, aksine tarı
m alanları
na dönüş
türülmesinde kesin
yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim
ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini tam olarak kaybetmişolan tarla,
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeş
itli tarı
m
alanları
nda veya
hayvancı
lı
kta kullanı
lması
nda yarar olduğu tespit edilen araziler,
şehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu yerler
dı
şı
nda, orman sı
nı
rları
nda daraltma yapı
lamaz.”
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2- “MADDE 170.- Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler
halkı
nı
n kalkı
ndı
rı
lması
, ormanları
n ve bütünlüğünün korunması
bakı
mları
ndan, ormanı
n gözetilmesi ve iş
letilmesinde Devletle bu
halkı
n işbirliğini sağlayı
cıtedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce bilim
ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin
değerlendirilmesi; bilim ve fen bakı
mı
ndan orman olarak
muhafazası
nda yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sı
nı
rları
dı
şı
na çı
kartı
lması
; orman içindeki köyler halkı
nı
n kı
smen veya
tamamen bu yerlere yerleş
tirilmesi için Devlet eliyle an ı
lan yerlerin
ihya edilerek bu halkı
n yararlanması
na tahsisi kanunla düzenlenir.
Devlet, bu halkı
n işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin
sağlanması
nıkolaylaş
tı
rı
cıtedbirleri alı
r.
Orman içinden nakledilen köyler halkı
na ait araziler, Devlet
ormanıolarak derhal ağaçlandı
rı
lı
r.”
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
15.3.1995 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda dosyada
eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
na geçilmesine karar verilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddelerine göre
Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla yapı
lacak baş
vurular, başvuran
Mahkeme’nin bakmakta olduğu dâvâda uygulayacağıyasa kuralları
ile sı
nı
rlı
dı
r.
Uygulanacak yasa kuralları
ndan amaç, dâvânı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya dâvâyı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte
bulunan kurallardı
r.
Baş
vuru kararı
nda, 22.5.1986 günlü, 3290 sayı
lıYasa’nı
n 14.
maddesiyle değiş
tirilen 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 Değiş
tirilmesi Hakkı
nda
Kanun”un geçici 2. maddesinin (e) bendinin iptali istenilmiştir. Bu bent
iki fı
kradan ibaret olup, ikincisi özel konumdaki Adalar ilçesini
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ilgilendirdiğinden, incelemenin
yapı
lması
na karar verilmiştir.

birinci

fı
krayla

sı
nı
rlı olarak

V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleriyle
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
2981 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinde, imar ve gecekondu
mevzuatı
na aykı
rıolarak inşaa edilmişya da inşa halindeki bütün
yapı
lar hakkı
nda uygulanacak işlemler ve buna ilişkin tesbit,
değerlendirme ve uygulamanı
n bu Yasa’ya göre yapı
lacağı
, 10.
maddesinde de hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakı
flar
Genel Müdürlüğü’nün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde
gecekondu sahiplerince yapı
lmı
ş yapı
ları
n kayı
t sahibi kamu
kuruluşunca hak sahiplerine tahsis edilerek tapu sicilinin beyanlar
hanesinde gösterilip “Tapu Tahsis Belgesi” verileceği, bu belgenin
ı
slah imar planıveya kadastro planlarıyapı
ldı
ktan sonra hak
sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil edeceği belirtilmektedir.
İ
tiraz konusu kuralıda içeren Geçici 2. maddede ise, imar
mevzuatı
na uygun inşa edilerek kullanma izni alı
nmı
şyapıolarak
kabul edilen durumlar sayı
lmı
ş
, (e) bendinde de 31.12.1981
tarihinden önce bilim ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini kaybetmiş
yerlerin, ş
ehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu
yerleş
im alanları orman sı
nı
rları dı
şı
na çı
karı
larak bu Kanun
hükümlerine göre işlem yapı
lacağıöngörülmüş
tür. Buna göre, (e)
bendinde belirtilen yerler hakkı
nda 2981 sayı
lıKanun hükümleri
uygulanacak, bunlar ilgililer adı
na tapuya tescil edilip satı
şa konu
olacaktı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, 3402 sayı
lı Kadastro
Kanunu’nun 45. maddesinin 20 yı
llı
k zaman aşı
mısüresi geçmesi
nedeniyle ormanları
n özel mülkiyete konu olabileceğine iliş
kin birinci
fı
krası
nı
n Anayasa Mahkemesi’nin E.1987/31, K.1988/13 sayı
lı
kararı
yla iptal edildiğini, buna karş
ı
n, geçici 2. maddenin itiraz konusu
(e) bendiyle orman alanları
nı
n özel mülkiyete geçmesine olanak
tanı
ndı
ğı
nıbelirterek, kuralı
n Anayasa’nı
n 169. ve 170. maddelerine
aykı
rıolduğunu ileri sürmüştür.
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Anayasa’nı
n 169. maddesinde,
Devlet ormanları
nı
n
mülkiyetinin devrolunamayacağı
,
ormanları
n korunması ve
alanları
nı
n genişletilmesi için Devletçe gerekli yasal düzenlemelerin
yapı
lacağıve önlemlerin alı
nacağı
, ormanlara zarar verebilecek
hiçbir faaliyet ve eyleme izin verilemeyeceği, orman olarak
muhafazası
nda bilim ve fen bakı
mı
ndan hiçbir yarar görülmeyen,
aksine tarı
m alanları
na dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit
edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakı
mı
ndan
orman niteliğini tam olarak kaybetmişolan tarla, bağ, meyvelik,
zeytinlik gibi çeş
itli tarı
m alanları
nda veya hayvancı
lı
kta
kullanı
lması
nda yarar olduğu tespit edilen arazilerin, şehir, kasaba ve
köy
yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu yerler dı
şı
nda orman
sı
nı
rları
nda daraltma yapı
lamayacağıöngörülmüş, 170. maddesinde
de, ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkı
nı
n kalkı
ndı
rı
lması
,
ormanları
n ve orman bütünlüğünün korunmasıbakı
mı
ndan, ormanı
n
gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkı
n iş
birliğini sağlayı
cı
tedbirlerin alı
nacağı
, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen
bakı
mı
ndan orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin
değerlendirilmesi, bilim ve fen bakı
mı
ndan orman olarak
muhafazası
nda yarar görülmeyen yerlerin tesbiti ve orman sı
nı
rları
dı
şı
na çı
kartı
lması
, orman içindeki köyler halkı
nı
n kı
smen veya
tamamen bu yerlere yerleş
tirilmesi için Devlet eliyle anı
lan yerlerin
ihya edilerek ancak bu halkı
n yararlanması
na tahsis edileceği hükme
bağlanmı
ştı
r.
Buna göre, ormanları
n tahribinin önlenerek ulusal ekonomiye
katkı
sı
nı
n sağlanmasıve orman köylüsünün üretici haline getirilip
kalkı
ndı
rı
lmasıiçin orman sı
nı
rlarıdı
şı
na çı
karı
lan yerlerin yalnı
zca
orman köyleri halkı
nı
n nakli ve yerleş
tirilmesi amacı
yla
değerlendirilmesi öngörülmüştür.
Anayasa’nı
n
169.
maddesindeki
orman
sı
nı
rları
nı
n
daraltı
lması
na olanak tanı
nan iki halde de, orman sı
nı
rlarıdı
şı
na
çı
karma sonucu elde edilen alanları
n değerlendirilmesi açı
sı
ndan
herhangi bir ayrı
m yapı
lamayacağı
, bu yerlerden yararlanmaya iliş
kin
düzenlemelerin Anayasa’nı
n 170. maddesinde öngörülen amaca
uygun yapı
lmasıgerekeceği kuş
kusuzdur.
Bu durumda yasakoyucunun belirtilen alanları
n kullanı
cı
ları
na
veya baş
kaları
na, hattâ orman içi köyler halkı
na satı
lması
nıveya bu
amaçla devredilmesini sağlayacak bir düzenleme yapmasıolanaklı
değildir.
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Açı
klanan nedenlerle, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen
bakı
mı
ndan orman niteliğini kaybetmişyerlerin, orman sı
nı
rlarıdı
şı
na
çı
karı
larak 2981 sayı
lıYasa hükümlerinin uygulanmasısuretiyle satı
ş
ı
ve devri olanağı
nıgetiren itiraz konusu kural Anayasa’nı
n 169. ve
170. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
VI- 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;
A. 3290 sayı
lıYasa ile değiş
ik Geçici 2. maddesinin (e)
bendinin sı
nı
rlama kararı uyarı
nca incelenen birinci fı
krası
nı
n
Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B. İ
ptal kararıkarş
ı
sı
nda uygulama olanağıkalmayan ikinci
fı
krası
nı
n 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesi gereğince İ
PTALİ
NE,
27.9.1995 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Yekta Güngör ÖZDEN

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

Üye
İ
hsan PEKEL

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER
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Üye
Lütfi F. TUNCEL

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1996/23
: 1996/36
: 7.10.1996

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Zonguldak Milletvekili O. Mümtaz
SOYSAL ve 116 Milletvekili
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 26.4.1996 günlü, 22622 sayı
lı
Resmî Gazete’de yayı
mlanan 22.4.1996 günlü, 4139 sayı
lı1996 Malî
Yı
lıBütçe Kanunu’nun 6. maddesinin son fı
krası
nda yer alan “ilgili
kanunları
n öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen” ve “bütçe
ödeneklerini kesmeye ve diğer imkanları
nıdurdurmaya” ibarelerinin,
13. ve 14. maddelerinin, 15. maddesinin (a), (b), (c) bendlerinin, 29.
ve 30. maddelerinin, 31. maddesinin 1. bendindeki “Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararname” ile 6. bendindeki “Bakanlar Kurulu Kararı
”
ibarelerinin ve 7. bendinin, 35. maddesinin (d) bendinin, 48.
maddesinin (c), (e) ve (f) bendlerinin, 60. ve 65. maddelerinin, 68.
maddesinin (b) bendinin (3) alt bendi, (c), (d), (e) bendleri, (f) bendinin
(1.) ve (6.) alt bendleri ile (h), (i) ve (j) bendlerinin Anayasa’nı
n 2., 6.,
7., 8., 10., 11., 87., 88., 89., 153., 161. ve 162. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptallerine ve dava sonuna kadar yürürlüklerinin
durdurulması
na karar verilmesi istemidir.
I- İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N
GEREKÇESİ
Dava dilekçesi şöyledir:
“4139 sayı
lı1996 Mali Yı
lı
Bütçe Kanunu, 26 Nisan 1996 gün ve 22622
sayı
lı
Resmî Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe girmiş
tir.
Bilindiği gibi bütçe; “devletin ve ona bağlıkamu kuruluş
ları
nı
n yı
llı
k
gelir ve bu gelir ve masrafları
n uygulamaya konulması
na izin veren bir
kanundur.”
Anayasa’nı
n 161. maddesi uyarı
nca, yı
llı
k olarak yapı
lı
r ve bütçe
yasası
na bütçe ile ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hüküm konulamaz.
Bu açı
k anayasal hükme karşı
n, 1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nda
bütçe dı
ş
ı
ndaki konulara iliş
kin hükümler de yer almı
ş
, ayrı
ca bazıyasalarda
yasa ile yapı
lması
gereken değiş
iklikler de, Bütçe Kanunu ile yapı
lmı
ş
tı
r.
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Üstelik Anayasa’ya açı
kça aykı
rıolarak Bütçe Yasası
’na konulan bu
hükümlerin büyük bölümü, daha önce çeş
itli dönemlerde Bütçe
yasaları
na konulan ve Anayasa Mahkemesi’nce, Anayasa’ya aykı
rı
bulunarak iptal edilen hükümlerdir.
4139 sayı
lıKanun’un Anayasa’ya aykı
rımaddeleri ve aykı
rı
lı
k
gerekçeleri aş
ağı
da açı
klanmı
ş
tı
r.
Ancak, iptali istenen maddelerin çokluğu, buna karş
ı
lı
k dayanı
lan
Anayasa maddelerinin aynı
lı
ğınedeniyle Anayasa’ya aykı
rı
lı
kları
n her
seferinde tekrar tekrar izahı
nı
n Mahkemenizin çalı
ş
ması
nda güçlükler
yaratacağı düş
üncesi ve Heyetinize yardı
mcı olmak amacı
yla
dilekçemizin başı
nda Anayasa’ya aykı
rı
lı
kları
n genel bir gerekçesi
sunulmuş
, iptali istenen maddelerde Anayasa’nı
n başka bir maddesine
aykı
rı
lı
k yok ise, özet istemlerle yetinilmiş
tir.
l- İ
ptali İ
stenen Maddelerin Anayasa Karşı
sı
ndaki Konumu
a) Anayasa’nı
n 6., 7., 11., 87., 88., 89., 161. ve 162. Maddesi
Yönünden
Anayasa’nı
n 87. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev
ve yetkileri belirtilirken bütçe yasa tasarı
sı
nıgörüş
mek ve kabul etmek
dı
şı
nda diğer yasalarıkoymak, değiş
tirmek ve kaldı
rmak biçiminde bir
ayrı
m yapı
ldı
ğı
; Bütçe yasaları
nıöteki yasalardan ayrıtutan bu Anayasa
ilkesi karş
ı
sı
nda, herhangi bir yasa ile düzenlenmesi gereken bir konunun
bütçe yasasıile düzenlenmesinin veya herhangi bir yasada yer alan
hükmün bütçe yasalarıile değiş
tirilmesinin ve kaldı
rı
lması
nı
n olanaksı
z
olduğu daha önceki Anayasa Mahkemesi kararları
nda yer almı
ş
tı
r.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde
genel netelikteki yasaları
n Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde teklif,
görüş
me usul ve esaslarıile yayı
mlanması
nı
n düzenlendiğini; 162.
maddesinde ise, Bütçe yasaları
nı
n görüş
me usul ve esasları
nı
n ayrı
ca
özel biçimde gösterildiğini açı
kça belirtmiş
tir.
Bu düzenleme biçiminden de anlaş
ı
lacağıgibi, Bütçe yasaları
Anayasa gereği özellikle yapı
lı
ştarzlarıbakı
mı
ndan öbür yasalardan farklı
nitelik taş
ı
yan yasalardı
r.
Anayasa’nı
n 161. maddesinde tüm bu düzenlemeleri tamamlar
ve bütünler biçimde “Bütçe Kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda
hiçbir hüküm konulamayacağı
” da yer almı
ş
tı
r.
10

Buna karş
ı
n iptali istenen madde ya da ibarelerin büyük bölümü,
Bütçe Yasasıile öteki yasalarda değişiklik yapmaktadı
r ve bu nedenle
87., 88., 89., 161. ve 162. madde yönünden Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 6. maddesine göre, bakan dahil
“hiçbir kimse” ya da TBMM dahil, “hiçbir organ”, “kaynağı
nı
Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz.” Ama, bu
yasanı
n birçok maddesiyle Maliye Bakanı
na yasalarda değiş
iklik yapma
yetkisi verilmiş, bir bakan Anayasal olmayan bir yetkiyi kullanabilir
hale getirilmiş
tir.
Bu aynızamanda, Anayasa’nı
n 7. maddesindeki yasama yetkisinin
devri anlamı
na da gelmektedir. Çünkü, Maliye Bakanı
na yasa ile
düzenlenmişbirçok hükmü değiş
tirme yetkisi tanı
nmı
ş
tı
r.
Tüm bu maddeler birlikte ele alı
ndı
ğı
nda ise, Anayasa’nı
n 11.
maddesindeki, Anayasa’nı
n bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü ilkesine aykı
rı
bir durum ortaya çı
kmakta, yasama organı
na ve yürütmenin bazı
üyelerine Anayasa hükümleri dı
ş
ı
nda yetkiler verilmekte ve yasaları
n
Anayasa’ya aykı
rıolamayacağı
ilkesi çiğnenmektedir.
b) Anayasa’nı
n 153. ve 2. Maddesi Yönünden:
Bilindiği gibi Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
na göre
“Anayasa Mahkemesi kararları ... yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nı
, gerçek ve tüzel kişileri bağlar”.
Bu madde gereğince, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan
iptal edilmiş bir hükmün yeniden yasa maddesi haline getirilmesi
Anayasa’nı
n 153/son maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r.
Ancak, bu aykı
rı
lı
k ası
l Anayasa’nı
n 2. maddesindeki “hukuk
devleti” ilkesi çerçevesinde, “Baş
langı
ç” bölümünün 3. ve 4. fı
kraları
yla
birlikte ele alı
ndı
ğızaman somutlaş
ı
r.
Çünkü, Anayasa yasama faaliyetinin Anayasa Mahkemesi’nce
denetlenmesini öngörürken, bu “yetki”yi bir “üstünlük” olarak değil,
“egemenliği ulus adı
na kullanmaya yetkili kı
lı
nan ... (herhangi,) bir
kuruluş
un, Anayasada gösterilen hukuk düzeni dı
ş
ı
na çı
k”ması
nı
önlemek amacı
yla bir “görev” olarak vermiş
tir.
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Anayasa Mahkemesi bu denetimi bir “görev” olarak yapar, çünkü
“üstünlük Anayasa’dadı
r”. Yasaları
n Anayasa’ya uygunluğunun denetimi
ise, Anayasa Mahkemesi’ne verilmiş
tir.
Hukuk devleti ilkesi, her üç erkin de yetkilerini Anayasa’nı
n
öngördüğü biçimde ve sı
nı
rlar içinde kullanmaları
nıgerektirir. Bunun
kaçı
nı
lmaz sonucu da yasama organı
nı
n, yargıkararları
na uyması
dı
r.
Bu ilke, Anayasa’da ayrı
ca belirtilmiş olmasaydı
, hatta aksine bir
düzenleme olsaydıbile, “hukuk devleti”nin bir gereğidir ve aksi
düzenlemeler, doğrudan bu ilkeye aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n diğer maddelerinde düzenlenen yasama yetkisi,
yürütme yetki ve görevi ile yargıyetkisi de, doğrudan hukuk devletinin bir
sonucudur.
Konuya bu açı
dan yaklaş
ı
ldı
ğı
nda, daha önce Anayasa
Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilmiş hükümlerin, yasama organı
tarafı
ndan yeniden yasalaştı
rı
lması
, Anayasa’nı
n 153/son maddesine
aykı
rı
lı
ktan da öte, doğrudan “hukuk devleti” ilkesinin çiğnenmesi
anlamı
nıtaş
ı
r.
Yasama organı
, 1995 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nda yer alan ve
Anayasa Mahkemesi’nce Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal edilen
hükümleri, 1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’na yeniden koymuş
tur.
Ancak, daha “vahim” olan, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
n bilinerek
yapı
lmı
ş olması
dı
r. Plan ve Bütçe Komisyonu Baş
kanı21.4.1996
gecesi, TBMM’de yaptı
ğıaçı
klamada, bazıhükümlerin Anayasa’ya
aykı
rıolduğunu kabul ederken, buna karşı
n düzenlemenin korunması
nı
istemiş
, Anayasa’ya aykı
rı
lı
kları
n daha sonra çı
karı
lacak bir yasa ile
giderileceği taahhüdünde bile bulunmuştur.
Sonuç itibariyle yasama organı
, göz göre göre ve Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğı
nıbile bile, 1995 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nda yer alan ve
Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilen maddeleri 1996 Malî Yı
lı
Bütçe Kanunu ile bir kez daha kanunlaştı
rmak ya da ülkeyi bütçesiz
bı
rakmak seçenekleri ile karş
ı
karş
ı
ya getirilmiş
tir.
Aş
ağı
da, 4139 sayı
lı 1996 Mali Yı
lı Bütçe Kanunu’nun
Anayasa’ya aykı
rı maddeleri ve aykı
rı
lı
k gerekçeleri teker teker
belirtilmiş
tir.
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2 - 4139 Sayı
lıKanun’un 6. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k
Nedenleri
4139 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesinin son fı
krası
nda Maliye
Bakanı
na, “kurumları
n bütçe ödeneklerini kesme ve diğer imkanları
nı
durdurma” yetkisi verilmekte ve bunun bir “ş
artlı yetki” olduğu
anlaş
ı
lmaktadı
r”
Bu şartlar; “programları
na uygun harcama yapmama, ilgili
kanunları
n öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeme, bilgi, belge ve
hesap durumları
nıibraz etmeme”dir. Bu durumda o “idare, kuruluş
,
teş
ebbüs ve kurum”un, Maliye Bakanı
nca “ödeneği kesilebilecek ve
diğer imkanları
durdurulabilecektir”.
Bilindiğ
i gibi, Devletin bütün gelir ve giderleri bütçede gösterilir ve
her kurum bütçede kendisine tahsis edilen ödenekleri kullanı
r. Bu
ödenekler TBMM tarafı
ndan bilgili idare, kuruluş
, teş
ebbüs veya kuruma
verilmiş
tir ve kimse tarafı
ndan gen alı
namaz. Hatta, Anayasa’nı
n 162.
maddesine göre TBMM üyeleri bile, Genel Kurul’da “giderleri artı
rı
cıve
gelirleri azaltı
cıönerilerde bulunamaz”
Bu açı
k hükme karş
ı
n, “idare, kuruluş, teşebbüs ve kurum’lann
bütçe ile kendilerine tahsis edilmiş ödeneklerini kesme yetkisinin
Maliye Bakanı
na tanı
nmasıAnayasa’nı
n 161. ve 162. maddesine
aykı
rı
dı
r.
Aynımaddede, “idare, kuruluş, teş
ebbüs ve kurum””ları
n ilgili
yasaları
nca öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeme durumuna da
atı
f yapı
lmı
ş
tı
r. Bu kuruluşları
n, yerine getirmediği yükümlülüklerinin
yaptı
rı
mıyine “ilgili yasaları
nda” belirtildiğine veya bazen de bir
yaptı
rı
m öngörülmediğine göre, o ilgili yasalardaki yaptı
rı
mları
değiş
tiren ya da hiçbir yaptı
rı
m öngörülmemişolması
na karş
ı
n ancak
o yasa ile konulabilecek bir yaptı
rı
mıMaliye Bakanı
na tanı
yan bu hüküm
de, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. maddeleri ile 161. maddesine aykı
rı
dı
r.
Yukarı
da ayrı
ntı
sı
yla sunulduğu gibi, paragrafı
n içinde birden
çok Anayasa’ya aykı
rı“ibare” vardı
r. Ancak, paragraf bir bütün olarak
yazı
lmı
şve Maliye Bakanı
na birden çok nedene dayanan, birden çok
yaptı
rı
m yetkisi verilmiş
tir. Bunları
n bir bölümü, bütçe tasarrufu,
bütçenin uygulanmasıvb. gibi, Bütçe Kanunu ile Maliye Bakanı
na
tanı
nabilecek yetkilerdir. Bu nedenle iptal isteminde bulunulacak
bölümün sı
nı
rlandı
rı
lmasıgerekmektedir.
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Sonuç itibariyle 4139 sayı
lı
Yasa’nı
n 6. maddesinin son
paragrafı
ndaki:
“İ
lgili kanunları
n öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen” ve
“bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkanları
nı durdurmaya”
ibarelerinin yukarı
da belirtilen aykı
rı
lı
k nedenleriyle iptali ve kendi
yasası
nı
n Anayasa Mahkemesi’ne verdiği yetki uyarı
nca tümcenin buna
göre düzeltilmesi istenmektedir”
3 - 4139 Sayı
lıKanun’un 13. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k
Nedenleri:
4139 sayı
lıYasa’nı
n “Hastane ücretleri” baş
lı
klı13. maddesi
kamuda çalı
ş
anları
n kamuya ait tedavi kurumları
nda yapı
lan tedavi
ücretlerinin, Sağlı
k Bakanlı
ğı
nı
n görüş
ü üzerine Maliye Bakanlı
ğı
nca
belirlenecek miktar ve esaslar çerçevesinde ödeneceğini belirtmektedir.
1995 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 14. maddesinin sonunda, bu
sı
nı
rlama “diğer sağlı
k kurum ve kuruluş
ları
nda zorunlu hallere
münhası
r olmak üzere yapı
lacak tedaviler” için getirilmişve ilgili “yasa
kuralları
nda ...ilgililere hangi oran ve miktarlarda ödeme yapı
lacağı
na
iliş
kin Maliye Bakanı
na verilmişbir yetki bulunmadı
ğı
” için Anayasa
Mahkemesi’nce iptal edilmiş
tir.
Bu düzenleme ile de 657 sayı
lıDevlet MemurlarıYasası
, 506
sayı
lıSosyal Sigortalar Yasası
, 926 sayı
lıTürk SilahlıKuvvetleri
Personel Yasası
, 2802 sayı
lıHakim ve Savcı
lar Yasasıve 2914 sayı
lı
Üniversite Personel Yasası
’nda Sağlı
k ve Maliye Bakanları
na
tanı
nmamı
ş bir yetkinin Bütçe Yasasıile tanı
nmasıilgili yasalarda
değiş
iklik anlamı
na geldiği için, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. maddelerine ve
Bütçe ile bir ilgisi bulunmadı
ğı
için 161. maddesine aykı
rı
dı
r.
4 - 4139 Sayı
lı
Kanun’un 14. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Nedenleri
4139 sayı
lıYasa’nı
n 14. maddesinin 2. paragrafı
nı
n sonunda
Maliye Bakanı
na “Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandı
k, Vakı
f ve
Benzeri Teşekkülere Yapı
lacak Ödemeler” faaliyetinde yer alan
ödeneklerden “yapı
lacak yardı
mları
n yönlendirilmesine iliş
kin yeni ilkeleri
tespit” yetkisi verilmiş
tir.
14. maddenin 1. paragrafı
nda derneklere bu yardı
mı
n ödenmesi
için genel ve katma bütçeli kuruluş
lara çeş
itli yükümlülükler getirilmiş
,
ayrı
ca taksitlendirme yetkisi de tanı
nmı
ş; 2. paragrafı
n baş
ı
nda da,
14

Maliye Bakanı
na harcamaları
n belirlenen ilkeler doğrultusunda yapı
lı
p
yapı
lmadı
ğı
nı
inceleme yetkisi verilmiş
tir.
Buna karş
ı
n “yapı
lacak yardı
mı
n yönlendirilmesinde yeni ilkeler”
belirleme yetkisi; yasanı
n, dolayı
sı
yla yasa koyucunun bile
öngörmediği ve düzenlemediği bir kuralıkoyma yetkisinin devri
anlamı
na gelir ki, bu Anayasa’nı
n 6. ve 7. maddesine; ilgili yasalarda
öngörülmemişbir kuralı
n Bütçe Yasasıile getirilmesi açı
sı
ndan da
Anayasa’nı
n 161. maddesine aykı
rı
dı
r.
5 - 4139 Sayı
lı
Kanun’un 15. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Nedenleri
a) (a) bendinin Anayasa ‘ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n “Gayrimenkul Satı
ş ve Kira Bedelleri”
baş
lı
klı 15. maddesinin (a) bendinde, genel bütçeli dairelerin
kendilerine tahsis edilmiş taş
ı
nmazları
nı
n satı
ş bedelinin Maliye
Bakanı
nca belirlenecek ve Baş
bakanca uygun görülecek bölümünün,
ilgili kurumun bütçesine özel gelir ve ödenek olarak kaydedilmesine
olanak sağlanmaktaydı
.
İ
lk olarak, sözü edilen taş
ı
nmazlar, ilgili kuruluş
lara “tahsis edilmiş
”,
yani mülkiyeti bu kuruluş
lara değil, Hazine’ye ait taşı
nmazlardı
r. Bu
nedenle mülkiyeti kendilerine ait olmayan taş
ı
nmazlarısatamazlar,
gelirlerinden pay da alamazlar.
“Hazine birliği” ilkesi gereğince Hazine’ye ait taş
ı
nmazları
n
satı
ş
ı
ndan elde edilen gelirlerin Hazine bütçesi içinde yer almasıgerekir
ve Maliye bakanı
nca bu bütçe dı
ş
ı
na çı
karı
lı
p çeş
itli kurumlara
dağı
tı
lması
olanaksı
zdı
r.
Öte yandan, iptali istenen fı
krada satı
ş
tan elde edilecek gelirin,
Maliye Bakanı
nca belirlenecek ve Baş
bakanca uygun görülecek bir
bölümünün ilgili kuruluş
a verilmesi öngörülmektedir. Bu gelirin Hazine
bütçesi dı
ş
ı
na çı
karı
lması mümkün olsa bile, Bütçe Yasası
’nı
n
uygulanması
ndan sorumlu olan Maliye Bakanı
’dı
r. Bu nedenle bu
alanda Baş
bakana gelir ve gider bütçesinde yer almamı
şbir yetki
tanı
namaz.
Sonuç olarak, Hazine’ye kayı
tlıtaş
ı
nmazları
n satı
ş
ı
ndan mülkiyet
sahibi olmayan genel bütçeli idarelerin bu taş
ı
nmazları
n satı
şı
ndan pay
almaları
nıöngören düzenleme bütçe kanunu ile yapı
labilecek bir
düzenleme olmadı
ğıiçin Anayasa’nı
n, 87., 88., 89. ve 161. maddesine,
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bu konuda Baş
bakan’a yetki verdiği için Anayasa’nı
n 6. ve 7.
maddelerine aykı
rı
dı
r.
b) (b) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 15. maddesinin (b) bendinde, katma bütçeli
idarelerin maliki olduklarıtaşı
nmazları
n satı
şıya da bu taş
ı
nmazlar
üzerinde ayni olmayan bir hak kurulması durumunda, Maliye
Bakanı
na, bu bedelin yüzde ellisinden az olamamak koşuluyla Maliye
Bakanı
nı
nca belirlenecek ve Baş
bakanca uygun görülecek bölümünün
ilgili idarenin Maliye Bakanlı
ğıile ortaklaş
a belirleyeceği hizmetlerde
kullanı
lmak üzere özel gelir ve ödenek kaydetme yetkisi tanı
nmaktadı
r.
Maddenin (a) bendinde, mülkiyeti Hazineye ait “tahsisli”
taş
ı
nmazları
n satı
ş
ı
ndan genel bütçeli idarelere pay verilirken, bu kez
katma bütçeli dairelerin mülkiyetindeki taşı
nmazları
n satı
ş veya
kiralanmaları
ndan elde edilen gelirin bir bölümüne Maliye Bakanlı
ğı
nca
el konulmaktadı
r.
Oysa bunlar hem özel yasalar ile belirlenmişalanlardı
r, hem de
bu kez (a) bendindeki düzenlemenin tam tersine mülkiyeti bu kuruluş
ları
n
kendilerine ait taşı
nmazlardı
r.
Örneğin, ormanlı
k alanlarda irtifak hakkıvb gibi ayni olmayan
hak kurulmasıkendi yasası
nda özel olarak düzenlenmişbir durumdur
ve gelirleri Orman Genel Müdürlüğünündür. Örnekler artı
rı
labilir.
Yapı
lan düzenleme, ilk anda gelirlerin dağı
lı
mı
nıöngördüğü için
bütçeyle ilgiliymişgibi bir izlenim verse de; genel nitelikteki yasalarda
değ
iş
iklik öngördüğü için, Anayasa’nı
n 87., 88., 89, maddelerine ve
bütçe yasaları
nda bütçe ile ilgili olmayan konulara yer verilemeyeceği
ilkesini getiren Anayasa’nı
n 161. maddesine aykı
rı
dı
r.
c) (c) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lı Yasa’nı
n (c) bendi, irtifak hakkı verilen özel
iskelelerden alı
nan nisbi kira bedellerini düzenlemektedir.
Buna göre gelirler bütçeye özel gelir kaydedilecek, ama özel
ödenekler olarak Maliye Bakanlı
ğıile Denizcilik Müsteş
arlı
ğı
arası
nda yarı
yarı
ya paylaş
ı
lacaktı
r.
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Kamu hukukumuzda, irtifak hakkı kurularak
işletilmesini mümkün kı
lan bir düzenleme yoktur.

özel

iskele

14.4.1341 tarih ve 618 sayı
lı Limanlar Kanunu’nun 4.
maddesinde “Liman Reisliğinden izin alı
nmadı
kça deniz kı
yı
ları
nda,
iskele, rı
htı
m, kı
zak, kayı
khane, tamirhane, fabrika, gazino, depo,
mağaza ve umumi deniz hamamları
nı
n yapı
lama” yacağı
na iliş
kin bir
yasak vardı
r. Ancak, daha sonra bu maddenin, “izin” ile özel iskelelerin
kurulabileceği biçiminde yorumlandı
ğıve yöntem olarak da “irtifak
hakkı
” verme biçiminin geliş
tirildiği anlaşı
lmaktadı
r.
Bir yasal temele dayanmayan özel iskeleler, halen Denizcilik
Müsteş
arlı
ğı
nı
n teknik kontrol ve diğer koş
ullara uygunluk ş
artı
yla izin
vermesi, Maliye Bakanlı
ğ
ıMilli Emlak Genel Müdürlüğünün de “irtifak
hakkı
” tesis etmesi ş
eklinde uygulanmaktadı
r. Ancak, bu iskeleler, aynı
zamanda “yükleme-boşaltma”, dolayı
sı
yla ithalat ve ihracat da yapmakta
ve “gümrük” işlevi de görmektedirler.
Bilindiği gibi Bütçe Kanunu’na, bütçe dı
ş
ı
nda hükümler
konulamaz. Ancak, bu bent ile özel bir düzenleme getirilerek yasalarda
bile olmayan bir uygulamaya yasallı
k kazandı
rı
lmaktadı
r.
Aynıhüküm geçen yı
l da Bütçe Kanunu’nda yer almı
ş, ancak
buna ilişkin bir aykı
rı
lı
k itirazıyapı
lmadı
ğıiçin Anayasa Mahkemesi
tarafı
ndan konu karara bağ
lanmamı
ş
tı
r.
Sonuç itibariyle, 4139 sayı
lıYasa’nı
n 15. maddesinin (c) bendi
yasalarda olmayan bir hükmü Bütçe Yasasıile getirdiği için Anayasa’nı
n
87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r.
6- 4139 Sayı
lıKanun’un 29. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k
Nedenleri
4139 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesi, Türk Telekom A. Ş., DSİ
Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, DHMİ
, Tekel ve DMO Genel Müdürlüğü
aylı
k gayri safi hası
latları
nı
n kurumuna göre değiş
en oranlarda bütçeye
gelir yazı
lması
nıöngörmekte, üstelik geriye dönük olarak Ocak-Nisan
1996 dönemini de kapsayan bir düzenleme getirmektedir.
Bilindiğ
i gibi yukarı
da adı geçen kuruluş
lardan Türk
Telekominikasyon A.Ş. 4000 sayı
lıYasa ile kurulmuşbir kamu iktisadi
kuruluş
u; DSİGenel Müdürlüğü 6200 sayı
lıYasa ile kurulmuşEnerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı
’na bağlıbir genel müdürlük; TEDAŞ3974
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sayı
lıYasa ile kurulmuşbir anonim şirket; DHMİGenel Müdürlüğü, 233
sayı
lıKHK kapsamı
nda Ulaştı
rma Bakanlı
ğıile ilgili bir iktisadi devlet
teşekkülü; TEKEL, 2929 sayı
lıYasa ile son yapı
sı
na kavuş
muş
, 233
sayı
lıKHK kapsamı
nda bir kamu iktisadi kuruluş
u (Kİ
K), DMO da 233
sayı
lı
KHK kapsamı
nda bir iktisadıdevlet teş
ebbüsüdür.
Bu 6 kuruluşun gelir ve giderleri ile bunları
n kullanı
mı
, özel
yasaları
nda düzenlenmiş
tir. 4139 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesi ile yapı
lan
düzenleme bütçe yasasıile yapı
lamayacak türde bir düzenlemedir.
Böylesi bir düzenleme ancak sözügeçen kuruluş
ları
n kendi yasaları
nda
teker teker yapı
lacak düzenlemeler ile gerçekleş
tirilebilir.
Bu nedenle düzenleme, kurumları
n özel yasaları
nda değişiklik
anlamı
na geldiği için Anayasa’nı
n 87., 88., 89 maddelerine aykı
rı
dı
r.
Bu durumdan daha önemli olan, getirilen düzenlemenin
doğrudan bir “vergi” niteliğinde olması
dı
r. Bu tür düzenlemeler
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde “ciro vergisi” olarak adlandı
rı
lı
r ve
uygulanı
r. Bu nedenle madde, doğrudan yeni “vergi konulması
”
anlamı
na gelmektedir.
Bilindiği gibi Bütçe Yasası ile vergi konulamaz. Çünkü,
Anayasa’mn 73. maddesine göre, “vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülükler yasa ile konulur, değiş
tirilir veya kaldı
rı
lı
r” ve Anayasa
Mahkemesi’nin daha önceki kararları
nda (18 Nisan 1996 gün ve 22615
sayı
lıResmi Gazete S.54, paragraf 4) belirtildiği gibi Bütçe Yasası
“Anayasa’nı
n öngördüğü türde yasalardan” değildir. “Anayasa genel
nitelikteki diğer yasaları
göstermiş
tir”.
Sonuç olarak 4139 sayı
lıYasa’nı
n 29. maddesi, Anayasa’nı
n 73.,
87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r.
7 - 4139 Sayı
lıKanun’un 30. Maddesinin Anayasa Aykı
rı
lı
k
Nedenleri
4139 sayı
lıKanun’un 30. maddesinde yapı
lan düzenleme ile,
genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlıdöner
sermaye iş
letmelerinin aylı
k gayri safi hası
latı
nı
n yüzde on’unun genel
bütçeye irad kaydedilmesi öngörülmüşve gerektiğinde bu oranı
n yüzde
otuz’a kadar yükseltilmesi ve geçmişcari yı
l kârları
nı
n Hazine’ye
yatı
rı
lması
için Maliye Bakanı
na yetki verilmiş
tir.
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Bu düzenleme, pek çok yasayıdeğiş
tirmektedir. Çünkü, döner
sermayeli devlet iş
letmeleri, idarelerin kendi kuruluşyasaları
ndaki özel
kurallarla kurulabilir. Kuruluşyasaları
nda döner sermayenin kurulması
,
idaresi ve yı
l sonu kârları
nı
n nası
l kullanı
lacağıayrı
ntı
lıbiçimde
düzenlenmiş
tir. 2547 sayı
lıYüksek Öğretim Yasası
’nı
n 58. maddesine
göre kurulan üniversitelere bağlıdöner sermaye iş
letmeleri bu konudaki
örneklerden biridir.
4139 sayı
lı Yasa’nı
n 30. maddesiyle getirilen
Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r.

düzenleme

Bu aykı
rı
lı
ğı
n yanı
sı
ra getirilen, Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan
iptal edilen 4061 sayı
lı
Kanun’un 32. maddesinin bir sayıdeğiş
ikliği ve bir
de sözcük eklenmesi dı
ş
ı
nda aynı
sı
dı
r.
1. paragrafta, daha önce iptal edilen maddede Maliye B akanı
na
yüzde 35’e kadar tanı
nan artı
rma yetkisi, bu kez yüzde 30’a indirilmiş
; 4.
paragraftaki kapatma yetkisine “birleş
tirme” de eklenmiş
tir.
30. madde ile getirilen düzenlemenin teknik, içerik ve kapsam
bakı
mı
ndan da aynıolan 4061 sayı
lıYasa’daki biçimi, Anayasa
Mahkemesi’nin 1995/2 E., 1995/12 K. sayı
lı
, 13.6.1995 tarihli kararı
yla
iptal edilmiş
tir.
Ayrı
ca, bu maddenin ilk üç paragrafı
ndaki düzenleme; 4061 sayı
lı
Yasa’dan önce, 3690 sayı
lı1991 Mali Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n 30.
maddesinde de yer almı
şve o zaman da Anayasa Mahkemesi’nin
30.1.1992 günlü, 1991/8 E., 1992/5 K. sayı
lı
kararı
yla iptal edilmiş
tir.
Bu, aynı konuda iki iptal kararı
na karş
ı
n yapı
lan üçüncü
düzenlemedir.
Bu nedenle, 4139 sayı
lıYasa’nı
n 30. maddesi Anayasa’nı
n
153/son maddesine, 2. maddedeki “hukuk devleti” ilkesine ve 11.
maddedeki Anayasa’nı
n bağlayı
cıve üstünlüğü ilkesine aykı
rı
dı
r.
8- 4139 Sayı
lı
Kanun’un 31. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Nedenleri
1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 31. maddesinin 1. bendinde
kanun veya KHK ile kurulmuşbulunan ve değiş
ik konu ve alanları
kapsayan fonları
n her türlü gelirlerinin Merkez bankası
nda, Hazine
Müsteş
arlı
ğıadı
na açı
lacak bir hesapta toplanmasıöngörülmektedir.
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Bu fonları
n her biri ayrıbir yasa veya KHK ile kurulmuştur ve bu
metinlerde gelirleri, gelirlerin sarf yerleri ve hesap açacaklarıbanka ya da
bankalar gösterilmiş
tir.
İ
ptali istenen madde, çeş
itli yasalarla veya KHK’lerle kurulan
fonları
n kuruluşstatülerini değiş
tirmektedir.
Bu nedenlerle Anayasa’nı
n, 87., 88., 89. ve 161. maddesine
aykı
rı
dı
r.
Bu aykı
rı
lı
kları
n yanı
sı
ra, 4139 sayı
lıKanun’un 31. maddesi, 4061
sayı
lıKanun’un 33. maddesinin yinelenmesidir. 4061 sayı
lı1995 Mali Yı
lı
Bütçe Kanunu’ndaki aynıhüküm, maddenin baş
ı
ndaki “Kanun ve kanun
hükmünde kararname ile kurulan fonlar yönünden” Anayasa
Mahkemesi’nin 1995/2 E., 1995/12 K. sayı
lı
, 13.6.1995 tarihli kararı
yla
iptal edilmiş
tir.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde “fonları
n gelirlerinin
toplanması
na ve giderlerinin yapı
lması
na iliş
kin kuruluşyasaları
nda
yer alan kuralları
nı
n yerine uygulamak üzere gerektiğinde esas ve
usuller saptamaya Hazine ‘nin bağlıolduğu Bakanıile Maliye
Bakanı
(ı
n) yetkilendirdiği” belirtilmiş
; “Yasa ve KHK’lerle kurulan
fonları
n gelirleri ve giderlerine iliş
kin ayrı
ntı
lıdüzenlemeler kuruluş
yasaları
nda gösterilmiştir. Bu konularda yapı
lacak değişiklik aynıesas
ve usullere göre çı
karı
lacak yasalarla mümkündür. Yasa konusu olacak
bu konuları
n bütçe yasaları
yla düzenlenmesi Anayasa’nı
n 161.
maddesinde belirtilen ‘Bütçe Kanununa; bütçe ile ilgili hükümler
dı
ş
ı
nda hiçbir hüküm konulamaz.’ ilkesiyle bağdaş
maz. “ denmiştir.
Anayasa Mahkemesi’ne göre; bu düzenleme ile “Yasa ve
Kanun Hükmünde Kararnameye dayanı
larak kurulmuşolan fonları
n
yasaları
nda değiş
iklikler yapı
lmaktadı
r. Buna göre, Anayasa’nı
n 87.,
88. ve 89. maddelerine, bütçeyle ilgisi olmamasınedeniyle de 161.
maddeye aykı
rıolan 33. maddenin “Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnameyle kurulmuşfonlar” yönünden iptali gerekir. “
4139 sayı
lı1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 31. maddesi ile,
4061 sayı
lı 1995 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun iptal edilen 33.
maddesinin, “kanun ve kanun hükmünde kararname ile kurulan fonlar”
açı
sı
ndan tanı
dı
ğıyetkilerde bir değişiklik olmamı
ştı
r.
Anayasa Mahkemesi’nce daha önce Anayasa’ya aykı
rıbulunarak
iptal edilen bir hükmü yeniden yasalaş
tı
rı
lan 31. maddenin başı
ndaki
20

“Kanun ve kanun hükmünde kararname” ibaresi, Anayasa’nı
n 153/son,
2. ve 11. maddelerine aykı
rı
dı
r.
b) 6. bendin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
31. maddenin 6. bendinde “kanı
m ve kanun hükmünde
kararname ile kurulan fonlar hariç olmak üzere, Bakanlar Kurulu
kararı
, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuşfonlardan aynıhizmeti
görenleri birleştirme veya amacı
na kaynak yaratmayanlar ile kaynak
yaratmakla birlikte hizmet alanıdaralmı
ş olanları
n, ilgili bakanı
n
görüşü, Maliye Bakanıile Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu
Bakanı
n ortak teklifi ile Baş
bakan’ı
n onayıile tasfiye edilebileceği”
belirtilmiştir.
Bu ifadeden, “Bakanlar Kurulu kararı
” ile kurulmuşfonları
n da
üç bakanı
n teklifi ve Başbakan’ı
n onayıile tasfiye edilebileceği
anlaş
ı
lmaktadı
r. “Yöntemde paralellik ilkesi” gereğince, bu fonları
n
ancak Bakanlar Kurulu kararnamesi ile tasfiyesi mümkündür. Bu
nedenle, 6. benddeki “Bakanlar Kurulu kararı
” ifadesinin Anayasa’nı
n
hukuk devletini düzenleyen 2. maddesi, hiçbir kiş
inin kaynağı
nı
Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağı
nıdüzenleyen
6. maddesi ve yürütme yetki ve görevinin Cumhurbaş
kanıve Bakanlar
kurulu tarafı
ndan kullanı
lacağı
nıdüzenleyen 8. maddesi gereğince iptali
istenmektedir.
c) 7. bendin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
31. maddenin 7. bendi, fonları
n özel yasaları
ndan yer alan ve 31.
maddeye aykı
rıolan hükümlerinin 1996 mali yı
lı
nda uygulanmayacağı
nı
belirtmektedir.
Bu ifade, birden çok yasada değiş
iklik anlamı
na gelmektedir.
Yapı
lan düzenleme doğrudan bütçe uygulamasıile ilgili olsa bile bu tür
düzenlemelerin ilgili yasalarda yapı
lması
gerekir.
Bu nedenlerle Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine
aykı
rı
dı
r.
9 - 4 1 3 9 S ayı
lıKanun’un 35. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k
Nedenleri
a) (d) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
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1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 35. maddesinin (d) bendinde
konsolide dı
şdevlet borçları
yla ilgili kredi anlaşmaları
nda öngörülen
bütün ödeme ve işlemlerin her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna
olduğ
u belirtilmektedir.
Daha önce 29. maddenin iptal isteminde de belirtildiği gibi,
Anayasa’nı
n 73. maddesi gereği vergi, resim, harç ve benzer mali
yükümlülükler, kanunla konabilir, değiş
tirilebilir veya kaldı
rı
labilir.
İ
ptali istenen bend, ancak yasalar ile yapı
labilecek bir düzenlemeyi
Bütçe yasasıile yaptı
ğıiçin Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine, Anayasa Mahkemesi kararlarıgereğince bütçe yasasıbu
nitelikte bir yasa olmadı
ğıiçin de Anayasa’nı
n 73. maddesine aykı
rı
dı
r.
10 - 4139 Sayı
lıKanun’un 48. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k
Nedenleri
a) 48. maddenin (c) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 48. maddenin (c) bendi ile 4061 sayı
lı
Kanun’un 50. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 1995/2 E., 1995/12
K. sayı
lı
, 13.6.1995 tarihli kararı
yla iptal edilen (c) bendi değiş
ik ifade
biçimleriyle aynı
konuyu düzenlemiş
tir.
Her iki maddede de, 657 sayı
lıDMK ya da diğer özel yasalar
çerçevesinde
okutulanları
n
“zorunlu
hizmet”
yükümlülüğü
kaldı
rı
lmaktadı
r.
Hükmün kendisinden de kolayca anlaşı
lacağıgibi, bunlar ayrı
yasalarla getirilmiş yükümlülükler olduklarıiçin kendi yasaları
nda
yapı
lacak düzenlemelerle değiş
tirilmelerini gerektir ve bütçe ile ilgileri de
yoktur.
Nitekim Anayasa Mahkemesi 13.6.1995 gün ve 1995/2 E.; 1995/12
K. sayı
lıiptal kararı
nda, aynıgerekçe ile düzenlemeyi Anayasa’nı
n 87.,
88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
bularak iptal etmiştir.
Bu karara karş
ı
n, amaç bakı
mı
ndan özdeş, teknik, içerik ve
kapsam bakı
mı
ndan aynı olan hüküm, Anayasa’nı
n 153/son
maddesine, 2. maddedeki “Hukuk devleti” ilkesine ve Anayasa’nı
n 11.
maddesine aykı
rı
dı
r.
b - 48. maddenin (e) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
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4139 sayı
lıYasa’nı
n 48. maddesinin (e) bendi, 4061 sayı
lı
Yasa’nı
n 50. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 1995/2 E., 1995/12
K. sayı
lı
, 13.6.1995 tarihli kararı
yla iptal edilen (e) bendi ile sözcüğ
ü
sözcüğüne aynı
dı
r.
Aynıdüzenleme daha önce 1991 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nda da
yer aldı
ğıve Anayasa Mahkemesi’nin 30.1.1992 gün ve 1991/8 E.,
1992/5 K. sayı
lıkararı
yla iptal edildiği için, Anayasa’nı
n 153. maddesine
aykı
rı
lı
k nedeniyle ikinci kez iptal edilmiş
tir.
Bu defa, üçüncü kez yasama organıtarafı
ndan kabul edilmiş
tir.
Anayasa Mahkemesi’nce daha önce iki kez iptal edilen madde,
Anayasa’nı
n 153/son maddesine, 2. maddedeki “Hukuk devleti” ilkesine
ve Anayasa’nı
n 11. maddesine aykı
rı
dı
r.
c - 48. maddenin (f) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 48. maddesinin (f) bendi de, daha önce 1991
ve 1995 MalıYı
lıBütçe Kanunları
nda yer alı
p, Anayasa Mahkemesi’nin
yukarı
da belirtilen kararları
yla ı
kı
kez iptal edilen hükmün aynı
sı
nıyeniden
getirmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nce daha önce iki kez iptal edilen madde,
Anayasa’nı
n 153/son maddesine, 2. maddedeki “Hukuk devleti” ilkesine
ve Anayasa’nı
n 11. maddesine aykı
rı
dı
r.
11 - 4139 Sayı
lıYasa’nı
n 60. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k
Nedenleri
4139 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesi, yüksek öğrenim sı
rası
nda
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, 1996 yı
lı
ndan
başlayarak kredi alan öğrencilere uygulanacak faizlerin hesaplanma
yöntemini düzenlemekte, geri ödeme koş
ulları
nı
, istisnaları
nı
belirlemekte, getirdiği koşulları
n uygulanması
nıdaha önceki hüküm
Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal edildiği için 1995 yı
lıbaş
ı
na kadar
götürmektedir.
Aynıamaca yönelik bir düzenleme, bir önceki yı
l 4061 sayı
lı
Kanun’un 66. maddesi ile de yapı
lmı
ş
, ancak Anayasa Mahkemesi
Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rıbulunarak iptal
edilmiş
tir.
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4139 sayı
lıYasa’nı
n 60. maddesi, hem aynımaddeler açı
sı
ndan,
hem de Anayasa’nı
n 153/son, 2. maddesindeki yasaları
n Anayasa’ya
aykı
rı
lı
olamayacağıkuralıaçı
sı
ndan Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
12 - 4139 Sayı
lıKanun’un 65. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k
Nedenleri
1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun 65. maddesi, 3065 sayı
lıKatma
Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 5. maddesiyle 10 yı
llı
k bir süre için
çalı
ş
tı
rı
lmasıöngörülen geçici personeli kapsamakta ve sözkonusu yasada
değiş
iklik niteliği taşı
maktadı
r. 4061 sayı
lı1995 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun
aynı personelin durumunu düzenleyen 55. maddesi, Anayasa
Mahkemesi’nce iptal edilmiş
tir.
Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilen yasa
metninde, sözleş
meli olarak çalı
ş
tı
rı
lan ve 1994 sonunda görevleri
bitmesine karş
ı
n 1995 sonuna kadar aynıesas ve usullerle çalı
şmaya
devam etmeleri öngörülen personelin; yeni düzenlemeden bir bölümünün
kadroya geçirildiği anlaşı
lmakta, henüz kadroya geçirilmeyenlerin de boş
kadrolara atanacaklarıbelirtilmektedir.
Oysa, bu personel katma değer vergisinin hazı
rlı
k ve
uygulanması
na yönelik çalı
ş
malarda yeterli görülen 10 yı
llı
k süre ı
çm
istihdam edilmişlerdir ve bu amaçla kurulan “fon”un süresinin 1994’te
dolması
yla çalı
ş
ma süreleri bitmiş
tir.
Anayasa Mahkemesi, belirtilen kararı
nda sözkonusu personelin
çalı
ş
tı
rı
lması konusunda Maliye Bakanlı
ğı
’na yetki verilmesini
Anayasa’ya aykı
rıbulmuş
tur. Bu bakı
mdan düzenlemenin, yetkilendirme
açı
sı
ndan iptal edilen düzenlemeden bir farkıyoktur ve bu nedenle de
Anayasa’nı
n 153/son maddesine, 2. maddedeki hukuk devleti ilkesine ve 11.
maddesineaykı
rı
dı
r.
Ancak, düzenleme, Anayasa’nı
n “eş
itlik” ilkesine de aykı
rı
dı
r.
Çünkü, madde geçici olarak çalı
ş
tı
rı
ldı
ğı belirtilen “sözleş
meli”
personelden, hâlâ kadro alamamı
şolanları
n “boşkadrolara atanması
nı
”
öngörmekte ve tarih sı
nı
rıda getirmektedir.
Oysa, bilindiği gibi, kamuda “sözleş
meli” olarak çalı
ş
an tek “geçici”
personel, Katma Değ
er Kanunun geçici 5. maddesi uyarı
nca çalı
ş
tı
rı
lanlar
değildir.
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Gerek Kİ
T’lerde, gerekse 657 sayı
lıYasa’nı
n 4 (b) maddesi
uyarı
nca kamu kuruluş
ları
nda çalı
ş
an ve sayı
sıon binlerle ifade edilen
“sözleş
meli personel” ile, kamu iş
yerlerinde çalı
ş
an binlerce “geçici” çalı
ş
an
vardı
r.
Düzenleme, Anayasa’nı
n 161. maddesi ve bu konuda daha önce bir
iptal kararıverildiğ
i için 153. maddesi yanı
nda, ası
l Anayasa’nı
n 10.
maddesindeki “eş
itlik” ilkesine aykı
rı
dı
r.
Kamuda onbinlerce “sözleşmeli” “geçici” personele tanı
nmayan
kadroya geçme hakkı
nı
n; görev süreleri 1994 sonunda bitmiş
, kadroya
geçirilmeleri bile hukuka aykı
rıküçük bir azı
nlı
ğa tanı
nması
nı
n “eş
itlik”
ilkesiyle bağdaş
tı
rı
lması
mümkün değildir.
Sonuç olarak düzenleme, Anayasa’nı
n 153/son, 2., 10. ve 11.
maddelerine aykı
rı
dı
r.
13 - 4139 Sayı
lıKanun’un 68. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k
Nedenleri
a) (b) bendinin 3. alt bendinin Anayasa ‘ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 68. maddesinin (b) bendinin 3. alt bendi,
1918 sayı
lıKaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibi Hakkı
nda Yasa’nı
n 60.
maddesinin 6. bendinin (a/1) alt bendinde muhbir ve müsadirler için
belirlenen oranıdeğiştirmektedir.
Aynıhüküm 1991 Mali Yı
lıBütçe Yasasıile 1995 Mali Yı
lıBütçe
Yasası
’na da konulmuşve ilkinde Anayasa’nı
n 87., 88. 89. ve 161.;
ikincisinde 153. maddesine aykı
rı
lı
ktan iptal edilmiş
tir.
Üçüncü kez getirilen hüküm, Anayasa’nı
n 153/son maddesine,
2. maddedeki “Hukuk devleti” ilkesine ve Anayasa’nı
n 11. maddesine
aykı
rı
dı
r.
b) 68. maddenin (c) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 68. maddesinin (c) bendi; 2.2.1981 gün ve
2380 sayı
lıYasa’nı
n 3239 sayı
lıYasayla değiş
ik 1. maddesi uyarı
nca
genel bütçe vergi gelirleri tahsilatıtoplamıüzerinden belediyeler ve il
özel idarelerine ayrı
lacak payları
n hesaplanmasıve dağı
tı
mı
nda, aynı
Yasa’nı
n 3239 sayı
lıYasa’nı
n 131. maddesiyle değişik geçici 3.
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maddesinde 1986 yı
lıiçin belirlenen oranları
n 1996 yı
lı
nda da
uygulanması
na devam edileceğini belirtmektedir.
Aynıhüküm 1991 Mali Yı
lıBütçe Yasasıile 1995 Mali Yı
lıBütçe
Yasası
’na da konulmuşve ilkinde Anayasa’nı
n 87., 88. 89. ve 161.;
ikincisinde 153. maddesine aykı
rı
lı
ktan iptal edilmiştir.
Üçüncü kez getirilen hüküm, Anayasa’nı
n 153/son maddesine,
2. maddedeki “Hukuk devleti” ilkesine ve Anayasa’nı
n 11. maddesine
aykı
rı
dı
r.
c) 68. maddenin (d) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 68. maddesinin (d) bendinde; 2.2.1981 gün
ve 2380 sayı
lıYasa’nı
n değiş
ik 1. maddesinde belirtilen payları
n
dağı
tı
mı
na iliş
kin esasları
n 1996 yı
lı
nda uygulanmayacağı
nı
, bunun
yerine payları
n, onda dokuzunun belediyelerin nüfusuna, geriye
kalanı
nı
n da belirlenen ilkelere göre İ
çişleri, Maliye ve Bayı
ndı
rlı
k
İ
skan Bakanlı
kları
nca belirlenecek ve Baş
bakanlı
kça uygun görülecek
ilkelere göre yapı
lacağı
belirtilmiş
tir.
Aynıhüküm 1991 Mali Yı
lıBütçe Yasasıile 1995 Mali Yı
lıBütçe
Yasası
’na da konulmuşve ilkinde Anayasa’nı
n 87., 88. 89. ve 161.;
ikincisinde 153. maddesine aykı
rı
lı
ktan iptal edilmiş
tir.
Üçüncü kez getirilen hüküm, Anayasa’nı
n 153/son maddesine,
2. maddedeki “Hukuk devleti” ilkesine ve Anayasa’nı
n 11. maddesine
aykı
rı
dı
r.
d) 68. maddenin (e) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 68. maddesinin (e) bendi; “24.3.1988 gün
ve 3418 sayı
lıKanunun 18.5.1989 tarih ve 3558 sayı
lıYasayla değiş
ik
39. maddesinin (a) bendinin”, Baş
bakanlı
ğa ayrı
lan yüzde 16’lı
k payı
n
bölüş
ümüne iliş
kin hükmü değiş
tirmekte ve Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü ile Sosyal ve Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü bütçelerine “özel gelir” ve “özel tertipler”e ödenek
kaydedilmesini öngörmektedir.
1995 Mali Yı
lıBütçe Yasası
nda da bu düzenleme getirilmiş
,
ancak Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş
tir.
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İ
kinci kez getirilen hüküm, Anayasa’nı
n 153/son maddesine, 2.
maddedeki “Hukuk devleti” ilkesine ve Anayasa’nı
n 11. maddesine
aykı
rı
dı
r.
e) 68. maddenin (f) bendinin 1. alt bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nm 68. maddesinin (f) bendinin 1. alt bendi;
“29.8.1977 tarih ve 2108 sayı
lıMuhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik
Kanunun 2. maddesi”nin 1996 malı yı
lı
nda uygulanmayacağı
nı
belirtmektedir.
Aynıhüküm 1995 Mali Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n 72 maddesinin (j)
bendinin 2. alt bendine de konulmuş, ancak 2108 sayı
lıYasa’da
değişiklik içerdiği için Anayasa’nı
n 87., 88. 89. ve 161. maddesine
aykı
rı
lı
ktan iptal edilmiş
tir.
İ
kinci kez getirilen hüküm, Anayasa’nı
n 153/son maddesine, 2.
maddedeki “Hukuk devleti” ilkesine ve Anayasa’nı
n 11. maddesine
aykı
rı
dı
r.
f) 68. maddenin (f) bendinin 6. alt bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 68. maddesinin (f) bendinin 6. alt bendi;
“10.2.1954 tarih ve 6245 sayı
lıHarcı
rah Kanunun 27. maddesine bağlı
(1)
sayı
lı cetvelin
‘Açı
klama’
bölümünün
1.
bend”inin
uygulanmayacağı
; kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat
edebileceği konusundaki esas ve usullerin Maliye Bakanlı
ğı
’nca
belirleneceğini belirtmektedir.
“İ
fade” açı
sı
ndan da tüm dil ve yazı
m kuralları
na “aykı
rı
” olan bu
hüküm, 1995 Mali Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n 72 maddesinin (j) bendinin 9.
alt bendine de konulmuş, ancak 6245 sayı
lıYasa’da değişiklik içerdiği
için Anayasa’nı
n 87., 88. 89. ve 161. maddesine aykı
rı
lı
ktan iptal
edilmiş
tir.
İ
kinci kez getirilen hüküm, Anayasa’nı
n 153/son maddesine, 2.
maddedeki “Hukuk devleti” ilkesine ve Anayasa’nı
n 11. maddesine
aykı
rı
dı
r.
g) 68. maddenin (h) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 68. maddesinin (h) bendi; “1996 mali yı
lı
baş
ı
ndan itibaren öğrenim kredisi almaya başlayacak öğrenciler için
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351 sayı
lıYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 15.
maddesinin 1. fı
krasıile 16. maddesinin 1., 2., ve 3. fı
kraları
nı
n ve 18.
maddesi”nin 1996 mali yı
lı
nda uygulanmayacağı
nıbelirtmektedir.
Bu düzenleme, 4139 sayı
lıYasanı
n 60. maddesiyle yüksek
öğrenim kredilerine getirilen düzenlemeye koş
ut bir düzenlemedir.
Ancak uygulanmayacağıbelirtilen hükümler, kredilerden faiz
alı
nmamasıile ödeme süresi vb düzenlemelere iliş
kindir ve doğrudan
bütçe ile ilgili olmayan bir yasada değiş
iklik anlamıtaş
ı
maktadı
r. Aynı
hüküm, 18. madde dı
ş
ı
nda 1995 Mali Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n 72
maddesinin (1) bendine de konulmuşve Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddesine aykı
rı
lı
ktan iptal edilmiş
tir.
İ
kinci kez getirilen hüküm, Anayasa’nı
n 153/son maddesine, 2.
maddedeki “Hukuk devleti” ilkesine ve Anayasa’nı
n 11. maddesine
aykı
rı
dı
r.
h) 68. maddenin (i) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 68. maddesinin (ı
) bendi; 1996 mali yı
lı
başı
ndan itibaren “9.11.1983 gün ve 2946 sayı
lıKamu Konutları
Kanunu’nun 6. maddesi”nin uygulanmayacağı
nı
belirtmektedir.
Adıgeçen madde, aynıyasanı
n 3. maddesinde belirtilen konutları
n
bakı
m, onarı
m ve yönetiminin Bakanlar Kurulunca çı
karı
lacak
yönetmelikte belirtilen esaslara göre, kurumları
nca yapı
lacağıve
bunun için gerekli ödeneğin her yı
l kurum bütçelerine konacağı
nı
belirtmektedir.
İ
ptali istenen bend, 2946 sayı
lıYasa’da değiş
iklik anlamı
na geldiği
için, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. maddelerine; bütçe ile ilgisi olmadı
ğıiçin
de 161. maddeye aykı
rı
dı
r.
i) 68. maddenin (j) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğ
ı
4139 sayı
lıYasa’nı
n 68. maddesinin (i) bendi; 1996 mali yı
lı
başı
ndan itibaren “3320 sayı
lıMemurlar ve İ
ş
çiler ile Bunları
n
Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mıYapı
lmasıHakkı
nda Kanunun 3.
maddesi “nin uygulanmayacağı
nıbelirtmektedir.
Aynıyasanı
n aradı
ğıkoş
ullarıtaş
ı
yanlara yapı
lacak yardı
m
miktarları
nıgösteren, bunları
n artı
rı
lmasıiçin Bakanlar Kurulu’na yetki
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veren, yardı
mla ilgili iş
lemlere KDV hariç her türlü vergi, resim ve harç
için istisna getiren ve ayrı
ca verilen yardı
mıödeyenlerin gelir ve
kurumlar vergisi matrahı
ndan indirileceğini belirten maddenin
yürürlükten kaldı
rı
lmasıanlamı
nıtaş
ı
yan bu düzenleme, ancak kendi
yasası
nda değişiklikle yapı
labilir. Bu nedenle iptali istenen bend, 3320
sayı
lıYasa’da değiş
iklik anlamı
na geldiği için, Anayasa’nı
n 87., 88., 89.
maddelerine, bütçe ile ilgisi olmadı
ğı
için de 161. maddeye aykı
rı
dı
r.
Yürürlüğ
ün Durdurulması
İ
stemi
Anayasa Mahkemesi’nin ilk kez 509 sayı
lıKHK hakkı
nda açı
lan
davada “yürürlüğün durdurulması
” kararıaldı
ğıve bugüne kadar Bütçe
Yasasıda dahil birçok davada bu kararıverdiğ
i bilinmektedir.
Bazımaddelerinin iptali istenen 4139 sayı
lıYasa, bir bütçe
yasası
dı
r. 4061 sayı
lı 1995 Mali Yı
lı Bütçe Kanunu’nun kimi
maddelerinin iptali istemiyle açı
lan davada da, Anayasa Mahkemesi,
bazımaddeler hakkı
nda “Yasa’nı
n uygulanması
ndan doğacak ve
sonradan giderilmesi güç ya da olanaksı
z durum ve zararları
n
önlenmesi ve iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmamasıiçin” yürürlüğün
durdurulması
kararıverilmiş
tir.
1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun iptali istenen hükümlerinin
bazı
sı(örneğin madde 29) uygulama dönemi dı
ş
ı
nda geçmiş
i de
kapsamak üzere vergi koymakta, bazı
ları
(68. maddenin (d) bendi 2380
sayı
lıYasa’da, (e) bendi 3418 sayı
lıYasa’da, (f) bendinin 1. alt bendi
2022 sayı
lıYasa’da) daha önce baş
ka biçimde uygulanan yasa
maddelerinde değiş
iklik yapmakta ve böylece ilgililer için Anayasa’ya
aykı
rıyeni yükümlülükler getirmekte, ayrı
ca birçok maddesi ile de
Maliye Bakanı
na ya da Başbakana yasalara ve Anayasa’ya aykı
rı
yetkiler
tanı
maktadı
r.
Bunları
n herbirinin uygulanmasıAnayasa’ya aykı
rıdurumlar
yaratmakla kalmayacak, iptal kararıResmî Gazete’de yayı
mlandı
ktan
sonra yürürlüğe gireceği için, telafisi mümkün olmayan zararlar
yaratacaktı
r.
Ayrı
ca, Plan ve Bütçe Komisyonu baş
kanıtarafı
ndan da, bu
maddelerin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıkabul edilmiş ve yeni bir yasal
düzenleme ile giderileceklerini açı
klamı
ştı
r. Bu hem bir itiraf, hem de bir
taahhüttür. Ancak yerine getirilememesi, bir hukuk devleti olan
Türkiye’de, hukuka aykı
rıuygulamaları
n yaygı
nlaş
masıve devlete
güvensizliğin artması
sonucunu doğuracaktı
r.
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Bunlara ek olarak iptali istenen düzenlemelerin çoğ
u, daha önce
Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan bir ya da birden çok kez iptal edilmiş
düzenlemelerdir.
Yukarı
da anlatı
lan neden ve gerekçelerle, 26 Nisan 1996 tarih
ve 22622 sayı
lıResmî Gazete’de yayı
nlanan, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
açı
k 4139 sayı
lı1996 Mali Yı
lıBütçe Kanunu’nun yürürlükte kalması
telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağıiçin dava esastan karara
bağ
lanana kadar iptali istenen,
a) 6. maddesinin son paragrafı
ndaki,
“İ
lgili kanunları
n öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen” ve
“bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkanları
nı
n durdurmaya”
ibareleri
b) 13. maddesi, c) 14. maddesi, d) 15. maddesinin (a), (b) ve (c)
bendleri, e) 29. maddesi, f) 30. maddesi, g) 31. maddesinin başı
ndaki
“kanun ve kanun hükmünde kararname” ile 6. benddeki “bakanlar kurulu
kararı
” ibareleri, 7. bendi, h) 48. maddesinin (c), (e), (f) bendleri, ı
) 60.
maddesi, i) 65. maddesi ,j) 68. maddesi; (b) bendinin 3. alt bendi (c)
bendi, (d) bendi, (e) bendi, (f) bendinin 1. ve 6. alt bendleri, (h), (i) ve (j)
bendleri hakkı
nda “yürürlüğün durdurulması karan” verilmesi
istenmektedir.
Sonuç Ve İ
stem
Sonuç olarak;
1- 4139 sayı
lıYasa’nı
n hakkı
nda; Anayasa’nı
n “Baş
langı
ç”ı
nı
n 3.
paragrafı
na, 2., 6., 7., 8., 10., 11, 67., 68., 69., 76. ve 80. maddelerine
aykı
rı olduğu, uygulanması telafisi mümkün olmayan zararlar
yaratacağıve ayrı
ca iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmamasıiçin dava
esastan karara bağlanı
ncaya kadar yürürlüğünün durdurulmasıkararı
verilmesini;
2- 4139 sayı
lı
Yasa’nı
n a) 6. maddesinin son paragrafı
ndaki, “İ
lgili
kanunları
n öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen” ve “bütçe
ödeneklerini kesmeye ve diğer imkanları
nı
durdurmaya” ibarelerinin b) 13.
maddesinin, c) 14. maddesinin, d) 15. maddesinin (a), (b) ve (c)
bendlerinin, e) 29. maddesinin, f) 30. maddesinin, g) 31. maddesinin
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baş
ı
ndaki “kanun ve kanun hükmünde kararname” ibaresinin 6. benddeki
“bakanlar kurulu kararı
” ibaresinin, 7. bendinin, h) 48. maddesinin (c),
(e), (f) bendlerinin, (i) 60. maddesinin, (i) 65. maddesinin, (j) 68.
maddesinin; (b) bendinin 3. alt bendinin (c) bendinin, (d) bendinin, (e)
bendinin, (f) bendinin 1. ve 6. alt bendlerinin, (h), (i) ve (j) bendlerinin iptali
istenen bölümlerde belirtilen biçimde Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 8., 10., 11.,
87., 88., 89., 153., 161. ve 162. maddesine aykı
rıolduğu için iptaline
karar verilmesini saygı
ları
mı
zla arz ederiz.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
1996 Malî Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n iptali istenen fı
kra, bend ve
ibareleri de içeren kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 6.- 1996 Mali Yı
lı
nda, genel bütçeye dahil dairelerle katma
bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluş
lar, bütçenin transfer tertibinden
yardı
m alan kuruluş
lar, belediyeler, belediyelere bağlıkuruluş
lar, özel
idareler, kamu iktisadi teş
ebbüsleri ile benzeri kuruluşlar, fonlar ve fonlara
tasarruf eden kuruluşlar, Maliye Bakanlı
ğıile Hazine Müsteşarlı
ğı
nca
tespit edilecek esaslar ve sürelerde,
a) Gelir tahminlerini,
b) Gider tahminlerini,
c) Mali tabloları
,
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumları
nı
,
İ
lgili mercilere vermek zorundadı
rlar.
Maliye Bakanımadde kapsamı
na giren idare, kuruluş
, teş
ebbüs ve
kurumlardan, her türlü mali iş
lemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap
durumları
nıalmaya; bu belge ve hesap durumlarıile borçlanma ve borç
ödeme imkânlarıüzerinde inceleme yaptı
rmaya, programları
na uygun
harcama yapmayan ve ilgili kanunları
n öngördüğü yükümlülükleri yerine
getirmeyen bilgi, belge ve hesap durumları
nıibraz etmeyen idare,
kuruluş, teş
ebbüs ve kurumları
n bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğ
er
imkânları
nıdurdurmaya, bütçe ödenekleri ileıdiğer imkânlarıen etkin
şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya, bu maksatla
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gerektiğ
inde ilgili kurum ve kuruluş
lardan alı
nan önlemlerin uygulanması
nı
istemeye yetkilidir.”
2- “MADDE 13.- Devlet memurlarıve diğer kamu görevlileri ile
bunları
n emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları
aile fertleri
dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, döner sermayeli
kuruluş
lara ait tedavi kurumları
nda yapı
lan tedavilerine ait ücretler, Sağlı
k
Bakanlı
ğı
nı
n görüş
ü üzerine Maliye Bakanlı
ğı
nca tespit edilecek miktarlar
ve esaslar çerçevesinde ödenir.”
3- “MADDE 14.- Genel ve katma bütçeli kuruluş
lar bütçelerindeki
«Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş
, Sandı
k, Vakı
f ve Benzeri Teş
ekküllere
Yapı
lacak ödemeler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları
yardı
mlarda; anı
lan kurumları
n bütçeden alacakları yardı
mlarla
gerçekleş
tirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan ve iş
programları
nıistemek, bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan
ile işprogramları
nı
n gerçekleş
tirme durumları
nıizlemekle yükümlüdürler.
Yardı
mlar yukarı
daki incelemelere bağ
lıolarak gerektiğinde taksitler halinde
yapı
labilir.
Harcamaları
n yukarı
daki esaslar doğ
rultusunda amacı
na uygun
olarak yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
nı incelemeye, yapı
lacak yardı
mları
n
yönlendirilmesine iliş
kin yeni ilkeleri tespite Maliye Bakanı
yetkilidir.”
4- “MADDE 15.- a) Genel bütçeli dairelerin (28.12.1960 tarih ve
189 sayı
lıKanun kapsamı
ndaki taş
ı
nmaz mallar hariç) kendilerine tahsis
edilmişgayri menkullerin satiş
ıhalinde satı
şbedelinin Maliye Bakanlı
ğı
nca
belirlenecek ve Baş
bakanca uygun görülecek kı
smı
nıilgili kuruluş
hizmetlerinde kullanı
lmak üzere özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye
Bakanıyetkilidir, önceki yı
lda harcanmayan miktarlar, cari yı
l bütçesine
devren gelir ve ödenek kaydedilebilir.
b) Katma bütçeli idarelerin maliki bulunduklan gayrimenkullerin
satı
ş
ıveya bu gayrimenküller üzerinde mülkiyetin gayrî aynî bir hak tesisi
halinde (vakı
f, dernek, birlik gibi kuruluş
lara yapı
lacak olanlar hariç) bedelin
%50’sinden az olmamak üzere Maliye Bakanlı
ğı
nca belirlenecek ve
Baş
bakanca uygun görülecek kı
smı
nı
, ilgili idarenin Maliye Bakanlı
ğıile
müş
tereken belirleyeceği hizmetlerinde kullanı
lmak üzere özel gelir ve
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkilidir, önceki yı
lda harcanmayan
miktarlar, cari yı
l bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilebilir.
Uygulamaya iliş
kin esas ve usuller Maliye Bakanlı
ğ
ı
nca belirlenir.
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c) İ
rtifak hakkıverilen özel iskelelerden alı
nan nispi kira bedelleri, bir
yandan bütçeye özel gelir, bir yandan da yarı
sıliman baş
kanlı
kları
hizmetlerini geliş
tirmek üzere Denizcilik Müsteş
arlı
ğıbütçesine, yarı
sıda
milli emlak hizmetlerini geliş
tirmek amacı
yla Maliye Bakanlı
ğıbütçesine
özel ödenek kaydolunur. Önceki yı
lda kullanı
lmayan ödenek cari yı
l
bütçesine devredilebilir.”
5- “MADDE 29.- Aylı
k gayri safi hâsı
lat tahakkukunu kapsamak kaydı
yla,
-Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin hisselerinin satı
ş
ıelde edilecek gelir
payı
na mahsup edilmek üzere mal ve hizmet satı
ş
ları(Katma Değ
er Vergisi
hariç) gayri safi hâsı
latı
nı
n %10’u,
-Devlet Su İ
şleri Genel Müdürlüğü tarafindan inş
a edilen hidroelektrik
santralleri ile bunlarla bağlantı
lıtesislerin; Türkiye Elektrik Üretim, İ
letim
Anonim Şirketine (TEAŞ) devrine iliş
kin gerekli yasal düzenleme yapı
lı
ncaya
kadar kullanı
m ve iş
letim bedellerine karş
ı
lı
k olmak üzere Türkiye Elektrik
Dağı
tı
m Anonim Şirketinin (TEDAŞ) mal ve hizmet satı
ş
ları(Katma Değ
er
Vergisi hariç, Elektrik ve HavagazıTüketim Vergisi ve TRT payı
dahil) gayri safi
hâsı
latı
nı
n %8’i,
-Devlet Hava Meydanlarıİ
ş
letmesi Genel Müdürlüğ
ünün mal ve hizmet
satı
ş
ları
gayri safi hâsı
latı
nı
n (Katma Değer Vergisi hariç) %20’si,
-Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İ
ş
letmeleri Genel Müdürlüğü
(Tekel)’nün mal ve hizmet satı
ş
ları(Katma Değer Vergisi ve Ek Vergi hariç)
aylı
k gayri safi hâsı
latı
nı
n %10’u,
-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)’nün mal ve hizmet
satı
ş
ları
(Katma Değer Vergisi hariç) ürün nevileri itibariyle gayri safi hâsı
latı
nı
n
%10’una kadarı
En geç takip eden ayı
n 20’sine kadar Maliye Bakanlı
ğıMerkez
Saymanlı
ğ
ı
na ödenir. Ödenen bu tutarlar bütçeye gelir yazı
lı
r.
Ocak-Nisan 1996 dönemine ait tutarlar dört eş
it taksitte ödenir. Bu
maddenin uygulanması
na iliş
kin esaslar Maliye Bakanı
nca belirlenir.”
6- “MADDE 30.- Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli
idarelere bağlıdöner sermayeli iş
letmelerin (işyurtlarıve benzeri kuruluş
lar
dahil) aylı
k gayri safi hâsı
latı
nı
n %10’u genel bütçeye irat kaydedilir. Bütçeye
gelir kaydedilecek oranıdöner sermayeler veya iş
letmeleri itibariyle %30’a
kadar yükseltmeye, geçmişve cari yı
l kârları
nıHazineye yatı
rtmaya Maliye
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Bakanıyetkilidir. Döner sermayeli iş
letmelerin aylı
k gayri safi hâsı
latıüzerinden
genel bütçeye aktarı
lacak miktarları
n ve yı
l sonu kârları
nı
n toplanması
na,
kaydı
na, raporlanması
na, bildirim ve ödeme sürelerinin tespitine iliş
kin hususlar
Maliye Bakanlı
ğ
ı
nca belirlenir. Yı
l sonu kârlarıve aylı
k gayri safi hâsı
latları
üzerinden genel bütçeye aktarı
lacak miktarlar zamanı
nda yatı
rı
lmadı
ğı
takdirde, 6183 sayı
lıKanundaki usullere göre yı
llı
k %12 zamlıolarak tahsil
edilir. Ancak hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve saymanları
ndan
yarıyarı
ya alı
nı
r. Maliye Bakanlı
ğı
nca verilmişek süreler için zam uygulanmaz.
Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlıdöner sermayeli
iş
letmelerden gerekli görülenlerin kapatı
lmaları
, birleş
tirilmeleri ve bunları
n
mevcutları
, hakları
, alacaklarıve borçları
nı
n tasfiyesi ile ilgili usul ve esaslan
belirlemeye ve bu konuda doğacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanı
yetkilidir. Genel ve katma bütçeli daire ve idarelere bağlıhastanelerin
döner sermayeli iş
letmelerin gayri safi hâsı
latı
ndan genel bütçeye aktarı
lacak
miktarı
n tespitinde %9 oranıesas alı
nı
r. Bu ş
ekilde hesaplanan tutarı
n
%30’u gayri safi hâsı
latı
n tahakkukunda, %70’i ise tahsilinde ödenir.”
7- “MADDE 31.- 1. Kanun, kanun hükmünde kararname, Bakanlar
Kurulu kararı
, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuşfonları
n her türlü
gelirleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınezdinde Hazine Müsteş
arlı
ğı
adı
na açı
lan müş
terek fon hesabı
na yatı
rı
lı
r. Müş
terek fon hesabı
na yatı
rı
lan
fon gelirlerinden fonları
n mevzuatı
nda öngörülen fonlararasıpay ve kesintiler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtarafindan yapı
lı
r. Yapı
lan kesintilerden
sonra kalan tutarlardan bütçe kapsamı
na alı
nan fonlara iliş
kin olanlarıgenel
bütçenin (B) iş
aretli cetveline gelir yazı
lı
r. Ancak, bu fonları
n gelirleri arası
nda
yer alan kredi anapara geri dönüş
leri, kredi faizleri, borçlanma ve satı
ş
hâsı
latıile üniversite araş
tı
rma fonları
nı
n döner sermayeden aldı
kları
paylar
ile her türlü araş
tı
rma projesinden elde ettikleri gelirler bütçenin (B) iş
aretli
cetveline gelir kaydedilmeden doğrudan müşterek fon hesabı
ndan ilgili
fonun gider hesabı
na aktarı
lı
r. Baş
bakanlı
k onayıçerçevesinde fonları
n
gider hesapları
ndan yapı
lacak aktarmalar, kendisine aktarma yapı
lan
fonun gelir hesabıüzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
ndaki
müş
terek fon hesabı
na buradan da tamamı
gider hesabı
na aktarı
lı
r.
2. Özelleştirme fonu hariç olmak üzere bütçe kapsamıdı
şı
ndaki
fonları
n Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınezdindeki hesapta
toplanan gelirlerinin ne kadarlı
k bölümünün bütçeye gelir yazı
lacağı
nı
tespit etmeye ve mevcut oranlarıdeğiş
tirmeye Maliye Bakanıile Hazine
Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n müş
terek teklifi üzerine Başbakan
yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
nca, bütçeye gelir yazı
lacak
kı
sı
m hesaplandı
ktan sonra kalanı
ilgili fonun gider hesabı
na aktarı
lı
r.

34

3. a) Maliye Bakanıile Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n
müş
terek teklifi ve Başbakanı
n onayıüzerine, kuruluşbütçelerindeki fon
ödeneklerini diğer kuruluşbütçelerinin fonlara iliş
kin tertiplerine,
b) İ
lgili Bakanı
n teklifi üzerine, fonlar tarafı
ndan yürütülmek
amacı
yla kuruluşbütçesinin diğer tertiplerine konulmuşödenekleri «77Fonlara Ait Hizmetler» alt programı
na, Aktarmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
4. a) Fonları
n gelirlerindeki geliş
meler de göz önünde bulundurularak
Maliye Bakanıile Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğ
u Bakanı
n müş
terek
teklifi ve Baş
bakanı
n onayıüzerine, «77- Fonlara Ait Hizmetler» alt
programı
ndaki ödenekleri %25 oranı
na kadar artı
rmaya,
b) Fonları
n borçlanma yoluyla elde ettikleri kaynakları
gerektiğinde bir yandan bütçenin (B) iş
aretli cetveline gelir, karş
ı
lı
ğ
ı
nda (A)
iş
aretli cetveline ödenek kaydetmeye,
c) Fonlar tarafı
ndan hizmetin baş
ka bir kuruluş
a gördürülmesi halinde
hizmetin karş
ı
lı
ğıolan miktarlarıdoğrudan bu kuruluşbütçesine gelir ve
ödenek kaydetmeye, Maliye Bakanı
yetkilidir.
5. Fonlar, bütçelerinde öngörülen harcamaları
nıkendi usul ve
mevzuatları
çerçevesinde yaparlar.
Bununla birlikte, ödeneklerin kullanı
lmasıile fon gelirlerinin
tahsiline ve fonları
n özellikleri de dikkate alı
narak gerekli görülecek
olanları
n harcamaları
na ilişkin olarak kendi mevzuatı
nda yer alan
hükümler yerine uygulanmak üzere gerektiğinde yeni esas ve usuller
tespit etmeye Hazine Müsteş
arlı
ğ
ı
nı
n bağlıolduğ
u Bakan ile Maliye Bakanı
yetkilidir.
6. Kanun ve kanun hükmünde kararname ile kurulmuşolan fonlar
hariç olmak üzere, Bakanlar Kurulu Karar, yönetmelik ve diğer mevzuatla
kurulmuşolan fonlardan aynıhizmeti görenleri birleştirmek veya hizmet
amacı
na yetecek kaynak yaratamayanlar ile kaynak yaratmakla birlikte
hizmet alanıdaralmı
şolanlar ilgili Bakanı
n görüşü, Maliye Bakanıile
Hazine Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n müş
terek teklifi ve
Başbakanı
n onayı
na istinaden tasfiye edilir.
Böylece ortaya çı
kacak hak ve yükümlülükler fonları
n
birleştirilmesi halinde yeni fona fon tasfiye edilmiş
se Hazineye geçmiş
sayı
lı
r.
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7. Fonları
n özel kanunları
nda yer alan ve bu maddeye aykı
rıolan
hükümleri, 1996 Mali Yı
lı
nda uygulanmaz.”
8- “MADDE 35.- a) Yabancıülke, banka ve kurumlarla veya
uluslararası
kuruluş
larla yapı
lmı
şve yapı
lacak anlaş
malara göre proje kredisi
olarak malî yı
l içinde elde edilen imkânları
n;
1. Türk Lirasıkarşı
lı
kları
, dı
ş borç kayı
tlarıyapı
larak Hazine
Müsteş
arlı
ğı
tarafı
ndan,
2. Malzeme ve hizmet bedelleri, taahhüt evrakıve sözleş
me tasarı
ları
ile birlikte ilgili kuruluş
lar tarafı
ndan,
Maliye Bakanlı
ğı
na bildirilir.
Söz konusu miktarlarıgerektiğinde ilgili kuruluş
lara ait bütçelerde
açı
lacak özel tertiplere;
1. Ödenek kaydederek,
2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak,
Bütçeleş
tirmeye, bunlardan yı
lı
içinde harcanmayan miktarlarıertesi yı
l
bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.
Daha önceki yı
llarda benzer şekilde sağlanan imkânları
n Türk Lirası
karş
ı
lı
klarıile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarı
daki esaslara göre
iş
lem yapı
lı
r.
b) Dı
şborçlanma imkânlarıile satı
n alı
nacak malzeme ve hizmetlere
ait taahhüt evrakıveya sözleş
me tasarı
ları
, Maliye Bakanlı
ğı
nca vize
edilmeden satı
n alma iş
lemi gerçekleş
tirilemez ve ilgili miktarları
n dı
şborç
kayı
tlarıyapı
lamaz. Maliye Bakanlı
ğ
ıgerektiğinde dı
şborçlanma ile ilgili
bütçeleş
tirme iş
lemleri yapı
lmadan önce (ilgili miktarları
n ödenek, gider ve dı
ş
borç kayı
tlarıdaha sonra yapı
lmak üzere) taahhüt evrakıve sözleş
me
tasarı
sı
nı
vize etmeye yetkilidir.
c) Dı
şdevlet borçları
yla ilgili kredi anlaş
maları
nı
n yürürlüğe girmesini
sağ
layacak kanuni düzenlemelerin tamamlanması
na kadar kredi anlaş
maları
gereği peş
in ödenmesi gereken komisyon, ücret, garanti ücreti ve benzeri
giderler ile gerektiğinde faiz ödemelerini de “Bütçeden Mahsup Edilecek
Ödemeler Hesabı
”ndan yaptı
rmaya, hesabı
n yı
lıiçinde mahsup edilemeyen
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artı
kları
nıertesi malî yı
la devretmeye Hazine Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu
Bakan yetkilidir.
d) Konsolide dı
şdevlet borçları
yla ilgili kredi anlaş
maları
nda öngörülen
bütün ödeme ve iş
lemler (dı
şproje kredileri çerçevesinde yapı
lacak ödemeler
dahil) her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadı
r.
e) Finansmanıyabancıdevlet veya uluslararasıkuruluş
larla yapı
lan
antlaş
malara göre sağlanarak gerçekleş
tirilecek olan iş
ler, antlaş
ma
hükümlerinde özel ihale ve satı
n alma usullerinin öngörülmesi halinde, özel
kanun, kararname veya antlaşma hükümlerine göre yürütülür.”
9- “MADDE 48.- a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli
idarelere, bunlara bağ
lıdöner sermayeli kuruluş
lara, kanunlarla kurulan
fonlara, kefalet sandı
kları
na, sosyal güvenlik kuruluş
ları
na, genel ve katma
bütçelerin transfer tertiplerinden yardı
m alan kuruluş
lara tahsis edilmiş
bulunan serbest memur kadrolarıile sürekli iş
çi kadroları
ndan boşolanları
n
açı
ktan atama amacı
yla kullanı
lmasıve bu kurumları
n boşmemur
kadroları
na 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun 86 ncımaddesinin
üçüncü fı
krası
na göre açı
ktan vekil atanması
Maliye Bakanlı
ğı
nı
n iznine tabidir.
Açı
ktan atama izni, personel ödeneğinin yeterli olmasış
artı
yla verilebilir.
Ancak, hâkimlik ve savcı
lı
k mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten
sayı
lan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumu öğ
retim üyeleri,
24.5.1983 tarih ve 2828 sayı
lıSosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanununun Ek l inci maddesi uyarı
nca yapı
lacak atamalar ve
657 saydıDevlet MemurlarıKanununun 59 uncu maddesi uyarı
nca istisnaî
memuriyetlere atanacak olanlar için izin aranmaz. izne tabi olsun veya olması
n,
yukarı
daki fı
kraya göre her ay içinde yapı
lan atamaları
n unvan, hizmet sı
nı
fı
ve dereceler itibariyle sayı
lan ilgili kurum tarafı
ndan Maliye Bakanlı
ğ
ı
na bildirilir.
b) Yukarı
da sayı
lan kurumları
n boşsürekli iş
çi kadroları
ndan Maliye
Bakanı
nca uygun görülenler Baş
bakanı
n izniyle iptal edilebilir.
c) Kurumları
nca eleman yetiş
tirmek ve açı
ktan atama yapmak
amacı
yla 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu ile diğer özel kanunlarda yer
alan hükümlere göre okul ve kurslara 1.1.1996 tarihinden itibaren burslu veya
yatı
lıolarak alı
nacak yeni öğrencilere (Yurt dı
ş
ı
nda okutulanlar, subay ve
astsubaylar ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafı
ndan okutulanlar hariç)
mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez. Bu fı
kranı
n uygulanması
na iliş
kin
esas ve usulleri belirlemeye, ortaya çı
kacak tereddütleri gidermeye Maliye
Bakanlı
ğ
ı
yetkilidir.
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d) İ
l özel idareleri ve belediyeler ile bunları
n kurduklarıbirlik ve
müesseselere tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadrolarıile
sürekli işçi kadroları
ndan 31.12.1995 tarihi itibariyle boşolanlar ile bu
tarihten sonra boş
alacak olanları
n açı
ktan atama amacı
yla kullanı
lması
içiş
leri Bakanlı
ğı
nı
n iznine tabidir.
e) Genel ve katma bütçeli kuruluş
larla, mahallî idareler ve kamu
iktisadî teş
ebbüsleri özel (Kanuna veya özel kanunla verilmişyetkiye
dayanı
larak kurulan banka ve kuruluş
lar veya bunlara bağ
lıişyerleri, sakat
ve eski hükümlüler için;
1. 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun 48 inci maddesinde
belirtilen genel ve özel ş
artlarıtaş
ı
mak kaydı
yla anı
lan Kanuna göre
çalı
ş
tı
rdı
kları
personele ait kadrolardan,
2. 399 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine
göre istihdam edilen sözleş
meli personele ait sözleş
meli personel
pozisyonları
ndan,
3. Maliye Bakanlı
ğı
nca vize edilmişiş
çi kadro ve pozisyonları
ndan,
1475 sayı
lıİ
şKanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro
ve pozisyon ayı
rmaya ve yükümlü olduklarıkadar atama yapmaya
mecburdurlar.
f) 647 sayı
lıCezaları
nİ
nfazıHakkı
nda Kanunun değiş
ik 17 nci
maddesine göre hükümlü çalı
ş
tı
rmakla yükümlü kuruluş
lar, bu amaçla,
mevcut iş
çi kadro ve pozisyonları
nı
n % 3’ünden az ve % 5’inden fazla
olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayı
rmak zorundadı
rlar.”
10- “MADDE 60.- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumundan, 1996 Malî Yı
lıbaşı
ndan itibaren öğrenim kredisi alan
öğrencilerin borcu; öğrenim kredilerinin verildiği tarihten, öğrenim
süresi bitimine kadar geçen süre için veya herhangi bir sebeple
kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen
miktarlara, Devlet istatistik Enstitüsünün toptan eş
ya fiyat
endeksindeki artı
ş
lar uygulanarak hesaplanacak miktarı
n ilave
edilmesi suretiyle tespit edilir. Öğrenci, borcunu, öğrenim gördüğü
öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yı
l
(öğrencinin lisansüstü eğitim yapmasıhalinde iki yı
l) sonra başlamak
üzere, kredi aldı
ğı sürenin yarı
sı kadar zamanda üçer aylı
k
dönemlerde kuruma ödemek zorundadı
r.
Ancak;
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a) Sağlı
k sebepleri dı
şı
nda kendi isteği ile öğretim kurumunu
bı
rakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çı
karı
lan
öğrenciler borçları
nı
, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği,
b) Kredi almaya başladı
ktan sonra burs aldı
kları
, parası
z yatı
lı
ya
geçtikleri, en az asgarî ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalı
ş
tı
kları
tespit edilenler ile Kurum yurtları
ndan süresiz çı
karma cezasıalanlar,
kredilerinin kesildiği,
Tarihten itibaren bir yı
l sonra baş
lamak üzere ve bir yı
l içinde öder.
Endeks uygulaması
na, kredi borçları
nı
n geri ödenmesine ve
taksitlendirilmesine iliş
kin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin
borçları
ndan birinci fı
kraya göre hesaplanan endeks artı
ş
ı
ndan ilâve
edilen miktarı
n % 50’sine kadar indirim yapmaya Kurum Yönetim
Kurulu yetkilidir.
İ
ndirim uygulandı
ktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi
borcu; öğrencilerin eğitim süresince Kurumdan aldı
ğıkredi miktarı
nı
n3
katı
nı
geçemez.
Bu hükümler 1995 Malî Yı
lı
nda kredi almaya başlayan öğrenciler
için de uygulanı
r.
Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi
ile ilgili hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. Düzenlenen kredi
senetlerinde krediyi alacak öğrencinin, reşit olmamasıhalinde öğrenci
ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sı
fatı
yla imzasıyeterli olup, ayr ı
ca
kefil aranmaz.”
11- “MADDE 65.- 25.10.1984 tarih ve 3065 sayı
lıKatma Değ
er
Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarı
nca, sözleş
meli olarak
çalı
ş
tı
rı
lan geçici personelden henüz kadroya geçirilmemiş olanlar
30.6.1996 tarihine kadar boşkadrolara atanı
rlar.”
12- “MADDE 68.- a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayı
lıSivil
Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayı
lıKanunla değiş
ik 37 nci
maddesinin (a) bendi,
(2) 6831 sayı
lı
Orman Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiş
tirilmesine
ve Bu Kanuna Üç Ek Madde İ
le Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair
20.6.1973 tarih ve 1744 sayı
lı
Kanunun ek 3 üncü maddesinin (d) bendi,
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(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayı
lı
Motorlu Taş
ı
tlar Vergisi Kanununun
17 nci maddesinin Trafik Hizmetleri Geliş
tirme Fonuna pay verilmesine iliş
kin,
Hükümleri, 1996 Bütçe yı
lı
nda, bu Kanuna bağlı(A) iş
aretli cetvelinin
ilgili tertiplerine konulmuşödenek tutarları
düzeyinde uygulanı
r.
b) (1) 2022 sayı
lı
65 Yaş
ı
nı
DoldurmuşMuhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaş
ları
na Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda Kanun uyarı
nca aylı
k
ödemelerine esas alı
nan gösterge rakamı1996 yı
lı
nda (350) olarak
uygulanı
r.
(2) 1005 sayı
lıİ
stiklal MadalyasıVerilmişBulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylı
ğıBağlanmasıHakkı
nda Kanun uyarı
nca aylı
k
ödemelerine esas alı
nan gösterge rakamı1996 yı
lı
nda (2000) olarak
uygulanı
r.
1918 sayı
lıKaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibi Hakkı
nda Kanunun 60 ı
ncı
maddesinin (6) ncıbendinin (a/1) alt bendinde yer alan ikramiye oranları
1996 Malî Yı
lı
nda sı
rası
yla (yüzde on) ve (yüzde doksan) olarak uygulanı
r.
2.2.1981 tarih ve 2380 sayı
lıKanunun 4.12.1985 tarih ve 3239 sayı
lı
Kanunla değişik l inci maddesi uyarı
nca belediyelere ve il özel idarelerine
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamıüzerinden ayrı
lacak payları
n
hesaplanması
nda ve dağı
tı
mı
nda, aynıKanunun 3239 sayı
lıKanunun
131 inci maddesi ile değiş
ik geçici 3 üncü maddesinde 1986 yı
lıiçin
tespit edilen nispetlerin uygulanması
na 1996 yı
lı
nda da devam olunur.
2.2.1981 tarih ve 2380 sayı
lıBelediyelere ve il özel idarelerine
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkı
nda Kanunun «Payları
n
Hesaplanmasıve Dağı
tı
mıbaş
lı
klıdeğiş
ik l inci maddesinin dağı
tı
ma iliş
kin
esasları1996 yı
lı
nda uygulanmaz. Bunun yerine söz konusu madde
uyarı
nca 1996 yı
lı
nda ayrı
lacak payları
n belediyelere dağı
tı
mı
,
belediyelere dağı
tı
lacak payı
n 9/10’u belediyelerin nüfusları
na göre,
bakiyesi belediyelerin nüfusları
, kalkı
nmı
ş
lı
k dereceleri, mali kaynakları
ve turistik durumlarıgöz önünde bulundurularak İ
çiş
leri, Maliye ve
Bayı
ndı
rlı
k ve İ
skân Bakanlı
kları
nca birlikte tespit edilecek ve Baş
bakanlı
kça
uygun görülecek esas ve usuller çerçevesinde yapı
lı
r.
24.3.1988 tarih ve 3418 sayı
lıKanunun 18.5.1989 tarih ve 3558
sayı
lıKanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) bendinin, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğüne ayrı
lan % 16’lı
k payı
n bölüş
üm ve ödenek kaydı
na
iliş
kin hükmü; «Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve
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Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrı
lan % 16’lı
k pay,
Baş
bakanı
n onayıile bu kuruluşlar arası
nda paylaştı
rı
lı
r. Bu paylar bir
yandan ilgili Katma Bütçeli Kuruluş
ları
n (B) iş
aretli cetvellerine özel gelir,
diğ
er yandan aynıkuruluş
ları
n bütçelerinde mevcut veya yeniden açı
lacak
özel tertiplere ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yı
lıiçinde harcanmayan
miktarlar ertesi yı
l bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydolunur.» ş
eklinde
uygulanı
r.
f) (1) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayı
lıMuhtar Ödenek ve Sosyal
Güvenlik Kanununun 2 nci maddesi,
(2) Uluslararasıkurumlarca, yabancıülkelerin kredi kuruluşları
nca ve
diğ
er her türlü dı
şkaynaklarca kamu kurumları
na, yatı
rı
m bankaları
na ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
na Hazine tarafı
ndan garanti edilenler
de dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredilerin söz konusu
kuruluş
lara geri ödenmesi dolayı
sı
yla düzenlenecek kâğı
tlar için 1.7.1964
tarih ve 488 sayı
lı
Damga Vergisi Kanunu,
(3) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayı
lıKanunun 45 inci maddesinin birinci
bendi,
(4) 3234 sayı
lıOrman Genel Müdürlüğü Teş
kilat ve Görevleri
Hakkı
nda Kanunun 35 inci maddesinin son fı
krası
,
(5) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayı
lıKanunun l inci maddesinin 2 nci
fı
krasıile aynıKanunun 3 üncü maddesi,
(6) 10.2.1954 tarih ve 6245 sayı
lıHarcı
rah Kanununun 27 nci
maddesine bağlı(1) sayı
lıcetvelin «Açı
klama» bölümünün l inci bendi
(kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat edebileceği konusundaki esas
ve usuller Maliye Bakanlı
ğı
nca belirlenir.),
(7) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler
bütçelerinden kamu iktisadî teş
ebbüslerine yapı
lacak «iktisadî Transferler
ve Yardı
mlar Hakkı
nda» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayı
lı
Kanun hükümleri,
g) 23.5.1928 tarih ve 1322 sayı
lı
Kanunları
n ve Nizamnamelerin Sureti
Neş
ir ve İ
lanı
ve Meriyet Tarihi Hakkı
nda Kanunun 7 nci maddesi,
h) 1996 Malî Yı
lıbaş
ı
ndan itibaren öğrenim kredisi almaya
baş
layacak öğrenciler için 351 sayı
lıYüksek Öğ
renim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fı
krası
ile 16 ncı
maddesinin
1, 2 ve 3 üncü fı
kralar ve 18 inci maddesi,
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i) 9.11.1983 tarihli ve 2946 sayı
lı
Kamu KonutlarıKanununun 6 nci
maddesi,
j) 3320 sayı
lıMemurlar ve İ
ş
çiler ile Bunları
n Emeklilerine Konut
Edindirme Yardı
mı
Yapı
lması
Hakkı
nda Kanunun 3 üncü maddesi,
1996 Malî Yı
lı
nda uygulanmaz.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal isteminde dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 6.- Egemenlik, kayı
tsı
zş
artsı
z Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanı
n koyduğu esaslara göre,
yetkili organlarıeliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye
veya sı
nı
fa bı
rakı
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
3- “MADDE 7.- Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
4- “MADDE 8.- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaş
kanıve
Bakanlar Kurulu tarafı
ndan, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak
kullanı
lı
r ve yerine getirilir.”
5- MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce,
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
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6- “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.”
7- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu
ve bakanlarıdenetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun
hükmünde kararname çı
karma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap
kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek; para bası
lması
na ve
savaş ilânı
na
karar
vermek;
milletlerarası andlaş
maları
n
onaylanması
nıuygun bulmak, Anayasanı
n 14 üncü maddesindeki
fiillerden dolayıhüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af
ilânı
na, mahkemelerce verilip kesinleş
en ölüm cezaları
nı
n yerine
getirilmesine karar vermek ve Anayasanı
n diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
8- “MADDE 88.- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarıve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülme usul ve esaslarıİ
çtüzükle düzenlenir.”
9- “MADDE 89.- Cumhurbaş
kanı
, Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunlarıonbeşgün içinde yayı
mlar.
Yayı
mlanması
nı uygun bulmadı
ğı kanunları
, bir daha
görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynısüre
içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları
bu hükme tâbi değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen
kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanı
nca yayı
mlanı
r; Meclis, geri
gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaş
kanı
değiş
tirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklı
dı
r.”
10- “MADDE 153.- Anayasa Mahkemesinin kararlarıkesindir.
İ
ptal kararlarıgerekçesi yazı
lmadan açı
klanamaz.
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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.”
11- “MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri
dı
şı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.
Malî yı
l başlangı
cı ile genel ve katma bütçelerin nası
l
hazı
rlanacağıve uygulanacağıkanunla belirlenir.
Kanun, kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla
sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz.”
12- “MADDE 162.- Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe
tasarı
larıile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yı
l başı
ndan
en az yetmişbeşgün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Bütçe tasarı
ları ve rapor, kı
rk üyeden kurulu Bütçe
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna
veya grupları
na en az yirmibeşüye verilmek ş
artıile, siyasî parti
grupları
nı
n ve bağı
msı
zları
n oranları
na göre temsili gözönünde
tutulur.
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Bütçe komisyonunun ellibeşgün içinde kabul edeceği metin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüş
ülür ve malî yı
l baş
ı
na kadar
karara bağlanı
r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, bakanlı
k ve
daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkı
nda düşüncelerini, her
bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler sı
rası
nda açı
klarlar; bölümler ve
değiş
iklik önergeleri, üzerinde ayrı
ca görüşme yapı
lmaksı
zı
n okunur
ve oya konur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarı
ları
nı
n
Genel Kurulda görüşülmesi sı
rası
nda, gider artı
rı
cıveya gelirleri
azaltı
cıönerilerde bulunamazlar.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Yekta
Güngör ÖZDEN, Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet SEZER, Samia
AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Ali HÜNER, Lütfi
F.TUNCEL, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU ve Aysel
PEKİ
NER’in katı
lmaları
yla 24.5.1996 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
22.4.1996 günlü, 4139 sayı
lı“1996 Malî Yı
lıBütçe Kanunu”nun;
30. maddesinin, 31. maddesinin (Kanun, kanun hükmünde
kararnamelerle kurulmuşfonlar yönünden), 48. maddesinin (c), (e) ve
(f) bentlerinin, 60. maddesinin, 68. maddesinin; (b) bendinin 3. alt
bendinin, (c) ve (d) bentlerinin, (f) bendinin 1. ve 6. alt bentlerinin, (h)
ve (i) bentlerinin, uygulanmaları
ndan doğacak ve sonradan
giderilmesi güç ya da olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi
bakı
mı
ndan yürürlüklerinin durdurulması
na, Güven Dİ
NÇER’in “30.
madde dı
şı
nda kalan maddeler”, Samia AKBULUT’un da “İ
ncelenen
tüm maddeler” yönünden yürürlüğü durdurma isteminin reddi gerektiği
yolundaki karşı
oylarıve oyçokluğuyla, diğer kuralları
nı
n yürürlüğünün
durdurulmasıistemi hakkı
nda esas inceleme evresinde bir karar
verilmesine, oybirliğiyle, 17.7.1996 gününde karar verilmiştir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, davanı
n esası
na ilişkin rapor, iptali
istenen yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n
gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunduktan sonra gereği
görüşülüp düş
ünüldü:
A- Bütçeye İ
lişkin Genel Açı
klama
Anayasa’nı
n 161. maddesinde bütçenin hazı
rlanması ve
uygulanması
nı
n kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu kural
gereğince Muhasebei Umumiye Yasası
’nda Bütçe’nin nası
l
hazı
rlanacağı
na ve uygulanacağı
na iliş
kin hususlar düzenlenmiştir.
Yasa’nı
n 6. maddesinde bütçe şöyle tanı
mlanmaktadı
r. “Bütçe,
Devletin ve ona bağlıkamu kuruluşları
nı
n yı
llı
k gelir ve bu gelir ve
masrafları
n uygulamaya konulması
na izin veren bir kanundur.” Öte
yandan bütçe, iktidarları
n program ve politikaları
nıhayata geçirme
konusunda kullandı
klarıbir araçtı
r.
Her ne kadar, gelirlerin ve giderlerin toplanma ve
harcanmaları
na iliş
kin usul, esas ve yükümlülükler değişik yasalarla
düzenlenmişse de bunları
n uygulanmaya konması1050 sayı
lı
Yasa’nı
n yukarı
da belirtilen hükmü gereğince ancak Bütçe
Yasaları
nı
n verdiği izinle olanaklı
dı
r. Bütçe Yasalarıile gelirlerin
toplanmasıya da giderlerin yapı
lması
nıdüzenleyen yasaları
n o yı
l
içinde uygulanması
na izin verilebileceği gibi, uygulanmamalarıda
öngörülebilir.
1050 sayı
lıMuhasebei Umumiye Yasası
’nı
n 39. maddesinde,
yasaya dayanmadı
kça hiçbir vergi ve resimin, tarh ve tahsil
edilemeyeceği belirtilerek bununda ancak bütçe yasasıile mümkün
olacağı kuralı getirilmiştir. Bütçelerin (c) cetvelinde gelirlerin
dayanağı
nıgösteren yasalar tek tek belirtilmektedir. Başka bir
anlatı
mla, belirtilen bu yasalar gereğince tahsil edilecek gelirleri
toplamaya bütçe yasasıile izin verilmektedir. Muhasebei Umumiye
Yasası
’nı
n 45. maddesinde ise, yapı
lacak harcamalar için ödeneğin
ayrı
lacağıbelirtilmekte, bunun ayrı
ntı
ları
nı
n da bütçe yasası
na
ekli (A) cetvelinde gösterilmesi öngörülmektedir.
Anayasa’nı
n 161. maddesi gereğince bütçeler yı
llı
k yapı
lı
r,
ancak, bütçe yasası
na bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz. Sı
nı
rlı durumlarda gelecek yı
llara ilişkin hükümler
içerebilir.
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B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Anayasa’nı
n 87. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
görev ve yetkileri belirtilirken bütçe yasa tasarı
sı
nıgörüşmek ve kabul
etmek dı
şı
nda diğer yasalarıkoymak, değiş
tirmek ve kaldı
rmak
biçiminde bir ayrı
m yapı
lmı
ştı
r. Bütçe yasaları
nıöteki yasalardan ayrı
tutan bu Anayasa ilkesi karş
ı
sı
nda, herhangi bir yasa ile
düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe yasasıile düzenlenmesi
veya herhangi bir yasada yer alan hükmün bütçe yasalarıile
değiş
tirilmesi ve kaldı
rı
lmasıolanaksı
zdı
r.
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde yasaları
n Türkiye Büyük
Millet Meclisinde teklif, görüşme usul ve esaslarıile yayı
mlanması
düzenlenirken bütçe yasaları
nı
n görüş
me usul ve esasları162.
maddede ayrı
ca belirtilmiş
tir. Bu maddeye göre bütçe yasa
tasarı
ları
nı
n görüş
ülmesinde ayr ıbir yöntem kabul edilmiş
, genel
kurulda üyelerin gider arttı
rı
cı veya gelir azaltı
cı tekliflerde
bulunmaları önlenmiş ve Anayasa’nı
n 89. maddesiyle de
Cumhurbaş
kanı
na bütçe yasaları
nıbir daha görüş
ülmek üzere
TBMM’ne geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ştı
r. Öte yandan
Anayasa’nı
n 163. maddesinde bütçelerde değişiklik yapı
labilmesi
esaslarıayrı
ca düzenlenmişBakanlar Kurulu’na kanun hükmünde
kararname ile bütçede değiş
iklik yapma yetkisi verilmemiş
tir.
Anayasa’da birbirinden tamamen ayrı ve değişik olarak
düzenlenen bu iki yasalaştı
rma yönteminin doğal sonucu olarak
birisinin konusuna giren bir işin, öteki yöntemle düzenlemesi,
değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lması
nı
n olanaksı
zlı
ğıortaya çı
kmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
nda “Bütçe Yasaları
na
bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz.”
denilmektedir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe
yasalarıöteki yasalardan ayrıolmasısebebiyle bir yasa kuralınası
l
aynınitelikte bir yasa kuralı
yla değiştirilebilirse bütçe yasalarıda aynı
biçimde hazı
rlanmı
ş ve kabul edilmiş bir bütçe yasası ile
değiş
tirilebilir. Yasa konusu olabilecek bir kuralı kapsamaması
koş
uluyla “bütçe ile ilgili hükümler” ifadesi de bütçeyi açı
klayı
cı
,
uygulanması
nı kolaylaştı
rı
cı nitelikte
düzenlemeler
olarak
değerlendirilmelidir.
Bir yasa kuralı
nı
n bütçeden harcamayıya da bütçeye gelir
sağlamayıgerektirir nitelikte bulunması
, mutlak biçimde “bütçe ile ilgili
hükümlerden” sayı
lması
na yetmez. Her yasada değiş
ik türde gidere
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neden olabilecek kurallar bulunabilir. Böyle kuralları
n bulunması
yla
örneğin eğitim, savunma, sağlı
k, yargı
, tarı
m, ulaşı
m ve benzeri kamu
hizmeti alanları
na iliş
kin yasaları
n bütçeyle ilgili hükümler içerdiği
kabul edilirse, bu konulardaki yasaları
n değiştirilip kaldı
rı
lmasıiçin de
bütçe yasaları
na hükümler koymak yoluna gidilebilir. Oysa, bu tür
yasa düzenlemeleri, bütçenin yapı
lmasıve uygulanmasıyöntemiyle
ilişkisi bulunmayan, Yasakoyucunun başka amaçla ve bütçeninkinden
tümüyle değişik yöntemlerle gerçekleştirilmesi gereken yasama
işlemleridir. “Bütçe ile ilgili hüküm” sözcüklerine dayanı
larak, gider ya
da gelirle ilgili bir konuyu olağan bir yasa yerine bütçe yasasıile
düzenlemek Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerini bu tür yasalar
yönünden uygulanamaz duruma düş
ürür.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin getirilişamacı
, bütçe yasaları
nda,
bütçe kavramıdı
şı
ndaki konulara yer vermemek böylece bütçe
yasaları
nıbütçeyle ilgili olmayan kurallardan uzak tutmak kendi yapı
sı
içinde bütünleştirmektir.
1- Yasa’nı
n 30. Maddesinin, 31. Maddesinde de Yer Alan
“Kanun, Kanun Hükmünde Kararname” İ
baresinin, 48.
Maddesinin (c), (e) ve (f) Bendlerinin, 60. Maddesinin, 68.
Maddesinin (b) Bendinin 3. Alt Bendi ve (c), (d) Bendleri, (f)
Bendinin 1. ve 6. Alt Bendleri ile (h), (i) Bendlerinin İ
ncelenmesi
Dava dilekçesinde, Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
na
göre, Anayasa Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme ile yargı
organları
nı
, idare makamları
nı
, gerçek ve tüzelkiş
ileri bağladı
ğı
nı
, bu
nedenle daha önce iptal edilmiş bir kuralı
n yeniden
yasalaş
tı
rı
lmaması gerektiği belirtilerek, 1995 Malî Yı
lı Bütçe
Kanununda yer alan, ancak Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş
kuralları
n 1996 Malî Yı
lıBütçe Kanununda aynen yasalaştı
rı
lması
nı
n
Anayasa’ya aykı
rıolduğu gerekçesiyle iptali istenmiş
tir.
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n yasama, yürütme, yargı ve idare
makamları
yla gerçek ve tüzelkişileri bağladı
ğıbelirtilmektedir. Buna
göre Yasama Organı
’nı
n daha önce iptal edilen bir kuralıyeniden
yasalaş
tı
rmamasıgerekir. Bir yasanı
n 153. maddeye aykı
rı
lı
ğıancak
iptal edilen yasayla “aynı
” ya da “benzer nitelikte” olmasıdurumunda
olanaklı
dı
r. İ
ki yasanı
n aynıya da benzer nitelikte olup olmadı
ğı
nı
n
saptanabilmesi için öncelikle anlam, kapsam ve teknik içerik
yönlerinden benzerlikleri olup olmadı
ğı
nı
n incelenmesi gerekir.
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1996 Malî Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n iptali istenen 30. maddesi ile
31. maddesindeki “Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi,
48. maddenin (c), (e) ve (f) bendleri, 60. maddesi, 68. maddenin (b)
bendinin (3). alt bendi ve (c), (d) bendleri, (f) bendinin (1). ve (6). alt
bendleri ile (h) ve (i) bendleri 1995 Malî Yı
lıBütçe Yasası
’nda da
aynen yer almı
şancak bu kurallar, Anayasa Mahkemesi’nin Esas
1995/2 ve Karar 1995/12 sayı
lıkararı
yla iptal edilmiş
tir. 1996 Malî Yı
lı
Bütçe Yasası
’yla aynıkuralları
n yeniden yasalaş
tı
rı
lmasıAnayasa’nı
n
153. maddesine aykı
rı
dı
r.
İ
ptalleri gerekir.
2- Yasa’nı
n 6. Maddesinin İ
kinci Fı
krası
nda Yer Alan “ilgili
kanunları
n öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen” ile
“bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkanları
nıdurdurmaya”
İ
barelerinin İ
ncelenmesi
6. maddenin ikinci fı
krası
nda, genel bütçeye dahil dairelerle
katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluş
lar, bütçenin transfer
tertibinden yardı
m alan kuruluşlar, belediyeler ve bağlıkuruluşları
,
özel idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile benzeri kuruluş
lar, fonlar
ve fonlara tasarruf eden kuruluşları
n mali iş
lemleri ile ilgili bilgi ve
belgelerini almaya, bunlar üzerinde inceleme yaptı
rmaya,
programları
na uygun harcama yapmayan ya da “ilgili kanunları
n
öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen” idare, kuruluş
, teş
ebbüs
ve kurumları
n “bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkanları
nı
durdurmaya” Maliye Bakanıyetkili kı
lı
nmaktadı
r.
Dava dilekçesinde, maddede belirtilen idare, kuruluş
, teş
ebbüs
ve kurumları
n ilgili yasalarda öngörülen yükümlülükleri yerine
getirmemelerinden dolayıbütçe ile tahsis edilmişödeneklerini kesme
yetkisinin Maliye Bakanı
na bı
rakı
lması
nı
n kimi yasalarda
değiş
ikliklere neden olacağısavı
yla Anayasa’nı
n 161. ve 162.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
178 sayı
lıMaliye Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin (c) ve (p) bentleriyle
10. maddesinin (e), (f), (k), (l) ve (m) bentlerinde bütçenin
uygulanmasıve denetimiyle ilgili olarak Maliye Bakanlı
ğı
na kimi
yetkiler verilmiş
tir.
Bu kurallarla harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlıve
dengeli bir bütçe politikasıyürütmek amacı
yla ödeneklerin dağı
tı
mıve
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kullanı
mıkonusunda önlemler almaya, sı
nı
rlar koymaya Bakanlı
k
yetkili kı
lı
nmı
ş ancak belirtilen kurum ve kuruluşları
n bütçe
ödeneklerini kesme ve diğer imkanları
nı durdurma konusunda
yetkilendirilmemiştir.
Öte yandan, yasalarda öngörülen yükümlülükleri yerine
getirmeyen idare, kuruluş, teş
ebbüs ve kurumları
n kimi olanakları
nı
durdurma yetkisinin Bakan’a verilmiş olmasıda genel yasalarda
değiş
iklik doğuracak nitelikte bir düzenlemedir. Bu yetkilendirme
sonucunda Maliye Bakanlı
ğı
nca vize edilen sözleş
melerin vize
edilmemesi, 2380 sayı
lıBelediyelere ve İ
l Özel İ
darelerine Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkı
nda Kanun’un 1.
maddesi gereğince verilecek payları
n ödenmemesi gibi yetkilerin
kullanı
lması
nı
n bu konularıdüzenleyen kurallarda değişiklik yapacağı
kuş
kusuzdur.
Açı
klanan
nedenlerle,
kanun
ve
kanun
hükmünde
kararnamelerde değiş
iklik sonucu doğuran sözkonusu ibareler
Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 91. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptalleri
gerekir.
Ahmet Necdet SEZER, Sacit ADALI ve Lütfi F. TUNCEL bu
görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
3- Yasa’nı
n 13. Maddesinin İ
ncelenmesi
Madde de, devlet memurlarıile diğer kamu görevlilerinin ve
bunları
n emekli, dul ve yetimlerinin genel ve katma bütçeli idarelerle,
döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumları
nda yaptı
rdı
kları
tedavilere iliş
kin ücretlerin Sağlı
k Bakanlı
ğı
nı
n görüşü üzerine Maliye
Bakanlı
ğı
nca saptanacağıbelirtilmektedir.
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun 209. maddesinde,
devlet memurları
nı
n veya bakmakla yükümlü olduklarıkimselerin
hastalanmalarıdurumunda tedavilerinin kurumları
nca sağlanacağı
belirtildikten sonra 210. maddesinde, yapı
lacak bu tedavilerin Maliye
ve Sağlı
k Bakanlı
kları
nı
n görüşü alı
nmak suretiyle Devlet Personel
Baş
kanlı
ğı
nca hazı
rlanacak yönetmeliğe göre uygulanacağı
öngörülmektedir.
506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanunu ile 5434 sayı
lıT.C. Emekli
Sandı
ğıKanunu’nda da emekli iş
çi ve memurlarla, bunları
n bakmakla
yükümlü olduklarıkimselerin tedavi giderlerine ilişkin kurallar yer
50

almaktadı
r. Belirtilen yasalarda, tedavi kurumları
nda yapı
lacak
tedavilere iliş
kin ücretlerin esas ve usullerini saptama konusunda
Maliye Bakanlı
ğı
na verilmişbir yetki bulunmamaktadı
r. 13. maddeyle
Maliye Bakanlı
ğı
na verilen yetki, sözkonusu yasaları
n ilgili
maddelerini değiş
tirmekte ve Bütçeyle de ilgisi bulunmamaktadı
r. Bu
nedenle kural Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r.
İ
ptali gerekir.
4- Yasa’nı
n 14. Maddesinin İ
ncelenmesi
Maddeyle, genel ve katma bütçeli kuruluş
ları
n bütçelerinden
dernek, sandı
k, birlik, vakı
f ve benzeri teş
ekküllere yapı
lacak
yardı
mlara ilişkin kimi yükümlülükler getirilmekte, yardı
m yapı
lacak
kurumları
n
hizmet
ve
faaliyetlerini
izleme
zorunluluğu
öngörülmektedir. Yardı
mları
n yönlendirilmesi konusunda da Maliye
Bakanlı
ğıyetkilendirilmektedir.
2908 sayı
lı Dernekler Kanunu’nun 61. maddesinin ikinci
fı
krası
nda “genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler, kamu
iktisadi teş
ebbüsleri ile bunları
n bağlımüesseseler ve sermayesinin
yarı
sı
ndan fazlasıDevlete ait kuruluşlar, ancak kamu yararı
na çalı
şan
derneklere ... yardı
m edebilirler” denilmekte, 45. maddesinde bunları
n
hesap, defter ve iş
lemleri ile çalı
ş
maları
na ilişkin denetimlerinin
İ
çişleri Bakanlı
ğı
nca yapı
lacağıbelirtilmekte, 47. maddesinde ise,
kamu yararı
na çalı
şan derneklerin mali denetimlerinin gerekli
olduğunda Maliye Bakanlı
ğı
nca da yapı
lacağıkurala bağlanmaktadı
r.
Oysa, iptali istenen 14. maddede kamu yararı
na çalı
şan-çalı
ş
mayan
ayrı
mıyapı
lmadan kimi dernekleri denetleme ve izleme görevi
yardı
mıyapan kuruluş
lara verilmektedir.
743 sayı
lıTürk Medeni Kanunu’nun 78. maddesinde de
vakı
fları
n çalı
şma ve denetimlerine iliş
kin ayrı
ntı
lıdüzenlemeler
getirilerek Vakı
flar Genel Müdürlüğüne bu konuda görevler verilmiş
tir.
Bu durumda, Bütçe Yasası
’nı
n 14. maddesiyle Dernekler
Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun kimi maddelerinde değiş
iklik
yapı
ldı
ğıaçı
ktı
r. Bu nedenle kural Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
5- Yasa’nı
n 15. Maddesinin İ
ncelenmesi
Maddenin (a) bendiyle, genel bütçeye dahil dairelere tahsis
edilen gayrimenkullerin satı
şıhalinde elde edilen tutardan Maliye
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Bakanlı
ğı
nca belirlenecek ve Başbakanca uygun görülecek bir
bölümü ilgili kuruluş
un hizmetlerinde kullanı
lmak üzere özel gelir ve
ödenek kaydetmeye, (b) bendiyle de katma bütçeli idarelere ait
gayrimenkullerin satı
şıveya üzerinde mülkiyetin gayriayni bir hak
tesisi durumunda bedelin % 50’sinden az olmamak üzere (a)
fı
krası
ndaki yöntemle özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı
yetkili kı
lı
nmaktadı
r.
Dava dilekçesinde, genel bütçeye dahil dairelere tahsis edilen
gayrimenkullerin mülkiyeti hazineye ait olup satı
şıdurumunda da elde
edilen gelirin hazine bütçesi içinde yer almasıgerektiği, Maliye
Bakanı
na satı
ştan elde edilen geliri bütçe dı
şı
na çı
karma yetkisi
verildiği, bu düzenlemelerin bütçe yasası
yla değil, genel yasalarla
yapı
lmasıgerektiği belirtilerek Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 23. maddesinde,
Devlete ait olan bütün taş
ı
nmaz malları
n tapu idaresinde Hazine
adı
na kaydedileceği belirtilmekte, 24. maddesinde ise, Hazine’ye ait
taşı
nmaz malları
n satı
ş
ı
na iliş
kin esas ve usuller yer almaktadı
r.
Maddenin (a) bendinde Hazine’ye ait gayrimenkullerin sat ı
ş
yöntemi ve yetkisine ilişkin bir değişiklik yapı
lmamakla birlikte, satı
ş
sonucu elde edilen gelirin tahsisine ilişkin değiş
ik kurallar getirilmiştir.
Anayasa’nı
n 161. maddesinde, Devletin ve kamu iktisadi
teşebbüsleri dı
ş
ı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
nı
n yı
llı
k
bütçelerle yapı
lacağı
, genel ve katma bütçelerin nası
l hazı
rlanı
p
uygulanacağı
nı
n kanunla belirleneceği öngörülmüştür. Bu maddeye
dayanı
larak bütçelerin hazı
rlanmasıve uygulanması
na ilişkin 1050
sayı
lı Muhasebe-i Umumiye Kanunu çı
karı
lmı
ş
tı
r. 1050 sayı
lı
Yasa’nı
n 46. maddesinde bütçeyle verilen ödeneklerin o yı
l içinde
gerçekleş
en mal ve hizmet alı
mı karşı
lı
ğı olduğu, yı
lıiçinde
harcanamayan
ödeneğin
iptal
edileceği,
gelecek
yı
la
devredilemeyeceği öngörülmekte, aynıYasa’nı
n 51., 53. ve 55.
maddelerinde de bu uygulamanı
n istisnalarıbelirtilmektedir.
Genel bütçeye dahil dairelere tahsis edilen gayrimenkullerin
satı
ş
ı
ndan elde edilen gelirlerin bütçeye özel ödenek ve gelir
kaydedilmesi, harcanmayan bölümünün cari yı
l bütçesine devren gelir
ve ödenek kaydedilmesi ancak 1050 sayı
lıYasada yapı
lacak
değiş
ikliklerle olanaklı
dı
r.
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Maddenin (b) bendinde ise, mülkiyeti katma bütçeli idarelere ait
olan gayrimenkuller üzerinde tasarrufta bulunmak üzere Maliye
Bakanlı
ğı
na kimi yetkiler verilmektedir.
3289 sayı
lıGençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve
Görevleri Hakkı
nda Kanun’un 14. maddesinin (m) bendinde
gayrimenkul satı
şı
ndan elde edilecek gelirler belirtilmekte, 6200 sayı
lı
Devlet Su İ
şleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkı
nda
Kanun’un “varidat” başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 38. maddesinin (a) bendinde ise
“lüzumu olmayan veya hurdalaşan menkul ve gayrimenkullerin satı
ş
bedelleri” kuruluş
un gelirleri arası
nda sayı
lmakta ve Maliye
Bakanlı
ğı
na gayrimenkul satı
ş
ları
ndan elde edilen gelirlerle ilgili
herhangi bir kullanma yetkisi verilmemektedir.
Maddenin (c) bendiyle, irtifak hakkıverilen özel iskelelerden
alı
nan nisbi kira bedelleri bütçeye özel gelir, diğer taraftan da
Denizcilik Müsteşarlı
ğıve Maliye Bakanlı
ğıbütçesine özel ödenek
kaydolunmaktadı
r. Kullanı
lmayan ödenekler cari yı
l bütçesine
devredilmektedir. (a) bendinde açı
klandı
ğıgibi bütçeye özel gelir ya
da özel ödenek kaydedilme esas ve usulü 1050 sayı
lıYasa
hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu konudaki düzenlemelerin bütçe
kanunları
yla değil diğer yasalarla yapı
lmasıanayasal zorunluluktur.
Buna göre, maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yapı
lan
düzenlemelerin genel yasa konusu olmasınedeniyle Bütçe Yasası
yla
ilgisi görülmemiştir. Kural, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
6- Yasa’nı
n 29. Maddesinin İ
ncelenmesi
Maddede, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Türkiye Elektrik
Dağı
tı
m Anonim Şirketi (TEDAŞ), Devlet Hava Meydanlarıİ
ş
letmesi
Genel Müdürlüğü (DHMİ
), Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol
İ
şletmeleri Genel Müdürlüğü, (TEKEL) Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdürlüğü (DMO)’nün mal ve hizmet satı
ş
ları
nı
n aylı
k gayrisafi
hası
latı
ndan kurumuna göre değiş
en oranlarda yapı
lacak kesintilerin
takip eden ayı
n 20’sine kadar Maliye Bakanlı
ğıMerkez Saymanlı
ğı
na
ödeneceği, bütçeye gelir yazı
lacağı
, uygulamaya iliş
kin esasları
n da
Maliye Bakanı
nca belirleneceği öngörülmektedir.
Dava dilekçesinde, maddede belirtilen kuruluşları
n gelir ve
giderlerine ilişkin kuruluşyasaları
nda özel kurallar bulunduğu, yapı
lan
düzenlemelerin sözkonusu özel yasalarda yapı
lacak değiş
ikliklerle
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olmasıgerektiği belirtilerek kuralı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
Maddede, mal ve hizmet satı
şları
nı
n aylı
k gayrisafi hası
latı
ndan
belli oranlarda genel bütçeye gelir aktarı
lmasızorunluluğu öngörülen
kuruluşları
n bir kı
smıİ
ktisadi Devlet Teşebbüsü (Teşekkülü), bir kı
smı
da katma bütçeli kuruluşlardı
r. Bu kuruluşları
n mal ve hizmet
satı
ş
ları
ndan elde ettikleri gelirlerinin nası
l ve ne şekilde dağı
tı
lacağı
ya da harcanacağıkendi kuruluşyasaları
nda ayrı
ntı
lıbiçimde yer
almaktadı
r. Bu konulardaki düzenlemelerin bütçe yasaları
yla değil
belirtilen kuruluşları
n özel yasaları
yla yapı
lmasıdoğaldı
r. Anayasa
gereğidir. İ
ktisadi Devlet Teşebbüsleri ya da Katma Bütçeli
Kuruluş
ları
n genel bütçeyle hiçbir ilgisinin bulunmamasınedeniyle
kural, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali
gerekir.
Ahmet Necdet SEZER, Sacit ADALI, Lütfi F. TUNCEL ile
Mustafa YAKUPOĞLU “Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin hisselerinin
satı
ş
ı
ndan elde edilecek gelir payı
na mahsup edilmek üzere mal ve
hizmet satı
şları(Katma Değer Vergisi hariç) gayrisafi hası
latı
nı
n %
10’u” biçimindeki paragrafı
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğıyolundaki
gerekçeyle bu bölüme ilişkin çoğunluk görüş
üne katı
lmamı
şlardı
r.
7- Yasa’nı
n 31. Maddesinin 6. ve 7. Bentlerinin İ
ncelenmesi
Maddenin 6. bendine göre, Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararname ile kurulmuş olan fonlar hariç olmak üzere, Bakanlar
Kurulu Kararı
, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuşolan fonları
n
tasfiyesi, ilgili Bakan’ı
n görüş
ü, Maliye Bakanı ile Hazine
Müsteş
arlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n müş
terek teklifi ve Baş
bakanı
n
onayıile mümkün olabilecektir.
Dava dilekçesinde usulde paralellik ilkesi gereğince Bakanlar
Kurulu kararı
yla kurulan fonları
n yine Bakanlar Kurulu kararıile
tasfiye edilmesi gerektiği belirtilerek kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 6. ve 8.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuşfonlar
dı
şlanarak, Bakanlar Kurulu Kararı
, yönetmelik ve diğer mevzuatla
kurulmuşolan fonları
n tasfiyesi için öngörülen kural, herhangi bir
yasada değişikliğe neden olmadı
ğı
ndan ve Devlet bütçesinde birliğin
sağlanmasıamacı
yla getirildiği anlaşı
ldı
ğı
ndan ve “bütçe ile ilgili
kural” niteliği taşı
maktadı
r. Bu nedenle “Bakanlar Kurulu Kararı
yla
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kurulmuşfonlar” yönünden kural Anayasa’nı
n 2., 6., 8., 87., 88., 89.
ve 161. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
stemin reddi gerekir.
Maddenin 7. bendinde “Fonları
n özel kanunları
nda yer alan ve
bu maddeye aykı
rıolan hükümleri 1996 yı
lı
nda uygulanmaz”
denilmektedir. Böylece, ilgili fon kanunları
nı
n maddeye aykı
rı
kuralları
nı
n uygulanması durdurularak bu yasalarda değiş
iklik
yapı
lmaktadı
r. Bu durum Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
8- Yasa’nı
n 35. Maddesinin (d) Bendinin İ
ncelenmesi
Dı
ş borçlanma baş
lı
ğı
nıtaşı
yan maddenin (d) bendinde,
konsolide dı
şdevlet borçları
yla ilgili kredi anlaşmaları
nda öngörülen
bütün ödeme ve işlemlerin her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna
olduğu belirtilmiş
tir.
Dava dilekçesinde vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülüklerin kanunla konulup değiş
tirileceği, bunun da ancak
genel yasalarla olacağıbu nedenle kuralı
n Anayasa’nı
n 87., 88., 89.,
73. ve 161. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 73. maddesinde vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülüklerin kanunla konulup değiş
tirileceği veya kaldı
rı
lacağı
öngörüldüğünden vergiden istisna ve muafiyete ilişkin kuralları
n da
bütçe yasasıdı
şı
ndaki yasalarla yapı
lmasızorunluluğu açı
ktı
r.
Bu nedenle genel yasa konusu olması gereken bir
düzenlemenin bütçe yasasıile yapı
lmı
şolmasıAnayasa’nı
n 87., 88.
ve 89. maddelerine aykı
rı
dı
r. Kuralı
n iptali gerekir.
9- Yasa’nı
n 65. Maddesinin İ
ncelenmesi
Maddede, 3065 sayı
lıKatma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici
5. maddesi uyarı
nca sözleşmeli olarak çalı
ş
tı
rı
lan geçici personelden
henüz kadroya geçirilmemişolanları
n 30.6.1996 tarihine kadar boş
kadrolara atanacaklarıöngörülmektedir.
Dava dilekçesinde, 1995 yı
lıBütçe Yasası
’nda da buna benzer
kural bulunduğunu, ancak iptal edildiğini, aynıkonunun 1996 Bütçe
Yasası
’nda yer alması
nı
n Anayasa’nı
n 153. maddesine, ayrı
ca
sözkonusu sözleş
meli personele imtiyaz tanı
nması
nı
n da eş
itlik
ilkesine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
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3065 sayı
lıKatma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 5. maddesi
uyarı
nca oluşturulan “Katma Değer Vergisi Fonu” 1985 yı
lı
ndan
başlamak üzere 6 yı
l süreyle kurulmuşolduğu halde, 14.6.1989 günlü
3571 sayı
lıYasa’yla süre 10 yı
la çı
karı
lmı
ş, 1994 yı
lısonunda da bu
süre sona ermiş
tir. Ancak, 1995 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 55.
maddesi ile geçici personelin istihdamı
na aynıusul ve esaslarla 1995
yı
lısonuna kadar devam edileceğine ilişkin bu düzenleme ise,
Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş
tir. İ
ptali istenen 65. madde ile
geçici olarak çalı
ş
an sözleşmeli personelin boşkadrolara atanması
nı
öngören düzenleme, 1995 yı
lı
ndakinden teknik içerik ve kapsam
yönünden farklı
lı
k gösterdiğinden Anayasa’nı
n 153. maddesine aykı
rı
görülmemiş
tir.
Öte yandan, Anayasa’nı
n 128. maddesinde memurları
n ve
diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları
, hak ve yükümlülükleri
ve özlük iş
lerinin yasayla düzenlenmesi öngörüldüğünden, genel
yasalarla düzenlenmesi gereken boşkadrolara ilişkin kuralları
n Bütçe
Yasasıile yapı
lmasıAnayasa’nı
n 87., 88., 89., 128. ve 161.
maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
10- Yasa’nı
n 68. Maddesinin (e) ve (j) Bentlerinin İ
ncelenmesi
Maddenin (e) bendinde, 3418 sayı
lıYasa’nı
n 3558 sayı
lı
Yasa’yla değişik 39. maddesinin (a) bendinin “Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğüne ayrı
lan % 16’lı
k pay, Baş
bakanı
n onayıile bu kuruluş
lar
arası
nda paylaş
tı
rı
lı
r. Bu paylar bir yandan ilgili katma bütçeli
kuruluşları
n (B) iş
aretli cetvellerine özel gelir, diğer yandan aynı
kuruluşları
n bütçelerine mevcut veya yeniden açı
lacak özel tertiplere
ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yı
l içinde harcanmayan miktarlar
ertesi yı
l bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydolunur” ş
eklinde
uygulanacağıöngörülmüş
tür.
Dava dilekçesinde 3418 sayı
lıYasa’nı
n değiş
ik 39. maddesinin
(a) bendinin Bütçe Yasası
yla değiştirildiği savı
yla Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüştür.
3418 sayı
lıYasa’nı
n değiş
ik 39. maddesinin (a) bendinde aynı
Yasa’nı
n 8. maddesine göre tahsil edilen vergilerin Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü’ne ayrı
lan % 16’lı
k bölümünün yarı
sıbütçeye gelir,
tamamıBaş
bakanlı
k bütçesinde açı
lacak özel tertiplere ödenek
kaydedileceği öngörülmesine karşı
n, iptali istenen (e) bendinde,
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sözkonusu % 16’lı
k payı
n bir yandan ilgili Katma Bütçeli Kuruluşları
n
(B) işaretli cetvellerine özel gelir, diğer yandan aynıkuruluşları
n
bütçelerinde mevcut veya yeniden açı
lacak özel tertiplere ödenek
kaydedileceği belirtilerek 3418 sayı
lıYasa’nı
n değişik 39. maddesinin
(a) bendi değiştirilmiş
tir. Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi bu tür
değiş
ikliklerin Bütçe Yasasıdı
şı
ndaki yasalarla yapı
lmasıgerekir. Bu
nedenle kural, Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Maddenin (j) bendinde ise, “3320 sayı
lıMemurlar ve İ
şçiler ile
Bunları
n Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mıYapı
lmasıHakkı
nda
Kanunun 3. maddesi”nin 1996 malî yı
lı
nda uygulanmayacağı
belirtilmiştir.
Dava dilekçesinde, sözkonusu Yasa’nı
n 3. maddesinin 1996
malî yı
lı
nda uygulanmaması
nı
n Anayasa’ya aykı
rı olduğu ileri
sürülmüştür.
Yasaları
n yürürlükteki kuralları
nı
n bir mali yı
l içinde olsa
kı
sı
tlanmasıveya ertelenmesi ancak aynıyöntemlerle yürürlüğe
konulacak yasalarla mümkün olabilir. Bütçeyle ilgisi olmayan bu
konunun bütçe yasaları
yla düzenlenmesine olanak yoktur. Belirtilen
nedenle Anayasa’nı
n 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykı
rıolan (e)
bendinin iptali gerekir.
VI- SONUÇ
22.4.1996 günlü, 4139 sayı
lı“1996 Malî Yı
lıBütçe Kanunu”nun;
A- 6. maddesinin ikinci f ı
krası
ndaki “...ilgili kanunları
n
öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen,...” ile “...bütçe
ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânları
nı durdurmaya,...”
bölümlerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALLERİ
NE, Ahmet
Necdet SEZER, Sacit ADALI ile Lütfi F. TUNCEL’in karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA,
B- 13. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- 14. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
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D- 15. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
E- 29. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
Ahmet Necdet SEZER, Sacit ADALI, Lütfi F. TUNCEL ile Mustafa
YAKUPOĞLU’nun “Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin hisselerinin
satı
ş
ı
ndan elde edilecek gelir payı
na mahsup edilmek üzere mal ve
hizmet satı
ş
ları(Katma Değer Vergisi hariç) gayri safi hâsı
latı
nı
n %
10’u” biçimindeki paragrafı
nı
n “Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
” yolundaki
karşı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
sonraki
bölümlerinde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
F- 30. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
G- 31. maddesinin,
a- 1. bendinin “Kanun, kanun hükmünde kararname ile
kurulmuşfonlar” yönünden ve 7. bendinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna
ve İ
PTALLERİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
b- 6. bendinin “...Bakanlar Kurulu kararıile kurulmuşfonlar...”
yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
H- 35. maddesinin (d) bendinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
I- 48. maddesinin (c), (e) ve (f) bentlerinin Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALLERİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
İ
- 60. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
J- 65. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
K- 68. maddesinin (b) bendinin 3. alt bendi, (c), (d), (e) bentleri,
(f) bendinin 1. ve 6. alt bentleri ile (h), (i), (j) bentlerinin Anayasa’ya
aykı
rıolduğuna ve İ
PTALLERİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
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L- 17.7.1996 günlü, E.1996/23, K.1996/5-1 (Yürürlüğü
Durdurma) sayı
lı kararla yürürlüğü durdurulanlar dı
ş
ı
nda kalan
maddelerin yürürlüğü durdurma isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
7.10.1996 gününde karar verildi.
Baş
kan
Yekta Güngör ÖZDEN

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Ahmet Necdet SEZER

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/23
: 1996/36

l- 1996 Malî Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n 6. maddesinin ikinci
fı
krası
nda yapı
lan düzenleme ile, madde kapsamı
na giren idare, kuruluş,
teş
ebbüs ve kurumlardan malî işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap
durumları
nıalmaya, bunlar üzerinde inceleme yaptı
rmaya, programları
na
uygun harcama yapmayan, ilgili yasaları
n öngördüğü yükümlülükleri
yerine getirmeyen, bilgi, belge ve hesap durumları
nıvermeyen idare,
kuruluş, teş
ebbüs ve kurumları
n bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer
olanakları
nıdurdurmaya Maliye Bakanı
yetkili kı
lı
nmı
ş
tı
r.
Dava dilekçesinde, Maliye Bakanı
’na 6. madde kapsamı
na giren
idare, kuruluş, teş
ebbüs ve kurumlardan “ilgili kanunları
n öngördüğü
yükümlülükleri yerine getirmeyen”lerin “bütçe ödeneklerini kesme ve
diğer imkanları
nıdurdurma” yetkisi veren kuralları
n, kimi yasalarda
değ
iş
ikliğe neden olacağısavı
yla Anayasa’ya aykı
rı
olduğ
u ileri sürülmekte
ve iptali istenilmektedir.
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178 sayı
lıMaliye Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin (c) bendinde, Maliye
Bakanlı
ğı
’na, harcama politikaları
nı
n geliştirilmesi ve uygulanmasıile
Devlet bütçesinin hazı
rlanması
, uygulanması
, uygulamanı
n izlenmesi
ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek görevi verilmiş; 10.
maddesinin (e) bendinde, ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek
bunlarıharcama politikalarıyönünden değ
erlendirmek ve uygulamayı
yönlendirmek, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ve
fonları
n her malî yı
lı
n baş
ı
nda o yı
l için Hazine nakit akı
ş
ı
nıda
gözönünde bulundurarak ayrı
ntı
lıharcama programları
nıyapmak, gerekli
görülen durumlarda bu programlarıdeğiş
tirmek ve uygulamayıizlemek, (f)
bendinde, kamu harcamaları
nda tasarruf sağlanması
, tutarlı
, dengeli ve
etkili bir bütçe politikası
nı
n yürütülmesi amacı
yla kamu istihdam
politikasıve giderlerle ilgili yasa, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin
uygulanması
nıdüzenlemek, standartlarısaptamak ve sı
nı
rlamalar
koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıiçin uyulması
zorunlu düzenlemeleri yapmak ve önlemleri almak, (m) bendinde de,
görev alanı
na giren iş
lemleri kontrolörleri aracı
lı
ğı
yla incelemek ve
denetlemek, Maliye Bakanlı
ğıBütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğ
ü
görev ve yetkileri arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r.
Bu kuralları
n incelenmesinden anlaş
ı
lacağıgibi, 178 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname’nin 2 ve 10. maddeleriyle Maliye Bakanlı
ğı
’na,
kamu harcamaları
nda tasarrufu sağlamak, tutarlıve dengeli bir bütçe
politikası yürütmek amacı
yla ödeneklerin dağı
tı
mı ve kullanı
mı
konusunda önlem almak ve sı
nı
rlar koymak yetkisi verilmiş
tir.
Bütçe Yasası
’nı
n sözkonusu maddesinde yer verilen, kamu
idare, kurum, kuruluş ve teş
ebbüslerinin bütçe ödeneklerini
kullanmaları konusunda gerekli önlemleri almak üzere Maliye
Bakanı
’na yetki verilmesine iliş
kin kural, bütçe ile doğrudan ilgili bir
düzenlemedir.
Ayrı
ca, 178 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname’nin anı
lan
kuralları
nda yazı
lıgörev ve yetkilerin Bütçe Yasası
’nda yinelenmesi, bu
Kanun Hükmünde Kararname kuralları
nı
n değiş
tirilmesi anlamı
na da
gelmemektedir.
Bu nedenle, 1996 yı
lıMalî Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n 6. maddesinin
ikinci fı
krası
ndaki dava konusu kural Anayasa’ya aykı
rı
düş
memektedir.
2- 1996 Malî Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n 29. maddesinde, Türk
Telekomünikasyon A.Ş., Türkiye Elektrik Dağı
tı
m Anonim Şirketi, Devlet
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Hava Meydanlarıİ
ş
letmesi Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamulleri,
Tuz ve Alkol İ
ş
letmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdürlüğü’nün mal ve hizmet satı
ş
ları
nı
n aylı
k gayrisafi hası
latı
ndan
kuruluş
una göre değiş
en oranlarda yapı
lacak kesintinin Maliye Bakanlı
ğı
Merkez Saymanlı
ğı
’na ödeneceği, ödenen tutarları
n bütçeye gelir
yazı
lacağıve bu maddenin uygulaması
na iliş
kin esasları
n Maliye
Bakanlı
ğı
’nca belirleneceği kurala bağlanmı
ş
tı
r.
Dava dilekçesinde, maddede belirtilen kuruluş
ları
n yasaları
nda
gelir ve giderlerine iliş
kin özel düzenlemeler bulunduğu, Bütçe Yasası
’nı
n
29. maddesindeki düzenlemelerin özel yasaları
nda değişiklik yapı
larak
gerçekleş
tirilmesi gerektiği, bu nedenle maddenin Anayasa’ya aykı
rı
olduğu ileri sürülmüş
tür.
Çoğunluk görüş
ünde, madde kapsamı
na giren kuruluş
lardan
kimilerinin kamu iktisadi teş
ebbüsü, kimilerinin de katma bütçeli kuruluş
olduğ
u; bu kuruluş
ları
n mal ve hizmet satı
ş
ları
ndan elde edilen gelirlerin
nası
l kullanı
lacağı
nı
n kendi yasaları
nda düzenlendiği, bu konudaki
değişikliklerin bütçe yasaları
yla değil, kuruluşyasaları
nda yapı
lacak
düzenlemelerle gerçekleş
tirilmesinin Anayasal gereklilik olduğu
belirtilmiş
tir.
Oysa, 04.02.1924 günlü, 406 sayı
lıTelgraf ve Telefon Yasası
’na
03.05.1995 günlü, 4107 sayı
lıYasayla eklenen Ek 19. maddede, Türk
Telekom’daki kamu hisselerinin satı
ş
ıile telekomünikasyon hizmetlerine
iliş
kin GSM görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile telekomünikasyon ruhsatıve
genel izinlerden elde edilecek gelirlerin tümünün Hazine’ye devredileceği
kurala bağlanmı
ş
tı
r.
1996 Malî Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n 29. maddesine göre, Türk
Telekomünikasyon A.Ş.’nin mal ve hizmet satı
ş
ları gayrı
safı
hası
latı
ndan % 10 oranı
nda Maliye Bakanlı
ğıMerkez Saymanlı
ğı
’na
yapı
lacak ödeme, hisselerinin satı
ş
ı
ndan elde edilecek gelir payı
na
mahsup edileceğinden, 406 sayı
lıYasa’nı
n Ek 19. maddesi uyarı
nca
tümü Hazine’ye devredilecek gelir kapsamı
ndadı
r.
Dolayı
sı
yla, söz konusu kural, Hazine’ye devredilecek gelirlerin
yöntemini belirleyen bir düzenleme niteliğindedir.
Bu nedenle, 1996 Malî Yı
lıBütçe Yasası
’nı
n 29. maddesinin
birinci fı
krası
ndaki “Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin hisselerinin
satı
ş
ı
ndan elde edilecek gelir payı
na mahsup edilmek üzere mal ve
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hizmet satı
şları(Katma Değer Vergisi hariç) gayri safi hâsı
latı
nı
n
%10’u,” kuralı
nda Anayasa’ya aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
Yukarı
da yer verilen gerekçelerle, kararı
n ilgili bölümlerindeki
çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yorum.
Üye
Ahmet Necdet SEZER
KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/23
: 1996/36

1996 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu’nun 6. maddesiyle kimi
yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu kurum, kuruluş ve
teşebbüslerinin bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer olanakları
nı
durdurmaya Maliye Bakanıyetkili kı
lı
nmaktadı
r.
178 sayı
lıMaliye Bakanlı
ğı
nı
n Teş
kilat ve Görevleri Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. ve 10. maddeleriyle kamu
harcamaları
nda tasarrufu sağlamak, tutarlıve dengeli bir bütçe
politikasıyürütmek amacı
yla ödeneklerin dağı
tı
mıve kullanı
mı
konusunda önlem almak ve sı
nı
rlar koymak üzere Bakanlı
k yetkili
kı
lı
nmı
ştı
r. Belirtilen bu amacıgerçekleştirebilmek için kamu kurum,
kuruluşve teş
ebbüslerinin bütçe ödeneklerini kullanmalarıkonusunda
önlem almak üzere Maliye Bakanı
na yetki verilmesi Bütçe Kanunu ile
doğrudan ilgilidir. 178 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ile
Bakanlı
ğa verilen görevin bütçe kanununda tekrarlanmı
şolmasıonun
değiş
tirildiği anlamı
na da gelmez.
İ
ptali istenen 29. maddede ise, Türk Telekomünikasyon A. Ş’nin
hisselerinin satı
ş
ı
ndan elde edilecek gelir payı
na mahsup edilmek
üzere kurumun mal ve hizmet satı
şıaylı
k gayrisafi hası
latı
nı
n %
10’unun genel bütçeye aktarı
lacağıöngörülmektedir. 406 sayı
lı
Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 4107 sayı
lıKanunla değişik Ek Madde
19’da
“Türk
Telekomdaki
kamu
hisselerinin
satı
ş
ı ile
telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin GSM görev ve imtiyaz
sözleş
meleri ile telekomünikasyon ruhsatıve genel izinlerden elde
edilecek gelirlerin tamamıHazineye devredilir” denilmektedir. 1996
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Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 29. maddesine göre Türk Telekom’un
aylı
k gayrisafi hası
latı
ndan % 10 oranı
nda bütçeye yapı
lacak kesinti
Türk Telekom A.Ş’nin hisselerinin satı
ş
ı
ndan elde edilecek ve tamamı
Hazine’ye aktarı
lacak gelirlerden mahsup edileceğinden yapı
lan
işlem, Hazine’ye devredilecek sözkonusu gelirlerin yöntemini
açı
klayan bir düzenleme olmasınedeniyle Anayasa’nı
n 87., 88. ve
161. maddelerine aykı
rıdeğildir.
Belirtilen nedenlerle, çoğunluk görüşüne katı
lmı
yorum.
Üye
Sacit ADALI
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1996/23
: 1996/36

1996 Malî Yı
lı Bütçe Yasası
’nı
n 29. maddesinin birinci
fı
krası
nda yer alan “Türk Telekomünikasyon A. Ş.’nin hisselerinin
satı
ş
ı
ndan elde edilecek gelir payı
na mahsup edilmek üzere mal ve
hizmet satı
şları(katma değer; hariç) gayrisafî hası
latı
nı
n % 10’u”
hükmünün iptaline iliş
kin çoğunluk görüş
üne;
1- Bu kuralı
n 4.2.1924 günlü ve 406 sayı
lıYasa’nı
n 6.5.1995
günlü ve 4107 sayı
lıYasa’yla değiş
ik Ek 19. maddesinin tekrarı
mahiyetinde olmasıve yeni bir kural getirmemesi,
2- Kuralı
n bütçe ile ilgili bir mahsup maddesi olması
,
3- Konulan kuralı
n Anayasa’nı
n 161. maddesi hükmüne uygun
olarak bütçe ile ilgili olmasıve bütçeyi açı
klayı
cınitelikte bulunması
;
gerekçeleriyle katı
lmı
yoruz.

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1996/59
: 1997/70
: 9.12.1997

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Hassa Asliye Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1412 sayı
lıCeza Muhakemeleri Usulü
Kanunu’nun 423. maddesinin birinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 2., 10.,
36. ve 141. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Mağdurenin kı
zlı
ğı
nıbozma savı
yla sanı
k hakkı
nda açı
lan
kamu davası
nda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 423.
maddesinin birinci fı
krası
nıAnayasa’ya aykı
rıbulan Mahkeme iptali
için baş
vurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru gerekçesi şöyledir:
“Son duruşması18.7.1996 tarihinde yapı
lmı
şve CMUK 423/1.
maddesi gereğince Temmuz ayı
nı
n 20 sinden Eylül ayı
nı
n 5 ine kadar
tatil olmasısebebiyle duruş
ma 12.12.1996 günü saat 9.05 e
bı
rakı
lmı
ştı
r.
CMUK nun 219/1. maddesi gereğince duruşmanı
n ara
verilmeksizin yapı
lacağıhükmü düzenlenmiş aynıYasanı
n 222.
maddesinde ise duruşmaya zaruret olmadı
kça 8 günden fazla ara
verilemeyeceği, tutuklu iş
lerde zaruret olsa dahi bu sürenin 30 günü
geçemeyeceği düzenlemesi yapı
lması
na rağmen aynıYasanı
n 423/1.
maddesi gereğince duruşmaya mahkememizce 8 günden fazla ara
verilerek 12.12.1996 tarihinde bir başka deyiş
le 5 eylül 1996
tarihinden sonraki bir güne bı
rakı
lmak zorunda kalı
nmı
ş
tı
r. Dolayı
sı
yla
CMUK 423/1. maddesi mahkememizce bakı
lmakta olan davada
uygulanmasızorunlu bulunan bir kuraldı
r ve bu kurala uyulmuştur.
CMUKnun 219. maddesi gereğince ceza davaları
nda
“Duruş
manı
n ara verilmeksizin cereyan edeceği, 222. maddede ise
duruşmaya zaruret olmadı
kça 8 günden fazla ara verilemeyeceği
423/1. maddesinde ise ceza iş
lerini gören bakan ve mahkemeler her
sene Temmuzun 20 sinden Eylülün 5 ine kadar tatil olunur, hazı
rlı
k
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tahkikatıile tutuklu işlere ait duruş
maları
n ve acele sayı
lacak diğer
hususları
n tatil süresi içinde ne suretle yapı
lacağıHakimler ve
Savcı
lar Yüksek Kurulunca belirlenir hükümleri getirilmiş
tir. Bu
düzenlemeler karş
ı
sı
nda ceza mahkemeleri tarafı
ndan yapı
lan
duruşmalar her yı
l Temmuz ayı
nı
n 20 si ile Eylül ayı
nı
n 5 i arası
nda
45 günlük bir süre içerisinde yapı
lamamakta ve ancak tutuklu iş
ler ile
kanunlarda acele işlerden sayı
lan davalara bakı
labilmektedir. Bu
sebeple CMUK’nun 219. ve 222. maddeleri ile 423/1. maddesi
arası
nda bir çeliş
ki bulunmaktadı
r.
TCK Anayasası
nı
n 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri
sayı
lı
rken Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu, 10.
maddesinde herkesin dil, ı
rk, renk ...vb. sebeplerle ayrı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eşit sayı
lacağı
, 36. maddesinde
herkesin meş
ru vası
ta ve yolları
ndan faydalanmak suretiyle yargı
mercileri önünde davacıveya davalıolarak iddia ve savunma hakkı
na
sahip olduğu, hiç bir mahkemenin görev ve yetkisi içindeki davaya
bakmaktan kaçı
namayacağı
, 141. maddesinde ise davaları
n en az
giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandı
rı
lması
nı
n yargı
nı
n görevi
olduğu hükümleri düzenlenmiştir.
Ülkemizde yargı
lamaları
n gerek hukuk davaları
nda gerek ceza
davaları
nda uzun sürmesi yı
llardan bu yana şikayet konusu olan bir
durumdur. Özellikle Avrupa ve diğer batıülkeleri ile yapı
lan
karşı
laştı
rmalarda, ülkemizdeki yargı
lamanı
n uzun sürmesi ve bu
hususun başta insan hakları
na olmak üzere diğer demokratik
kurallara da aykı
rıolduğu uzun yı
llardan bu yana dile getirilmektedir.
Avrupa Ekonomik topluluğuna girme aş
aması
nda olan ülkemizin
yargı
lama süresi bakı
mı
ndan Avrupa ekonomik standartları
na
uymadı
ğı yine dile getirilen konulardandı
r. Yargı
lamaları
n kı
sa
sürmesi ve bir an önce sonuçlandı
rı
lması için 1982 tarihli
Anayasamı
zı
n 141. maddesinde davaları
n en az giderle ve mümkün
olan süratle sonuçlandı
rı
lmasıyargı
nı
n görevidir” denmek suretiyle bu
husus en üst yazı
lıkural olan ve bağlayı
cıolan Anayasa’da da
vurgulanmı
şve bir yerde ülkemizdeki yargı
lamaları
n uzun sürdüğü,
bunun kı
sa sürmesinin yargı
nı
n bir görevi olduğu belirtilmiş
tir.
CMUK nun 219. ve 222. maddelerine rağmen zaruret
olmadı
kça duruşmalara 8 günden fazla ara verilemeyeceği belirtilmiş
olup ceza yargı
laması
nda birçok davada zaruretler karş
ı
sı
nda
duruşmalara 8 günden fazla ara verilmekte olduğunda fiili bir
gerçektir. Özellikle ceza davaları
nda, sanı
ğı
n bulunamaması
,
tanı
kları
n bulunamaması
, raporları
n süresinde gelmemesi, Adli Tı
pta
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ki gecikmeler gibi sebeplerle zaten duruş
malara 8 günden fazla ara
verilmesi bir kural haline dönüşmüşolup mahkemelerce de dosya
sayı
sı
nı
n
fazlalı
ğı sebebiyle
zaman
zaman
bu
süreye
uyulmamaktadı
r. Bütün bunları
n yanı
nda bir de CMUK nun 423/1.
maddesi gereğince ülkemizde yaz mevsimine denk gelen 20 Temmuz
5 Eylül tarihleri arası
nda duruşma yapı
lmamasıdavaları
n bitmesi
gerekenleri de uzatmakta ve bir kı
sı
m mağduriyetlere sebebiyet
verdiği gibi yargı
ya olan güveni, dolayı
sı
yla adalete olan güveni
zedelemektedir.
Zaten yukarı
da belirtilen sebeplerle davaları
n uzun sürdüğü
ülkemizde birde 45 gün gibi uzunca sayı
labilecek bir süre boyunca
davalara bakı
lmamasıyargı
lamayıiyice uzatmaktadı
r ve Hukuk
Devleti olma iddiasıile kurallar düzenleyen Devletin bu ş
ekilde
yargı
lamalarıuzatmasıve mağduriyetlere sebebiyet vermesi kamu
güvenliğini, kamu düzenini zedelemekte olup ülkenin genel ş
artları
göz önünde bulundurulduğunda 45 günlük tatil ülkemiz için zaruri bir
ihtiyaç olmaktan çı
kı
p bir lüks haline dönüşmüştür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde ki “Hukuk Devleti” vatandaşları
na
hukuk güvenliği sağlayan Devlet demektir. Hukuk güvenliği sağlamak
tek başı
na bir anlam ifade etmemekte olup bu güvenliğin
sağlanabilmesi ve hukuk devletinin koşulları
nıyerine getirebilmesi için
devletin önceden belirlenmiş hukuk kaideleri ile vatandaşları
n
güvenliğini sağlaması
, öncelikle buna kendisinin uymasıve önceden
konulan bu kurallara aykı
rıdavranı
lmasıhalinde ise kurallar ile
güvence altı
na alı
nan hakları
n korunmasıiçin yasal düzenlemelerin
yapı
lmı
ş olması gerekir. Bunları
n başı
nda haklar, ihlal edilen
vatandaşları
n gerek ihlal eden Devlete karşıgerekse vatandaş
lara
karşıbağı
msı
z yargıorganlarıönünde hakları
nıaramasıiçin yasal
düzenlemenin sağlanmı
şolmasıanlamı
ndadı
r. Bu hususta baş
ta
Anayasa olmak üzere diğer kanunlarda gerekli düzenlemeler
yapı
lmı
ştı
r ve Anayasanı
n 10. maddesinde vatandaş
ları
n öncelikle
kanun önünde eşit olduğu, 9. maddesinde yargıyetkisinin bağı
msı
z
mahkemelerce kullanı
lacağı
, 11. maddesinde kanunları
n Anayasaya
aykı
rıolamayacağı
, 36. maddesinde herkesin meşru vası
ta ve
yollardan faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıveya
davalıolarak iddia ve savunma hakkı
na sahip olduğu, 141. maddede
ise davaları
n en az gider ve mümkün olan süratle
sonuçlandı
rı
lması
nı
n yargı
nı
n görevi olduğu düzenlenerek Hukuk
Devleti olmanı
n gerekleri yerine getirilmiştir. Yine Anayasa’n ı
n 141.
maddesinin yukarı
daki hükmü gereğince duruş
maları
n ara
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verilmeksizin ve zaruret olmadan 8 günden fazla ara verilemeyeceği
CMUK nun 219. ve 222. maddelerinde düzenlenmiş
tir.
Anayasa’nı
n bir çok hükmü buna benzer düzenlemeler
getirmiştir. Buna rağmen ülkemiz için lüks sayı
labilecek CMUK’nun
423/1. maddesi gereğince duruşmalara 45 gün ara verilmekte olup bir
yerde Devletin Hukuk Devleti olmasıilkesine her yı
l 45 gün ara
verilmektedir. Oysa Devlet süreklidir, dolayı
sı
yla onun genel ilkeleri
içerisinde sayı
lan Hukuk Devletinin de sürekli olmasıgerekir.
Dolayı
sı
yla, CMUK’nun 423/1. maddesi Anayasa’nı
n 2. maddesine
aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 10. maddesinin başlı
ğıkanun önünde eşitlik olup
herkesin dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefe, inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrı
m gözetmeksizin kanun önünde
eşit sayı
lacağıdüzenlenmiştir. Buna rağmen CMUK 423/1. maddesi
gereğince bir kı
sı
m davalara Adlî tatil içerisinde bakı
labilmektedir.
Bunlar tutuklu davalar ve kanunları
nda acele iş
lerden sayı
lan
davalardandı
r. Mesela Orman Kanununa ihlal suçları
na Adlî tatil
içerisinde bakı
labilmektedir. Günümüzün demokratik ülkelerinde ve
insan haklarıanlayı
şı
na göre kiş
ilerin uzun süre sanı
k sı
fatı
yla
yargı
lanmalarıdemokratik olmayı
p insan hakları
na aykı
rı
dı
r. Herkes
bağı
msı
z yargıorganlarıönünde yargı
lanarak biran önce aklanma
hakkı
na sahip olmalı
dı
r. Bu sebeple insanları
n kendileri için isnat
edilen suçtan dolayıbir an önce aklanmaları
, bunun sağlanmasıiçin
gerekli yasal düzenlemelerin yapı
lmasıeşitlik ilkesinin bir gereğidir.
Devletin bir yı
l içerisinde 45 günlük bir sürede bir kı
sı
m sanı
kları
n
davası
nı
n görülmesi, bir kı
smı
nı
nsa zaruret yokken davaları
nı
n
bekletilmesine sebebiyet veren CMUK 423/1. maddesi Anayasa’nı
n
eşitlik ilkesine aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 36. maddesi herkesin meş
ru vası
ta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıveya davalı
olarak iddia ve savunma hakkı
na sahiptir hükmüne rağmen bir kı
sı
m
suçlar dolayı
sı
yla yargı
lanan vatandaş
lar hiç bir zaruret yokken
CMUK nun 423/1 maddesi gereğince her yı
l 45 gün süre ile bu
hakları
ndan mahrum edilmektedirler. İ
nsanları
n yukarı
da açı
klandı
ğı
gibi kendileri için isnat edilen suçlardan savunmaları
nıyaparak
aklanmaları
nı
n sağlanması
nıbağı
msı
z yargıorganları
ndan isteme
haklarıolması
na rağmen bu hakları
nı
n bu ş
ekilde kı
sı
tlanması
Anayasa’nı
n 36. maddesine ayk ı
rıolup aynızamanda şikayetçi olan
insanları
nda iddiaları
nıispat etme haklarıböylece kı
sı
tlanmaktadı
r.
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Anayasa’nı
n 141. maddesinde mahkemelerde ki duruşmalar ile
ilgili bir kı
sı
m düzenlemeler yapı
lmı
ş, son fı
krası
nda ise davaları
n en
az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandı
rı
lmasıyargı
nı
n
görevidir düzenlemesi getirilmiş
tir. Buna paralel CMUK nun 219. ve
222. maddeleri düzenlenmiştir. Ayrı
ca bütün yasal düzenlemeler
yargı
lamanı
n süratli bir ş
ekilde sonuçlandı
rı
lmasıiçin başta kesin
süreler olmak üzere bir çok kurallar getirmiş
tir. Yargı
lama Hukuku’nun
temel ilkelerinden biri de yargı
lamanı
n en az giderle ve mümkün olan
süratle sonuçlandı
rı
lması
dı
r. 1982 tarihli Anayasamı
zda ülkemizde
yargı
lama süresi yönünden bir sorun olduğu düş
ünülerek 141.
maddenin son fı
krasıdüzenlenmiş
tir. Ancak aradan 14 yı
l gibi bir süre
geçmesine rağmen yasadaki eski düzenlemeler Anayasaya uygun
hale getirilmemiştir. Eğer 45 günlük Adlî tatil Anayasanı
n 141/ son
maddesine aykı
rıdeğil ise
Anayasanı
n 141/son maddesinin
Anayasaya yazı
lmı
şolması
nı
n
hiç
bir
değeri
ve
anlamı
kalmayacaktı
r. Bir gün yasakoyucu demokratik olmayan bir biçimde
yargı
lamaya 45 gün değilde 3 ay ya da 6 ay her yı
l ara verebileceğini
düzenler ise bu düzenlemede Anayasa’nı
n 141/ son maddesine aykı
rı
sayı
lmayabilir. Bu sebeple Anayasanı
n 141/son maddesinin bir anlam
ve öneminin olabilmesi için -kaldıki vardı
r ve önemlidir- CMUK nun
423/1. maddesinin iptal edilmesi gerekir.
Ülkemiz coğrafî yapı
sıve iklim ş
artıözellikle mahallinde keşif
gerektiren, bir çok davanı
n kı
şayları
nda keş
finin yapı
lması
nıve
yargı
lamanı
n bir an önce sonuçlandı
rı
lması
na engel olmaktadı
r.
Özellikle Doğu Anadolu gibi kı
şıuzun ve sert geçen bölgelerde bu
keş
ifler yapı
lamadı
ğı
ndan keş
ifler yaz ayları
na kalmakta ve yargı
lama
uzamaktadı
r. Bu sebeple yaz ayları
na kalan keşiflerde ülkemizde yaz
ayı
nı
n ortası
na gelen 20 Temmuz ve 5 Eylül tarihleri arası
nda
yapı
lamadı
ğı
ndan bir çok dava gelecek yı
la kalmaktadı
r.
Özellikle toplumsal olarak yargı
lamaları
n uzamasışikayetlere
sebep olmakta, zamanı
nda yasaya aykı
rı davrananlara yasal
yaptı
rı
mlar uygulanamadı
ğı
ndan yargı
ya ve Devlete olan güven
zedelenmektedir. İ
nsanlar birçok kere hak aramak için bağı
msı
z yargı
organları
na müracaat etmek yerine mafya tabir edilen yasa d ı
ş
ı
yollardan hak arama çabaları
na girdikleri, yargı
nı
n caydı
rı
cı
lı
ğı
nı
n
ortadan kalkmasısebebiyle zaman zaman linç olayları
nı
n veya linçe
teşebbüs olayları
nı
n yaş
andı
ğı fiili bir gerçektir ve herkesin
malumudur. Bütün bu olayları
n temelinde yargı
ya duyulan güvenin
hı
zla azalmasıve yargı
nı
n caydı
rı
cı
lı
ğı
nı
n ortadan kalkması
dı
r.
Özellikle CMUK nunda yapı
lan ve CMUK değiş
ikliği olarak bilinen
değiş
iklikten sonra ceza davaları
nda tutuklama şartlarıağı
rlaş
tı
rı
lmı
ş
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ve hukukun temel prensibi olan herkesin suçluluğu isbat edilinceye
kadar masum olduğu ilkesinin biraz daha korunmasısebebiyle
vatandaşları
n şüpheli ve sanı
kları
n serbest bı
rakı
lması
ndan sonra
yargı
lamanı
n uzun sürmesi sebebiyle yargı
ya olan güveni azalmı
ş
tı
r.
Elbette ki herkesin suçluluğunun isbat edilmesine kadar masum
olduğu ilkesine uymak ş
arttı
r. Ama bu şart yerine getirilirken
suçluları
n biran önce cezalandı
rı
lmasıve cezaları
nıçekmesi suçsuz
olupta kendisine suç isnat edilen insanları
nda bir an önce aklanmaları
ve toplum karşı
sı
na yeniden aklanmı
şolarak çı
kma hakları
na saygı
göstermek ve bunun yasal düzenlemesini sağlamak Devletin
görevidir. Bu gün ülkemizde iktidara gelen her hükümet ve muhalefet,
yargıreformu yapacağı
nısöylemekte olup programları
nda bu hususta
düzenlemeler yapmaktadı
rlar. Bilim çevreleri barolar ve her türlü sivil
örgütte hukuk reformunun gerekliliğinden bahsetmekte olup, hukuk
reformu deyince akla ilk gelen ise davaları
n hı
zlandı
rı
lmasıve bir an
önce sonuçlandı
rı
lması
dı
r. Özellikle usul yasalarıüzerinde yapı
lmak
istenilen değiş
ikliklerin temel amacıyargı
lamanı
n hı
zlandı
rı
lması
dı
r.
Ancak CMUK nun 423/1. maddesi HMUK un ise 175. maddesi
değiş
tirilmediği sürece yargı
lamanı
n hı
zlandı
rı
lmasımümkün değildir.
CMUK nun 423/1 maddesinin amacıher yı
l 45 gün duruşmalara
ara verilerek Hakim ve Savcı
ları
n tatil yapmaları
nısağlamak ise bu
amaç duruş
malara ara verilmeksizin de yerine getirilebilir. Zaten bu
süre içerisinde Adliyeler kapatı
lmamakta, özellikle küçük ilçelerde
çalı
şan Hakim ve Savcı
lar adlî tatilde de çalı
şmaya devam etmekte
ancak bir kı
sı
m duruş
malarıyapamamaktadı
rlar. Hakim ve savcı
lara
yı
llı
k olarak 30 gün izin verilirken Adlî tatilden yararlananlar 45 gün
izin yapmaktadı
rlar. Hakim ve savcı
ları
n 30 gün izin yapmaları
dinlenmeleri için yeterli değilse yasal düzenleme ile bu süre 45 güne
çı
kartı
labilir. Ayrı
ca hakim ve Savcı
ları
n huzurlu ve rahat çalı
ş
maları
nı
temin etmek maksadıile bu düzenleme yapı
lmı
ş ise bu yeterli
değildir. Öncelikle hakim ve savcı
ları
n ekonomik ve sosyal
durumları
,çalı
ş
ma ortamlarıdüzenlenerek hakim ve savcı
ları
n huzurlu
ve dinlenmişolarak çalı
şmalarısağlanabilir.
Yukarı
da açı
klanan sebeplerle CMUK nun 423/1. maddesinin
Anayasa’nı
n 2., 10., 36 ve 141. maddelerine aykı
rıolduğu kanaatine
varı
larak bu maddenin iptali için Anayasa’nı
n 152. maddesi uyarı
nca
Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması
na karar verilmiş
tir.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
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1412 sayı
lı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 423.
maddesinin itiraz konusu birinci fı
krasışöyledir:
“Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler
temmuzun 20 sinden eylülün beşine kadar tatil olunur.”

her sene

B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuruda dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
3- “MADDE 36.- Herkes, meş
rû vası
ta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargımercileri önünde davacıveya davalı
olarak iddia ve savunma hakkı
na sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçı
namaz.”
4- “MADDE 141.- Mahkemelerde duruş
malar herkese açı
ktı
r.
Duruş
maları
n bir kı
smı
nı
n veya tamamı
nı
n kapalıyapı
lması
na ancak
genel ahlâkı
n veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kı
ldı
ğı
hallerde karar verilebilir.
Küçüklerin yargı
lanması hakkı
nda kanunla özel hükümler
konulur.
Bütün mahkemelerin her türlü kararlarıgerekçeli olarak yazı
lı
r.
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Davaları
n en az giderle ve
sonuçlandı
rı
lması
, yargı
nı
n görevidir.”

mümkün

olan

süratle

IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Yekta
Güngör ÖZDEN, Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet SEZER, Samia
AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit
ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 9.9.1996 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
Yasa kuralı
, aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleriyle diğer yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Anayasa’nı
n 2., 36. ve 141. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
CMUK’nun 423. maddesinin itiraz konusu birinci fı
krası
na göre
ceza iş
lerini gören makam ve mahkemeler her yı
l 20 Temmuz - 5
Eylül arasıtatil olur. Ancak hazı
rlı
k soruşturmasıile tutuklu iş
lere ait
duruşmaları
n ve acele sayı
lacak diğer hususları
n tatil süresi içinde
ne surette yapı
lacağıaynımaddenin ikinci fı
krası
na göre Hâkimler
ve Savcı
lar Yüksek Kurulu’nca belirlenir.
Mahkeme, CMUK’nun 423. maddesinin
birinci fı
krası
gereğince, ceza işlerini gören makam ve mahkemelerin her yı
l 20
Temmuz - 5 Eylül tarihleri arası
nda 45 gün süreyle tatil olması
nı
n
devlet hizmetlerindeki devamlı
lı
ğıengellemesi nedeniyle Anayasa’nı
n
2. maddesindeki “hukuk devleti” ilkesine, bu süre içerisinde kiş
ilerin
hak arama hürriyetinden mahrum bı
rakı
lması nedeniyle 36.
maddesindeki “hak arama hürriyetine” ve bu düzenlemenin “davaları
n
en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandı
rı
lmasıyargı
nı
n
görevidir” şeklindeki 141. maddesinin son fı
krası
na aykı
rıolduğunu
ileri sürmektedir.
Anayasa’nı
n, Cumhuriyetin nitelikleri baş
lı
klı2. maddesine
göre, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti insan
hakları
na saygı
lıve bu haklarıkoruyan, âdil bir hukuk düzeni kuran
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ve bunu devam ettirmekle kendini yükümlü sayan, davranı
ş
ları
nda
hukuk kuralları
na ve Anayasa’ya uyan, işlem ve eylemleri yargı
denetimine bağlıolan devlettir.
Temel hak ve özgürlükler arası
nda özgün yeri bulunan hak
arama özgürlüğü, İ
nsan HaklarıEvrensel Beyannamesi’nin 10.,
Avrupa İ
nsan Hakları
nı ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dâir
Sözleşme’nin 6. maddesine koş
ut olarak Anayasa’nı
n 36.
maddesinde düzenlenmiş
, herkesin meş
rû bütün vası
ta ve yollardan
yararlanarak yargıyerlerinde davacıveya davalısı
fatı
yla iddia ve
savunma hakkı
na sahip bulunduğu belirtilerek iddia ve savunmanı
n
her türlü etki ve kaygı
dan uzak, serbestçe kullanı
lmasıgüvenceye
kavuşturulmuş
tur.
Anayasa’nı
n 141. maddesinin son fı
krası
nda ise, “Davaları
n en
az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandı
rı
lmasıyargı
nı
n
görevidir” denilerek bir usul ekonomisi kuralıgetirilmiştir. Bu kuralla,
yargı
lama iş
lemlerinin hı
zlandı
rı
larak davaları
n makûl
sürede
sonuçlandı
rı
lmasıve yargı
lama giderlerinin azaltı
larak hak arama
özgürlüğünün sı
nı
rlar ı
nı
n geniş
letilmesi amaçlanmı
ş
tı
r.
Mahkemeler için her yı
l belirli bir tatil dönemi öngören
CMUK’nun 423. maddesinin birinci fı
krası
nı
n, yaz ayları
nda ağı
rlı
klı
biçimde tarı
msal faaliyetlerle uğraş
anları
n işlerini aksatmamak,
hakimler ve savcı
ları
n acele iş
ler dı
şı
nda toplu olarak dinlenmelerini
sağlayarak yargı
lama işlemlerinin daha yoğun olduğu dönemlerde izin
kullanmaları
nıönlemek amacı
yla getirildiği anlaş
ı
lmaktadı
r.
Böylece, devletin temel işlevlerinden olan yargıhizmetinin
verimli ve düzenli yürütülmesi amaçlanmı
ş
tı
r. Kaldıki, adli tatil
döneminde de kimi yasal düzenlemelerle gecikmesinde sakı
nca olan
davaları
n görülmesine de olanak tanı
nmaktadı
r.
Bu durumda, itiraz konusu kural uyarı
nca 20 Temmuz ile 5 Eylül
arası
nda ceza iş
lerini gören makam ve mahkemelerin tatile girmesinin
usul ekonomisini etkileyecek
ya da hak arama özgürlüğünün
sı
nı
rlandı
rı
lması
na yol açacak bir gecikmeye neden olmayacağı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle, kural Anayasa’nı
n 2., 36. ve 141.
maddelerine aykı
rıdeğildir, iptal isteminin reddi gerekir.
B- Anayasa’nı
n 10. Maddesi Yönünden İ
nceleme
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Mahkeme, CMUK’nun 423. maddesinin birinci fı
krası
na göre,
ceza işlerini gören makam ve mahkemelerce, tatil döneminde tutuklu
ve acele sayı
lan davalara bakı
ldı
ğı
nı
, diğer davalara ise
bakı
lmadı
ğı
nı
, bu durumun Anayasa’nı
n 10. maddesindeki eş
itlik
ilkesine aykı
rıolduğunu ileri sürmektedir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde belirtilen “Yasa önünde eş
itlik
ilkesi”, hukuksal durumlarıaynıolanlar için söz konusudur. Bu ilke ile
eylemli değil, hukuksal eş
itlik öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
,
aynıdurumda bulunan kiş
ilerin yasalar karş
ı
sı
nda aynıiş
leme bağlı
tutulmaları
nısağlamak, ayı
rı
m yapı
lması
nıve 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. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı
kurallara bağlıtutulacağıanlamı
na gelmez. Durumları
ndaki özellikler,
kimi kiş
iler ya da topluluklar için değişik kurallarıve uygulamaları
gerektirebilir. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar
farklıkurallara bağlıtutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi
zedelenmez.
Yasalarla adlî tatil içinde de görülmesi sağlanan davaları
n,
niteliklerinden
kaynaklanan
özellikleri
nedeniyle
süratle
sonuçlandı
rı
lmalarızorunluluğu, onları
n diğer davalarla aynıkonumda
olmadı
kları
nıgöstermektedir.
Adlî tatil dönemi içinde bakı
lan davalarla bakı
lmayan davalar,
koruduklarıhukukî yarar yönünden aynınitelikte bulunmadı
kları
na
göre, bunlar arası
nda eş
itlik karşı
laştı
rı
lmasıyapı
lmasıda olanaklı
değildir.
Bu nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nı
n 10. maddesine
aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
4.4.1929 günlü, 1412 sayı
lı Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu’nun 423. maddesinin birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
9.12.1997 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
Bülent ECEVİ
T, Hüsamettin ÖZKAN ve 112 Milletvekili
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 20.11.1996 günlü, 4213 sayı
lı
“Kı
ymetli Maden ve Ziynet Eş
yasıBeyanıHakkı
nda Kanun’un 1.
maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fı
kraları
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 5.,
10., 13., 17., 48. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptalleri ve
yürürlüklerinin durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren 25.12.1996 günlü
dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“IYASANIN
Bİ
Rİ
NCİ MADDESİ
DÜZENLEME ANAYASA’YA AYKIRIDIR

İ
LE

GETİ
Rİ
LEN

a) 1. inci maddenin 1. ve 2. fı
kraları
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
:
Yasa’nı
n 1. maddesinin 1. ve 2. fı
kraları
nda aş
ağ
ı
daki hükümler yer
almaktadı
r. “Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bir defaya mahsus olmak
üzere esas faaliyetleri ile ilgili olarak iş
letmelerinde mevcut olduğu halde
kayı
tları
nda yer almayan kı
ymetli maden (altı
n, platin ve gümüş
) ve
kı
ymetli taşlar (elmas, pı
rlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve
inci) ile bunlardan yapı
lmı
şziynet eşyası
nıcins, vası
f ve miktarları
nı
belirten bir beyanname ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ay
içerisinde bağlıolduklarıvergi dairelerine bildirmek kaydı
yla Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihteki borsa rayici, borsa rayici olmayanlar da emsal
bedeli üzerinden defterlerine intikal ettirebilirler. Emsal bedelinin, Vergi
Usul Kanunu’nun 267 nci maddesi uyarı
nca tespitinde maliyet bedeli
esasıuygulanmaz. Ayrı
ca mükellefler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte kayı
tları
nda yer alan aynıneviden emtia stokları
nıyukarı
da
belirtilen değerleme ölçülerine göre aynıtarih itibarı
yla değerlemek
suretiyle hesaplayacaklarıdeğerleme farkları
nıda beyan ederek,
maliyet bedeline ilave edebilirler. Beyannamenin; ihtiva edeceği
bilgiler ile verileceği yeri ve beyana iliş
kin diğer hususlarıbelirlemeye
Maliye Bakanlı
ğıyetkilidir.”
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Yukarı
daki fı
kra hükmüne göre beyan edilecek emtiadan külçe
altı
n % 6, diğerleri % 7 ve değerleme farkları% 6 oranı
nda vergiye
tabi tutulur. Bu suretle tahakkuk ettirilen vergi, ilk taksiti beyanname
verme süresi içinde, ikinci ve üçüncü taksitler de beyanname verme
süresini izleyen birinci ve ikinci aylar içinde olmak üzere üç eşit
taksitte ödenir. Ödenen bu vergiler, gelir ve kurumlar vergisi
matrahı
nı
n tespitinde gider addolunmaz.”
Madde metninden anlaş
ı
labileceği, yasa gerekçesinde de açı
kça
görülebileceği üzere; bir kı
sı
m vergi mükellefinin yürürlükteki vergi
yasaları
na aykı
rıdavranmak suretiyle vergi kaçakçı
sı
durumuna düş
tüğü,
bu fiili de değeri artan stokları
nıgizlemek, gizlenen stoklarla ilgili satı
ş
ları
nı
da göstermemek suretiyle yaptı
klarıkabul edilmekte ve bu kesime belge
düzeni içerisine geçirmedikleri kı
ymetli maden ve ziynet eş
yalarıiçin stok
affı
getirilmektedir.
Bu tür vergi kaçakçı
lı
ğı
nımeş
rulaş
tı
rma çabası
na gerekçe olarak
ise; “enflasyon nedeni ile değerleri artan stoklardan ötürü doğan zahiri
kârdan vergi ödenmesi” gösterilmektedir.
Ülkemizde yı
llardı
r hüküm süren kronik enflasyona karşı
n,
enflasyon muhasebesinin uygulanması
na olanak veren yasa
değ
iş
ikliklerinin gerçekleş
tirilemediği doğrudur. Öyle olunca da değeri artan
stoklardan doğan zahiri kârdan -baş
ka bir deyiş
le sermaye üzerinden- vergi
ödenmesi sonucu ile karş
ı
laş
ı
lmaktadı
r.
Ancak; 4213 sayı
lıYasa, sorunu sadece kuyumcu tüccarı
n sorunu
olarak ele almı
ştı
r. Oysa sorun, ticari ve sı
nai faaliyetleri nedeniyle
gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri olan herkes yönünden ortaya
çı
kmaktadı
r.
Bu özellikleri ile 4213 sayı
lıYasa, anayasal vergi adaleti kuralları
olan “genel vergilendirme” ve “vergilendirmede eşitlik” ilkelerine, dolayı
sı
yla
da Anayasa’nı
n 10. ve 73. maddelerine aykı
rıdüş
mektedir. Vergi yasası
önünde eş
itlik ilkesinden ve mali güce göre vergilendirme ilkesinden
ayrı
lmayıhaklıkı
lan bir neden, kuyumcu tüccar için söz konusu değildir.
Vergi sistemimizde enflasyon muhasebesi ile ilgili yeterli hükümler
bulunmaması
nı
n mağduru sadece kuyumcu tüccar değildir. Tüccar
içinde bu kesimin diğer kesimlere göre “özellikli” ya da “ayrı
ksı
” bir
konumu bulunmamaktadı
r. Yasa, ekonomik mantı
ğı
n kabul edemeyeceği
ölçüde bir ayı
rı
mcı
lı
k yapmaktadı
r.
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4213 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 1. ve 2. fı
kraları
nda
öngörülen stok affıdüzenlemesi, kapsam dı
şı
nda kalan tüccar açı
sı
ndan
rekabet koş
ulları
nı
ölçüsüz biçimde değiş
tirdiğinden Anayasa’nı
n çalı
ş
ma,
sözleş
me ve giriş
im özgürlüğünü öngören 48. maddesi ile bunun uzantı
sı
olan bireylerin maddi ve manevi varlı
kları
nı
n geliş
tirilmesini öngören 5. ve
17. maddelerine de aykı
rı
dı
r.
4213 sayı
lıKı
ymetli Maden ve Ziynet EşyasıBeyanıHakkı
nda
Kanunun yukarı
da belirtilen ve vergi yasasıönünde eşitlik ilkesine,
çalı
ş
ma, sözleş
me ve giriş
im özgürlüğüne aykı
rıolan 1. ve 2. fı
kraları
,
hukuk devletinin “yasaları
n genelliği” ilkesine aykı
rı
lı
ğı nedeniyle
Anayasa’nı
n hukuk devleti ilkesini öngören 2. maddesine; temel hak ve
özgürlüklere getirdiği sı
nı
rlama açı
sı
ndan da “demokratik toplum
düzeninin gereklerine” aykı
rı
lı
ğıdolayı
sı
yla Anayasa’nı
n 13. maddesine
uygun düş
memektedir. Bu nedenlerle 4213 sayı
lı
Yasa’nı
n 1. maddesinin 1.
ve 2. fı
kraları
nı
n iptali istenmektedir.
b) 1. maddenin 5. fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
:
4213 sayı
lıKı
ymetli Maden ve Ziynet Eş
yasıBeyanıHakkı
nda
Kanun’un 1. maddesinin 5. fı
krası
na göre, “Bu Kanuna göre beyan edilen
emtia hakkı
nda 3065 sayı
lıKanun’un 4008 sayı
lıKanunun 30 uncu
maddesiyle değişik 9 uncu maddesinin 2 numaralıbent hükmü
uygulanmaz ve ödenecek katma değer vergisinden indirim yapı
lamaz.”
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun bu hükümle uygulanması
durdurulan 9 uncu maddesinin 2 nci bendine göre de, “Fiili ya da kaydi
envanter sı
rası
nda belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet
satı
n aldı
ğı
nı
n tespiti halinde bu alı
ş
lar nedeniyle ziyana uğ
ratı
lan katma
değ
er vergisi, belgesiz mal bulundurulan veya hizmet satı
n alan
mükelleften aranı
r.”
Bu hüküm 4008 sayı
lıYasa ile Katma Değer Vergisine girmiş
olan ve bu verginin denetimi açı
sı
ndan büyük önem taşı
yan bir
hükümdür. İ
ş
letmesinde belgesiz mal bulunduran herhangi bir tacir bu
düzenleme uyarı
nca vergilendirilirken 4213 sayı
lıYasa kapsamı
na giren
tüccar kesimine bu hükmü de “ek ayrı
calı
k” olarak uygulamamak, genel
adalet kuralları
na ve hakkaniyete aykı
rıolduğu gibi, yukarı
da belirtilen
aynıgerekçelerle Anayasa’nı
n 2., 5., 10., 13., 17., 48. ve 73.
maddelerine aykı
rı
dı
r. Bu nedenle, 4213 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 5.
fı
krası
nı
n iptali istenmektedir.
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II. YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Anayasa Mahkemesi bilindiği gibi ilk kez 509 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararnamenin iptali için açı
lan davada “yürürlüğ
ün
durdurulması
” kararıvermiş, daha sonra açı
lan iptal davaları
nda da aynı
yönde ya da yürürlüğün durdurulması
nı
n reddi yönünde kararlar vermiş
tir.
Bu davada da yürürlüğün durdurulmasıistemi vardı
r. İ
ptal
gerekçelerinde açı
klanmaya çalı
ş
ı
lan Anayasa’ya aykı
rı
lı
k durumları
nı
n
bu davada yürürlüğün durdurulması
nı
gerektiren önemli yönleri vardı
r.
İ
ptali istenen yasanı
n, iptal hükmü verilinceye kadar uygulanması
durumunda giderilmesi olanaksı
z zararlar ortaya çı
kabilecek ve çok açı
k
hukuka aykı
rı
lı
k da söz konusu olacaktı
r. Böyle bir durumda iptal davası
ile amaçlanan adaletsizliğin giderilmesi tamamen ya da kı
smen
gerçekleş
emeyecektir. Bu nedenle yürürlüğün durdurulmasıisteminde
bulunulmaktadı
r.
Sonuç Ve İ
stem
Yukarı
da belirtilen nedenlerle, 4213 sayı
lıKı
ymetli Maden ve
Ziynet Eş
yasıBeyanıHakkı
nda Kanun’un 1. maddesinin dilekçemizde
Anayasa’nı
n 2., 5., 10., 13., 17., 48. ve 73. maddelerine aykı
rıolduğu
belirtilen 1., 2. ve 5. fı
kraları
nı
n “iptaline”, gerekçeli iptal kararıResmi
Gazetede yayı
mlanana kadar geçen sürede, bu yasaya dayanı
larak
yapı
lacak iş
lemlerin açı
kça hukuka aykı
rıolacağıve giderilmesi mümkün
olmayacak zararlara yol açacağıiçin “yürürlüğün durdurulması
na” karar
verilmesini saygı
ları
mı
zla arz ederiz.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralları
4213 sayı
lı“Kı
ymetli Maden ve Ziynet EşyasıBeyanıHakkı
nda
Kanun”un 1. maddesinin iptali istenen birinci, ikinci ve beşinci fı
kraları
şöyledir:
“Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bir defaya mahsus olmak
üzere esas faaliyetleri ile ilgili olarak işletmelerinde mevcut olduğu
halde kayı
tları
nda yer almayan kı
ymetli maden (altı
n, platin ve
gümüş
) ve kı
ymetli taş
lar (elmas, pı
rlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir,
zebercet ve inci) ile bunlardan yapı
lmı
şziynet eşyası
nıcins, vası
f ve
miktarları
nıbelirten bir beyanname ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği
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tarihi izleyen ay içerisinde bağlıolduklarıvergi dairelerine bildirmek
kaydı
yla Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki borsa rayici, borsa rayici
olmayanlarda emsal bedeli üzerinden defterlerine intikal ettirebilirler.
Emsal bedelinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi uyarı
nca
tespitinde maliyet bedeli esasıuygulanmaz. Ayrı
ca mükellefler, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kayı
tları
nda yer alan aynıneviden
emtia stokları
nıyukarı
da belirtilen değerleme ölçülerine göre aynı
tarih itibariyle değerlemek suretiyle hesaplayacaklarıdeğerleme
farkları
nı da beyan ederek, maliyet bedeline ilave edebilirler.
Beyannamenin; ihtiva edeceği bilgiler ile vereceği yeri ve beyana
ilişkin diğer hususlarıbelirlemeye Maliye Bakanlı
ğıyetkilidir.
Yukarı
daki fı
kra hükmüne göre beyan edilecek emtiadan külçe
altı
n % 6, diğerleri % 7 ve değerleme farkları% 6 oranı
nda vergiye
tabi tutulur. Bu suretle tahakkuk ettirilen vergi, ilk taksiti beyanname
verme süresi içinde, ikinci ve üçüncü taksitler de beyanname verme
süresini izleyen birinci ve ikinci aylar içinde olmak üzere üç eşit
taksitte ödenir. Ödenen bu vergiler, gelir ve kurumlar vergisinden
mahsup edilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahı
nı
n tespitinde
gider addolunmaz.
...
Bu Kanuna göre beyan edilen emtia hakkı
nda 3065 sayı
lı
Kanunun 4008 sayı
lıKanunun 30 uncu maddesiyle değiş
ik 9 uncu
maddesinin 2 numaralıbent hükmü uygulanmaz ve ödenecek katma
değer vergisinden indirim yapı
lamaz.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal isteminin gerekçesinde dayanı
lan Anayasa kuralları
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 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
79

manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi
çalı
şmaktı
r.”

için

gerekli

ş
artları hazı
rlamaya

3- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
4- “MADDE 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.”
5- “MADDE 17.- Herkes, yaş
ama, maddî ve manevî varlı
ğı
nı
koruma ve geliş
tirme hakkı
na sahiptir.
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
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kullanı
lması
na kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana
gelen öldürme fiilleri, birinci fı
kra hükmü dı
şı
ndadı
r.”
6- “MADDE 48.- Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlayacak tedbirleri alı
r.”
7- “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.”
III- 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
lı
mları
yla 3.1.1997 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki ayrı
ntı
lı rapor
düzenlendiğinde karara bağlanması
na oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Yürürlüklerinin
durdurulması için
gerekli
koşullar
oluş
madı
ğı
ndan, dava konusu yasa kuralları
nı
n yürürlüklerinin
durdurulmasıisteminin reddine 12.3.1998 gününde oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kuralları
yla bunları
n gerekçeleri ve
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
A- Anlam ve Kapsam
Baş
vuru dilekçesinde 4213 sayı
lıKanun’un 1. maddesinin
birinci, ikinci ve beşinci fı
kraları
nı
n iptali istenilmiş
tir.
Yasa’nı
n 1. maddesinin birinci fı
krası
na göre, esas faaliyetleri
kı
ymetli maden ve kı
ymetli taşlar ile bunlardan yapı
lmı
ş ziynet
eşyası
nı
n imali veya alı
m satı
mıolup, yasanı
n getirdiği olanaklardan
yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri;
-İ
ş
letmelerinde mevcut olduğu halde kayı
tları
nda yer almayan
kı
ymetli maden ve kı
ymetli taş
lar ile bunlardan yapı
lan ziynet
eşyası
nı
n cins, vası
f ve miktarları
nı
,
- İ
ş
letmelerinde mevcut olan ve kayı
tları
nda yer alan kı
ymetli
maden ve kı
ymetli taş
lar ile bunlardan yapı
lmı
ş ziynet eşyası
na
ilişkin stokları
,
beyan edecekler, beyan edilen bu emtiayıYasa’nı
n yürürlüğe
girdiği tarihteki borsa rayici, borsa rayici olmayanlarda emsal bedeli
üzerinden defterlerine geçirebilecekler ayrı
ca, aynıtarihte kayı
tları
nda
yer alan ayni neviden emtia stokları
nıaynıdeğerlendirme ölçülerine
göre aynıtarih itibariyle değerlendirip hesaplanan değerlendirme
farkları
nıda beyan ederek maliyetlere ilave edebileceklerdir.
Maddenin ikinci fı
krası
nda ise, birinci fı
kra hükmüne göre beyan
edilen emtianı
n ve değerleme farkları
nı
n tabi olacağıvergi oranları
,
ödeme usul ve zamanıile ödenen bu verginin gelir ve kurumlar
vergisinden mahsup edilemeyeceği ve kurumlar vergisi matrahı
nı
n
tescilinde gider sayı
lamayacağıbelirtilmektedir.
Beş
inci fı
krada da bu Kanuna göre beyan edilen emtia
hakkı
nda 3065 sayı
lıKanun’un 4008 sayı
lıKanun’un 30. maddesiyle
değiş
ik 9. maddesinin 2 numaralıbendi hükmünün uygulanmayacağı
ve ödenecek katma değer vergisinden indirim yapı
lamayacağı
öngörülmektedir. Buna göre, yasadan yararlanan mükellefler
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hakkı
nda cezalıkatma değer vergisi tarhiyatıve beyan edilen emtiaya
ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergisi indirimi yapı
lamayacaktı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, enflasyon nedeni ile değerleri artan
stoklardan ötürü doğan zahiri kârdan vergi alı
nmasıgerekçesiyle
kuyumcu tüccarı
n belge düzeni içine geçirmedikleri kı
ymetli maden
ve ziynet eşyalarıiçin stok affıgetirildiği, ancak, bunun yalnı
zca
kuyumcu tüccarı
n sorunu olmayı
p ticarî ve sı
naî faaliyetleri nedeniyle
gelir ve kurumlar vergisi yükümlüsü olan herkes yönünden geçerli
olduğunun gözardıedildiği, 1. maddenin beş
inci fı
krasıile Katma
Değer Vergisi Kanunu’nun değişik 9. maddesinin 2. bendinin beyan
edilen emtia hakkı
nda uygulanmayacağı öngörülerek yasa
kapsamı
na giren yükümlülere ayrı
calı
k tanı
ndı
ğıbu nedenle iptali
istenen kuralları
n Anayasa’nı
n 2., 5., 10., 13., 17., 48. ve 73.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
Anayasa’nı
n vergi ödevi baş
lı
klı 73. maddesinin ilk üç
fı
krası
nda, “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.” denilmektedir.
Anayasa’nı
n 73. maddesinde öngörülen herkesin vergi
ödemekle yükümlü olmasıve verginin malî güce göre ödenmesi
ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde bu ilkelerin vergilendirmede eş
itlik
ve adalet ilkelerinin gerçekleştirilmesi amacı
na yönelik
olduğu
görülmektedir.
Malî güce göre vergilendirme, verginin, yükümlülerin ekonomik
ve kişisel durumları
na göre alı
nması
dı
r. Bu ilke, malî gücü fazla
olanı
n malî gücü az olana göre daha fazla vergi ödemesini gerektirir.
Vergide eşitlik ilkesi de, malî gücü aynıolanlardan aynı
, farklı
olanlardan ise farklıoranda vergi alı
nmasıesası
na dayanı
r.
Yasakoyucu, anayasal ilkelere uymak koşuluyla gelir, servet ve
harcamaları
n vergilendirilmesinde konu, miktar ve niteliklerine göre
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değiş
ik ölçütler getirebilir. Gelirin unsurları
na ve miktarı
na göre ayrı
yükümlülükler ve oranlar belirleyebilir.
İ
ptali istenen kurallarla belgesiz alı
ş
-satı
şve kayı
t dı
şıstokları
n
yaygı
n olduğu, kı
ymetli maden ve kı
ymetli taşlarla bunlardan yapı
lmı
ş
ziynet eşyası
nı
n alı
m-satı
m ve imaliyle uğraş
an gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerine, kayı
t dı
şıstokları
ndan belli oranda vergi
alı
nmak suretiyle bunlarıkayı
tlara geçirme olanağıve belge düzeni
sağlandı
ğı
,bazımükelleflerin vergilendirilemeyen kimi kaynakları
nı
n
ileriye dönük olarak vergilendirilmesinin öngörüldüğü anlaşı
lmaktadı
r.
Böylece Yasa’nı
n genel gerekçesinde de belirtildiği gibi, mükelleflerin
malî gücüne ulaş
ı
larak vergide genellik, eş
itlik ve adalet ilkelerinin
gerçekleş
tirilmesi amaçlanmı
ştı
r. Bu nedenle, dava konusu kuralları
n
Anayasa’nı
n 73. maddesine aykı
rı
lı
ğısöz konusu değildir.
Öte yandan, 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
klıkiş
i ve toplulukları
n
yaratı
lması engellenmektedir. Yasa önünde eşitlik, herkesin her
yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez. Kimilerinin
Anayasa’nı
n 13. maddesinde öngörülen nedenlerle değişik kurallara
bağlıtutulmalarıeş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaz. Durum ve
konumları
ndaki özellikler, kimi kiş
iler ya da topluluklar için değiş
ik
kuralları ve değiş
ik uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal
durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa
Anayasa’da öngörülen eş
itlik ilkesi zedelenmez.
İ
ptali istenen kurallar uyarı
nca alı
nan vergi, yükümlülerin gelir
ve kurumlar vergisi mükellefi olmaları
na bağlıolmayı
p, iş
letmelerinde
mevcut olduğu halde kayı
tları
nda yer almayan kı
ymetli maden,
kı
ymetli taşve bunlardan yapı
lmı
şziynet eşyası
nı
n alı
m satı
mıile
uğraşanları
n, belgesiz alı
şsatı
şları
nı
n ve yaygı
n kayı
t dı
ş
ıstokları
n
vergilendirilmesi amacı
na yöneliktir. Nitekim madde de, alı
nacak bu
vergilerin gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceği ve
matrahı
n tesbitinde gider addolunamayacağıbelirtilmektedir. Bu
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nedenle, diğer gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile karş
ı
laştı
rma
yapı
larak eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
ktan söz edilemez.
Açı
klanan nedenlerle, iptali istenen kurallar, Anayasa’nı
n 2., 10.
ve 73. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
stemin reddi gerekir.
Dava konusu kuralları
n Anayasa’nı
n 5., 13., 17. ve 48.
maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.
VI- SONUÇ
20.11.1996 günlü, 4213 sayı
lı“Kı
ymetli Maden ve Ziynet Eşyası
BayanıHakkı
nda Kanun”un 1. maddesinin birinci, ikinci ve beşinci
fı
kraları
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
12.3.1998 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Başkan
Ahmet Necdet SEZER

Baş
kanvekili
Güven Dİ
NÇER

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
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/26
: 1998/10
: 30.4.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN :
Mahkemesi

Nevşehir Asliye Ceza

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun 102.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n üç numaralıbendindeki “beşseneden
ziyade hapis” sözcüklerinin, TCK’nun 493. maddesi yönünden
Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rıolduğu savı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Sanı
ğı
n cami kapı
sı
nıtaklit anahtar ile açarak kilim çaldı
ğı
iddiası
yla TCK’nun 493. maddesinin ikinci fı
krası gereğince
cezalandı
rı
lması için açı
lan kamu davası
nda, TCK’nun 102.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n 3. bendindeki “beş seneden ziyade
hapis” sözcüklerinin TCK’nun 493. maddesi yönünden Anayasa’ya
aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Mahkeme iptali istemiyle başvurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Sanı
k hakkı
nda mahkememize Nevş
ehir C. Baş
savcı
lı
ğı
nı
n
8.4.1996 tarih ve 1996/285 esas sayı
lıiddianamesi ile 12.2.1987
tarihinde iş
lediği iddia edilen taklit anahtar uydurmak sureti ile
camiden hı
rsı
zlı
k yaptı
ğı
ndan bahisle kamu davasıaçı
lmı
ş
tı
r.
Sanı
ğı
n cezalandı
rı
lması istenen bu iddianamede sanı
k
hakkı
nda TCK’nun 493/2. ve 522. maddeleri uygulanmasıtalep
edilmiş
tir.
Yapı
lan yargı
lama sı
rası
nda 6.2.1997 tarihli oturumda C.
Baş
savcı
sı
nı
nda aynı yolda görüşü alı
narak TCK’nun 102/3.
maddesinde belirtilen “Beş seneden ziyade hapis” cümlesinin
TCK’nun 493. maddesi yönünden Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine
aykı
rıolduğu görüşü ile Anayasa Mahkemesi’ne itirazen iptal
isteminde bulunulması
na karar verilmiş
tir.
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TCK’nun 15. maddesinde hapis cezası7 günden 20 seneye
kadar gösterilmiş olup aynımaddede kanunda açı
klanan haller
dı
şı
nda yani Kanunda açı
klanmayan yerlerde yukarıhaddi 5 sene
olarak kabul etmiştir.
TCK’nun taksirli suç olan ve ölü sayı
sı
nı
n 1’den çok olduğu
hallerde verilecek ceza dı
ş
ı
nda TCK’nunda tek istisnai ceza TCK’nun
493. maddesinde belirtilen 3 seneden 8 seneye kadar hapis
cezası
dı
r.
TCK’nun 493. maddesinde belirtilen hı
rsı
zlı
k suçları
nıişleyenler
hakkı
ndaki cezada yukarı
da belirtilen aş
ağıve yukarıhaller yönünden
zaman aş
ı
mıkonusu sanı
k aleyhine sonuçlar doğurmaktadı
r. Bu da
Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddeleri yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
k teşkil
etmektedir.
TCK’nun 493. maddesine giren bir hı
rsı
zlı
k suçundan
yargı
lanan sanı
k TCK’nun 102. maddesinde belirlenen ceza zaman
aşı
mıyönünden kendisine aşağıhad olan 5 sene hapis cezası
verildiğinde TCK’nun 112/4. maddesi gereğince hakkı
nda
uygulanmasıgereken ceza zaman aş
ı
mı20 senedir.
Aynıkiş
i hakkı
nda artı
rı
cısebep veya hakimin gördüğü diğer
teşdit sebepleri gereği 5 seneden 8 seneye kadar hapis cezası
verilmesi halinde TCK’nun 112/3. maddesi gereğince 20 senedir.
Yasa gereği ceza zaman aş
ı
mıile dava zaman aş
ı
mları
nı
n
birbirini tamamlar mahiyette olması gerekirken TCK’nun 493.
maddesindeki dava zamanaş
ı
mıile ceza zamanaşı
mlarıaşağı
haddin aşı
lması halinde birbirini tamamlamamakta olup sanı
k
aleyhine durum yaratı
r mahiyettedir.
Zaman aş
ı
mı
nı
n tarihinde gözönüne alı
nan husus suçları
n
ağı
rlı
ğıolup hı
rsı
zlı
k suçunun en ağı
rı
nıteşkil eden TCK’nun 493.
maddesinde belirtilen suçlar yönünden zaman aşı
mı
nı
n bu ş
ekilde
sanı
k aleyhine sonuç doğurmasıhukuk devleti ve eşitlik ilkelerine
aykı
rı
dı
r.
Dava zaman aş
ı
mı müddetleri ceza zaman aşı
mı
müddetlerinden kı
sadı
r çünkü davada suçun işlenip işlenmediği
henüz tespit edilmemiş
tir. Halbuki cezada mahkumiyet ile suçun
işlendiği sabit olmuştur. Bu sebeplerle ceza zaman aşı
mımüddetleri
uzun olarak tespit edilmiştir.
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Hakkı
nda herhangi bir cezayıartı
rı
cıhüküm uygulanmayan
sanı
ğa yapı
lan yargı
lama sonunda TCK’nun 493. maddesine göre
aşağıhad olan 3 sene cezadan 5 seneye kadar herhangi bir ceza
tayin edilen sanı
k hakkı
nda uygulanacak ceza zaman aşı
mıTCK’nun
112/4 maddesinde belirtilen zaman aşı
mıolan 10 sene olup aynıkişi
hakkı
nda hüküm kesinleş
meden evvel aynı cezalar yönünden
uygulanacak dava zaman aş
ı
mı süresinin TCK’nun 102/4
maddesinde belirtilen 5 sene olmasıgerekirdi.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi sanı
k 5 sene ceza alması
na rağmen
TCK’nun 102/4 maddesindeki zaman aş
ı
mı
ndan faydalanamamı
ş
cezanı
n yukarıhaddi sebebi ile TCK’nun 102/3 maddesinde belirtilen
10 senelik zaman aşı
mı
na tabi tutularak hakkı
nda yargı
lamaya
devam edilerek hüküm tesis edilmişolmaktadı
r.
Hukuk sisteminde dava zaman aşı
mıve ceza zaman aş
ı
mı
müddetlerinin hesaplanması
nda iki sistem mevcuttur. Bunlardan
birincisi müş
ahhas ceza sistemi olup buna göre bahse konu ceza
suça hükmolunmasıgereken cezadı
r hakim suçun gerektirdiği cezayı
önce tespit edecek, cezayıartı
rı
cıve azaltı
cısebepleri gözönünde
tutarak netice cezaya göre zaman aşı
mımüddetini hesap edecektir.
Yani zaman aşı
mı
nı
n tespitinde hükmolunacak ceza esas alı
nacaktı
r.
Diğer bir sistem ise mücerret ceza sistemi olup dava zaman
aşı
mımüddeti hesabı
nda gözönünde tutulacak olan ceza suç için
kanunda yazı
lıolan cezadı
r. Bu itibarla artı
rı
cıve azaltı
cısebeplerin
gözönüne alı
nmasımümkün değildir.
TCK’nunda 1. sistem olan müş
ahhas ceza sistemini esas
almasıicap ettiği halde Yargı
tay dava zaman aşı
mımüddetinin
hesaplanması
nda mücerret cezanı
n yani kanunda yazı
lıolan cezanı
n
esas alı
nacağı
nıkabul etmiş
tir. Yargı
tay’ı
n bu içtihadi yorumun sanı
k
aleyhine yapı
lmasısebebi ile ceza hukuku prensiplerine aykı
rı
dı
r.
Ayrı
ca cezanı
n ferdileştirilmesi esası
na aykı
rıolan bu yorum çağdaş
hukuka aykı
rı
dı
r.
Yukarı
da açı
klandı
ğıgibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
’nı
n 2.
maddesinde belirtildiği gibi sosyal bir hukuk devletidir. Yasaları
n
vatandaş için bu temel ilkeye dayalı olması gerekir. Ayrı
ca
Anayasa’nı
n 10. maddesi herkesin dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
it olduğu belirtilmişolup hiçbir kiş
iye,
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aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namayacağı
nıaynımaddede
beyan etmiş
tir.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
r.
Yukarı
da açı
klanan gerekçe nazara alı
narak 1.3.1926 tarihli ve
765 sayı
lıTCK’nun 102/3. maddesinde belirtilen “Beşseneden ziyade
hapis” cümlesinin TCK’nun 493. maddesi yönünden Anayasa’nı
n 2.
ve 10. maddesine aykı
rı
lı
ğıyönünden iptaline karar verilmesi itirazen
saygıile talep olunur.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu “beşseneden
ziyade hapis” sözcüklerini de içeren 102. maddesi ş
öyledir:
“Madde 102- Kanunda başka türlü yazı
lmı
ş olan ahvalin
maadası
nda hukuku âmme davası
:
1- Ölüm ve müebbet
cürümlerde yirmi sene,

ağı
r hapis

cezaları
nı müstelzim

2- Yirmi seneden aş
ağıolmamak üzere muvakkat ağı
r hapis
cezası
nımüstelzim cürümlerde on beşsene,
3- Beşseneden ziyade ve yirmi seneden az ağı
r hapis veya beş
seneden ziyade hapis yahut hidematıâmmeden
müebbeden
mahrumiyet cezaları
ndan birini müstelzim cürümlerde on sene,
4- Beşseneden ziyade olmamak üzere ağı
r hapis veya hapis
yahud sürgün veya hidematıâmmeden muvakkaten mahrumiyet
cezaları
nıve ağı
r para cezası
nımüstelzim cürümlerde beşsene,
5- Bir aydan ziyade hafif hapis veya otuz liradan ziyade hafif
para cezası
nımüstelzim fiillerde iki sene,
6- Bundan evvelki bendlerde beyan olunan mikdardan aşağı
cezalarımüstelzim kabahatlerde altıay geçmesi ile ortadan kalkar.
Bu kanunun ikinci kitabı
nı
n birinci babı
nda yazı
lıölüm veya
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müebbed yahud muvakkat ağı
r hapis cezaları
nımüstelzim cürümlerin
yurt dı
ş
ı
nda iş
lenmesi halinde dava müruru zamanıyoktur.”
B- İ
lgili Yasa Kuralı
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili görülen 493. maddesi şöyledir:
“Madde 493- Hı
rsı
zlı
k: 1- Hı
rsı
zlı
ğıişlemek veya çalı
nmı
şmalı
başka yere kaldı
rmak için duvar, kapı
, pencere, demir parmaklı
k,
kasa ve sandı
k gibi şahı
slarıveya mallarımuhafaza için sağlam
maddelerle ve muhkem surette yapı
lmı
şşeyleri yı
kmak, devirmek,
kı
rmak, delmek veya mahvetmek veyahut suni vası
talarla veya şahsi
çeviklik sayesinde bertaraf edilebilen mânialarıkaldı
rarak veya
aşarak hane ve sair yerlere girmek suretiyle işlenirse;
2- Cürmü işlemek veya çalı
nmı
şeşyayıbaş
ka yere kaldı
rmak
için taklit anahtar yahut sair aletler kullanarak veya sahibinin terk veya
kaybettiği anahtarı elde ederek yahut haksı
z yere elinde
bulundurduğu ası
l anahtarla bir kilidi açarak iş
lenirse;
3- Kı
yafet değiştirerek iş
lenirse;
4- Salâhiyeti olmaksı
zı
n resmî sı
fat takı
narak yapı
lı
rsa;
Cezasıüç seneden sekiz seneye kadar hapistir.
Bu maddede yazı
lısuçlar ikiden fazla kimseler tarafı
ndan
birlikte yapı
lı
r yahut suçun iş
lenmesinde yukarı
da yazı
lıhallerden iki
veya daha fazlasıbirleş
irse veya sı
vıyahut gaz halindeki yakı
tları
nakleden boru hatları
ndan veya bunları
n depoları
ndan işlenirse
cezanı
n yukarıhaddi verilir. Yakı
t boru hatları
nı
n yakı
tı
n kaybı
na yol
açacak şekilde delinmiş veya tahrip edilmiş olmasıhalinde fiil
tamamlanmı
şsayı
lı
r.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
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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
tanı
namaz.

kişiye,

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 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. TUNCER ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 11.3.1997 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
ve ilgili yasa kurallarıile dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Genel Açı
klama
Zamanaş
ı
mı
, yasada öngörülen belli bir sürenin geçmesiyle
davayıve cezayıdüş
üren bir nedendir. Zamanaş
ı
mıdava ve ceza
zamanaşı
mıolarak ikiye ayrı
lı
r. Dava zamanaş
ı
mıbelli bir sürenin
geçmesiyle ceza davasıaçı
lmaması
, dava açı
lmı
ş
sa açı
lan davanı
n
düşmesi sonucunu doğurur. Ceza zamanaşı
mıise kesinleşmişceza
mahkumiyetinin yasada öngörülen süre içinde yerine getirilmemesi
durumunda, mahkumiyeti infaz edilemez hale getirir.
Ceza hukukunda dava ve ceza zamanaş
ı
mısüreleri her suçun
kamu düzeni üzerinde yaratacağıtesirle orantı
lıolarak belirlenmiş
tir.
Kamu düzeni üzerinde ağı
r etkiler yapan suçlar için daha uzun,
etkileri hafif olan suçlar için ise, daha kı
sa zamanaşı
mısüreleri
öngörülmüştür. Ceza zamanaş
ı
mı süreleri dava zamanaşı
mı
sürelerinden daha uzun olarak belirlenmektedir. Bunun nedeni, dava
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zamanaşı
mı
nda suçun işlendiğinin kesin hükümle sabit olmaması
dı
r.
Bu durumun, kamu düzeni yönünden makul ve anlaşı
labilir olduğu
kuş
kusuzdur.
Ceza hukukunda dava zamanaş
ı
mısürelerinin saptanması
nda
başlı
ca iki sistem uygulanmaktadı
r. Bunlardan Müşahhas Ceza
Sistemine göre dava zamanaş
ı
mısüresinin hesaplanması
nda, o suç
için yasada öngörülen cezanı
n aş
ağıve yukarısı
nı
rlarıarası
nda
takdir edilecek cezanı
n önce yasal arttı
rma son indirme nedenleri
uygulanarak ortaya çı
kan ceza esas alı
nı
r.
Mücerret Ceza Sisteminde ise dava zamanaş
ı
mısüresinin
hesaplanması
nda gözönünde tutulacak olan ceza, suç için yasada
öngörülen cezanı
n üst sı
nı
rı
dı
r. Bu sistemde cezayıarttı
rı
cıve azaltı
cı
nedenler uygulanarak hası
l olacak cezaya göre dava zamanaş
ı
mı
süresinin hesaplanmasısöz konusu değildir.
Türk Ceza Kanunu Sistemine göre, dava zamanaş
ı
mısüresinin
hesaplanması
nda gözönünde bulundurulmasıgereken ceza için,
Ceza Kanunu’nun mehazıolan İ
talyan Ceza Kanunu’nun 91.
maddesinde “hüküm olunmasıicabeden ceza” denilmişken Türk Ceza
Yasası
’nı
n dava zamanaşı
mısürelerini belirleyen 102. maddesinde
“cezası
nımüstelzim” deyimi kullanı
lmı
ştı
r.
Yargı
tay İ
çtihadıBirleş
tirme Kurulu’nun 7.5.1947 gün ve E.15,
K.3 sayı
lıkararı
nda, “Kanunun 102. maddesinde mehaz olan İ
talyan
Ceza Kanunu’nun 91. maddesindeki hüküm olunmasıicab eden ceza
tabirini kullanmamı
ş
, suçları
n müstelzim oldukları cezalardan
bahsetmiş
tir. Bu sebeple Türk Ceza Kanunu dava zamanaşı
mı
nda
hüküm edilecek cezayıesas tutmamı
şyalnı
z o suçun istilzam ettiği
cezayıgözönünde bulundurmuştur.” denilerek uygulamanı
n mücerret
ceza sistemine göre yapı
lması
nısağlamı
ş
tı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran mahkeme, TCK’nun 493. maddesinde
belirlenen suç için 3 seneden 8 seneye kadar hapis cezası
öngörüldüğünü, bu suç için dava zamanaşı
mı süresinin
hesaplanması
nda Yargı
tay İ
çtihadi Birleştirme Kararıgereğince
öngörülen cezanı
n yukarıhaddi olan 8 senenin esas alı
ndı
ğı
nı
, yasal
indirim nedeniyle sanı
ğı
n 5 yı
l hapis cezasıile cezalandı
rı
lması
halinde TCK’nun 102. maddesinin üçüncü fı
krasıgereğince dava
zamanaşı
mısüresinin yine 10 sene olarak belirlenmekte olduğunu,
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oysa aynımaddenin birinci fı
krası
nı
n 4. bendine göre 5 seneden fazla
olmamak üzere hapis cezası
nımüztelzim suçlarda zamanaşı
mı
süresinin 5 yı
l olarak öngörüldüğünü, TCK’nun ceza zamanaşı
mı
sürelerini belirleyen 112. maddesinin birinci fı
krası
nı
n 4. bendine göre
faile hükmolunan 5 yı
llı
k hapis cezası
nı
n ceza zamanaş
ı
mısüresinin
10 yı
l olarak ortaya çı
ktı
ğı
nı
, görülmekte olan davada sanı
k için
öngörülen ve ceza zamanaş
ı
mısüresinden daha kı
sa olmasıgereken
dava zamanaşı
mısüresi ile ceza zamanaş
ı
mısüresinin 10 ar yı
l
olarak eşitlenmesinin adil olmadı
ğı
nı
, bunun ise Anayasa’nı
n 10.
maddesindeki eşitlik ve 2. maddesindeki hukuk devleti ilkelerine aykı
rı
olduğunu ileri sürerek itiraz konusu “beşseneden ziyade hapis”
sözcüklerinin TCK’nun 493. maddesi yönünden Anayasa’ya aykı
rı
olduğunu 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
makamlarıbütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadı
rlar” denilmektedir. Buna göre,
yasanı
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasi düş
ünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrı
lı
k gözetilmeyecek ve
bu nedenlerle eşitsizliğe yol açı
lmayacaktı
r.
Yasa önünde eş
itlik mutlak olarak herkesin her yönden aynı
kurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez. Hukuksal durumlarıaynı
olanlara aynıkuralları
n, değişik hukuki durumlarda olanlara da ayrı
kuralları
n uygulanmasıeş
itlik ilkesinin doğal sonucudur.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun
huzuru, millî dayanı
şma ve adalet anlayı
ş
ıiçinde, insan hakları
na
saygı
lı
, Atatürk milliyetçiliğine bağlı
, baş
langı
çta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir”
denilmektedir. Madde de belirtilen “hukuk devleti”, insan hakları
na
saygı
lı
, bu haklarıkoruyan, toplum yaş
amı
nda adalete ve eş
itliğe
uygun bir hukuk düzeni kurmak ve bunu sürdürmekle kendini
yükümlü sayan, bütün davranı
şları
nda Anayasa’ya ve hukuk
kuralları
na uyan, işlem ve eylemleri yargıdenetimine bağlıolan
devlettir.
Ceza ve dava zamanaş
ı
mısürelerinin, suçları
n ağı
rlı
ğı
, kamu
düzeni için oluşturduğu etki ve ceza siyaseti gereği belirlenmesi
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anayasal sı
nı
rlar
takdirindedir.

içinde

kalmak

koşuluyla

yasakoyucunun

Dava zamanaşı
mı sürelerini belirleyen TCK’nun 102.
maddesinin üç numaralıbendinde yer alan itiraz konusu “beş
seneden ziyade hapis” sözcükleriyle, 5 yı
ldan fazla hapis cezası
nı
müstelzim cürüm iş
lediği iddia edilen herkes için dava zamanaşı
mı
süresi 10 yı
l olarak belirlemiş
, kimileri için ayrı
calı
k öngörülmemiş
tir.
Sürelerle ilgili her yasal düzenlemede, sı
nı
r kabul edilen sürenin
çok az altı
nda kalı
nmasıveya üstüne çı
kı
lmasıdurumunda zorunlu
olarak kimi farklısonuçlar ortaya çı
kabilir.
İ
tiraz konusu sözcükler nedeniyle ceza ve dava zamanaşı
mı
nı
n
eşitlenmesi ş
eklinde ortaya çı
kan durum TCK’nun 493. maddesinde
öngörülen ceza süreleri ve Yargı
tay İ
çtihadıBirleş
tirme kararısonucu
yapı
lan uygulamadan kaynaklanmaktadı
r.
Öte yandan, Ceza Hukuku alanı
nda farklıhukukî yararları
korumalarınedeniyle ceza ve dava zamanaş
ı
mısürelerinin eş
itlik
karşı
laştı
rması
na esas alı
nmaları
na olanak bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu “beş seneden ziyade”
sözcükleri Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal
isteminin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 102.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n 3. bendindeki “...beşseneden ziyade
hapis...” sözcüklerinin, aynı Yasa’nı
n 493. maddesi yönünden
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, 30.4.1998
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Trabzon Vergi Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n 3239 sayı
lıKanunla
değiş
tirilen 2. ve 3946 sayı
lıYasa’yla değiş
tirilen 13. bendlerinin, aynı
Yasa’ya eklenen mükerrer 75. madde ile 87. maddenin birinci
paragrafı
nda yer alan “... vergi alacağıdahil olmak üzere kurumlardan
elde edilen kâr payları
...” sözcüklerinin Anayasa’nı
n 11. ve 73.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Davacı
nı
n sahibi olduğu limited ş
irketin 1994 yı
lıkazancı
ndan
% 25 oranı
nda Kurumlar Vergisi alı
ndı
ğı
, kalan miktardan % 20
oranı
nda stopaj yoluyla gelir vergisi kesildikten sonra dağı
tı
labilir
kârı
n ortaklara hisseleri oranı
nda dağı
tı
ldı
ğı
, ancak, bu kâr payları
nı
n
yeniden Gelir Vergisine tabi tutulmak suretiyle mükerrer olarak
vergilendirildiği savı
yla açı
lan davada, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n 3239 sayı
lıKanunla
değiş
ik 2. ve 3946 sayı
lıYasa’yla değiş
tirilen 13. bendlerinin, aynı
Yasa’ya eklenen mükerrer 75. madde ile 87. maddenin birinci
paragrafı
nda yer alan “...vergi alacağıdahil olmak üzere kurumlardan
elde edilen kâr payları
...” sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu
kanı
sı
na varan Mahkeme iptalleri için başvurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“Trabzon Hı
zı
rbey Vergi Dairesi mükellefi Oltan Gı
da Maddeleri
İ
hracat, İ
thalat Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 1994 yı
lı
nda elde ettiği
karı 1995 yı
lı
nda dağı
tması nedeniyle % 30 luk payı
na
12.184.958.679 lira düş
en davacı
nı
n, “Gelir Vergisi Kanununun 75.
maddesinin 2. fı
krası
nı
n parantez içi hükmünde, limited şirket
ortakları
nı
n kar payları
nı
n menkul sermaye iradıkabul edilmesi
nedeniyle” ihtirazıkayı
tla yaptı
ğıbeyandan sonra açtı
ğıdavada;
Limited şirketin 1994 yı
lıkarı
nı
n önce % 25 nisbetinde kurumlar
vergisine, kurumlar vergisinin tenzilinden sonra kalan miktarı
n % 20
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nisbetinde stopaj gelir vergisine tabi tutulduğu, bu suretle şirketin
ödediği verginin % 44’e ulaş
tı
ğı
,kalan karı
n hisseleri oranı
nda
dağı
tı
lmasıüzerine ortaklarca verilen gelir vergisi beyannamelerine
istinaden tekrar % 55 nisbetinde gelir vergisine tabi tutulduğu, netice
itibariyle tek matrah olan ş
irket karı
ndan % 72’ye varan vergi alı
ndı
ğı
,
oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nı
n verginin eşit dağı
lı
mı
nı
öngördüğü, Türkiye’de cari vergi sisteminde gelir vergisinde en
yüksek vergi oranı% 55 iken, sonuç itibariyle tek matrah olan şirket
karı
nı
n %
72 nisbetinde vergilendirilmesinin Anayasanı
n
öngördüğü vergide adalet ve eşitlik ilkelerine aykı
rıolduğu, bu
durumun 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin 2.
fı
krası
nı
n
parantez içi hükmünden kaynaklandı
ğı
, dolayı
siyle bu
hükmün Anayasaya aykı
rıolduğu kanaatine varı
ldı
ğı
, zira aynı
maddenin 4. fı
krası
nda da, Kurumlar Vergisi Kanunu uyarı
nca yı
llı
k
veya özel beyanname veren kurumları
n, indirim ve istisnalar
düşülmeden önceki kurum kazancı
ndan, hesaplanan kurumlar vergisi
düşüldükten sonra kalan kı
smı
nı
n menkul sermaye iradıkabul
edilerek vergilendirildiği, mükerrer vergilemeye neden olan bu
uygulamanı
n Anayasaya aykı
rı olduğu, her ne kadar kurum
kazancı
ndan kurumlar vergisi tenzil edildikten sonra kalan kı
sı
m
üzerinden % 20 oranı
nda tevkif edilerek vergi dairesine yatı
rı
lan “ve
aslı
nda verdiği gelir vergisi beyannamesine istinaden % 55
oranıesas alı
narak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi
icabeden, stopaj gelir vergisi yerine 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanununun 75. maddesine istinaden payı
na düş
en kar payı
nı
n
1/3’ü vergi alacağıolarak mahsup edilmişise de, bu miktarı
n verginin
mükerrerliğini ortadan kaldı
rmadı
ğı
, hal böyle olunca Gelir Vergisi
Kanununun 75. maddesinin 2. fı
krası
nı
n parantez içi hükmünün
Anayasa’ya aykı
rıolduğunun ortaya çı
ktı
ğı
, Mahkemenin bu görüş
ü
benimsemesi halinde kanunun Anayasa Mahkemesine intikal
ettirilmesini ve kurum kazancıüzerinden tevkif edilerek vergi
dairesine yatı
rı
lan % 20’lik stopaj gelir vergisinden hissesine düşen
miktarı
n beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
düşülmesini talep ettiği görülmüştür.
DavalıVergi Dairesi ise, iddialar ı
n hukuki dayanağıbulunmadı
ğı
nı
, kurumlar Vergisi nisbetinin % 46’ten % o 25’ e indirilmesi
nedeniyle ortada mükerrer vergilemeden söz edilemeyeceğini, kaldıki
tevkif edilen vergi yerine “vergi alacağı
” müessesesinin getirildiğini,
dolayı
sı
yla ortada Anayasa’ya aykı
rıbir durumun bulunmadı
ğı
nı
belirtmiş
tir.
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Öteden beri ağı
r-aksak uygulanan üniter vergi sisteminin
işlerliğini sağlayan “otomasyona geçiş ve her mükellefe tek sicil
numarasıverilmesi gibi” oluşumlara paralel olarak, kurumlardan kar
payıelde eden kiş
ilerin bu kâr payı
nıbeyan etmemeleri, diğer bir
ifade ile kurumlardaki vergilemenin nihai vergileme olması
yönteminde vazgeçilmiştir.
Yapı
lan Değişikliklerin İ
rdelenmesi :
Gelir Vergisi Kanununun 85. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n 3946
sayı
lıKanunla değiş
meden önceki halinde, 75. maddenin 1, 2 ve 3.
bentlerinde
sayı
lan
menkul
sermaye
iratları
nı
n
beyanı
gerekmemekteydi. Gelir Vergisi Kanununun 85, 36 ve 87.
maddelerinde yapı
lan değiş
iklikler söz konusu iradlar için beyanname
verilmesini ve bu iradları
n verilecek beyannameye ithal edilmelerini
belli ş
artlarla zorunlu hale getirmiştir.
85. maddenin ikinci fı
krası
nı
n değiş
meden önceki halinde,
“istisna hadleri içinde kalan kazanç ve iradlar (31. maddedeki
indirimler istisnadan madut değildir) ile 75. maddenin ikinci fı
krası
nı
n
1, 2 (adi komandit, şirketlerde komanditerlerin kâr payı
hariç)
3,5,7,12. bentlerinde yazı
lıiradlar için yı
llı
k beyanname verilmez.
Diğer gelirler beyanname verilmesi halinde de
bu gelirler
beyannameye ithal edilmez hükmü yer almaktaydı
.
Bu fı
kra, 3946 sayı
lıKanunla “istisna hadleri içinde kalan
kazanç ve iradlar için yı
llı
k beyanname verilmez.” ş
ekline
dönüş
türülmüş
tür. Yani, yukarı
daki iradları
n beyan edilmemesine dair
hüküm 1.1.1994 tarihinden itibaren yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
86. maddenin birinci fı
krası
nı
n 1/6 numaralıbendi de 1.1.1994
tarihinden itibaren değiş
tirilerek, vergiye tabi gelirin, tamamıtevkif
suretiyle vergilendirilmiş bulunan arı
zî serbest meslek kazançları
,
menkul sermaye iradlarıve gayrimenkul sermaye iradlarıile vergi
alacağıdahil kâr payları
ndan ibaret olmasıve gelirlerin gayrisafi
tutarlarıtoplamı
nı
n 450.000.000 lirayıaş
mamasıhalinde toplama
yapı
lmayacağıve beyanname verilmeyeceği hüküm altı
na alı
nmı
ştı
r.
Öte yandan, aynıKanunun 87. maddesinin birinci fı
krası
nda
3946 sayı
lıKanunla yapı
lan değiş
iklikle, beyanname verilmesi
zorunlu olan bazıhallerde , yani 36. maddede sayı
lan gelir unsurları
haricinde bazıgelir unsurları
nı
n bulunmasıhalinde, yine bazı
koş
ullarla, verilecek beyannameye 86. maddenin birinci fı
krası
nda
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sayı
lan gelir unsurları
nı
n ithali ihtiyari kı
lı
nmı
ş
tı
r., Buna göre, gerçek
usulde vergilendirilen ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri hariç
olmak üzere, vergiye tabi kazanç ve iradlarıtoplamı450.000.000
lirayı aş
mayan tam mükellefler kâr paylarıiçin (vergi alacağıdahil)
beyanname vermeyecek ya da beyanname vermeleri gerekiyorsa bu
kâr payları
nıbeyannameye ithal etmeyeceklerdir.
Vergi AlacağıMüessesesi
Gelir Vergisi Kanununun 85., 86. ve 87. maddelerindeki
değiş
iklikler, yukarı
da belirtilen menkul sermaye iradları
nı
n bazı
şartlarla beyana tabi tutulması
na paralel olarak kurumlardan kar payı
elde eden gerçek kiş
ilerin artan oranlıvergi tarifesi üzerinden
vergilendirilmeleri ve vergi mükerrerliğinin önlenmesi amacı
yla ve
üniter vergi sisteminin doğal bir sonucu olarak vergi alacağı
müessesesi getirilmiştir.
Vergi alacağı
, 3946 sayı
lıKanunla Gelir Vergisi Kanununun 75.
maddesinin ikinci fı
krası
na 13. bent olarak eklenmek suretiyle
menkul sermaye iradısayı
lmı
ş
tı
r. AynıKanunun mükerrer 75.
maddesinde vergi alacağışu şekilde tanı
mlanmı
ş
tı
r
“ Tam mükellefiyete tabi kurumlarca :
1- Tam
payları
nı
n,

mükellefiyete

tabi gerçek kişilere dağı
tı
lan kar

2- Adi ortaklı
klara, kollektif ve adi komandit şirketlere dağı
tı
lan
kar payları
nı
n,
3- Eshamlıkomandit ş
irketlere damı
tı
lan kar payları
ndan bu
şirketlerin komandite ortakları
na isabet eden kı
smı
nı
n,
1/3 ‘ü bunları
n vergi alacalı
nıteşkil eder.
Yatı
rı
m fonları
nı
n katı
lma belgeleri ile yatı
rı
m ortaklı
kları
nı
n
hisse senetlerinden elde edilen kar paylarıiçin vergi alacağı
hesaplanmaz.
Kar payları
nı
n vergilendirilmesi ve vergi alacağı
nı
n hesaplanması
na yönelik olarak yapı
lan düzenlemeler 191 seri no’lu Gelir
Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açı
klanmı
ş
tı
r.
:
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Sözkonusu tebliğde vergi alacağıhesaplanması
, kâr payları
nı
n
elde edilmişolması
na bağlanmı
şve elde etmenin ne anlama geldiği
açı
klanmı
ştı
r. Ayrı
ca, vergi alacağı
nı
n hesaplanacağıkar paylarış
u
şekilde sayı
lmı
ştı
r.
Anonim ş
irket hisse senedi kâr payları
,
Eshamlıkomandit şirket hisse senedi kâr payları
,
Limited şirket iş
tirak hissesi kâr payları
,
Kooperatiflerin
primleri hariç)

ortakları
na

dağı
ttı
kları kazançlar,

(Ristrun

İ
şortaklı
kları
nı
n dağı
ttı
klarıkazançlar,
Kurumları
n idare meclisi baş
kan ve üyelerine ödenen kâr
payları
,
Bedelsiz olarak verilen iş
tirak hisseleri veya hisse senetleri,
Öte yandan, 3946 sayı
lıKanunla Kurumlar Vergisi Kanununda
yapı
lan değişiklikle % 46 olan kurumlar vergisi oranı% 25’ e
düşürülmüşve bu değiş
ikliğe paralel olarak, kurum kazancı
ndan
kurumlar vergisi düş
üldükten sonra kalan kı
sı
m Gelir Vergisi
Kanununun 75. maddesinin 4 numaralıbendi ile menkul sermaye
iradı sayı
lmı
ştı
r. Ayrı
ca, aynıKanunun 94. madde ile sözkonusu
menkul
sermaye
iradları
nı
n dağı
tı
lı
p dağı
tı
lmadı
kları
na
bakı
lmaksı
zı
n gelir vergisi tevkifatı
na tabi tutulmalarıhüküm altı
na
alı
nmı
ş
tı
r.
Uygulamanı
n değerlendirilmesi :
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları
nda yapı
lan bu değişiklikler
aslı
nda bir takı
m problemleri ele beraberinde getirmiş
tir. Şöyle ki; Aynıgelir unsuru iki kez menkul sermaye iradısayı
lmı
ştı
r.
Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin 4 numaralıbendinde,
kurum kazancı
ndan hesaplanan kurumlar vergisi düş
üldükten sonra
kalan kı
smı
n menkul sermaye iradıolduğu hüküm altı
na alı
nmı
ş
tı
r.
Dolayı
sı
yla, kurumlardan kâr payıelde (edecek) gerçek kişilerin bu
gelirleri ilk olarak bu bent hükmü ile menkul sermaye iradıkapsamı
na
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alı
nmı
ş
tı
; Bu gelir unsuru, aynıkanunun 94/6 maddesine göre kurum
bünyesinde gelir vergisi tevkifatı
na tabi tutulacaktı
r. (% 10 - % 20).
Sözkonusu tevkifattan sonra kalan kı
sı
m, vergilendirilmişkurum
kazancıolarak kâr dağı
tı
mı
na konu olacaktı
r. Kâr dağı
tı
mı
, nakdi
olabileceği gibi bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle de
gerçekleş
ebilecektir. Her iki halde de elde etmenin gerçekleştiği kabul
edilmektedir. Bu itibarla, elde etmenin gerçekleşmesi ile daha önce
75/4. madde kapsamı
nda tanı
mlanan bir gelir unsuru, üzerinden
tevkifat yapı
lmı
ş haliyle, 75. maddenin 1,2 veya 3 numaralı
bentlerinden biri ile tekrar tanı
mlanmaktadı
r. Ancak, bu gelir unsuru
bu kez tevkifata tabi tutulmayacak, belirli bir meblağıaş
masıhalinde
yı
llı
k beyanname ile beyan edilecektir. Ne var ki, bu beyan
neticesinde hesaplanan gelir vergisinden aynıgelir unsuru nedeniyle
tevkif
suretiyle
ödenen
vergilerin
mahsubu
mümkün
bulunmamaktadı
r.
İ
lk etapta, vergi alacağımüessesesi ile bu mükerrerliğin bertaraf
edildiği düş
ünülebilir. Ancak vergi alacağımüessesesi, mükerrerliği
önlemekte yetersizdir. Zira, vergi alacağıdaha önce herhangi bir
suretle yüklenilen vergileri ifade etmesine rağmen, 1/3 oranı
ndaki
vergi alacağı önceki aşamada hesaplanan vergi miktarı
na
ulaş
mamaktadı
r. Yani, söz konusu gelir unsurunun beyanıistenmekle
ancak bu gelir unsuruna ilişkin olarak önceki safhalarda ödenen
verginin mahsubuna imkan tanı
nmamaktadı
r.
Şöyleki ... (100 birim kurum kazancıelde eden halka açı
k
olmayan bir anonim ş
irketin karı
nı
n tamamı
nı dağı
tmı
ş
varsayı
ldı
ğı
nda 60 birim kâr elde eden bir gerçek kişinin daha önce
yüklendiği vergi 60/3 = 20 birim değil, 25 birim kurumlar vergisi ve 15
birim vergi tevkifatıolmak üzere 40 birimdir.
Hal böyle olunca, bu gerçek kiş
inin vergi alacağıelde ettiği kâr
payı
nı
n 1/3’ü değil, 2/3’üdür. Öte yandan, kurumlar verdisi oranı
nı
n%
25’ten, tevkifat oranı
nı
n % 20’ den düş
ük olmasıveya hiç tevkifat
yapı
lmamı
şolmasıvergi alacağı
nı
n miktarı
na tesir etmez. Çünkü,
önceki safhalardaki düşük oranlıvergileme bir teşvik unsuru olup, bu
avantajı
n son aş
amada kaldı
rı
lmasıdüşünülemez.
Vergi alacalı
nı
n bu günkü hali ile aynıgelire sahip ancak gelir
unsurlarıfarklıolan kişilerin farklıvergi yükü ile karşı
laşmaları
mümkün bulunmaktadı
r»
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Yukarı
daki açı
klamalar çerçevesinde, ş
ahsi faaliyeti nedeniyle
1995 yı
lı
nda 10 milyar lira ticari kazanç elde eden Bay (A) ile, aynı
yı
lda 50 milyar lira kazanç elde eden bir limited şirketin % 20 hisseli
ortağıbay (c)’nin katlandı
klarıvergi yükleri şöyle olacaktı
r.
Bay (A) : Ticari kazanç .......................... 10.000.000. 000.-TL
Hesaplanan gelir vergisi
. :......................5.010.500. 000. -TL
Vergi yükü ....................................................% 50, 105
Bay (C)

: 50.000.000.000 liralı
k kurum kazancıüzerinden,

12.500.000.000 lira kurumlar vergisi ve 7.500.000.000 lira
stopaj
gelir
vergisi
hesaplanacağı
ndan
dağı
tı
labilir
kâr
30.000.000.000 -liradı
r, (ihtiyatlar ihmal edilmiş , karı
n tamamen
dağı
tı
ldı
ğıvarsayı
lmı
ştı
r)
Buna göre, Bay (C)’nin beyanış
öyle olacaktı
r.
Menkul Sermaye İ
radı.... ... ................... 8.000.000.000.-kâr payı(30.000.000.000x0, 20=) ......... 6.000.000.000.-Vergi alacağı(6.000.000.000 x 1/3 =) .. 2.000.000.000.Hesaplanan Gelir Vergisi .................... 3.910.500.000.Mahsuplar (sadece vergi alacağı
) ........ 2.000.000.000.Ödenecek gelir vergisi ............................ 1.910.500.000.Vergilendirilmişkurum kazancı
ndan payı
na 10 milyar lira kâr
düşen Bay (C), toplam ş
u vergi yükü vergi ile karş
ı
laş
mı
şolacaktı
r.
Kurumlar Vergisi sebebiyle....................
(12.500.000.000 x % 20’lik hisse= )
Tevkifat sebebiyle (75/4) .................
(7.500.000cOOO x % 20’lik hisse=)
Yı
llı
k beyanname sebebiyle ...................
Toplam ...................................................
Toplam Vergi yükü ...............................
(5.910.500.000/10.000.000.000=)

2.500.000.000.1.500.000.000.1.910.500.000.5.910.500.000.% 59,105

Dolayı
sı
yla, bir kurumdan kâr payıelde eden bir mükellefin
daha ağı
r bir vergi yükü ile karş
ıkarş
ı
ya olduğu görülmektedir. Bu
fark, gelir arttı
kça büyüyecektir. Ancak, mahsup edilemeyen vergi
alacağı
nı
n iade imkanı
nı
n olmamasısebebiyle, tersi bir durum-kâr
payı elde eden kişinin avantajlı olduğu bir durum-sözkonusu
olmayacaktı
r.
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Vergi Alacağı2/3 olarak hesap edilmiş olsaydı
, yukarı
daki
örnekte yı
llı
k beyanname üzerinden hesaplanan ödenecek gelir
vergisi 1.010.500.000 lira olarak bulunacak ve mükerrerlik tam olarak
önlenmişolacaktı
r.
- Dar Mükellef gerçek kiş
ilere dağı
tı
lan kâr payları;
Üzerinde durulmasıgereken diğer önemli bir husus, tam
mükellef kurumlarca dar mükellef gerçek kişilere dağı
tı
lan kar
payları
nı
n 86.maddenin uygulanması açı
sı
ndan tevkifata tabi
tutulmuşolarak kabul edilip edilmeyeceğidir.
- Kâr payları
nı
n jteykifata tabi tutulmuşkabul edilmesi ;
Dar mükellefiyete tabi gerçek kişiler tam mükellef bir kurumdan
kar payıelde etmiş
lerse bu kâr paylarıiçin vergi alacağıhesap
etmeyeceklerdir. İ
ş
te bu sebeple Gelir Vergisi Kanununun
36.maddesine göre kar payı
nıbeyan etmek zorunda olan dar
mükelleflerle, beyan etmeyecek dar mükellefler açı
sı
ndan
vergilemede eşitlik ilkesine aykı
rıbir durum ortaya çı
kmaktadı
r.
Olay bir örnek ile izah edilecek olursa; Tam mükellef (X)
A.Ş.’den kar payıelde edilen ve dar mükellefiyete tabi olan Bay
(D) ile Bay (E)’nin (1995 yı
lı
) gelirleri ş
öyledir:
Bay (D) :
- Ticari kazanç ...................................
25.000.000.- TL.
- Menkul sermaye iradı(kâr payı
) ....
1.200.000.000.- TL.
- Bay (E) menkul sermaye iradı(kâr payı
).. 1.200.000.000.- TL.
Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesine göre sözkonusu
menkul sermaye iradıtevkifata tabi tutulmuşkabul edilirse, Bay (E)
l.200. 000. 000 lira tutarı
ndaki kar payı
nıbeyan etmeyecektir. Ancak
ticari kazanç sahibi olan Bay (D) aynıtutardaki payı
nıbeyan etmek
sorundadı
r. İ
şte sorun burada başlamaktadı
r. Zira, eğer sözkonusu
kâr paylarıtevkifata tabi tutulmuşolarak kabul ediliyorsa bay (D) nin
de kar payıiçin daha önce yüklendiği vergiyi mahsup edebilmesi
gerekir. Ne var ki, Bay (D) dar mükellefiyete tabi olduğundan vergi
alacalıhesaplamasımümkün değildir. Ayrı
ca önceki safhalarda
yüklendiği vergiyi tevsik ederek mahsup etmesinde de büyük zorluk
vardı
r. Kaldıki, böyle bir hesaplama ve mahsup yapı
lması
nıöngören
bir kanun hükmü de mevcut değildir. Böyle olunca, dar mükelleflerin
daha önceki safhalarda yüklendikleri vergileri mahsup edemeyeceği
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sonucu ortaya çı
kmaktadı
r. Bu durumda aynıgelir unsuru, kazancı
n
kurum bünyesinde elde edilmesinden itibaren üç aşamada
vergilendirilmekte, ancak hiçbir aş
amada önceki safhalarda yüklenilen
vergilerin mahsubu mümkün bulunmamaktadı
r.
Bu durumda Bay (D), 25.000.000 liralı
k ticari kazancısebebiyle
1.200.000.000 liralı
k kâr payı
nıbeyan edecek ve bu menkul sermaye
iradıiçin önceki safhalarda vergi ödememişkabul edilecektir. Yani
herhangi bir vergi mahsubuna imkân verilmeyecektir. Oysa, Bay (E)
nin menkul sermaye iradıtevkif suretiyle vergilendirilmişolarak kabul
edilecek ve bu mükellef 86. madde gereğince beyanname vermeyecektir. Bay (D) ise, 1.025.000.000 liralı
k kazancı üzerinden
436.000.000 lira gelir vergisi ödeyecektir. Bu miktarı
n % 97,9’u
menkul sermaye iradı
na tekabül ettiğinden, bu mükellef bay (E)’ye
göre 426.844.000 lira daha fazla vergi yüklenecektir. Bu miktarı
n elde
edilen kar payı
na oranı% 35.57’dir.
- Kar payları
nıtevkifata tabi tutulmamı
şkabul edilmesi :
Söz konusu menkul sermaye
iratları
nı
n tevkifata tabi
tutulmadı
ğıkabul edildiğinde, tam mükellef kurumlardan kâr payı
elde eden dar mükellefler bu kar payları
nıbeyan etmek zorunda
olacaklardı
r. Ancak, bu kâr paylarıönceki aşamalarda, önce kurumlar
vergisine, sonra da gelir vergisi tevifatı
na tabi tutulmuşolması
na
rağmen ve aynıgelir unsuruna sahip bir tam mükellef gerçek kişi
vergi alacağıyoluyla önceki aşamalarda yüklendiği vergileri -bir
ölçüde- mahsup imkânı
na sahipken, dar mükellefler ağı
r bir vergi
yükü ile karş
ıkarş
ı
ya kalacaklardı
r.
Bu konuya ilişkin bir örnek verilecek olursa; Tam mükellef (Z)
A.Ş’den her biri 690.000.000 lira kâr payıelde eden tam mükellef (F)
ile dar mükellef (T) gerçek kişilerin (1995 yı
lı
) beyanış
öyle olacaktı
r.
Bay (F)’nin beyanı:
M.S.İ
920.000.000.- Kar payı
690.000.000.-Vergi alacağı
230.000.000.Gelir Vergisi matrahı
920.000.000.Hesaplanan gelir vergisi
314.000.000.Mahsuplar (sadece vergi alacağı
)230.000.000.Ödenecek gelir vergisi
84.000.000.-
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Bay (T)’nin beyanı:
M.S.İ
Hesaplanan gelir vergisi
Ödenecek gelir vergisi

690.000.000.
222.000.000.
222.000.000.

Görüldüğü gibi, tam mükellef bir kurumdan alı
nan kâr payları
,
bu kâr payları
nıalan kiş
inin tam mükellef veya dar mükellef olması
n
göre farklıvergi yükleri ile karşı
laşmaktadı
r. Oysa, sözkonusu kâr
paylarıönceki aşamalarda eş
it tutarda kurumlar vergisi ve gelir vergisi
tevkifatı
na tabi tutulmuştur. Dolayı
sı
yla,dar mükellef (T), 222-84 = 138
milyon lira daha fazla vergi yüklenmektedir. Bu miktarı
n elde edilen
kâr payı
na oranı138/690 = % 20’dar. Tabi elde edilen kâr payı
arttı
kça fark daha da büyüyecektir. Bunun yabancısermayenin
ülkemize akı
şı
na mani olacağıaçı
ktı
r.
Değerlendirmenin sonucu : Detaylıolarak açı
klandı
ğıüzere,
3946 sayı
lıKanunla yapı
lan değişiklikler ve vergi alacağımüessesesi
bu günkü haliyle mükerrer vergilendirmeye sebep olduğu gibi gerek
tam mükellefler, gerek dar mükellefler ve gerekse tam mükelleflerle
dar mükellefler arası
nda vergide eşitlik ilkesine aykı
rı sonuçlar
doğması
na sebep olmaktadı
r.
Davacı
nı
n durumu :
Ekli tabloda görüleceği üzere davacı
nı
n aynıgelir unsuru
nedeniyle yüklendiği vergi yükü oranı% 62,423’e , şirketin dört
ortağı
nı
n yüklendiği vergi yükü oranıortalamasıise % 62.058
ulaş
maktadı
r.
Türkiye’de cari vergi sisteminde gelir vergisinde en yüksek vergi
oranı% 55 iken, sı
rf bir şirketin ortağıolmasınedeniyle davacı
nı
n%
62,423 oranı
ndaki bir vergi yükü ile teklif edilmesi vergide eş
itlik
prensibine aykı
rı
dı
r.
Sonuç olarak, geniş olarak anlatı
ldı
ğıüzere, 3946 sayı
lı
Kanunla yapı
lan deriş
iklikler ve vergi alacalımüessesesi bu günkü
haliyle mükerrer vergilendirmeye sebep olduğu gibi gerek tam
mükellefler, gerek dar mükellefler ve gerekse tam mükelleflerle dar
mükellefler arası
nda vergide eşitlik ilkesine aykı
rı sonuçlar
doğması
na sebep olmaktadı
r.
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Böyle bir uygulama, özellikle şirketleşmeyi engelleyen en
önemli faktörlerin başı
nda yer alacaktı
r.
2707 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti Anayasası
’nı
n Anayasa’nı
n
bağlayı
cı
lı
ğı ve üstünlüğü baş
lı
ğı
nı taşı
yan 11. maddesinde;
“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargıorganları
nı
, idare
makamları
nıve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk
kuralları
dı
r. Kanunlar Anayasa’ya aykı
rıolamaz.” 73. maddesinde;
“Herkes, kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere, mali gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
, maliye politikası
nı
n
sosyal amacı
dı
r.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldı
rı
lı
r. 152. maddesinde de; “Bir davaya
bakmakta olan mahkeme,uygulanacak bir kanun veya kanun
hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykı
rıgörürse veya
taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddi olduğu
konusuna varı
rsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği
karara kadar davayıgeri bı
rakı
r” hükmünü amirdir.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un “itiraz yoluyla mahkemelerce gönderilen
işler baş
lı
klı28. maddesinde ise “bir bakmakta olan mahkeme:
1- O dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya kanun
hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykı
rı görürse,
bu yoldaki gerekçeli kararı
; veya,
2- Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddi
olduğu kanı
sı
na varı
rsa
tarafları
n bu konudaki
iddia ve
savunmaları
nı ve kendisini
bu kanı
ya
götüren görüşünü
açı
klayan kararı
;
Dosya muhtevası
nı mahkemece bu konu ile ilgili görülen
belgelerin tasdikli
örnekleri
ile birlikte Anayasa Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
na gönderir.” kuralı
na yer verilmiştir.
Bütün bu açı
klamalar muvacehesinde mahkememiz, davacı
iddiaları
nı da nazara alarak, 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanununun
75. maddesinin
3239 sayı
lıKanunla değiştirilen 2. ve 13.
fı
kraları
nı
n, aynıKanuna 3239 sayı
lıKanunla eklenen mükerrer
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75.madde ile 87. maddesinin birinci paragrafı
nda yer alan “....
vergi alacağı dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr
payları
...”
tümcesinin, Anayasa’ya
aykı
rı olduğu kanı
sı
na
vardı
ğı
ndan, 2949 sayı
lıKanunun 28. maddesi gereğince iptali
için Anayasa Mahkemesine başvurulması
, dosyada bulunan ilgili
belgelerin onaylı bir örneğinin Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı
na
gönderilmesine, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara
kadar davanı
n geri bı
rakı
lması
na 23.9.1996 tarihinde oybirliği ile
karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’nun itiraz konusu kuralları
şunlardı
r:
1- 75. Maddenin İ
kinci Fı
krası
nı
n 3239 Sayı
lı Yasa’yla
Değiş
tirilen 2. Bendi
“İ
ştirak
hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket
ortakları
nı
n, işortaklı
klarıortakları
nı
n ve komanditerlerin kâr payları
ile
kooperatiflerin dağı
ttı
kları kazançlar bu zümreye dahildir.
Kooperatiflerin ortaklarıile yaptı
klarımuamelelerden doğan kârları
n
ortaklara, kooperatifle yaptı
klarımuameleler nisbetinde tevzii, kazanç
dağı
tı
mısayı
lmaz)
Adi komandit ş
irketlerde komanditerlerin kâr payları
, ş
irket
kârı
nı
n ilişkin bulunduğu takvim yı
lı
nda elde edilmişsayı
lı
r;”
2- 75. Maddenin
Değiş
tirilen 13. Bendi

İ
kinci Fı
krası
nı
n 3946 Sayı
lıYasa’yla

“Mükerrer 75 inci maddede yazı
lıvergi alacağı
”
3- 3946 Sayı
lıYasa’yla Eklenen Mükerrer 75. Madde
“Tam mükellefiyete tabi kurumlarca:
1. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere dağı
tı
lan kâr
payları
nı
n,
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2. Adi ortaklı
klara, kollektif ve adi komandit şirketlere dağı
tı
lan
kâr payları
nı
n,
3. Eshamlıkomandit ş
irketlere dağı
tı
lan kâr payları
ndan bu
şirketlerin komandite ortakları
na isabet eden kı
smı
n,
1/3’ü, bunları
n vergi alacağı
nıteş
kil eder.
Yatı
rı
m fonları
nı
n katı
lma belgeleri ile yatı
rı
m ortaklı
kları
nı
n
hisse senetlerinden elde edilen kâr payları
nıiçin vergi alacağı
hesaplanmaz.”
4- 3946 Sayı
lıYasa’yla Değiştirilen 87. Maddenin İ
tiraz Konusu
Sözcüklerin de Yer Aldı
ğıBirinci Paragrafı
“Tam mükellefiyette, vergiye tabi yı
llı
k gayri safi kazanç ve
iratları
nı
n toplamı225 (900) milyon lirayıaşmayan mükelleflerin, bu
kazanç ve iratları
ndan vergisi tevkif yoluyla kesilmişbulunan ücretler,
arı
zî serbest meslek kazançları
, menkul ve gayrimenkul sermaye
iratları
, vergi alacağıdahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr
payları
, götürü usulde vergilendirilmiş bulunan ticarî, meslekî
kazançlar ve ücretlerini beyannameye ithal etmeleri ihtiyaridir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Baş
vuru kararı
nda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kiş
ileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
2- “MADDE 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.
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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, Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet SEZER, Samia
AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit
ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 10.12.1996 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine,
sı
nı
rlama sorununun
esas inceleme evresinde ele alı
nması
na
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralları
, aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan Anayasa kurallarıve
bunları
n gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
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
kanun ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddî olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde
yöntemince açı
lmı
ş ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanı
n
bulunmasıve iptali istenen kuralları
n da o davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki
kurallardı
r.
Mahkeme, 193 sayı
lıYasa’nı
n 75. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n
3239 sayı
lıYasa’yla değiş
tirilen
2. ve 3946 sayı
lıYasa’yla
değiş
tirilen 13. bendlerinin, aynıYasa’ya eklenen mükerrer 75.
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madde ile 87. maddenin birinci paragrafı
nda yer alan “...Vergi alacağı
dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr payları
...”
sözcüklerinin iptalini istemiş
tir.
Davacı
nı
n sahibi olduğu Limited Şirketin tam mükellefiyete tabi
kurum olmasıve kâr payları
nı
n tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere
dağı
tı
lmasınedeniyle itiraz konusu mükerrer 75. maddenin birinci
fı
krası
nı
n 1. bendi davada uygulanacak kuraldı
r. Maddenin bunun
dı
şı
nda kalan bölümü ise başka mükellefleri ilgilendirdiğinden dava
da uygulanamayacağı
ndan bunlara iliş
kin itirazı
n Mahkeme’nin
yetkisizliği nedeniyle reddine; 193 sayı
lıYasa’nı
n 3946 sayı
lıYasa’yla
değiş
ik 87. maddesinin birinci paragrafı
nda yer alan “...Vergi alacağı
dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr payları
...” sözcükleri,
tam mükellefiyete tabi olan davacı
nı
n 1995 yı
lıiçin vermişolduğu
gelir vergisi beyannamesinde beyan ettiği gelir miktarı
nı
n 450 milyon
lirayı aş
ması nedeniyle
paragrafta öngörülen
olanaktan
yararlanmasısözkonusu olamayacağı
ndan bakı
lmakta olan davada
uygulanacak kural değildir. Bu nedenle belirtilen sözcüklere iliş
kin
itirazı
n Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmiştir.
B- Sı
nı
rlama Sorunu
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,
Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulayacağıyasa kuralları
ile sı
nı
rlı
dı
r.
193 sayı
lıYasa’nı
n 75. maddesinin ikinci f ı
krası
nı
n 3239 sayı
lı
Yasa’yla değişik 2. bendinde menkul sermaye iradı olarak
nitelendirilen “iş
tirak hisselerinden doğan kazançlar” limited ş
irketler
yanı
nda başka şirket ve kooperatif ortakları
nıda ilgilendirdiğinden bu
bende iliş
kin esas incelemenin “Limited ş
irket ortakları
nı
n... kâr
payları
” ile sı
nı
rlıolarak yapı
lması
na karar verilmiştir.
C- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- İ
tiraz Konusu Kuralları
n Anlam ve Kapsamı
193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’nun değişik 75. maddesinde
menkul sermaye iradı“sahibinin ticarî, ziraî veya meslekî faaliyeti
dı
şı
nda nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden
müteş
ekkil sermaye dolayı
sı
yla elde ettiği kâr payı
, faiz, kira ve
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benzeri iradlar menkul sermaye iradı
dı
r” biçiminde tanı
mlandı
ktan
sonra, kaynağıne olursa olsun, 2. benddeki “İ
ştirak hisselerinden
doğan kazançlar”ı
n menkul sermaye iradıolduğu belirtilmiş
tir. Buna
göre limited şirket ortakları
nı
n kâr paylarıda menkul sermaye iradı
olarak nitelendirilmiştir.
75. maddeye 3946 sayı
lıYasa’yla eklenen 13. bende göre,
mükerrer 75. maddede yazı
lıolan “vergi alacağı
”da menkul sermaye
iradıolarak değerlendirilmiş
, mükerrer 75. maddenin 1. bendinde de
tam mükellefiyete tabi kurumları
n, tam mükellefiyete tabi gerçek
kişilere dağı
ttı
ğıkâr payları
nı
n 1/3’ü “vergi alacağı
” olarak tarif
edilmiş
tir.
Vergi alacağı
, genel olarak vergi mükelleflerinin
devlete
ödemesi gereken vergi borcudur. Mükerrer 75. maddede belirtilen
vergi borcu kurumları
n “kâr payı
” dağı
tmalarıdurumunda ortaya
çı
kmaktadı
r. Kurum kazançlarıöncelikle Kurumlar Vergisine tabi
tutulduktan sonra, kurumdan kâr payıelde eden ortağı
n gelirinden
ayrı
ca gelir vergisi alı
nmaktadı
r. Vergi alacağıda kurumları
n dağı
ttı
ğı
bu kâr payı
na bağlıolarak doğmaktadı
r. Kurumca dağı
tı
lacak net kâr
payı
nı
n 1/3’ü vergi alacağıkabul edilip net kâr payı
na bu miktar ilave
edildikten sonra beyanname verilerek, ilave edilen vergi alacağı
,
hesaplanan matraha
isabet eden gelir vergisinden mahsup
edilmektedir. Böylece vergi alacağıhem menkul sermaye iradıolarak
beyan edilmekte, hem de tahakkuk eden gelir vergisinden indirilmek
(mahsup) suretiyle vergi niteliğine dönüş
türülmektedir.
2- Anayasa’nı
n 11. ve 73. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Baş
vuru dilekçesinde, kurum kazancı
nı
n önce Kurumlar
Vergisine tabi tutulmasısonra dağı
tı
lacak kâr payları
ndan Gelir
Vergisi stopajıyapı
lması
, gerçek
kiş
i ortaklara dağı
tı
lan kâr
payları
nı
n beyan edilmesi aşaması
nda da “vergi alacağı
”
uygulanması
nı
n
öngörülmesi aynıkazanç unsurunun mükerrer
vergilendirilmesi sonucu doğurduğu, dar mükelleflerle tam mükellefler
arası
nda olduğu gibi tam mükelleflerin kendi içinde de eş
itsizliğe yol
açtı
ğı
, vergi yükünün mükellefler arası
nda adil dağı
tı
lmaması
sonucunu doğurduğu, bu durumun ise Anayasa’nı
n 11. ve 73.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
193 sayı
lıGelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesine 3946 sayı
lı
Kanunla eklenen 13. bendle, mükerrer 75. maddede tanı
mlanan
“vergi alacağı
” menkul sermaye iradıkabul edilerek, kâr payları
nı
n
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tabi olduğu esaslar içinde beyan edilmesi ve vergilendirilmesi
öngörülmüştür. Mevcut uygulamada kurum kazancıüzerinden % 25
oranı
nda Kurumlar Vergisi kesildikten sonra, kalan kı
sı
mdan
(kurumlar vergisi istisnası
ndan yararlanan kazanç unsurlarıda
eklenmek suretiyle) ayrı
ca Gelir Vergisi tevkifatıyapı
lmaktadı
r. Bu
vergilendirmeden sonra tam mükellefiyete tabi gerçek kiş
i olan şirket
ortakları
na dağı
tı
lan kâr payları Gelir Vergisi Kanunu’nun 87.
maddesindeki miktarıaşmasıdurumunda beyana bağlıolduğundan
kurumdan elde edilen net kâr payı
nı
n 1/3 “vergi alacağı
” olarak net
kâr payı
na ilave edilerek, bulunan matraha isabet eden gelir
vergisinden de 1/3 oranı
ndaki vergi alacağı tekrar mahsup
edilmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’na 3946 sayı
lıYasa’yla eklenen mükerrer
75. maddenin gerekçesinde, “Yapı
lan bu değişiklikle, Gelir Vergisi ve
Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilen üniter vergi sisteminin tabi bir
sonucu olarak Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 75 inci
madde ile “Vergi alacağı
” düzenlemektedir.
Mevcut vergi sistemimizde kâr paylarıhiçbir ş
ekilde beyan
edilmemekte ve kurum bünyesinde alı
nan kurumlar vergisi veya gelir
(stopaj) vergisi bu iratlar için nihai vergi olmaktadı
r. Getirilen yeni
sistemde belli miktarları aş
an kâr
payları
nı
n beyanı esası
getirilmektedir. Buna bağlıolarak, mükerrerliği gidermek amacı
yla
Gelir Vergisi Kanununa eklenen bir başka madde ile vergi alacağı
nı
n,
beyana göre hesaplanan vergiden mahsubu esasıgetirilmektedir.
Bu maddede, mahsup konusu yapı
lacak olan “Vergi
alacağı
”nı
n, dağı
tı
lan kâr payı
nı
n 1/3’ü olarak hesap ve kabul
edilmesi öngörülmektedir. Vergi alacağı
, tam mükellefiyete tabi
kurumları
n yine tam mükellefiyet esası
nda vergilendirilen ve esas
itibariyle gerçek kiş
i olan ortaklarıiçin söz konusudur. Bunun
yanı
sı
ra, adi ortaklı
klara, kollektif ve adi komandit ş
irketlere dağı
tı
lan
kâr paylarıile eshamlıkomandit ş
irketlere dağı
tı
lan kâr payları
ndan
bu ş
irketlerin komandite ortakları
na isabet eden kı
smı
n 1/3’ü de
bunları
n vergi alacağı
nıteş
kil edecektir.
Tam mükellefiyete tabi kurumlar için vergi alacağısöz konusu
değildir. Çünkü kurumları
n elde ettikleri kâr payı
, bu tasarıile
Kurumlar Vergisi Kanununda yapı
lan düzenlemelerle iştirak kazancı
istisnasıolarak kurumlar vergisi matrahı
na dahil edilmemektedir.
Kurum, bu kâr payı
nıortakları
na dağı
ttı
ğı
nda, ortakları
n elde ettiği
kâr payı
nı
n 1/3’ü yine bunları
n vergi alacağı
nıteş
kil edecektir. Dar
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mükellefiyet esası
nda vergilendirilen ortaklar için vergi alacağıyoktur.
Aynışekilde dar mükellefiyete tabi kurumları
n dağı
ttı
ğıkâr payları
içinde vergi alacağıdoğmamaktadı
r.” denilmektedir.
3946 sayı
lıYasa’dan önce % 46 olan Kurumlar Vergisi oranı
değiş
iklikle % 25’e indirilmiş
tir.
Yeni düzenlemeyle kurum
kazançları
nı
n vergilendirilmesi iki aş
amalıolarak yapı
lmı
ş, birinci
aşamada kurum kazancıdüşük oranda (%25) vergilendirildikten
sonra, ikinci aş
amada gelir vergisi tevkifatıöngörülmüştür. Gerçek kişi
ortaklara dağı
tı
lan kâr payları
nı
n belli miktarıgeçmesi durumunda da
beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.
Kurum kazançları
ndan kâr dağı
tı
mı
na bağlıolmaksı
zı
n stopaj
yoluyla gelir vergisi kesilmesinin, verginin bir an önce tahsil edilerek
“vergi güvenliğinin” sağlanması amacı
na yönelik
olduğu
anlaş
ı
lmaktadı
r.
Gelirler, gerçek kişilerce veya kurumlarca elde edilmelerine
göre
gelir
vergisi
veya
kurumlar
vergisi
adı altı
nda
vergilendirilmektedir. Kurumlar vergisi, gelir unsurları
nı
n ilgili yasada
belirlenmiş kurumlar tarafı
ndan elde edilmesi halinde, bunları
n
tüzelkişiliklerine bağlı olarak alı
nan vergilerdir. Vergileme
sistemlerinde gelir vergisinden ayrı olarak kurumlar vergisi
alı
nması
nı
n nedeni, kurumları
n, statüleri gereği kimi istisna ve
muafiyetlerden yararlanmı
şolmaları(yatı
rı
m indirimi, risturn istisnası
gibi) ve ortakları
nı
n her birinden ayrıekonomik bir güce sahip
olmaları
dı
r. Kurumları
n hukuksal statüleri gereği sahip oldukları
ayrı
calı
klar vergilendirmelerinde de farklıuygulamaları
n doğması
na
yol açmaktadı
r. Kimi zaman tek aş
amalıfakat yüksek oranlı
kurumlar vergisi alı
nmı
ş
, kimi zamanda düş
ük oranlıiki aş
amalı
vergilendirme sistemi uygulanmak suretiyle önce kurum sonra da
ortakları
n geliri olarak vergilendirme yolu benimsenmiştir.
Baş
vuru kararı
nda, aynıgelire sahip ancak gelir unsuru farklı
tam mükellef iki kişinin
vergi yükünün hesabı
nda, bir limited
şirketinden kâr payıalan birinci yükümlü için kurumlar vergisi, stopaj
yoluyla kesilen gelir vergisi ve vergi alacağıoranlarıbaz alı
nı
rken,
ticarî kazanç sahibi ikinci yükümlü için ödenecek gelir vergisi baz
alı
narak bulunan oranlar karş
ı
laş
tı
rı
larak, aynıgelire sahip iki tam
mükelleften bir kurumdan kâr payıelde edenin daha ağı
r vergi
yüküyle karşıkarşı
ya kaldı
ğısonucuna varı
lmı
ş, ayrı
ca, kurum
kazancı
nı
n ortaklara düşen payları
ndan stopaj yoluyla kesilen gelir
vergisinin beyan sı
rası
nda mahsup
edilme olanağı
nı
n
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tanı
nmaması
nı
n mükerrer
sürülmüştür.

vergilendirmeye

yol

açtı
ğı da

ileri

Anayasa’nı
n 73. maddesinde herkesin malî gücüne göre vergi
ödemesi öngörülerek vergide genellik ve eşitlik ilkesi kabul edilmiştir.
Vergilendirmede eş
itlik ilkesi aynıya da benzer durumda
olmayan kişilerin farklıyöntem ve oranda vergilendirilmesine engel
olmadı
ğıgibi farklınitelikteki gelirlerin farklıvergi sistemine tabi
tutulmasıvergi adaletinin sağlanmasıyönünden de gereklidir. vergi
yükünün saptanması
nda bu ilkelerin gözetileceği kuş
kusuzdur.
Kurum kazancı
ndan kâr payıelde eden bir tam mükellefle, aynı
miktarda ticarî kazanç elde eden tam mükellef miktarlarıaynıolsa
bile gelir unsurlarıfarklıkaynaklardan oluş
tuğundan vergi yükünün
adil dağı
lı
mıyönünden karşı
laştı
rı
lamazlar.
Öte yandan vergi hukukunda mükerrer vergilendirme, aynı
döneme iliş
kin aynımatrah üzerinden aynıverginin birden fazla tarh
ve tahakkuk ettirilmesi olarak tanı
mlanmaktadı
r.
Kurum kazancı
nı
n ortaklara düş
en payları
ndan Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94. maddesine göre yapı
lan stopaj, aynıKanun’un 121.
maddesinde belirtilen “vergi tevkifatı
nı
n mahsubu” anlamı
nda
vergiden indirilmemekte, ancak, 3946 sayı
lıYasa’yla 193 sayı
lı
Yasa’ya eklenen mükerrer 75. maddede öngörülen “vergi alacağı
”
uygulaması yapı
lmak suretiyle vergide mükerrerlik önlenmiş
olmaktadı
r. Buna göre, tam mükellefiyete tabi
gerçek kişilere
dağı
tı
lan kâr payları
nı
n 1/3’ü vergi alacağıkabul edilerek beyan
edilecek matraha ilave edilmekte, 1/3 oranı
nda ilave edilen bu vergi
alacağıbulunan matraha isabet eden vergiden de indirilmektedir.
Böylece, “vergi alacağı
” matraha ilave edilerek vergide müterakkilik
sağlanı
rken, tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle de mükerrer
vergilendirme önlenmektedir.
Belirtilen nedenlerle, itiraz konusu kurallar Anayasa’nı
n 11. ve
73. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
stemin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
31.12.1960 günlü, 193 sayı
lı“Gelir Vergisi Kanunu”nun:
A- 75. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n,
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1- 3239 sayı
lıYasa ile değiştirilen 2. bendinin “Limited Şirket
ortakları
nı
n... kâr payları
” yönünden,
2- 3946 sayı
lıYasa ile eklenen 13. bendinin,
Anayasa’ya ayk ı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
B- Mükerrer 75. maddesinin birinci fı
krası
nı
n 1. bendinin,
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
25.6.1998 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Mustafa BUMİ
N

Üye
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Üye
Ali HÜNER

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/76
: 1998/58
: 29.9.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 10. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun
570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile Değişik IV sayı
lıMakam
TazminatıCetveli’nin 5. sı
rası
nı
n (d) bendinin Anayasa’nı
n 10. ve 11.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Orman Bakanlı
ğı
’nda hukuk müşaviri olan davacı
nı
n, “makam
tazminatı
” ödenmemesi nedeniyle açtı
ğıdavada, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu’nun 570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile
Değiş
ik IV sayı
lıMakam TazminatıCetveli’nin 5. sı
rası
nı
n (d)
bendinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nıciddî bulan Mahkeme iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuran Mahkeme’nin itiraz gerekçesi şöyledir:
“Mesut Fazı
l BARAN tarafı
ndan Orman Bakanlı
ğı
’na karş
ı
Orman Bakanlı
ğıbirinci derece kadrolu hukuk müşaviri olarak adı
na
makam tazminatı ödenmeyeceği
yolundaki 23.5.1997 tarih
P.D.T./21- 10458 sayı
lıiş
lem ile bu iş
lemin dayanağıolan 657 sayı
lı
Devlet Memurları Kanunu’na ekli IV sayı
lı Makam Tazminatı
cetvelinin 5. sı
rası
nı
n (d) bendi içinde yer alan, Baş
bakanlı
k,
Bakanlı
k, Müsteşarlı
k, Kurum Baş
kanlı
ğı ve Müstakil Genel
Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müş
avirleri (1’er kiş
i) ile Maliye Bakanlı
ğı
Baş
hukuk Müş
avirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk
Müşavirleri (6 kişi) ibarelerinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıileri sürülerek
iptal istemiyle açı
lan davaya ait dosya duruş
ma yapı
larak incelendi,
işin gereği görüşüldü:
Dava dosyası
nı
n incelenmesinde; davacı
nı
n 20.5.1997 tarihli
dilekçesiyle
davalı idareye başvurarak birinci derece kadrolu
Bakanlı
k Hukuk Müş
aviri olarak
657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanununa ekli IV sayı
lıMakam TazminatıCetveline göre bugüne
kadar ödenmeyen aylar da dahil olmak üzere adı
na makam tazminatı
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ödenmesini talep ettiği, davalıidare 23.5.1997 tarih ve P.D.T./2110458 sayı
lı yazı
sı ile makam tazminatı ödenecek devlet
memurları
nı
n kadro ve görev ünvanları
nı
n
657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu’na ekli, 20.3.1997 gün ve 570 sayı
lıKanun
Hükmünde
Kararname ile değişik IV sayı
lıMakam Tazminatı
cetvelinde belirtildiği, bu cetvelin 5. sı
rası
nı
n (d) bendinde yer alan
Baş
bakanlı
k, Bakanlı
k, Müsteşarlı
k, Kurum Başkanlı
ğıve Müstakil
Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müş
avirleri (1’er kişi) ile Maliye
Bakanlı
ğıBaşhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirleri (6 kiş
i) ş
eklindeki hükümle hangi kuruluşları
n
hukuk müşavirlerine ve kaç kişiye makam tazminatıödeneceğinin
açı
kça belirlendiği, anı
lan hükme göre Bakanlı
kları
nda sadece 1.
Hukuk Müş
avirine ve bir kişiye makam tazminatıödenebileceğinden
bu hüküm karşı
sı
nda ilgiliye makam tazminatı
nı
n ödenmesinin
mümkün bulunmadı
ğıgerekçesiyle isteğinin reddedilmesi üzerine
davanı
n bu işlem ile dayanağı657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanununa
ekli IV sayı
lıMakam TazminatıCetvelinin (d) bendi içinde yer alan
Baş
bakanlı
k, Bakanlı
k, Müsteşarlı
k, Kurum Başkanlı
ğıve Müstakil
Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1’er kiş
i) ile Maliye
Bakanlı
ğıBaşhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği (6 kiş
i) ibarelerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğundan
bahisle iptali istemiyle açı
ldı
ğıanlaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Davacı
, Mahkememizde 28.5.1997 tarihinde kayda giren
dilekçesinde eşit seviyede olmaları
na rağmen birinci derece kadrolu
Hukuk Müşavirleri arası
nda makam tazminatıyönünden Bakanlı
klara
göre ayrı
mıyapı
lması
nıöngören bu hükmün, Anayasa’nı
n 10.
maddesinde ifadesini bulan eş
itlik ilkesine aykı
rıolduğunu ileri
sürmektedir.
T.C. Anayasası
’nı
n 10. maddesinde; herkes dil, ı
rk, renk,
cinsiyet, siyasî düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayı
rı
m gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç bir kiş
iye,
aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
nmaz denilmektedir.
Anayasa’nı
n metni yukarı
da alı
nan “Kanun Önünde Eşitlik”
başlı
klı10. maddesinin anlamıve kapsamıAnayasa Mahkememizin
bir çok kararı
nda vurgulanmı
ş
tı
r. Anayasa Mahkememize göre
Anayasa’nı
n 10. maddesi, ayn ıhukuksal durumda bulunan kişiler
arası
nda haklıbir nedene dayanmayan ayrı
mıönlemeyi amaçlamı
ş
tı
r.
Bu madde, eylemli eşitliği değil, hukuksal eş
itliği öngörmekte aynı
durumda olanları
n ayrı kurallara
bağlı tutulması
nı sakı
ncalı
bulmaktadı
r. Eşitlik ile güdülen amaç, aynıkoş
ullar içinde özdeş
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nitelikli olanları
n yasalarca aynıiş
leme tabi tutulması
, baş
ka bir
deyişle eşitler arası
nda eşitliğin sağlanması
dı
r. Anayasa’nı
n 10.
maddesinde yer alan eşitlik kavramı
yla kanun önünde eşitlik yani
hukuki eşitlik kasdedilmiştir.
Görüldüğü üzere, Anayasa Mahkememiz aynı hukuksal
durumda bulunan kiş
iler arası
nda hukuken geçerli, haklıbir nedene
dayanmayan ayrı
mları
n Anayasa’nı
n 10. maddesinde öngörülen ve
Anayasa’da yer alan en önemli kavramlardan biri olan yasa önünde
eşitlik ilkesine aykı
rıdüş
eceğini kabul etmektedir.
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na ekli 20.3.1997 gün ve
570 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile değiş
ik IV sayı
lıMakam
TazminatıCetvelinde eşit seviyede olmaları
na rağmen birinci derece
kadrolu Hukuk Müşavirleri arası
nda makam tazminatı yönünden
maliye Bakanlı
ğıile diğer Bakanlı
klar arası
nda ayrı
m yapı
lması
nda
Anayasa’nı
n 10. maddesi hükmüne aykı
rı
lı
k açı
k olduğu gibi, bu
düzenleme Anayasa’nı
n 11. maddesinde yer alan
Anayasa
hükümleri yasama, yürütme ve yargıorganları
nı
, idare makamları
nı
ve diğer kuruluşve kiş
ileri bağlayan temel hukuk kuralları
dı
r ve
kanunlar
Anayasa’ya aykı
rı olamazlar, hükmüne de aykı
rı
düşmektedir.
Yukarı
da açı
klanan nedenlerle davacı
nı
n Anayasa’ya ayk ı
rı
lı
k
iddiasıciddi bulunarak 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na ekli IV
sayı
lıMakam TazminatıCetvelinin 5. sı
rası
nı
n (d) bendi Anayasa’nı
n
10. ve 11. maddelerine aykı
rıgörüldüğünden, Anayasa’nı
n 152. ve
2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddeleri uyarı
nca Anayasa Mahkemesi’nin
bu konuda vereceği karara değin, davanı
n geri bı
rakı
lması
na kararla
birlikte dosyada bulunan dava dilekçesi ekleri ve savunma
dilekçesinin bir örneğinin Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’na
gönderilmesine, 8.12.1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Kural
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun 570 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname ile değişik IV sayı
lıMakam Tazminatı
Cetveli’nin 5. sı
rası
nı
n iptali istenen (d) bendi şöyledir:
“Baş
bakanlı
k, Bakanlı
k, Müsteşarlı
k, Kurum Baş
kanlı
ğıve
Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile
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Maliye Bakanlı
ğı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel
Müdürlüğü Hukuk Müş
avirleri (6 kiş
i)”
B- 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 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.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Samia
AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit
ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 8.1.1998 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda dosya
da eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in 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 kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen Yasa kuralı
, aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan
Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
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İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme, 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu’nun 570 sayı
lıKHK ile değiş
ik IV sayı
lıMakam Tazminatı
Cetveli’nin 5. sı
rası
nı
n (d) bendinin tamamı
nı
n iptalini istemiştir.
Anayasa’nı
n 152. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesi uyar ı
nca
Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’ne ancak görmekte olduğu davada
uygulanacak olan kanun hükmünün iptal edilmesi için başvurabilir.
Bu nedenle, esası
n incelenmesinin davada uygulanacak kuralla sı
nı
rlı
olarak yapı
lmasıgerekmektedir.
İ
ptali istenen (d) bendinde Başbakanlı
k, Bakanlı
k ve kimi
kurumlardaki Birinci Hukuk Müşavirlerinin görev unvanlarıbelirtilmek
suretiyle bunlar için makam tazminatıödenmesi öngörülmüş
tür.
Davacı
nı
n Bakanlı
k Birinci Hukuk Müş
aviri olmayı
p “Bakanlı
k Hukuk
Müşaviri” olmasınedeniyle itiraz konusu (d) bendine ilişkin esas
incelemenin “Bakanlı
k Hukuk Müş
avirleri” ile sı
nı
rlı olarak
yapı
lması
na karar verilmiştir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Baş
vuru kararı
nda, iptali istenen kuralla, Bakanlı
klarda görevli
birinci derece kadrolu Hukuk Müş
avirleri ile Maliye Bakanlı
ğı
’nda
görevli Hukuk Müşavirleri arası
nda makam tazminatıödenmesi
konusunda ayrı
m yapı
ldı
ğı
, bunun da Anayasa’nı
n 10. ve 11.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na ekli IV sayı
lıMakam
TazminatıCetveli’nin 570 sayı
lıKHK ile değiş
ik 5. sı
rası
nı
n (d)
bendinde, Başbakanlı
k, Bakanlı
k, Müsteşarlı
k, Kurum Baş
kanlı
ğıve
Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirlerinden birer
kişiye 3000 gösterge rakamı
nı
n memur aylı
kları
na uygulanan katsayı
ile çarpı
mısonucu bulunacak miktarda makam tazminatıödeneceği
belirtilmişolması
na karş
ı
n, Maliye Bakanlı
ğıBaş
hukuk Müş
avirliği ve
Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirlerinden altıkiş
iye
belirtilen miktarda makam tazminatıödenmesi öngörülmüş
tür.
Makam tazminatı ödenmesine iliş
kin 657 sayı
lı Devlet
MemurlarıKanunu’nun Ek 26. maddesinde “Bu Kanuna ekli IV sayı
lı
cetvelde unvanları yazı
lı görevlerde bulunanlara hizaları
nda
gösterilen gösterge rakamları
nı
n memur
aylı
kları
na uygulanan
katsayıile çarpı
mısonucu bulunan miktarda makam tazminatıödenir.
Makam tazminatıdamga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi
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tutulmaz ve ödemelerde aylı
klara ilişkin hükümler uygulanı
r... Bu
görevlerde makam tazminatıalmaya müstehak olduklarıtarihten
itibaren toplam iki yı
l süre ile çalı
ş
tı
ktan sonra emekliye ayrı
lanlara
yukarı
daki fı
kraya göre bulunacak miktarı
n tamamı(926 sayı
lı
Kanuna tabi profesörlere yarı
sı
) hayatta bulunduklarısürece her ay
T.C. Emekli Sandı
ğı
nca ödenir. T.C. Emekli Sandı
ğıbu ödemelerin
üçer aylı
k devreler halinde fatura karş
ı
lı
ğı
nda Hazineden tahsil
eder...” denilmektedir.
İ
tiraz konusu kuralla, Maliye Bakanlı
ğıBaş
hukuk Müş
avirliği ve
Muhakemat Genel Müdürlüğü’nde görevli hukuk müş
avirlerinin
tamamı
na makam tazminatı ödenmesi öngörülürken, diğer
Bakanlı
kları
n sadece birinci hukuk müş
avirlerine belirtilen tazminatı
n
ödenmesi kabul edilmiş
tir.
Bakanlı
kları
n kadro cetvellerinde yer alan hukuk müşavirleri
genel idare hizmetleri sı
nı
fı
ndan olup, atanmaları2451 sayı
lı
Bakanlı
klar ve BağlıKuruluşlarda Atama Usulüne İ
liş
kin Kanun’a göre
yapı
lmaktadı
r. Bu Yasa’nı
n 2. maddesine göre, Birinci Hukuk
Müşavirleri müş
terek kararnameyle, diğer hukuk müş
avirleri ise ilgili
Bakan tarafı
ndan atanmaktadı
r.
Bakanlı
kları
n Kuruluşve Görev EsaslarıHakkı
ndaki 3046 sayı
lı
Kanun’un dördüncü bölümünde hukuk müş
avirleri “Danı
şma ve
Denetim Birimleri” arası
nda yer almaktadı
r. AynıYasa’nı
n 25.
maddesinde de görevleri, “Bakanlı
ğı
n diğer birimlerinden sorulan
hukuki konular ile hukukî, malî ve cezaî sonuçlar doğuracak iş
lemler
hakkı
nda görüş bildirmek; bakanlı
ğı
n menfaatlerini koruyucu,
anlaş
mazlı
klarıönleyici hukukî tedbirleri zamanı
nda almak, anlaş
ma
ve sözleş
melerin bu esaslara uygun olarak yapı
lması
na yardı
mcı
olmak, adli ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazı
rlamak ve Hazine’yi
ilgilendirmeyen idarî davalarda bakanlı
k ve kuruluşu temsil etmek;
bakanlı
ğı
n amaçları
nıdaha iyi gerçekleştirmek mevzuata, plân ve
programa uygun çalı
şmaları
nıtemin etmek amacı
yla gerekli hukuki
teklifleri hazı
rlamak ve Bakan’a sunmak; bakanlı
k kuruluş
ları
tarafı
ndan hazı
rlanan ve diğer bakanlı
klardan veya Başbakanlı
ktan
gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı
ları
nıhukukî açı
dan
inceleyerek görüşbildirmek;”
biçiminde sayı
lmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “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 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 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.
Bakanlı
klarda görevli “Birinci Hukuk Müşavirleri” ile bakanlı
kta
görevli diğer “hukuk müş
avirleri”nin görev, yetki, sorumluluk ve atama
usulleri farklıolduğundan farklıkurallara tabi tutulmalarıdoğaldı
r.
Ayrı
ca, itiraz konusu bendde yer alan Müsteşarlı
k, Kurum Başkanlı
ğı
ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müş
avirleri ile Bakanlı
k
Hukuk Müşavirlerini görev ve yetki yönünden aynıkonumda kabul
etmek olanaklıdeğildir.
178 sayı
lıMaliye Bakanlı
ğıTeşkilat ve Görevleri Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. maddesinde Başhukuk
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü “Ana Hizmet Birimi”
olarak yer almaktadı
r.
4353 sayı
lı Maliye Vekaleti Baş
hukuk Müşavirliğinin ve
Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davaları
nı
n
Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadroları
nda Bazı
Değiş
iklikler Yapı
lması
na Dair Kanun’un 2. maddesinin (F) bendinde,
müşavirliğe bağlımerkez ve iller teş
kilatı
nı
n faaliyetlerinin hukuk
müşavirleri, merkez muhakemat müdürü, müşavir avukatlar
aracı
lı
ğı
yla en az üç yı
lda bir teftişve murakabe ettirilmesinin
öngörüldüğü, 18. maddesinde, genel bütçe içindeki dairelere ait
hukuk ve ceza davaları
nda ve her türlü icra takiplerinde hukuk
müşavirlerinin temsil görevlerinin bulunduğu belirtilmektedir. Bu
görevler dı
şı
nda hukuk müşavirlerinin Yasa’da belirlenmişbaşka
görevleri de bulunmaktadı
r.
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Bakanlı
k hukuk müşavirleri ile Maliye Bakanlı
ğıBaşhukuk
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müş
avirlerinin
görev, yetki ve konumlarıkarşı
laştı
rı
ldı
ğı
nda, Maliye Bakanlı
ğıhukuk
müşavirlerinin Hazine’yi ilgilendiren davalarda tüm Bakanlı
klarıtemsil
yetkisinin bulunmasınedeniyle görev alanı
nı
n daha geniş kapsamlı
olduğu görülmektedir.
Buna göre, iş
levlerindeki benzerliğe karş
ı
n, Maliye Bakanlı
ğı
hukuk müş
avirlerinin diğer Bakanlı
klardaki hukuk müşavirlerine göre
daha genişbir görev alanıiçinde hizmet yürütmeleri ve üstlenilen
görevin sorumluluk ve niteliği gözönünde tutulduğunda bunları
n aynı
konumda olmadı
klarıaçı
ktı
r.
Bu nedenle kural Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıdeğildir.
İ
stemin reddi gerekir.
Kuralı
n Anayasa’nı
n 11. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
VI- SONUÇ
14.7.1965 günlü, 657 sayı
lı“Devlet MemurlarıKanunu”nun 570
sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile değişik IV sayı
lıMakam
TazminatıCetveli’nin 5. sı
rası
nı
n (d) bendinin “Bakanlı
k Hukuk
Müşavirleri” yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, 29.9.1998 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

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

: 1997/61
: 1998/59
: 29.9.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN :
Mahkemesi

Ankara 4. Asliye Hukuk

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 17.2.1926 günlü, 743 sayı
lıTürk Kanunu
Medenisi’nin 14.5.1997 günlü, 4248 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 153.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 12. ve 17. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Evlenerek kocası
nı
n soyadı
nıalan kadı
nı
n, evlenmeden önceki
soyadı
nıaile soyadıolarak kullanmak için açtı
ğıdavada, Mahkeme,
743 sayı
lıTürk Kanunu Medenisi’nin 153. maddesinin
birinci
fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nı ciddî bularak iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Anayasa’nı
n 12.
maddesi, herkesin kişiliğine bağlı
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere
sahip olduğunu vurgulamaktadı
r. Gene Anayasa’nı
n 17. maddesi,
herkesin yaş
ama, maddî ve manevî varlı
ğı
nıkoruma ve özellikle
geliştirme hakkı
na sahip olduğunu açı
klamaktadı
r.
Bu demektir ki, kişiye özgü bu hak ve hürriyetlerin kullanı
lması
,
sı
nı
rlamasıve devredilmesi hak sahibi birey kendi iradesinden
kaynaklanmaktadı
r. Bireyin, sosyal olma özelliği, diğer bireylere zarar
vermeden ve onları
n egemenlik hakları
na sı
nı
rlamadan sosyal birey
olmanı
n gerektirdiği hak ve özgürlüklerin olabildiğince kullanı
lması
nı
ve geliş
tirmesini gerektirir.
Toplumsal ahlâk ve toplumsal bar ı
şkuralları
na saygı
lıolmak
kaydı
yla, bireyin insan olma anlamı
nda ve fizyolojik yapı
sı
ndan gelen
olabildiğince özgür ve seçkin yaş
am hakkı
na sahip olmasıonun en
doğal hakkı
dı
r.
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Böyle bir hak ve özgürlüğe sahip olabilecek kişi daha geliş
miş
örneklerini çevresine ve bulunduğu toplum katmanları
na taş
ı
yacak,
çağdaşhak ve özgürlükler, tabulardan arı
narak yayı
lacak ve kök
salacaktı
r.
Geliş
miş toplumları
n,
özellikle
çağdaş toplumları
n
kazanı
mları
na öncül kaynağı
, kültürel ve sosyal açı
dan bireylerin
önündeki yarardan çok zarar ortamıyaratan, kronik bağlı
lı
kları
giderek ortadan kaldı
rmakla gerçekleş
miş
tir.
Birey ağı
rlı
klıolmasıgerekirken, Devlet ağı
rlı
klıtoplumlarda,
örf, ahlâki nedenler vs. gerekçelerle bireylerin özgür iç dünyaları
baskı altı
na alı
nmı
ş, sindirilen bireysel özgürlük özlemleri giderek
bireyin iç ve dı
şdünyası
nıkarartan onun düş
ünme ve hayal kurma
yeteneklerini ortadan kaldı
ran kuramsal bir hale dönüşmüştür ve
fertler verileni doğru sayı
p, alan, verilmeyeni hak görmeyen kişiliğe
bürünmüş
tür.
İ
ş
te bu toplumsal yaşam biçiminde baskı
n çı
kan erkek birey
bulunduğu ortama pek de uyan bir tarzda aldı
ğıöğreti ve gelenek
etkisiyle elindeki erki kadı
n bireye ve çocukları
na yansı
tmı
ş
tı
r. Bu
yansı
ma giderek ş
ekillenmişve hatta kuramsallaşarak yasalarda
yerini bulmuştur.
Örneğin; Medenî Yasamı
zı
n Md. 153. ve 154. maddeleri, aynı
Yasa’nı
n 196/1-2 maddeleri, 197/3, 200, 212 ve 263. vb. kı
sa
örneklerinde görüldüğü üzere, erkek bireyin egemenliği giderek
yasalarla güvence altı
na alı
nmı
şve eş
it olmasıgereken kadı
n ve
erkek egemenliği erkek lehine kurumlaş
tı
rı
lmı
ş
tı
r.
Şimdi özellikle Avrupa toplumları
nda ve onlardan sağlı
klı
biçimde esinlenen Türk toplumunda görünen o ki, Türk kadı
nıkimlik
arayı
şı
nıbaşlatmı
ştı
r ve bunda hem haklı
dı
r ve hem de kararlı
dı
r. Bu
çabası
ndaki amacıerkeği dı
ş
lamak, onun önüne geçmek, onu ikinci
sı
raya itmek olmayı
p, onunla yan yana, kol kola, omuz omuza ve eşit
koş
ullarda, eş
it bulvarlarda yürümektir.
Kadı
nı
n bu özlemine bir sı
nı
f mücadelesine de iktidar hı
rsı
dı
r,
sadece, alnıaçı
k, başıdik, onur mücadelesidir.
Özetlersek, artı
k cinsiyet ayrı
mı
nı
n çağdaştoplumun erdem ve
onuru ile bağdaş
mayacağıbir noktaya gelinmiş
tir. Dosyamı
zdaki
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maddî olaya gelince; erkek ve kadı
nı
n uzlaş
ı
p karar vermeleri
halinde, kadı
nı
n soyadıaile soyadıolarak kayda geçebilmelidir.
Kuş
kusuz, uygulama ile idarî bilimlerde ilk etapda bir takı
m
intibaksı
zlı
k ve telaş yaşanacaktı
r. Ancak her yenilik doğuran
düzenlemede olduğu gibi, idarenin yeni duruma uyum sağlayı
p
düzenleme yapmasızor değildir.
Şimdi; eşlerin uzlaşmasıhalinde, kadı
nı
n soyadı
nı
n aile soyadı
olarak kabul ve tesciline Medenî Yasa’nı
n 153. maddesi olanak
tanı
mamı
ş
tı
r. Yasa’nı
n bu maddesi kanı
mı
zca Anayasa’nı
n 12. ve
17. maddelerine aykı
rı
dı
r.
Ve anı
lan Yasa maddesinin iptaliyle, yasamanı
n yeni bir
düzenleme yapması
na olanak tanı
mak gerekir.
Mahkememiz davacıtarafı
ndan ve ona katı
lan diğer eşin
istemlerine katı
lmı
ş
tı
r ve eşlerin itirazları
nıciddî görmüş
tür. Böylece,
Anayasa’nı
n 152. maddesi gereği Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda
vereceği karara kadar yargı
lamayıdurdurmayıkararlaş
tı
rmı
ştı
r.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
743 sayı
lıYasa’nı
n 153. maddesinin değiş
ik birinci fı
krası
şöyledir:
“Kadı
n, evlenmekle kocası
nı
n soyadı
nıalı
r; ancak evlendirme
memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağıyazı
lıbaşvuru
ile kocası
nı
n soyadıönünde önceki soyadı
nıda kullanabilir. Daha
önce iki soyadıkullanan kadı
n, bu haktan sadece bir soyadıiçin
yararlanabilir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurunda dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “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.”
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2“MADDE 17.- Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlı
ğı
nı
koruma ve geliş
tirme hakkı
na sahiptir.
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.”
C- İ
lgili Görülen Anayasa Kuralı
İ
lgili görülen kural şöyledir:
“MADDE 10.- Herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir 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.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Güven
Dİ
NÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet Necdet SEZER, Haş
im KILIÇ,
Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Nurettin TURAN ve Fulya KANTARCIOĞLU’nun
katı
lmaları
yla 21.10.1997 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
öncelikle sı
nı
rlama sorunu üzerinde durulmuş
tur.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddelerine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak baş
vurular itiraz
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yoluna baş
vuran Mahkeme’nin bakmakta
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.

olduğu

davada

İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada
uygulayacağı743 sayı
lıYasa’nı
n 153. maddesinin 4248 sayı
lıYasa
ile değiş
tirilen birinci fı
krası
nda, evlenmede hangi soyadı
nı
n nası
l
kullanı
lacağıkonusu düzenlenmiştir.
Bakı
lmakta olan davada davacıkadı
n kendi soyası
nı
n aile
soyadıolması
nıistediğinden, esas incelemenin fı
krada yer alan,
“Kadı
n evlenmekle kocası
nı
n soyadı
nıalı
r” sözcükleriyle sı
nı
rlıolarak
yapı
lması
na ve iş
in esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
Medenî
Kanun’un
“Evlenmenin
Umumi
Hükümleri”ni
düzenleyen beş
inci bölümünde yer alan 4248 sayı
lıKanunla değiş
ik
153. maddesinin ilk fı
krası
nda, kadı
nı
n evlenmekle kocası
nı
n
soyadı
nıalacağıhükme bağlanmı
ş
, ancak kadı
nı
n evlendirme
memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağıyazı
lıbaşvuru
ile “önceki
soyadı
nı
” kocası
nı
n soyadı
nı
n önüne ekleyerek
kullanabileceği, daha önce iki soyadıkullanan kadı
nı
n bu haktan
sadece bir soyadıiçin yararlanabileceği öngörülmüştür. Böylece,
kadı
n, ilke olarak, evlenmekle kocası
nı
n soyadı
nıalmakta, ancak,
dilerse evlenmeden önceki soyadı
nı kocası
nı
n soyadı
nı
n önüne
ekleyerek veya kocası
nı
n ölümünden veya boşanması
ndan sonra
ikinci kez evlenirse, önceki kocası
nı
n soyadı
nıyeni kocası
nı
n soyadı
ile birlikte kullanabilme olanağı
na sahip olmaktadı
r. Fı
kranı
n son
cümlesine göre de bu haktan sadece bir soyadı için
yararlanabilecektir.
Medenî Kanun’da belirtilen isim, öz ad ve soyad ı
ndan
oluş
maktadı
r. Medenî Kanun’da soyadıyerine “aile ismi” deyiminin de
kullanı
ldı
ğıgörülmektedir. Öğretide soyadı
, bir aileyi tanı
tan, onun
bireylerini başka bireylerinden ayı
rt eden, aile bireylerinin kimliğinin
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ortak unsurunu oluş
turan ve kuş
aktan kuşağa aktarı
lan aile adı
olarak tanı
mlanmaktadı
r.
Soyadı
, Türk hukukuna 21.6.1934 günlü, 2525 sayı
lıSoyadı
Kanunu ile girmiş
tir. Buna göre, her Türk öz adı
ndan baş
ka soyadı
nı
da taşı
mak zorundadı
r. Soyadıseçme görevi ve hakkıevlilik birliğinin
başkanıolarak kocaya âittir. Bununla birlikte, kocanı
n ölmüşve
karı
nı
n evlenmemişolmasıya da kocanı
n akı
l hastalı
ğıveya akı
l
zayı
flı
ğınedeniyle vesâyet altı
nda bulunmasıve evliliğin devam
etmesi durumları
nda soyadıseçmek hak ve görevi karı
nı
ndı
r.
Medenî Kanun’un 153. maddesinin birinci fı
krası
nı
n ilk cümlesi
uyarı
nca, kadı
n evlenmekle kocası
nı
n soyadı
nıalmaktadı
r. Buna
bağlıolarak, koca herhangi bir sebeple soyadı
nıdeğiştirirse, karı
nı
n
soyadıda değişecektir. Kocası
nı
n soyadı
nıtaşı
dı
ğıiçin evli kadı
nı
n
tek başı
na soyadı
nı
n değiş
tirilmesini isteme yetkisi yoktur. Yargı
tay
bir kararı
nda, kocanı
n soyadı
nı
n değişmesi halinde karı
nı
n soyadı
nı
n
da “kendiliğinden” değiş
mesi gerektiğini, bu gereğin kayden yerine
getirilmesinin nüfus idaresine verilmiş idarî bir görev olduğunu
belirtmiş
tir.
Medenî Kanun’un boşanan kadı
nı
n kişisel durumunu
düzenleyen 3678 sayı
lıKanunla değişik 141. maddesinde boşanan
kadı
nı
n bekârlı
k soyadı
nıyeniden alacağıöngörülmekte, hakimin,
bazıkoş
ulları
n varlı
ğıhalinde, boşanmadan sonra kadı
nı
n eski
kocası
nı
n soyadı
nıtaşı
ması
na izin vereceği hükme bağlanmaktadı
r.
Bu koşullar, kadı
nı
n kocası
nı
n soyadı
nıtaş
ı
maya devam etmesinde
bir çı
karı
nı
n bulunması
, bunun kocaya bir zarar vermeyeceğinin sabit
olmasıve kadı
nı
n bunu talep etmesidir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme baş
vuru kararı
nda, herkesin kişiliğine bağlı
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere,
yaş
ama, maddî ve manevî varlı
ğı
nıkoruma ve geliştirme hakları
na
sahip olduğunu, kişiye özgü bütün bu hak ve özgürlüklerin
kullanı
lması
, sı
nı
rlanmasıve devredilmesinin bizzat kendi iradesine
dayandı
ğı
nı
, kimsenin kimseye zarar vermeden
ve hakkı
nı
zedelemeden sosyal birey olması
nı
n gerektirdiği hak ve özgürlükleri
de olabildiğince kullanarak ve geliştirerek yaşamasıgerektiğini
belirterek devlet ağı
rlı
klı toplumlarda örf, ahlâk ve benzeri
gerekçelerle bireylerin özgür iç dünyaları
nı
n baskıaltı
na alı
ndı
ğı
nı
,
sindirilen özgürlük özlemlerinin kiş
ilerin
iç ve dı
ş dünyaları
nı
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kararttı
ğı
nı
, böyle bir toplum yapı
sı
nda baskı
n çı
kan erkeğin elindeki
erki kadı
na ve çocuğa karşıkullandı
ğı
nı
, buna karşı
lı
k, Avrupa’dan da
esinlenen Türk kadı
nı
nı
n kendi kimlik arayı
şı
na başladı
ğı
nı
, bu onur
mücadelesinin amacı
nı
n erkeği dı
şlamak ve önüne geçmek olmayı
p
yanyana ve eşit şartlarda yürümek olduğunu, bundan böyle cinsiyet
ayrı
mı
na son verilmesi ve dava konusu olayda olduğu gibi, kadı
n ve
erkeğin uzlaşmasıhalinde kadı
nı
n soyadı
nı
n aile soyadıolarak
kayda geçilmesinin gerektiğini, ne var ki, Medenî Kanun’un 153.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n bunu engellediğini, bu nedenle kuralı
n
Anayasa’nı
n 12. ve 17. maddelerine aykı
rı
lı
k oluşturduğunu ileri
sürmektedir.
Anayasa’nı
n 12. maddesinde herkesin kişiliğine bağlı
,
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere, 17.
maddesinde de yaş
ama, maddî ve manevî varlı
ğı
nıkoruma ve
geliştirme hakkı
na sahip olduğu belirtilmektedir.
İ
tiraz konusu “Kadı
n evlenmekle kocası
nı
n soyadı
nıalı
r” kuralı
kimi
sosyal
gerçeklerin
doğurduğu
zorunluluklardan
ve
yasakoyucunun
yı
llar
boyu
kökleşmiş
bir
geleneği
kurumsallaştı
rması
ndan kaynaklanmaktadı
r. “Aile hukuku” öğretisinde
de kadı
nı
n erkeğe göre farklıyaratı
ldı
ğı
, zorunluluklar ve toplumsal
gerçekler karşı
sı
nda
kadı
nı
n korunması
, aile bağları
nı
n
güçlendirilmesi, evlilik birliğinde düzen ve uyum sağlanması
, aile
içinde iki başlı
lı
ğı
n önlenmesi gerektiği gibi hususlarda görüş
ler
bulunmaktadı
r.
Kullanı
lan aile isminin kuş
aktan kuşağa doğumla geçmesiyle
aile birliği ve bütünlüğü devam etmiş olacaktı
r. Aile birliğinin
sağlanmasıiçin yasakoyucu eşlerden birisine öncelik tanı
mı
ş
tı
r.
Kamu yararı
, kamu düzeni ve kimi zorunluluklar soyadı
nı
n kocadan
geçmesinin tercih nedeni olduğunu göstermektedir. Kaldıki itiraz
konusu kural da aile isminin sadece erkeğin soyadı
na bağlanacağı
öngörülmemekte, kadı
nı
n başvurusu durumunda kocanı
n soyadı
yla
birlikte kı
zlı
k soyadı
nıda kullanma olanağıbulunmaktadı
r.
Kadı
nı
n evlenmekle kocası
nı
n soyadı
nıalması
nı
n cinsiyet
ayı
rı
mı
na dayanan bir farklı
laş
ma yarattı
ğısavıda yerinde değildir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde öngörülen eş
itlik, herkesin her yönden
aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez.
Kişilerin haklıbir nedene dayanarak değiş
ik kurallara bağlı
tutulmaları eş
itlik ilkelerine aykı
rı
lı
k oluşturmaz. Durum ve
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konumları
ndaki özellikler kimi kiş
ilerin ya da topluluklar için değiş
ik
kurallarıve uygulamalarıgerekli kı
labilir. Yasakoyucunun aile soyadı
olarak kocanı
n soyadı
na öncelik vermesi belirtilen haklınedenler
karşı
sı
nda eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmamaktadı
r.
Bu nedenle, itiraz konusu kural Anayasa’nı
n 10., 12. ve 17.
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N ve Fulya KANTARCIOĞLU
bu görüş
lere katı
lmamı
ş
lardı
r.
VI- SONUÇ
17.2.1926 günlü, 743 sayı
lı“Türk Kanunu Medenisi”nin 153.
maddesinin 4248 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen birinci fı
krası
ndaki “Kadı
n,
evlenmekle kocası
nı
n soyadı
nıalı
r” kuralı
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa
BUMİ
N
ile
Fulya
KANTARCIOĞLU’nun
karş
ı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA 29.9.1998 gününde karar verildi.
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
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

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

: 1997/61
: 1998/59

Türk Medeni Yasası
’nı
n 153. maddesinin 14.5.1997 günlü,
4248 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen ilk fı
krası
na göre “Kadı
n, evlenmekle
kocası
nı
n soyadı
nıalı
r; ancak evlendirme memuruna veya daha
sonra nüfus idaresine yapacağıyazı
lıbaşvuru ile kocası
nı
n soyadı
önünde önceki soyadı
nıda kullanabilir. Daha önce iki soyadıkullanan
kadı
n bu haktan sadece bir soyadıiçin yararlanabilir.” fı
kranı
n
sı
nı
rlama kararıuyarı
nca incelenen “Kadı
n evlenmekle kocası
nı
n
soyadı
nıalı
r” biçimindeki ilk tümcesinde, kadı
nı
n evlenmekle, hiç bir
seçim hakkıolmaksı
zı
n, kocası
nı
n soyadı
nıalacağıöngörülmektedir.
Buna karş
ı
n “evlenme” kocanı
n soyadı
nda bir değiş
ikliğe yol
açmamaktadı
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” denilerek “kanun önünde
eşitlik” tanı
mlanmı
ş
tı
r. Anayasamı
zda, Alman Anayasası
’nı
n 3.
maddesinde olduğu gibi “kadı
n ve erkek eş
it haklara sahiptir”
biçiminde somut bir kural yer almamakta ise de 10. maddedeki genel
eşitlik tanı
mı
nı
n bu ilkeyi de kapsadı
ğı
nda duraksanamaz. Bu
bağlamda genel eşitlik ilkesinin somut bir uygulamasıolarak farklı
cinslerin eşit haklara sahip olmasıilkesi, kadı
n ve erkeğin cinsiyetine
bakı
lmaksı
zı
n aynıhukuksal statüye bağlıtutulması
nıve bunun
sonucu olarak da hak ve özgürlüklerle sorumluluklar bakı
mı
ndan tam
bir eş
itlik sağlanması
nızorunlu kı
lmaktadı
r.
İ
nsanı
n, yaşama, maddî ve manevî varlı
ğı
nıkoruma ve
geliştirme, onurlu bir yaş
am sürdürme konusundaki hakları
nı
, kişiliğe
bağlıdokunulmaz, devredilmez vazgeçilmez temel hak ve özgürlükler
listesinin başı
na yerleştiren ve bunları
n yaş
ama geçirilmesi için
gerekli ortamıve koşullarısağlamayıamaç edinen çağdaşhukuk
anlayı
şı
nı
n ürünü olan uluslararasıbelgeler arası
nda yer alan 1985
yı
lı
nda katı
ldı
ğı
mı
z “Kadı
nlara Karş
ıHer Türlü Ayrı
mcı
lı
ğı
n Önlenmesi
Sözleşmesinde, genel eş
itlik ilkesinin somut bir göstergesi olan “farklı
cinslerin eşit haklara sahip olması ilkesinin esas alı
ndı
ğı
görülmektedir. Bu doğrultuda Sözleşmenin başlangı
cı
nda, “Kadı
nlara
karşıayrı
mcı
lı
ğı
n, hak eşitliği ve insan şeref ve haysiyetine saygı
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ilkelerini ihlâl ettiği” belirtildikten sonra 1. maddede, kadı
nları
n medeni
durumları
na bakı
lmaksı
zı
n hak ve özgürlükler konusunda cinsiyete
bağlıolarak yapı
lan herhangi bir ayı
rı
m, yoksunluk ve kı
sı
tlamanı
n
“kadı
nlara karş
ıayı
rı
m” olarak değerlendirileceği; 2. maddenin (g)
bendinde taraf devletlerin, kadı
nlara karş
ıayrı
mcı
lı
k oluş
turan yasa,
yönetmelik, adet ve uygulamaları
, değiştirmek ve kaldı
rmak için yasal
düzenlemelerle birlikte gerekli uygun önlemleri almayıüstlendikleri; 5.
maddenin (a) bendinde, her iki cinsten birinin aşağı
lı
ğıveya
üstünlüğü fikrine veya kadı
n ile erkeğin kalı
plaşmı
şrollerine dayalıön
yargı
ları
n, geleneksel ve diğer bütün uygulamaları
n ortadan
kaldı
rı
lması
nısağlamak amacı
yla kadı
n ve erkeklerin sosyal ve
kültürel davranı
şkalı
pları
nıdeğiştirmek için taraf devletlerin tüm
uygun önlemleri alacaklarıve 16. maddenin (c) bendinde de evlilik
süresince ve evliliğin son bulması
nda aynıhak ve sorumluluklar
sağlayacaklarıbelirtilmiş
tir.
Cinsiyete dayalıayı
rı
mlarıyasaklayan Sözleşme kuralları
nı
n
“farklıcinslerin eşit haklara sahip olması
” ilkesinin uluslararasıalana
taşı
narak ortak idealler haline dönüş
türülmesi, bu ilkenin ulusal
düzenlemelere yansı
tı
lması
nda itici bir güç oluş
turmasıbakı
mı
ndan
büyük önem taşı
maktadı
r.
Anayasa’nı
n Baş
langı
cıile 174. maddesinde dile getirilen
çağdaşuygarlı
k düzeyine ulaşma amacıbu uygarlı
ğı
n hukuk alanı
na
yansı
masıolan hak ve özgürlüklerle ilgili uluslararasıbelgelerin,
Anayasa kuralları
yla birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir.
Bu anlayı
şiçinde bakı
ldı
ğı
nda, yalnı
z kadı
n yönünden zorlama
getirdiği anlaşı
lan “Kadı
n evlenmekle kocası
nı
n soyadı
nı alı
r.”
biçimindeki itiraz konusu kural, evlilik birliği içinde hak ve
yükümlülükler bakı
mı
ndan aynı hukuksal konumda bulunan
taraflardan kocayıkadı
n karşı
sı
nda üstün duruma getirmektedir. Bu
eşitsizliği kamu düzeni kamu yararıgibi soyut kavramlarla açı
klamak
da olanaklıdeğildir. Çünkü bu tür gerekçelerin, ancak kamu düzenini
bozan ya da kamusal yararızedeleyen somut olayları
n varlı
ğıhalinde
geçerli olabileceği açı
ktı
r. Evlenen kadı
nı
n soyadıüzerindeki kişilik
hakkı
nı
n
kimi
olası
lı
klara
veya
varsayı
mlara
dayanı
larak
sı
nı
rlandı
rı
lması
nı
n demokratik toplum düzeninin gerekleriyle
bağdaş
tı
ğı ileri sürülemez. Bu nedenle itiraz konusu kural
Anayasa’nı
n 13. maddesi ile de uyum içinde değildir.
1976 tarihli Alman Evlilik ve Aile Hukuku Yasası
’ndaki eş
lerin
ortak bir soyadıkullanacağı
, aile soyadıolarak karı
nı
n ya da kocanı
n
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soyadı
nı
n seçilebileceği, eğer eşler bir karara varamazlarsa, kocanı
n
soyadı
nı
n ailenin soyadıolarak kabul edileceğine iliş
kin kuralı
inceleyen Alman Anayasa Mahkemesi 5.3.1991 günlü kararı
yla
kocanı
n soyadı
nı
n ikincil aile adıolarak seçilmesini Anayasa’ya aykı
rı
bulmuştur. İ
ptal kararı
nı
n gerekçesinde şu görüşlere yer verilmiştir:
“... bir iliş
kinin geleneksel yapı
sı
, eşitsizliği haklıkı
lamaz. Eğer mevcut
toplumsal gerçeklik veri olarak ele alı
nı
rsa, anayasal bir emir olan
farklıcinslerin eşit haklara sahip olmalarıilkesinin gerçekleş
tirilmesi
işlevini kaybedecektir. Bu ilkeye sı
kısı
kı
ya bağlıkalı
nmalı
dı
r. Esas
olarak bu kadı
nları
n ayrı
mcı
lı
ğa uğradı
ğı yerlerde geçerlik
kazanmaktadı
r. Çünkü Anayasa’nı
n 3. maddesinin ikinci fı
krası
böylesi ayı
rı
mcı
lı
ğıönleme amacı
na hizmet etmektedir. Doğumla
kazanı
lan ad, kiş
inin bireyselliğinin ve kimliğinin ifadesidir. Bu
nedenle birey hukuk düzeninin adı
na saygıgöstermesini ve bunun
korunması
nıtalep edebilir. Bir isim değiş
ikliği, çok önemli nedenler
olmadı
kça talep edilemez. (Ece Göztepe, Anayasal Eşitlik İ
lkesi
Açı
sı
ndan Evlilikte Kadı
nı
n Soyadı
, AÜHFD. C. 45, S.17) Avrupa
İ
nsan HaklarıDivanıda, 1994 yı
lı
nda verdiği İ
sviçre hakkı
nda
mahkûmiyetle sonuçlanan
bir kararı
nda, ismin kiş
inin kimliği
anlamı
na geldiğini, buna yapı
lan müdahalenin, ailenin özel yaş
amı
na
müdahale sayı
ldı
ğı
nıbu nedenle eş
itlik ilkesine aykı
rıolduğunu
belirtmiş
tir.
Aile soyadı
nı
n seçimini, evlilik birliğinin eş
it haklara sahip
bireyleri olan eşlerin özgür iradesine bı
rakmayarak bu konuda kocaya
mutlak bir üstünlük sağlayan kural, yalnı
z eşitlik ilkesine değil, kadı
nı
n
soyadıüzerindeki kişilik hakları
nısı
nı
rlaması
, bu yolla onun maddî ve
manevî varlı
ğı
nıkoruma ve geliştirme hakkı
na bir müdahale niteliği
taşı
ması nedeniyle Anayasa’nı
n 17. maddesine de aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, Anayasa’nı
n 10., 13. ve 17. maddelerine
aykı
rıolan itiraz konusu kuralı
n iptali gerektiği kanı
sı
yla çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yoruz.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N
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Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1997/5
: 1998/61
: 7.10.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : İ
zmir 8. Asliye Hukuk
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 5.6.1935 günlü, 2762 sayı
lı“Vakı
flar
Kanunu”nun 4.4.1995 günlü, 4103 sayı
lıYasa ile değiştirilen 27.
maddesinin Anayasa’nı
n 10. ve 11. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- OLAY
Dâvâcı
nı
n icareteynli gayrimenkulün taviz bedelinin fâhiş
olduğunu ileri sürerek açtı
ğıdâvâda uygulanacak olan 4103 sayı
lı
Yasa’nı
n 27. maddesinin, Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğısavı
nıciddî bulan
Mahkeme iptali istemiyle başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
İ
tiraz baş
vurusunun gerekçe bölümü ş
öyledir :
“2762 sayı
lıVakı
flar Yasası
nı
n 4103 sayı
lıYasa ile değişik 27.
maddesinin değişiklikten önceki hükümlerine göre icareteynli
Vakı
flarda taviz bedeli, o mülke ait icarı
n 20 katıolarak saptanmı
ş
tı
r.
Bu tür Vakı
f şerhi ile yüklü taş
ı
nmazı
n mutasarrı
flarıyasanı
n
13.6.1935 tarihinde yayı
nlanması
nıtakip eden 6 aydan sonra
(13.12.1935 tarihinden itibaren) 10 yı
l içindeki toplam 20 yı
l içinde, bu
yasal yöntemle saptanan taviz bedelini ödeyerek vakfa ait şerhleri
tapu sicilinden terkin ettirmekte idiler. Bu sürenin sonunda bu tür vakı
f
şerhlerini taviz bedeli ödeyerek terkin ettirmeyen kimselerle ilgili
olarak uygulanacak yasal hükümler 29. maddede düzenlenmiş
tir. Bu
maddeye göre (... taviz vermek yolu ile icareteynli kayı
tlarıterkin
edilmemiş olan gayrimenkullerin mülkiyeti ... kendiliğinden
mutasarrufuna geçer ve vakfı
n hakkı
nda ivaza dönerek
gayrimenkulün tamamıbu ivaz karş
ı
lı
ğı
nda birinci derece ve birinci
sı
rada ipotek sayı
lı
r.) denmektedir. Görüldüğü gibi Vakı
flar Yasası
nı
n
29. maddesi 20 yı
l içinde icarı
nı
n 20 katıtaviz bedeli olarak
ödenmemişolan taşı
nmazlarda nası
l bir hukuki sonuç doğacağı
nı
açı
k ve net olarak saptamı
şbulunmaktadı
r. Az önce belirlenen Yasa
hükmüne göre, mülk, mutasarrı
fı
na vakı
f ş
erhinden kurtulmuşolarak
geçmişsayı
lacak, buna karş
ı
lı
k vakfı
n hakkı
, miktarıbelli bir para
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borcu olarak kesin ve sabit biçimde tahakkuk etmişolacaktı
r. Vakfı
n
bu alacağı
, artı
k miktaren bellidir ve ipotek ile teminat altı
ndadı
r. Vakı
f
bu alacağı
nıkamu alacakları
nı
n tahsili hakkı
ndaki yasa uyarı
nca takip
ve tahsil edebilecektir. Nitekim bir kı
sı
m vatandaş
lar, icarı
nı
n 20 katı
nı
ödeyerek vakı
f şerhini terkin ettirmiş ve muhtemelen bir kı
sı
m
vatandaşlar da, vakı
f tarafı
ndan takip edilerek borçları
nırehnin
paraya çevrilmesi yoluyla ve tahsil edilemeyen kı
smıolmuş
sa, bu
kı
sı
mlar içinde Kamu Alacakları
nı
n Tahsili Usulü Hakkı
ndaki Yasa’ya
göre ödemişlerdir. 2762 sayı
lıYasa’nı
n değişiklikten önceki 27.
maddesine göre miktarıbelli taviz bedeli ş
ayet 29. maddeye göre bir
suretle ödenmemişise, 4.4.1995 tarihinde 4103 sayı
lıYasa ile 27.
maddede yapı
lan değişiklik yukarı
da açı
klanan ve icareteynli
vakı
fları
n mutasarrı
fları için müktesep hak teşkil eden, taviz
bedelinden doğan borçları
, bütünü ile göz ardıetmişve kesinleşen
borçlar bu kez tamamen farklı bir yöntemle fahiş derecede
arttı
rı
lmı
ştı
r. 4103 sayı
lıYasa’ya göre 20 yı
l içinde taviz bedeli
ödenmemişve vakfı
nca tahsil edilmemişise bu vakı
f şerhli mülklerin
mutasarrı
fları
na ceza uygulanmı
şve mülklerin rayiç değerleri tespit
edilerek yarı
sıtaviz bedeli olarak istenmeye başlanmı
ştı
r. Doğmuşve
kesinleşmişolan hiçbir alacak, yasa hükmü ile muaccel hale gelmiş
ise, bu borcu farklıbir yöntem ile arttı
rmak artı
k mümkün değildir.
Ödemenin yasal müeyyideleri olarak gecikme cezasıve temerrüt faizi
gibi düzenlemeler söz konusu ise de, hiç bir zaman borcun anası
nıve
esası
nıteşkil eden miktar, sonradan uygulamaya konan bir yöntemle
arttı
rmaya tabi tutulamaz. Bu nedenle Vakı
flar Yasası
’nı
n 27.
maddesini değiştiren 4103 sayı
lıYasa, Anayasamı
zı
n ilkelerine aykı
rı
görülmüş
tür. Zira evvelce taviz bedelini miktaren saptayan yöntem ile
borçlarıbelli olan tüm vakı
f şerhli mülk sahipleri arası
nda bu kez ikilik
yaratı
lmı
şve 20. yı
lı
n sonunda borçlarıyasal olarak esasen belirlenen
kişilerin zaman farklı ödemeleri farklı esaslara bağlanarak
Anayasanı
n hem eş
itlik ilkesi zedelenmiş hem de vatandaşları
n
esasen miktarıyasa ile saptanan borçlarısebebi ile doğan ve ödeme
miktarıbelli olan müktesep haklarıihlal edilmiş
tir. Bu nedenlerle 4103
sayı
lıYasa ile 2762 sayı
lıVakı
flar Yasası
’nı
n 27. maddesinde yapı
lan
değiş
ikliğin Anayasa’nı
n 10. ve 11. maddelerindeki ilkelere aykı
rı
olduğu kanaatı
na varı
larak, davacı
lar vekilinin talebi ciddi görülmekle,
konunun Yüksek Mahkememize intikaline, Anayasa’nı
n 152. maddesi
ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
ndaki Yasa’nı
n 28. maddesi uyarı
nca karar verilerek
Mahkememizin görüşü saygıile sunulur.”
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III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
2762 sayı
lıYasa’nı
n 4103 sayı
lıYasa ile değiştirilen itiraz
konusu 27. maddesi ş
öyledir :
“Madde 27- Vakfı
n türüne göre ayı
rı
m yapı
lmaksı
zı
n (sahih,
gayrisahih, tahsisat kabilinden v.b) mevcut mukataalıtoprakları
n veya
icareteynli gayrimenkullerin mülkiyetleri bu gayrimenkul hakkı
nda,
illerde defterdarlı
k, ilçelerde malmüdürlüğü kı
ymet
takdir
komisyonunca takdir edilecek rayiç bedelinin yüzde elli oranı
nda
hesap edilecek taviz karşı
lı
ğı
nda mutasarrı
fı
na geçirilir. Taviz bedeli
ödenmeden ortaklı
ğı
n giderilmesi veya cebri icra yoluyla satı
ş
ı
yapı
lacak gayrimenkullerin taviz bedellerinin hesaplanması
nda satı
ş
bedeli esas alı
nı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
2- “MADDE 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.”
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
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katı
lmaları
yla 21.1.1997 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
öncelikle uygulanacak kural ve sı
nı
rlandı
rma sorunlarıgörüşülmüş
tür.
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. maddelerine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
kanun ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddî olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidir. 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 kuralı
n da o davada uygulanacak olması
gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları
, davanı
n değiş
ik
evrelerinde, ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayı
sonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki
kurallardı
r.
Baş
vuran Mahkemede bakı
lmakta olan davada taviz bedeli
ödenmeden ortaklı
ğı
n giderilmesi veya cebri icra yoluyla satı
şsöz
konusu olmadı
ğı
ndan, 2762 sayı
lıYasa’nı
n 4103 sayı
lıYasa ile
değiş
tirilen 27. maddesinin davada uygulanma olanağıbulunmayan
2. tümcesine ilişkin itirazı
n baş
vuran Mahkeme’nin yetkisizliği
nedeniyle reddine karar verilmiş
tir.
B- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular,
itiraz yoluna baş
vuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
2762 sayı
lıYasa’nı
n 4103 sayı
lıYasa ile değiş
tirilen 27.
maddesinin ilk tümcesine iliş
kin incelemenin,
görülmekte olan
davanı
n “icareteynli gayrimenkuller”e ilişkin olmasınedeniyle, bu
sözcüklerle
sı
nı
rlı olarak
yapı
lması
na
dosyada
eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine karar verilmiş
tir.
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V- SÖZLÜ AÇIKLAMA
Anayasa’nı
n 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
ndaki 2949 sayı
lıYasa’nı
n 30. maddesi
gereğince 6.10.1998 gününde Vakı
flar Genel Müdürlüğü’nün bağlı
olduğu Devlet Bakanı
, Vakı
flar Genel Müdürü ve Birinci Hukuk
Müşaviri’nin sözlü açı
klamalarıdinlenilmiştir.
VI- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
Yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- Maddenin Anlam ve Kapsamı
Türkiye’de vakı
f akarları
nı
n zamanla harap veya tamamen
yı
kı
lı
p yok olmalarısonucunda vakı
f gelirlerinde büyük oranda azalma
olmuş
, elde edilen gelirlerle vak ı
f malları onarı
lamadı
ğıgibi,
yı
kı
lanları
n yerine yenileri de yapı
lamamı
ştı
r. Baş
ta İ
stanbul olmak
üzere birçok kentte ard arda vukuu bulan yangı
n, deprem gibi doğal
âfetler de harap ve yı
kı
k bina sayı
sı
nıartı
rmı
ş
tı
r. Bu nedenle, vakı
f
taşı
nmazları
n daha iyi değerlendirilmeleri için yeni çözüm yolları
aranmı
ştı
r.
Vakı
f taşı
nmazları
nı
n kı
ymetine yakı
n bir bedelinin bir defaya
mahsus olmak üzere peş
in alı
nması
na icarei muaccele, yı
ldan yı
la
cüzi bir kira alı
nması
na da icarei müeccele denilmektedir. İ
carei
muaccele ile yı
kı
lanları
n yerine yenilerinin yapı
lmasıve harap
olanları
n onarı
lmaları
, yı
ldan yı
la alı
nan kira ile de hem vakfa bir gelir
sağlanması hem de kiracı
sı
nı
n o taş
ı
nmaz üzerinde ileride
doğabilecek zilliyetlik hakkı
nı
n önlenmesi düşünülmüştür. Vakı
f
akarlara uygulanan bu ikili kira usulü icareteyn, bu ş
ekilde kiraya
verilen taş
ı
nmaz mallar da icareteynli taşı
nmaz mallardı
r.
2762 sayı
lıKanun yürürlüğe girdikten sonra vakı
f malları
nı
n
icareteyne ve mukataaya bağlanmasıkaldı
rı
lmı
ş, şerhli taş
ı
nmazlar
icareteyn veya
mukataanı
n yirmi misli bir taviz karş
ı
lı
ğı
nda
mutasarrı
fı
na geçirilmiştir. Ancak vakı
f taşı
nmazları
nı
n tapuya
geçirilişlerindeki gecikme nedeniyle taviz bedeli alı
nmasıve ş
erhlerin
tapudan silinmesi ve kaydedilmesi işlemleri tamamlanamamı
ştı
r. Bu
nedenle, 22.9.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2888 sayı
lıkanunla 10
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yı
llı
k bir süre öngörülmüşve taviz bedelinin tespit, tahakkuk ve
tahsiline iliş
kin yeni usul ve esaslar belirlenmiştir.
2762 sayı
lıKanun’un 27. maddesinin 2888 sayı
lıKanun’la
değiş
tirilen ikinci fı
krası
nda “Bu maddede öngörülen ve ilgililerince
Vakı
flar İ
daresine ödenmeyen taviz bedelleri, bu gayrimenkul için
1319 sayı
lı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verilen en son
beyanname ile beyan edilen vergi değerinin yüzde yirmisi oranı
nda
hesap edilerek ilgili Vakı
flar İ
daresince
alı
nı
r. Beyannamedeki
değerin gayrimenkulün rayiç bedelinin altı
nda olduğu Vakı
flar
İ
daresince anlaşı
ldı
ğı takdirde,
Vakı
flar İ
daresi ilgili Vergi
Dairesinden bu gayrimenkule ait rayiç bedelin tespitini ister. Taviz
bedeli ödenmeden ortaklı
ğı
n giderilmesine veya cebri icra yoluyla
satı
ş
ı yapı
lacak olan
gayrimenkullerin taviz bedellerinin
hesaplanması
nda satı
şbedeli ile vergi değerinden fazla olanıesas
alı
nı
r” denilmekte idi. Ancak, 2888 sayı
lıKanunda öngörülen taviz
bedeline esas matrah, emlak beyan değeri ile bağlantı
lıolarak vergi
dairelerince tespit edilmekte iken, 11.12.1985 tarihinde yürürlüğe
giren 3239 sayı
lıKanunla emlak vergisi ile ilgili işlemlerin belediyelere
devredilmesi sonunda vergi dairelerinin rayiç değer takdir etme
yetkilerinin ortadan kalkmasınedeniyle yasal bir boş
luk meydana
gelmiş, bu boşluk 4.4.1995 günlü, 4103 sayı
lıKanunla giderilmiş
tir.
Bununla icareteynli gayrimenkullerin ve mukataalıtoprakları
n rayiç
bedelini takdir yetkisi illerde Defterdarlı
k, ilçelerde Mal Müdürlüğü
kı
ymet takdir komisyonları
na bı
rakı
lmı
ş
tı
r.
4103 sayı
lı Kanunla değiş
tirilen Vakı
flar Kanununun 27.
maddesinde, “Vakfı
n türüne göre ayrı
m yapı
lmaksı
zı
n (sahih, gayri
sahih, tahsisat kabilinden v.b) mevcut mukataalı toprakları
n ve
icareteynli gayrimenkullerin mülkiyetleri bu gayrimenkul hakkı
nda
illerde
defterdarlı
k, ilçelerde malmüdürlüğü kı
ymet takdir
komisyonları
nca takdir edilecek rayiç bedelinin yüzde elli oranı
nda
hesap edilecek taviz karşı
lı
ğı
nda mutasarrı
fı
na geçirilir. Taviz bedeli
ödenmeden ortaklı
ğı
n giderilmesi veya cebri icra yoluyla satı
ş
ı
yapı
lacak gayrimenkullerin taviz bedellerinin hesaplanması
nda satı
ş
bedeli esas alı
nı
r”; 28. maddesinde, “Yukarı
daki maddede yazı
lı
tavizler toptan ödendiği takdirde gayrimenkulün mülkiyeti mutasarrı
fı
adı
na tapuda tescil olunur. Bu tavizin yarı
sıpeş
in ve geri kalanıda
üç yı
lda üç müsavi taksitle de ödenebilir. Bu takdirde mülkiyeti
mutasarrı
fıadı
na tescil edilmekle beraber gayrimenkulün tamamı
geri kalan taksitler için birinci derece ve birinci sı
rada ipotek sayı
larak
tapuya böylece kaydolunur. Taksitler için kanuni faiz yürütülür. Bu
taksit zamanı
nda ödenmezse geri kalan taksitlerin tamamımuaccel
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olur. Mülkiyetin mutasarrı
fıadı
na tescilinden itibaren mukataa ve
icare alı
nmaz” denilmektedir. Buna göre, itiraz konusu kuralı
n
amacı
nı
n, henüz özel mülk haline dönüş
türülmemişgayrimenkullerin
rayiç bedelin yüzde ellisi kadar ivaz, karş
ı
lı
ğı
nda mutasarrı
fıadı
na
tapuya tescilinin sağlanmasıolduğu anlaş
ı
lmaktadı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, itiraz başvurusunda; 2762 sayı
lıVakı
flar Yasası
’nı
n
4103 sayı
lıYasa ile değiştirilen 27. maddesinin değişiklikten önceki
hükümlerine göre icareteynli vakı
flarda tâviz bedelinin o mülke ait
icarı
n yirmi katıolarak saptandı
ğı
nı
; bu tür vakı
f taşı
nmazları
nı
n
mutasarrı
fları
nı
n, Yasa’nı
n 13.6.1935 tarihinde yayı
nlanması
nıtakip
eden 6 aydan sonra ( 13 . 12. 1935 tarihinden itibaren) toplam 20 yı
l
içinde saptanan tâviz bedelini ödeyerek vakfa ait şerhleri tapu
sicilinden terkin ettirildiklerini; sürenin sonunda vakı
f şerhlerini taviz
bedeli ödeyerek terkin ettirmeyen mükelleflerle ilgili olarak, 29.
maddede, taviz vermek yolu ile icareteynli kayı
tlarıterkin edilmemiş
olan gayrimenkullerin mülkiyetinin kendiliğinden mutasarrı
fı
na
geçeceğini ve vakfı
n hakkıda ivaza dönerek gayrimenkulün
tamamı
nı
n bu ivaz karşı
lı
ğı
nda birinci derece ve sı
rada ipotek
sayı
lacağı
nı
n öngörüldüğünü; böylece, 20 yı
l içinde icarı
nı
n yirmi katı
tâviz bedeli olarak ödenmemişolan taşı
nmazlarda nası
l bir hukuki
sonuç doğacağı
nı
n açı
k
olarak saptandı
ğı
nı
; miktar olarak
belirlenmişvakı
f alacağı
nı
n ipotek ile teminat altı
na alı
ndı
ğı
nı
; bunun
Kamu Alacakları
nı
n Tahsili Usulü Hakkı
ndaki Yasa uyarı
nca takip ve
tahsil edebileceğini; itiraz konusu kuralla miktarıbelli olan taviz
bedelini ödememişolanları
n kesinleşen borçları
nı
n fâhişderecede
artı
rı
lmı
şolduğunun; bu suretle, 4103 sayı
lıYasa’ya göre vakı
f şerhli
mülklerin mutasarrı
fları
nı
n cezalandı
rı
ldı
ğı
nı
, bunun da eş
itlik ilkesini
bozduğunu 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 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”, 11. maddesinde de, “Anayasa
hükümleri, yasama, yürütme ve yargıorganları
nı
, idare makamları
nı
ve diğer kuruluş ve kiş
ileri bağlayan temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.” denilmektedir.
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Yasa önünde eşitlik herkesin her yönden aynıkurallara bağlı
olacağıanlamı
na gelmez. Yasaları
n uygulanması
nda dil, ı
rk, renk,
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrı
lı
ğı
gözetilemez ve bu nedenlerle eş
itsizlik yaratı
lamaz. Bu ilke,
birbirleriyle aynıdurumda olanlara ayrıkuralları
n uygulanması
nıve
ayrı
calı
klıkiş
i ve toplulukları
n yaratı
lması
nıengellemektedir. Kimi
yurttaş
ları
n haklıbir nedene dayanarak değişik kurallara bağlı
tutulmaları eşitlik ilkesine
aykı
rı
lı
k oluşturmaz. Durum ve
konumları
ndaki özellikler kimi kişiler ya da topluluklar için değişik
kurallarıve uygulamalarıgerekli kı
labilir. Özelliklere, ayrı
lı
klara
dayandı
ğıiçin bu nedenler, ayrıdüzenlemeyi aykı
rıdeğil, geçerli
kı
lar.
2762 sayı
lıVakı
flar Kanunu’nda taviz bedellerinin artı
rı
lması
na
ilişkin kimi tarihlerde yapı
lan değişikliklerde olduğu gibi dava konusu
düzenlemenin de günün piyasa koş
ulları
na uyum sağlamak ve
yüksek enflasyon karş
ı
sı
nda vakı
f malları
nıkorumak amacı
yla
yapı
ldı
ğı anlaşı
lmaktadı
r. Ekonomik göstergelerdeki hı
zlı artı
ş
karşı
sı
nda 4103 sayı
lıYasa’ya tâbi olan mutasarrı
fları
n, 1935
yı
lı
ndaki icareteyne göre taviz bedeli ödeyenlerle aynıkurallara ve
koş
ullara bağlı tutulmaları
nı
n söz konusu vakı
f malları
nı
n
değerlendirilmesinde adil bir ölçü oluşturmayacağı açı
ktı
r. Bu
nedenle, araları
nda eşitlik karş
ı
laş
tı
rmasıyapı
lmasıolanaklıdeğildir.
Öte yandan, dava konusu kural kapsamı
ndaki mutasarrı
flar
yönünden önceki düzenlemelerle getirilen olanaklar, henüz kiş
isel
hak haline dönüş
mediğinden bunlar için kazanı
lmı
ş bir hakk ı
n
varlı
ğı
ndan da söz edilemez.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Konunun Anayasa’nı
n 11. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.
Ahmet Necdet SEZER bu görüşlere katı
lmamı
ş
tı
r.
VII- SONUÇ
5.6.1935 günlü, 2762 sayı
lı“Vakı
flar Kanunu”nun 4103 sayı
lı
Yasa ile değiştirilen 27. maddesinin birinci tümcesinin “... icareteynli
gayrimenkuller ...” yönünden Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, Ahmet Necdet SEZER’in karş
ı
oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
7.10.1998 gününde karar verildi.
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Başkan
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
Rüştü SÖNMEZ

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1997/5
: 1998/61

Medeni Yasa’nı
n uygulanması
na iliş
kin 864 sayı
lıYasa’nı
n 8.
maddesinin birinci fı
krası
nda, Medeni Yasa’nı
n yürürlüğünden önce
kurulan vakı
flar konusunun ayrı bir yasayla düzenlenmesi
öngörülmüş
tür. Bu öngörü üzerine 05.06.1935 günlü, 2762 sayı
lıVakı
flar
Yasası
yürürlüğe konulmuş
tur.
2762 sayı
lı Yasa’nı
n 26. maddesi ile, vakı
f malları
nı
n
icareteyne ve mukataaya bağlanmasıyöntemi kaldı
rı
lmı
ş
; 27, 28 ve
29. maddelerinde de, mevcut icareteynli ve mukataalıvakı
fları
n tasfiye
yöntemleri düzenlenmiş
tir.
Bu Yasa’nı
n;
- 27. maddesinde, mevcut mukataalıtoprakları
n ya da icareteynli
taş
ı
nmazları
n mülkiyetlerinin, icare ya da mukataaları
nı
n yirmi katıbir
taviz karş
ı
lı
ğ
ı
nda mutasarrı
fı
na geçirileceğ
i,
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- 28. maddesinde, önceki maddede yazı
lıtaviz bedelinin toptan
ödenmesi durumunda taş
ı
nmazı
n mülkiyetinin mutasarrı
fıadı
na tapuda
tescil edileceği, bedelin taksitle de ödenebileceği, bu durumda
taş
ı
nmazı
n mülkiyetinin mutasarrı
fıadı
na tescil edilmekle birlikte kalan
taksitler için taşı
nmaza ipotek konularak tapuya kaydedileceğ
i,
- 29. maddesinde de, on yı
l içinde taviz vermek yoluyla icareteyn
ya da mukataa kayı
tlarıterkin edilmemiştaşı
nmazları
n mülkiyetinin
on yı
l sonra kendiliğinden mutasarrı
fı
na geçeceği, vakfı
n hakkı
nı
n ivaza
dönüş
eceği ve bu ivaz karşı
lı
ğı
nda taş
ı
nmaza birinci derece ve birinci
sı
rada ipotek konulacağı
, Vakı
flar Genel Müdürlüğü’nün o yı
l
gerçekleş
tirilen icare ve mukataa üzerinden hesaplanacak bu tavizler ile
zamanı
nda ödenmeyen taksitleri, mutasarrı
fı
n baş
ka malları
na baş
vurarak
Tahsili Emval Yasası
’na göre tahsile yetkili olduğu, kurala bağlanmı
ştı
r.
Bu kurallar uyarı
nca, 2762 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girdiği
günden baş
layarak on yı
l içinde icareteynli ya da mukataalıvakı
fları
n
tasfiye iş
lemlerinin bitirilmişolması
gerekmektedir.
Ancak, vakı
f taş
ı
nmazları
nı
n tapuya tescillerindeki gecikme nedeniyle
bedel alı
nmasıve ş
erhlerin tapudan silinmesi ya da kaydedilmesi
işlemleri bitirilememiş
tir. Bu yüzden, 22.09.1983 günlü, 2888 sayı
lıYasa
ile yeniden on yı
llı
k bir süre öngörülmüş
tür.
Bu arada, 2762 sayı
lıYasa’nı
n 27. maddesinin ikinci fı
krası
nda
2888 sayı
lıYasa’yla yapı
lan değişiklikle, bu maddede öngörülen ve
ilgililerince Vakı
flar İ
daresine ödenmeyen taviz bedellerinin, sözkonusu
taş
ı
nmaz için 1319 sayı
lıEmlak Vergisi Yasasıuyarı
nca verilen en son
beyanname ile saptanan vergi değerinin yüzde yirmisi oranı
nda
hesaplanarak alı
nacağı
, beyannamedeki değerin rayiç bedelin altı
nda
olduğunun anlaşı
lması durumunda Vakı
flar İ
daresinin ilgili vergi
dairesinden rayiç bedelin saptanması
nı
isteyeceği belirtilmiş
tir.
2888 sayı
lıYasa ile öngörülen taviz bedeline esas matrah, emlak
beyan değeri ile bağlantı
lıolarak vergi dairelerince saptanmakta iken,
11.12.1985 günlü, 3239 sayı
lıYasa ile emlak vergisine iliş
kin
işlemlerin belediyelere devredilmesi sonucu bu konuda yasal boş
luk
oluş
muş
, bir iş
lem yapı
lamamı
şve icareteynli ya da mukataalıvakı
f
taşı
nmazları
sorunu bitirilememiş
tir.
2762 sayı
lıYasa’nı
n icareteynli ya da mukataalıvakı
fları
n
tasfiyesine ilişkin 27, 28 ve 29. maddeleri son olarak 04.04.1995
günlü, 4103 sayı
lıYasa’yla değiş
tirilmiş
tir.
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2762 sayı
lıYasa’nı
n 4103 sayı
lıYasa’yla değişik itiraz konusu
27. maddesinde, vakfı
n türüne göre ayrı
m yapı
lmaksı
zı
n (sahih, gayri
sahih, tahsisat kabilinden v.b.) mevcut mukataalıtoprakları
n ve
icareteynli taşı
nmazları
n mülkiyetlerinin, bu taş
ı
nmazlara iliş
kin illerde
defterdarlı
k, ilçelerde malmüdürlüğü kı
ymet takdir komisyonları
nca
takdir edilecek rayiç bedelin yüzde elli oranı
nda hesaplanacak taviz
karş
ı
lı
ğı
nda mutasarrı
fı
na geçirileceği, taviz bedeli ödenmeden
ortaklı
ğı
n giderilmesi ya da cebri icra yoluyla satı
şıyapı
lacak
taş
ı
nmazları
n taviz bedellerinin hesaplanması
nda satı
şbedelinin esas
alı
nacağı
belirtilmiş
tir.
Böylece, 2762 sayı
lıYasa’nı
n ilk düzenlenişbiçiminde icare ya
da mukataanı
n yirmi katıile sı
nı
rlandı
rı
lan taviz bedeli, 4103 sayı
lıYasa
değiş
ikliğ
i ile kı
ymet takdir komisyonları
nca takdir edilecek rayiç bedelin
yüzde ellisi olarak belirlenmiş
tir.
l- Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik,
lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiş
tir.
Hukuk devleti ilkesi, devletin bütün eylem ve iş
lemlerinin
hukuka ve Anayasa’ya uygun yürütülmesini gerektirmektedir. Hukuksal
güvenlik, hukuk devleti ilkesinin belirgin özelliğidir.
Yurttaş
ları
n kendilerini hukuksal güvenlikte görüp duyumsamaları
,
ancak devletin kendisini koyduğu kurallarla bağlısaymasıdurumunda
olanaklı
dı
r. Çünkü, bireyler eylem ve iş
lemlerini, bir hukuksal güven
duygusu içinde, yürürlükteki kurallara göre yaparlar.
Bu hukuksal güven, hukuksal korunmayıgerektirmektedir.
Bireylerin hukuksal korunma görmemeleri, hukuk devletinin gereği olan
“devlete güven” ilkesiyle çeliş
ki yaratacaktı
r.
Anayasa Mahkemesi’nin K. 1989/48 sayı
lıkararı
nda da belirtildiği
gibi, devlete güven, hukuk devletinin sağlamak istediği huzurlu ve
istikrarlıbir ortamda yaratı
labilir ve yasalara gösterilen güven ve
saygı
dan kaynaklanan oluş
umları
n sonuçları
nıkorumak da devlete
güveni sağ
lamanı
n en iyi aracı
dı
r.
Yürürlükte olan bir yasa kuralı
na dayanı
larak yapı
lan iş
lemler,
sonra çı
karı
lan bu yasal düzenleme ile geçersiz sayı
lı
rsa hukuk
devletine olan inanç sarsı
lı
r ve bu durum hukuk devleti ilkesiyle
bağdaş
maz.

145

Yukarı
da ayrı
ntı
ları
yla açı
klandı
ğıgibi, 2762 sayı
lıYasa’nı
n 27.
maddesiyle bireyler yönünden oluşturulan hukuksal statü, bu maddede
4103 sayı
lı
Yasa’yla yapı
lan değiş
iklikle bozulmuştur.
Bu niteliği ile itiraz konusu kural hukuk devleti ilkesine aykı
rı
düş
mektedir.
2- Anayasa’nı
n 10. maddesinde, herkesin dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasal düş
ünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin yasa önünde eşit olduğu belirtilmiş
tir.
Bu madde, gerekçesinde de vurgulandı
ğıgibi, hem yasaları
n
çı
karı
lmasıhem de uygulanmasıaş
amaları
nda eşitlik ilkesine uygun
davranı
lması
nı
zorunlu kı
lmaktadı
r.
Anayasa Mahkemesi çeş
itli kararları
nda eşiklik ilkesini,
yasalarda, her ş
eyden önce Anayasa’da açı
kça belirtilen yönlerden
ayrı
m gözetilmesini yasaklayan ve bunları
n dı
şı
nda aynıdurumda
bulunanlar için haklarda ve ödevlerde, yararlarda ve yükümlülüklerde,
yetkilerde ve sorumluluklarda, fı
rsatlarda, hizmetlerde eş
itliğin
sağlanması
nıgerektiren eşit davranma ve ayrı
m yapmama ilkesi olarak
yorumlanmı
ş
tı
r.
2762 sayı
lıYasa’nı
n değiş
ik 27. ve 29. maddeleri, aynı
konumda olan mutasarrı
flar yönünden farklı
uygulamalara neden olacak
düzenlemeler içermektedir.
Gerçekten 2762 sayı
lıYasa’nı
n 4103 sayı
lıYasa ile değişik 27.
maddesiyle getirilen taviz bedeli hesaplama yönteminin 29. maddedeki
“kendiliğinden mutasarrı
fı
na geçme” durumu için uygulanamayacağı
açı
ktı
r. 4103 sayı
lıYasa ile 29. maddede bir değişiklik yapı
lmamı
ş
tı
r ve
bu maddeye göre taviz bedeli yine o yı
l gerçekleş
tirilen icare ve
mukataanı
n yirmi katı
olarak hesaplanacaktı
r.
Görüldüğü gibi, 2762 sayı
lıYasa’nı
n aynıkonuyu düzenleyen ve
aynıstatüdeki mutasarrı
flar için kural içeren 4103 sayı
lıYasa’yla
değiş
ik 27. maddesi ile 2888 sayı
lıYasa’yla değişik 29. maddesi
arası
nda uyumsuzluk bulunmaktadı
r.
Bu uyumsuzluk, taviz bedelini ödemeyi kabul edip ilk taksidini
yatı
ran, ancak sonraki taksitleri zamanı
nda ödemeyenler ile, taviz bedelini
hiç ödemedikleri halde kendiliğinden vakı
f taşı
nmazı
n maliki olanlar
arası
nda birinciler aleyhine bir haksı
zlı
k ve eş
itsizlik yaratmaktadı
r.
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Oysa, Anayasa Mahkemesi’nin çeş
itli kararları
nda belirtildiği gibi,
Anayasa’nı
n 10. maddesi uyarı
nca özdeş nitelikte bulunan
durumları
n yasal düzenlemelerle aynı iş
leme bağlı tutulması
gerekmektedir.
Bu durumu gerçekleş
tiremeyen itiraz konusu kural Anayasa’nı
n
eş
itlik ilkesini düzenleyen 10. maddesine de aykı
rı
düşmektedir.
Bu nedenlerle, 2762 sayı
lıVakı
flar Yasası
’nı
n 4103 sayı
lı
Yasa’yla değiş
ik 27. maddesinin davada uygulanacak kural niteliğinde olan
ilk tümcesinin “icareteynli gayrimenkuller” yönünden iptal edilmesi
gerektiği düş
üncesiyle çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yorum.

Baş
kan
Ahmet Necdet SEZER
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1998/35
: 1998/70
: 17.11.1998

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Yargı
tay 10. Hukuk Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 17.7.1964 günlü, 506 sayı
lı“Sosyal
Sigortalar Kanunu”nun 37. maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan “...
ve 18 ayıgeçmemek...” sözcüklerinin Anayasa’nı
n 10., 17. ve 56.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Davacı
nı
n, 1992 yı
lı
nda geçirdiği trafik kazası
nda yaralanarak
1994 yı
lı
na kadar tedavisinin sürmesi ve SSK’nca verilen “geçici iş
göremezlik ödeneği”nin 18 ay sonra kesilmesi nedeniyle açtı
ğı
davada, itiraz konusu sözcüklerin Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na
varan Yargı
tay 10. Hukuk Dairesi iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“a) Anayasa’nı
n 17. ve 56. maddeleri açı
sı
ndan Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k:
Anayasa’nı
n “Kişinin haklarıve ödevleri”ne ayrı
lan ikinci
bölümü, “Herkes yaşama, maddî ve manevî varlı
ğı
nıkoruma ve
geliştirme hakkı
na sahiptir” özdeyiş
le başlamaktadı
r. Bu kuralı
n
aslı
nda doğa kuralıolduğu, Anayasa’da yazı
lıbulunmasıda yaşamı
n
bu doğa kuralı içersinde yürüyeceği söylenebilir. O halde,
Anayasakoyucunun amacı doğa kuralı
nı açı
klamak olmadı
ğı
nı
düşünerek, kuralı
n konulması
ndaki gerçek amacı
n araş
tı
rı
lması
gerekir. Danı
ş
ma Meclisi’nin maddeye ilişkin gerekçesinde “bu
madde ile yaşama, maddî ve manevî varlı
ğı
n bütünlüğünü ve bunun
geliştirilmesi hakkıkorunmaktadı
r. Bu iki hakkı
n bir bütün teş
kil ettiği,
birbirini tamamladı
ğıaçı
ktı
r. Kanun güvencesi altı
nda olan yaşama
hakkı
nıkorumak için devlet, gerekli tedbirleri alacaktı
r” denilmektedir.
1961 Anayasası
’nı
n 10. maddesinde bu durum daha açı
k bir ifade ile
dile getirilmişve aynen “Devlet, kiş
inin temel hak ve hürriyetlerini, fert
huzurunu, sosyal adalet ve hukuk Devleti ilkeleriyle bağdaş
mayacak
surette sı
nı
rlayan siyasî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldı
rı
r;
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insanı
n maddî ve manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi için gerekli ş
artları
hazı
rlar” hükmüne yer verilmişti. Şu halde 1982 Anayasası
’nı
n 17.
maddesini de, gerekçesine göre, 1961 Anayasası hükmü
doğrultusunda anlamak gerekecektir. Nitekim, Anayasa’nı
n insan
sağlı
ğıile ilgili 56. maddesinde de Devlet, herkesin hayat ı
nı
, beden ve
ruh sağlı
ğıiçersinde sürdürmesini sağlamakla görevli tutulmuş
tur.
Devletin, vatandaş sağlı
ğı
nı koruma görevini Anayasa’nı
n 17.
maddesi çevresinde de üstlenmişbulunduğunu kabul etmenin önemi
şuradadı
r: Anayasa’nı
n “sosyal ve ekonomik hakları
n sı
nı
rı
” başlı
klı
65. maddesine göre, “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa
ile belirlenen görevlerini... malî kaynakları
n yeterliliği ölçüsünde
yerine getirir” Anayasa’nı
n madde sı
ralaması
na ve bölümleri
arası
ndaki düzenlemeye bağlıkalı
nı
rsa, 506 sayı
lıKanun’un ödeneği
18 aylı
k süre ile sı
nı
rlı tutan hükmüne de, devletin malî kaynakları
yönünden savunulabilir. Ancak, Anayasa’nı
n 17. maddesi “Sosyal
Haklar ve Ödevler” bölümünde yer almadı
ğıiçin bu maddenin Devlete
yüklediği sağlı
k hizmeti 65. maddenin öngördüğü ölçüye bağlı
değildir. Öte yandan, tedavi süresinin 18 ay ile sı
nı
rlandı
rı
lması
nı
,
Anayasa’nı
n 18. maddesinde yazı
lıtemel hak ve hürriyetlerin
sı
nı
rlandı
rı
lmasınedenlerinden herhangi birine dayandı
rmak da
mümkün görülmemektedir. Gerçekten 13. maddede
öngörülen
“Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli
egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel
asayiş
in, kamu yararı
nı
n, genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunması
amaçları
ndan” yalnı
zca sonuncusu konumuzu ilgilendirebilir. Ne var
ki, geçici işgöremezlik ödeneğini 18 ay sonunda kesmek sigortalı
yı
aç bı
rakmak anlamı
na gelir. Bu bakı
mdan 506 sayı
lıKanun’un 37.
maddesinin birinci fı
krası
nda yazı
lısı
nı
rlandı
rma Anayasa’ya uygun
sayı
lamaz.
b) Anayasa’nı
n 10. Maddesi Açı
sı
ndan Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k
Sosyal Sigortalar Kurumu yanı
nda kişinin sosyal güvenliğini
sağlayan öteki kurumları
n başı
nda T.C. Emekli Sandı
ğı ve kı
sa
adı
yla BAĞ-KUR gelmektedir. 5434 sayı
lıTürkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandı
ğıKanunu’na 1425 sayı
lıKanunla eklenmişbulunan
Geçici 7. madde ile ilgililere yapı
lacak sağlı
k yardı
mlarıdüzenlenmiş
olup tedavi süresinde hiçbir sı
nı
rlama getirilmemiş
tir. Bunun gibi
1479 sayı
lı BAĞ-KUR Kanunu’na 5.11.1985 günlü, 3235 sayı
lı
Kanunla eklenen 14. Ek maddede sağlı
k yardı
mları
nı
n süresi
bakı
mı
ndan yalnı
zca yataklı tedavide 6 aylı
k bir sı
nı
r öngörülmüş
,
bunun dı
şı
ndaki tedavilerde hiçbir sı
nı
r getirilmemiştir. Anı
lan
hükümler gözönünde tutulunca, 506 sayı
lı Sosyal Sigortalar
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Kanunu’nun 37. maddesindeki 18 aylı
k sı
nı
rlamayla, sosyal güvenlik
kurumlarıve giderek onları
n iş
tirakçi ve sigortalı
larıarası
nda bir
eşitsizlik yaratı
lmakta ve dolayı
sı
yla anı
lan hüküm Anayasa’nı
n 10.
maddesine açı
kça aykı
rı
lı
k oluşturmaktadı
r.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
506 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu sözcükleri de içeren 37.
maddesi ş
öyledir:
“Hastalı
k
sebebiyle
geçici
iş göremezliğe
uğrayan
sigortalı
lardan geçici işgöremezliğin başladı
ğıtarihten önceki bir yı
l
içinde en az 120 gün hastalı
k sigortasıprimi ödemişbulunanlara,
geçici iş göremezliğin üçüncü gününden baş
lamak ve 18 ayı
geçmemek üzere, her gün için işgöremezlik ödeneği verilir.
Ancak, hastalı
k halinde geçici iş göremezlik
ödeneği
verilebilmesi için, Kurumca tâyin ve tesbit olunan hekim veya sağlı
k
kurulları
ndan dinlenme raporu alı
nmı
şolmasışarttı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE
10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
2“MADDE 17.- Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlı
ğı
nı
koruma ve geliş
tirme hakkı
na sahiptir.
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.
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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.”
3- “MADDE 56.- Herkes, sağlı
klıve dengeli bir çevrede yaşama
hakkı
na sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlı
ğı
nı korumak
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaş
ları
n ödevidir.

ve

çevre

Devlet, herkesin hayatı
nı
, beden ve ruh sağlı
ğı içinde
sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi
arttı
rarak, işbirliğini gerçekleş
tirmek amacı
yla sağlı
k kuruluşları
nıtek
elden planlayı
p hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlı
k ve sosyal
kurumları
ndan yararlanarak, onlarıdenetleyerek yerine getirir.
Sağlı
k hizmetlerinin yaygı
n bir ş
ekilde yerine getirilmesi için
kanunla genel sağlı
k sigortasıkurulabilir.”
C- İ
lgili Görülen Anayasa Kuralları
İ
lgi görülen Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 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.
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Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı olamaz ve
öngörüldükleri amaç dı
şı
nda kullanı
lamaz.
Bu maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.”
3- “MADDE 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, Samia AKBULUT, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa
YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 16.7.1998 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
sözcükleri de içeren Yasa kuralı
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa
kuralları
, bunları
n gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
İ
şkazası
, meslek hastalı
ğı
, hastalı
k, analı
k nedenleriyle iş
yerinde veya işinde çalı
ş
ması
nısürdürememesi dolayı
sı
yla, ücret
alamadı
ğıdönemlerde sigortalı
nı
n ücret kaybı
nıkarşı
lamak amacı
yla
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafı
ndan yapı
lan para yardı
mı
na “geçici iş
göremezlik ödeneği” denilmektedir.
506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanunu’nun 16. maddesi uyarı
nca,
işkazalarıve meslek hastalı
klarısigortası
nda işkazası
na uğrayan
veya meslek hastalı
ğı
na tutulan sigortalı
ya, belirli bir süre çalı
şma ve
prim ödeme koşulu aranmaksı
zı
n ve belirli bir süre ile sı
nı
rlı
olmaksı
zı
n, sigortalı
nı
n sağlı
k durumuna göre, tedavi ve dinlenmenin
devam ettiği sürece, iş
inde çalı
şamamasınedeniyle yoksun kaldı
ğı
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kazancı
nı
n Kanunun öngördüğü orandaki kı
smıgeçici işgöremezlik
ödeneği olarak verilmekte; 49. madde de yer alan analı
k sigortası
nda
da, doğumdan önceki bir yı
l içinde en az 120 gün analı
k sigortası
primi ödenmiş bulunan sigortalı kadı
nı
n analı
ğı durumunda,
doğumdan önceki ve sonraki 6’şar haftalı
k sürede, çalı
ş
madı
ğıher
gün için Yasada belirlenen oranda geçici iş göremezlik ödeneği
verilmektedir.
Hastalı
k sigortası
nda geçici işgöremezlik ödeneği ise, 506
sayı
lıYasa’nı
n 37. maddesinde düzenlenmiş
tir. Buna göre, hasta
olan sigortalı
, hastalı
k sigortası
nı
n sağladı
ğı tüm sağlı
k
yardı
mları
ndan başka, hastalı
ğınedeniyle işinde çalı
ş
amadı
ğıiçin
geçici gelir kayı
pları
nı
n önlenmesi amacı
yla geçici iş göremezlik
ödeneği almaktadı
r.
Geçici iş göremezlik ödeneğini alabilmenin ön koşulu,
hastalanan kiş
inin Sosyal Sigortalar Yasası
’nı
n 2. maddesine göre
sigortalıolmasıve bu niteliğini kaybetmemişbulunması
dı
r. Diğer bir
koş
ul, sigortalı
nı
n hastalı
k sonucu uğradı
ğıişgöremezlik durumunun
iki günden fazla sürmesidir. Sigortalı
nı
n istirahat süresi iki gün veya
daha az ise işgöremezlik ödeneği alamayacaktı
r. Ayrı
ca, sigortalı
nı
n
geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmesi için geçici iş
göremezliğin baş
ladı
ğıtarihten önceki bir yı
l içinde 120 gün hastalı
k
sigortasıprimi ödemişolmasıda zorunludur.
Geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı
, Yasa’nı
n 89.
maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanmaktadı
r. Bu madde
uyarı
nca, hastalı
k durumunda sigortalı
ya ödenecek bir günlük geçici
işgöremezlik ödeneği, sigortalı
nı
n tedavisinin yapı
lı
şbiçimine göre
farklı
lı
k göstermektedir. Sigortalı
nı
n tedavisi, sağlı
k kurumları
na
yatı
rı
lmak veya bakı
mıKurumca sağlanarak kaplı
ca veya içmelere
gönderilmek suretiyle gerçekleştiriliyorsa, geçici iş göremezlik
ödeneğinin miktarı sigortalı
nı
n günlük kazancı
nı
n yarı
sı
dı
r.
Sigortalı
nı
n tedavisi ayakta yapı
lı
yorsa, ödenek miktarı günlük
kazancı
n üçte ikisidir. Geçici iş göremezlik ödeneği miktarı
nı
n
belirleyici unsuru olan günlük kazanç Yasa’nı
n 78. ve 88. maddelerine
göre saptanmaktadı
r.
Sigortalı
ya hastalı
k durumunda ödenen geçici işgöremezlik
ödeneği en çok 18 ay sürmekte, hastalı
k durumu ve tedavi süreci
devam etse bile bu süre aşı
ldı
ğı
nda ödenek kesilmektedir.
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B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- Anayasanı
n 10. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Yargı
tay 10. Hukuk Dairesi, 506 sayı
lı Yasa’nı
n 37.
maddesindeki 18 aylı
k sı
nı
rlamanı
n diğer sosyal güvenlik kurumları
iştirakçileri ile sigortalı
lar arası
nda eş
itsizlik yarattı
ğı
nıbelirterek
kuralı
n Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rı
lı
k oluşturduğunu ileri
sürmüş
tür.
Kanun önünde eşitlik ilkesinin düzenlendiği Anayasa’nı
n 10.
maddesinde herkesin ayrı
m gözetilmeksizin yasa önünde eşit olduğu
belirtilmiş, devlet organlarıile idare makamları
na bütün işlemlerinde
yasa önünde eş
itlik ilkesine uygun hareket etme zorunluluğu
yüklenmiş
tir. Eş
itlik ilkesi, hukuksal durumlarıbenzer olanlar için söz
konusudur. Bu ilke ile yasa önünde hukuksal eş
itlik öngörülmektedir.
Eşitlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kiş
ilerin yasalarca aynı
işleme bağlıtutulmaları
nısağlamak ve kişilere yasa karş
ı
sı
nda ayrı
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. Anayasa’nı
n amaçladı
ğı
, eylemli değil
hukuksal eş
itliktir. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal
durumlar ayrıkurallara bağlıtutulursa Anayasa’nı
n öngördüğü eş
itlik
ilkesine uyulmuşolur. Kiş
isel nitelikleri ve durumlarıözdeşolanlar için
yasalarla değişik kurallar konulamaz. Ancak, durumları
ndaki
değiş
ikliğin doğurduğu zorunluluklara, kamu yararıya da başka haklı
nedenlere dayanı
larak yasalarla farklıuygulamalar getirilmesi eşitlik
ilkesinin ihlâli sonucunu doğurmaz.
Sosyal sigorta mevzuatı uyarı
nca “geçici iş göremezlik
ödeneği”, iş kazâsıgeçirenlere, meslek hastalı
ğı
na tutulanlara,
hastalı
k ve analı
k durumunda bulunanlara verilmektedir.
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11. maddesinde meslek
hastalı
ğı
, sigortalı
nı
n çalı
ş
tı
rı
ldı
ğıiş
in niteliğine göre tekrarlanan bir
sebeple veya çalı
ş
ma ş
artlarısonucu uğradı
ğıgeçici veya sürekli
hastalı
k, sakatlı
k veya ruhî ârı
za hâlleri olarak tanı
mlanmı
ştı
r. Belirli
bir süre prim ödeyip ödemediğine bakı
lmaksı
zı
n meslek hastalı
ğı
dolayı
sı
yla geçici işgöremezlik durumuna düşen sigortalı
ya her gün
için ödenek verilmektedir. Ayrı
ca, meslek hastalı
ğısigortası
nda
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verilen sağlı
k yardı
mlarımeslek hastalı
ğı
na tutulan sigortalı
nı
n sağlı
k
durumu gerektirdiği sürece devam etmektedir.
Sigortalıister meslek hastalı
ğı
, ister meslek hastalı
ğıdı
ş
ı
nda bir
sebeple hastalansı
n, çalı
şamamakta ve gelir elde edememektedir.
Sebebi ne olursa olsun, sigortalı
nı
n “hasta” ve “çalı
şamaz” durumda
bulunmasıaçı
sı
ndan her iki grup arası
nda bir fark yoktur. Buna göre,
aynıdurumda olan sigortalı
lar yönünden Yasa’nı
n 11. maddesi
kapsamı
na giren sigortalı
ya işgöremezliği süresince, buna karş
ı
lı
k
hastalı
k sigortası
ndan yararlanan sigortalı
ya en çok 18 ayla sı
nı
rlı
ödenek verilmesi eş
itlik ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
2- Anayasa’nı
n 13., 17. ve 56. Maddeleri Yönünden İ
nceleme

Yargı
tay 10. Hukuk Dairesi, Anayasa’nı
n 17. maddesinin birinci
fı
krası
nda, herkesin yaş
ama, maddî ve manevî varlı
ğı
nıkoruma ve
geliştirme hakkı
na sahip olduğunun belirtildiğini, 56. maddesinin ise
bu kuralıtamamladı
ğı
nıve devletin, herkesin hayatı
nıbeden ve ruh
sağlı
ğı içerisinde sürdürmesini sağlamakla görevlendirildiğini, iş
göremezlik ödeneğinin 18 ay sonra kesilmesinin sigortalı
yıaç
bı
rakmak anlamı
na geldiğini belirterek kuralı
n Anayasa’ya aykı
rı
olduğunu 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. Buna göre kiş
inin yaş
ama, maddî ve manevî
varlı
ğı
nıkoruma hakkıbirbirleriyle sı
kıbağlantı
larıolan, devredilmez,
vazgeçilmez temel haklardandı
r. Bu haklara karşıher türlü engelin
ortadan kaldı
rı
lmasıda devlete görev olarak verilmiştir. Güçlüler
karşı
sı
nda güçsüzleri koruyacak olan devlet gerçek eş
itliği
sağlayacak, toplumsal dengeyi koruyacak ve böylece
sosyal
niteliğine ulaş
acaktı
r. Bu itibarla sosyal güvenlik kuruluş
ları
na iliş
kin
düzenlemeler kişinin “yaş
ama hakkıile maddî ve manevî varlı
ğı
nı
koruma hakları
”nı önemli ölçüde zedeleyecek veya ortadan
kaldı
racak kurallarıiçermemelidir.
İ
tiraz konusu kuralla, hasta ve çalı
ş
amaz durumda olan
sigortalı
ya ödenen “geçici iş göremezlik” ödeneği ancak 18 ay
boyunca verilmekte, bu süre sonunda sigortalı
nı
n tedavisi devam
etmesine rağmen ödenek kesilmekte ve çalı
ş
amaz durumdaki
sigortalı
dan hayatı
nısürdürmesi için gerekli gelir desteği çekilmekte
böylece Anayasa’nı
n 17. maddesinde belirtilen yaşama, maddî ve
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manevî varlı
ğı
nı koruma hakkı öze dokunacak biçimde
sı
nı
rlandı
rı
lmaktadı
r. Bu sı
nı
rlandı
rmanı
n ise Anayasa’nı
n 13.
maddesindeki
demokratik
toplum
düzeninin
gerekleriyle
bağdaş
madı
ğıaçı
ktı
r.
Öte yandan, sağlı
k, çevre ve konut hakkıile devletin bu
konudaki ödevlerini düzenleyen Anayasa’nı
n 56. maddesinin itiraz
konusu kuralla ilgisi görülmemiş
tir.
3- Anayasa’nı
n 2., 60. ve 65. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti,
vatandaşları
n sosyal durumlarıve refahları
yla ilgilenen onlara asgarî
ve insanca yaşama düzeyi sağlamakla kendini görevli sayan devlettir.
Anayasa’nı
n “Sosyal güvenlik hakkı
” başlı
klı60. maddesinde,
herkesin sosyal güvenlik hakkı
na sahip olduğu, Devletin bu güvenliği
sağlayacak önlemleri alacağıve teş
kilatı
nıkuracağıöngörülmüş
tür.
Bu kural, insanları
n yarı
nları
nıgüvenceye alma düş
üncesiyle gelirleri
ne olursa olsun, çalı
ş
ma hayatı boyunca ve sonunda
karşı
laşabilecekleri yaş
lı
lı
k, analı
k, kazâ, malûllük, hastalı
k gibi sosyal
riskler karşı
sı
nda asgarî ve insanca yaş
ama düzeyi sağlama amacı
nı
gerçekleş
tirmeye yöneliktir. Sosyal güvenlik bir gelecek güvencesi
yaratmakta, böylece, toplumda bireyin mutluluğuna hizmet eden en
temel araçlardan biri olmaktadı
r. Nitekim, aynı maddenin
gerekçesinde de sosyal güvenlik hakkı
nı
n çalı
şanları
n yarı
nıve
güvencesi olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde sosyal hukuk
devleti, bireyleri toplumsal risklere karş
ıkoruma ve geleceğe güvenle
bakmaları
nısağlama görevini de üstlenmiştir. Bu kuralı
n devlete
yüklediği sosyal güvenlik hakkı
nısağlama ödevini yerine getirmek
üzere kurulmuşkurumlardan birisi de Sosyal Sigortalar Kurumu’dur.
Kurum, 506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanunu’yla düzenlenen sosyal
sigorta sistemini yürütmekle görevlidir.
Anayasa’nı
n 60. maddesinde tanı
nan “sosyal güvenlik hakkı
”
yine Anayasa’nı
n 17. maddesinde düzenlenen “yaş
ama, maddî ve
manevî varlı
ğı
nıkoruma hakkı
” ile bağlantı
lıolduğundan devlet,
ekonomik ve sosyal alandaki görevlerini yerine getirirken yapacağı
düzenlemelerde “yaşama hakkı
”nıortadan kaldı
ran ya da kı
sı
tlayan
kurallar koyamayacaktı
r.
506 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu 37. maddesinde, hastalı
k
nedeniyle çalı
şamaz durumda olan sigortalı
ya Kurumca geçici iş
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göremezlik ödeneği verilmekte, ancak bu ödenek işgöremezliğin
veya sigortalı
nı
n çalı
şamaması
nı
n 18 ayıgeçmesi durumunda
kesilmektedir. Böylece, hastalı
ğı devam eden sigortalı sağlı
k
yardı
mları
ndan yararlanmakta, fakat hayatı
nısürdürmesi için gerekli
olan parasal destekten yoksun bı
rakı
lmaktadı
r. Bu durumun sosyal
güvenlik hakkı
nıkesintiye uğrattı
ğıve bireyi güvencesiz bı
raktı
ğı
açı
ktı
r.
Bu nedenlerle, sigortalı
ya, hastalı
ğı nedeniyle geçici iş
göremezliği durumunda, tedavisi
boyunca Kurumca geçici iş
göremezlik ödeneği verilmesini engelleyen 506 sayı
lıYasa’nı
n 37.
maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan “...ve 18 ayıgeçmemek
üzere...” sözcükleri Anayasa’nı
n 2., 10., 13., 17. ve 60. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir.
Kuralı
n Anayasa’nı
n 65. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
Bu görüşlere Sacit ADALI ve Lütfi F. TUNCEL katı
lmamı
şlardı
r.
VI- SONUÇ
17.7.1964 günlü, 506 sayı
lı“Sosyal Sigortalar Kanunu”nun 37.
maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan “... ve 18 ayıgeçmemek...”
sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE, Sacit ADALI
ile Lütfi F. TUNCEL’in karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 17.11.1998
gününde karar verildi.
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1998/35
: 1998/70

17.7.1964 günlü, 506 sayı
lı“Sosyal Sigortalar Kanunu”nun, 37.
maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan “ve 18 ayıgeçmemek”
sözcüklerinin iptaline oyçokluğuyla karar verilmiştir.
506 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin birinci fı
krası
na göre, “iş
kazaları
yla meslek hastalı
kları
, hastalı
k, analı
k, mâlullük, yaş
lı
lı
k ve
ölüm hallerinde bu kanunda yazı
lışartlarla sosyal sigorta yardı
mları
sağlanı
r.”
Sigortalı
lara sağlanan yardı
mları
n neler olduğu, Yasa’nı
n 12.
maddesinde belirlenmişve itiraz konusu kuralda yer alan “Geçici iş
göremezlik ödeneği” de bunlar arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r.
Sigortalı
nı
n, iş kazası
, meslek hastalı
ğı
, hastalı
k, analı
k
nedenleriyle iş yerinde veya işinde çalı
ş
ması
nısürdürememesi
dolayı
sı
yla ücret alamadı
ğıdönemlerde, sigortalı
nı
n ücret kaybı
nı
karşı
lamak amacı
yla, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafı
ndan yapı
lan
para yardı
mı
na “Geçici işgöremezlik ödeneği” denilmektedir.
506 sayı
lıYasa’nı
n 37. maddesinin birinci fı
krası
na göre,
hastalı
k sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalı
lardan,
geçici işgöremezliğin başladı
ğıtarihten önceki bir yı
l içinde en az 120
gün hastalı
k sigortası primi ödemiş bulunanlara, geçici iş
göremezliğin üçüncü gününden başlamak ve 18 ayıgeçmemek
üzere, her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilecektir.
Çoğunluğun görüşü, geçici iş göremezlik ödeneğinin
verilmesindeki 18 aylı
k sı
nı
rlamanı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluşturduğu
yolundadı
r.
Genel anlatı
mıile sosyal güvenlik, herş
eyden önce herhangi bir
nedenle kı
smen ya da tamamen çalı
şamaz duruma düş
en ve bu
nedenle gelir kaybı
na uğrayan ve muhtaç duruma düş
enlere, insan
onuruna yaraş
ı
r asgari bir hayat sürdürebilmeleri için gereken
gelirlerin sağlanması
nı
; hastalanma ya da sakatlanma durumunda da
onlara gerekli sağlı
k yardı
mları
nı
n yapı
lması
nıkapsar.
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Anayasa’nı
n “Sosyal güvenlik hakkı
” başlı
ğı altı
ndaki 60.
maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkı
na sahip olduğu, Devletin
bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alacağıve teşkilatı
nıkuracağı
öngörülmektedir. Bu hükme uygun olarak Devlet, Emekli Sandı
ğı
,
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur teşkilatları
nıkurmuştur.
Anayasa’nı
n 65. maddesinde de, sosyal ve ekonomik hakları
n
sı
nı
rıbelirlenmiş
tir. Buna göre, “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda
Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarı
n korunması
nı
gözeterek, malî kaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.”
506 sayı
lıYasa’nı
n 37. maddesinin birinci fı
krası
nda yer alan,
“18 ayı geçmemek” sı
nı
rlaması Anayasa’nı
n 65. maddesinin
öngördüğü bu sı
nı
rlama içerisinde getirilmiş
tir.
4792 sayı
lıYasa’da “bu Yasa ve özel hukuk hükümlerine bağlı
,
malî ve idarî bakı
mdan özerk ve tüzel kişilikte bir Devlet kurumu”
olarak nitelenen Sosyal Sigortalar Kurumu, yasalarla kendisine
yüklenen görevleri ancak, ekonomik imkânlarıölçüsünde yerine
getirebilir. Bütün görevler Devlete yüklendiğinde ve bütün sı
nı
rlamalar
kaldı
rı
ldı
ğı
nda, Devlet, diğer normal ve rutin görevlerini bile yerine
getirmede güçlüklerle karşı
laşı
r. Kuşkusuz, Devletin bir kamu
hizmetini “ş
eklen” yerine getirmesiyle, “sosyal Devlet fonksiyonu” tam
olarak icrâ edilmişsayı
lamaz. Ası
l amaç, kamu hizmetinin şeklen
değil, “kaliteli” olarak görülmesi ve vatandaş
ı
n gerçekten memnun
kalması
dı
r. Böylesine kaliteli bir hizmet de ancak yeterli malî kaynakla
karşı
lanabilir.
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun içinde bulunduğu malî kriz de
gözönüne alı
ndı
ğı
nda, yasama organı
nca Anayasa’nı
n 65.
maddesine uygun olarak 506 sayı
lıYasa’nı
n 37. maddesinde getirilen
sı
nı
rlamanı
n Anayasa’ya aykı
rıbir yönü yoktur. Bu nedenle, çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yoruz.

Üye
Sacit ADALI

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

: 1999/27
: 1999/42
: 24.11.1999

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Orhangazi Asliye Ceza
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza
Kanunu”nun 237. maddesinin dördüncü fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 2.,
10., 12., ve 24. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
klar hakkı
nda araları
nda evlenme akdi olmaksı
zı
n
evlenmenin dini merasimini yaptı
rmak suçundan açı
lan kamu
davası
nda, Türk Ceza Yasası
’nı
n 237. maddesinin dördüncü
fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Mahkeme, iptali
istemiyle başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“Anayasanı
n 2. Maddesine Aykı
rı
lı
k
İ
ptali istenen TCK.nun 237. maddesinin 4. fı
kra hükmü, Türkiye
Cumhuriyetinin niteliklerini düzenleyen Anayasa’nı
n 2. maddesindeki,
Cumhuriyetin “Laik” ve “Hukuk Devleti” niteliklerine aykı
rı
dı
r.
a- Cumhuriyetin laik niteliğine aykı
rı
lı
k
Cumhuriyetin laik niteliği (a) din hürriyeti, (b) din ve devlet
işlerinin ayrı
lı
ğıolmak üzere iki yönü olan bir niteliktir. Laikliğin bu
yönlerinden
din
hürriyeti
Anayasa’nı
n
24.
maddesinde
düzenlendiğinden, iptali istenen hüküm fı
krası
nı
n din hürriyetine
aykı
rı
lı
ğı Anayasa’nı
n 24. maddesine aykı
rı
lı
k bölümünde
incelenecektir. Keza laikliğin din ve devlet iş
lerinin ayrı
lı
ğı
nıoluş
turan
ikinci yönünün içinde yer alan “Devletin, bütün dinlerin mensupları
na
ve bir dini olmayanlara eş
it davranması
” ilkesi, Anayasa’nı
n 10.
maddesinde düzenlendiğinden, iptali istenen hüküm fı
krası
nı
n,
“Devletin, bütün dinlerin mensupları
na ve bir dini olmayanlara eşit
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davranması
” ilkesine aykı
rı
lı
ğı
, Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rı
lı
k
bölümünde incelenecektir.
b- Cumhuriyetin hukuk devleti niteliğine aykı
rı
lı
k
Hukuk Devleti; Devletin tüm eylem ve işlemlerinde hukuka tabi
olması
dı
r. Yani devlet, hukukun çizdiği sı
nı
rlar içerisinde hareket
edecektir. Devletin hareket alanı
nıbelirleyen hukuk ise üç boyutlu bir
bileşkeden oluşmaktadı
r. Hukuku oluş
turan bu boyutlar, (1) etik
değer, (2) sosyal olgu ve (3) normdur.
İ
ptali istenen hüküm fı
krasıhukukun boyutları
ndan etik değere
aykı
rı
dı
r. Hukukun boyutları
ndan olan etik değer; adaleti
gerçekleş
tirmektir. Ceza Hukukunda adalet; insanları
n, insanca
yaş
ama hakkı
na vaki saldı
rı
larıönlemeye matuftur. Türk Ceza Yasası
açı
sı
ndan kadı
n ve erkeğin araları
nda nikah akdi olmaksı
zı
n
birliktelikleri insanca yaş
ama hakkı
na bir tecavüz olarak
değerlendirilmezken, aynıbirliktelik, dini tören yapı
ldı
ğı
nda insanca
yaş
ama hakkı
na bir tecavüz olarak telakki edilmektedir. Türk Ceza
Yasası
nı
n bu telakkisinin, Ceza Hukukundaki adalet anlayı
ş
ı
yla ne
denli çeliş
kiye düştüğü izahtan varestedir.
İ
ptali istenen hüküm fı
krası
, hukukun boyutları
ndan olan sosyal
olguya da aykı
rı
dı
r. Hukukun boyutları
ndan olan sosyal olgu; Toplum
halinde yaş
ayan insanları
n araları
ndaki iliş
kileri düzenleyen hukukun,
bu düzenlemede, toplumda yaş
ayan ve yeniden doğan değerleri esas
alması
dı
r. Toplumda yaş
ayan ve yeniden doğan değerleri esas
almayan, bu değerlerle çelişen bir düzenleme, hukukun sosyal olgu
cihetinden yoksundur. Dolayı
sı
yla, bu düzenleme (yasa), hukuka
aykı
rıbir düzenlemedir. Kadı
n ve erkeğin araları
nda nikah akdi
olmaksı
zı
n meydana getirdikleri birliktelikler toplumumuzda
gayrimeşru addedilip, bu kabil birlikteliklere değer verilmezken, aynı
birliktelikler evlenmenin dini merasimi yapı
larak oluş
turulmuşsa,
toplumumuz nezdinde meşru sayı
lmakta ve bu kabil birlikteliklere
nikah akdi yapı
lmı
şbirliktelikler kadar değer verilmektedir. Nitekim,
toplumumuzda araları
nda nikah akdi olmaksı
zı
n evlenmenin dini
merasimi yapı
larak kadı
n ve erkek tarafı
ndan vücuda getirilmiş
birlikteliklere atfedilen değerin büyüklüğünü nazara alan Yüksek
Yargı
tay Ceza Genel Kurulu 8.7.1985 gün ve 1-494/438 sayı
lı
,
24.4.1989 gün ve 1-99/159 sayı
lıkararları
nda, araları
nda nikah akdi
olmaksı
zı
n imam nikahı
yla evlenen kadı
n ve erkekten, kadı
nı
n bir
başkası
yla iliş
kisini öğrenen erkeğin, kadı
nıöldürmesinde, erkek
lehine TCK’nun 51. maddesinin uygulanması gerektiğini ş
u
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gerekçelerle izah etmektedir. “Toplumumuzda sürdürülen gayrı
resmî
evliliklere de, resmî evlilikler kadar değer verildiği bilinen bir gerçektir.
Gayrı
resmî de olsa sanı
ğı
n eş
i bildiği ve birlikte yaş
adı
ğıkadı
nı
n bir
başkası
yla cinsel iliş
kiye girmesinden duyacağısadakat sözüne
ihanetin verdiği elem ve gazabı
n önemli boyutlara ulaştı
ğı
nı
n
kabulünde zorunluluk vardı
r” Yargı
tay Ceza Genel Kurulunun bu
gerekçesinden de anlaşı
ldı
ğıgibi dini merasim yapı
larak kadı
n ve
erkek tarafı
ndan nikah akdi olmaksı
zı
n meydana getirilen birliktelikler
toplum nezdinde büyük bir değer taş
ı
maktadı
r. Toplum nezdinde
değersiz görülen kadı
n ve erkeğin araları
nda nikah akdi olmaksı
zı
n
ve evlenmenin dini merasimi yapı
lmaksı
zı
n meydana getirdikleri
birliktelikleri, Türk Ceza Yasasısuç saymazken, toplum nezdinde
resmî nikah kadar değer verilen dini merasim yapı
larak meydana
getirilmişbirliktelikleri suç kapsamı
na alan Türk Ceza Yasası
nı
n 237.
maddesinin 4. fı
krası
, hukukun sosyal olgusuyla çeliş
mektedir.
Anayasa’nı
n 10. Maddesine Aykı
rı
lı
k
Anayasa’nı
n 10. maddesi, kanun önünde dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetilmeksizin herkesin eşit olduğunu kabul etmektedir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinin bu kabulü, devletin, bütün dinlerin
mensupları
na ve bir dini olmayanlara eş
it davranması
nı
gerektirmektedir. Türk Ceza Yasası
, bir dine mensup olmayan kadı
n
ve erkeğin araları
nda nikah akdi olmaksı
zı
n birlikteliklerini suç
saymazken, bir dine mensup olupta, dini inancıgereği birlikteliklerini
dini merasim yaparak oluşturan kadı
n ve erkeğin eylemini 237/4.
maddesiyle suç sayarak eş
itlik ilkesine aykı
rı bir tutum
sergilemektedir. Türk Ceza Yasası
nı
n 237/4. madde hükmü, bir dine
inanan insanlarla, her hangi bir dine inanmayan insanlar arası
nda
ayı
rı
m doğuracak, eşitsizlik yaratacak niteliktedir.
Anayasa’nı
n 12. Maddesine Aykı
rı
lı
k
Anayasa’nı
n 12. maddesi temel hak ve hürriyetlerin niteliğini
düzenlemektedir. Buna göre, herkes bir dine inanmak, kanaat
edinmek, inandı
ğıdine göre ibadet etmek hakkı
na sahiptir. Bu haklar
ancak Anayasa’nı
n 13. maddesindeki sebeplerle sı
nı
rlandı
rı
labilir.
Evlenmenin dini merasimini yapmak, maddenin, bir dine inanmak,
inandı
ğıdine göre yaşamak hakkıkapsamı
nda kaldı
ğıaçı
ktı
r. Acaba
bu hak 13. maddedeki sı
nı
rlamaya girermi? Bu hakkı
n 13. maddedeki
sı
nı
rlamaya girmeyeceği çok açı
ktı
r. Zira, kadı
n ve erkek araları
nda
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nikah akdi olmaksı
zı
n birliktelik oluş
turmuş
larsa, bu davranı
ş
larısuç
teşkil etmemekte, dolayı
sı
yla bu birliktelik Anayasa’nı
n 13.
maddesindeki sı
nı
rlandı
rma kapsamı
nda kalmamaktadı
r. Bu
durumda, kadı
n ve erkeğin araları
nda nikah akdi olmaksı
zı
n
oluş
turduklarıbirliktelik Anayasa’nı
n 13. maddesindeki sı
nı
rlama
şartları
nıtaş
ı
mı
yorsa, aynıbirlikteliği oluş
turmadan önce dini tören
yaparak aynınitelikte bir birliktelik oluşturan kadı
n ve erkeğin
davranı
ş
ıda Anayasa’nı
n 13. maddesindeki temel hak ve hürriyetlerin
sı
nı
rlandı
rı
lmasıiçin tahdidi olarak tadat edilen şartlarıtaş
ı
maması
gerekmektedir. Aksi yöndeki yorum hukukla bağdaş
maz ve hukuka
uygun bir yorum niteliği kazanmaz.
Anayasa’nı
n 24. Maddesine Aykı
rı
lı
k
Anayasa’nı
n 24. maddesi, “14. madde hükümlerine aykı
rı
olmamak ş
artı
yla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.” hükmüyle,
laikliğin teminat altı
na aldı
ğıdin hürriyetlerinden, ibadet hürriyeti
düzenlenmektedir. 14. madde ise temel hak ve hürriyetlerin kötüye
kullanı
lması
nı yasaklamaktadı
r. İ
ptali istenen TCK’nun 237/4.
maddesinin suç kapsamı
na aldı
ğı“araları
nda nikah akdi olmaksı
zı
n
evlenmenin dini merasimini yapan kadı
n ve erkek” davranı
ş
ı
,
Anayasa’nı
n 24. maddesindeki “...dini ayin ve törenler serbesttir.”
hükmü altı
ndaki teminattan yararlanmaktadı
r. TCK’nun 237/4.
maddesinin suç kapsamı
na aldı
ğıkadı
n ve erkeğin Anayasa’nı
n 24.
maddesindeki teminatıkazanmı
şdavranı
şlarıacaba Anayasa’nı
n 14.
maddesindeki, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanı
lmasıyasaktı
r,
sı
nı
rlaması
na girermi? Bizce, TCK’nun 237/4. maddesinin suç
saydı
ğı
, Anayasa’nı
n 24. maddesinin ise teminat altı
na aldı
ğıkadı
n
ve erkeğin nikah akdi olmaksı
zı
n dini tören yapma eylemleri
Anayasa’nı
n 14. maddesindeki sı
nı
rlamadan muaftı
r. Zira,
Anayasa’nı
n temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanı
lması
nı
yasaklayan 14. maddesindeki yasaklama sebepleri tahdididir. Ve bu
tahdidi sebeplerin hiç biri iptali istenen TCK’nun 237/4. maddesinin
suç kapsamı
na aldı
ğıeyleme tekabül etmemektedir. Bu durumda,
iptale konu TCK.nun 237/4. maddesi, Anayasa’nı
n 24. maddesine
açı
kça aykı
rı
dı
r.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu’nun 237. maddesinin itiraz konusu
dördüncü fı
krasışöyledir :
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“Araları
nda evlenme akdi olmaksı
zı
n evlenmenin dini
merasimini yaptı
ran erkek ve kadı
nlar iki aydan altıaya kadar hapis
cezasıile cezalandı
rı
lı
rlar.”
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 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce,
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
3- “MADDE 12.- Herkes, kiş
iliğine bağlı
, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer
kişilere karş
ıödev ve sorumlulukları
nıda ihtiva eder.”
4- “MADDE 24.- Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat
hürriyetine sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine aykı
rıolmamak şartı
yla ibadet, dini
âyin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dini âyin ve törenlere katı
lmaya, dini inanç ve
kanaatlerini açı
klamaya zorlanamaz; dini 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.
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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.”
C- 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 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 13.7.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
işin esası
nı
n incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
yasa kuralı
, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan ve ilgili
görülen Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve dosyada bulunan
tüm belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- İ
tiraz Konusu Kuralı
n Anlam ve Kapsamı
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Araları
nda resmî evlenme akdi olmayan kadı
n ve erkeğin
evlenmenin dini törenini yaptı
rmı
şolmaları
, Türk Ceza Yasası
’nı
n
237. maddesinin itiraz konusu dördüncü fı
krası
nda belirtilen suçu
oluş
turmaktadı
r. Suçun maddî unsuru, tarafları
n resmî evlenme akdi
olmadan evlenmenin dini törenini yaptı
rmaları
, manevî unsuru ise
bilerek ve isteyerek yapı
lması
dı
r. Bu durumda tarafları
n dini nikâh
yaptı
rmalarıdeğil bunu resmî nikâh akdinden önce yaptı
rmalarısuç
sayı
lmı
ş
tı
r.
1926 tarihli Türk Ceza Yasası
’nda yer almayan bu kural, Türk
Medeni Kanunu’nun evlenme akdinin yapı
lması
na iliş
kin kuralları
na
işlerlik kazandı
rmak amacı
yla 1936 yı
lı
nda yapı
lan değiş
iklikle
getirilmiştir. 3038 sayı
lıYasa ile yapı
lan bu değişikliğin gerekçesi
şöyledir:
“Maddenin cezai müeyyidesi muayyen kimselere münhas ı
r
bulunmaktadı
r. Memnuiyet hilafı
na evlenenler hakkı
nda gerek bu
madde ve gerek kanunun diğer maddelerinde bir ceza yoktur.
Kanunun bu sükutundan istifade etmek isteyenlerin, memnuiyet
hilafı
na evlenerek mükerreren kadı
n aldı
klarıgörülmektedir. Gerçi bu
kabil birleşmelerin hukukî hiç bir kı
ymeti yoksa da aile hukukuna iras
ettiği tesirlerin şümul ve ehemmiyeti meydandadı
r. İ
çtimai bünyemizi
esası
ndan sarsan bu gibi kanunsuz birleşmelerin vukuuna mani
tedbirler almak iktiza etmektedir. Bu tedbirler cümlesinden olmak
üzere zikrolunan 237 nci maddeye ilave olunan bazıfı
kralar ile aile
hayatı
nı
n selametini ceza müeyyideleri ile tahtı temine almı
ş
oluyoruz. Bu maddeye ilave olunan dördüncü fı
kra, memnuiyet
hilafı
na evlenen erkek ve kadı
nlar hakkı
nda ceza tayin ve beşinci
fı
kra da bu suretle vaki olan birleş
meleri hizmet mukavelesi ve buna
benzer akitlerle takviye edenlerin bu hareketlerini suçun esbabı
müşeddidesinden olarak kabul etmektedir. Kanunun bu babdaki
hükümlerinin tamamıile tatbikini temin için muhtarlara bu kabîl
hareketleri
muayyen
bir
müddet
içinde
cumhuriyet
müddeiumumiliklerine yazıile bildirmeleri tahmil edilmiş ve bu
vazifenin yapı
lmamasıhalinde tatbik edilecek ceza hükmü de altı
ncı
fı
krada gösterilmiş
tir.”
Gerekçede belirtildiği gibi itiraz konusu dördüncü fı
kra Türk
Medenî Kanunu’nun evlenme akdinin yapı
lması
na ilişkin kuralları
na
işlerlik kazı
ndı
rmak amacı
yla getirilmiştir. Evlendirme memuru
önünde yapı
lmayan evlenmeler yoklukla malul sayı
lmı
ş, kanun dı
ş
ı
birleş
me olarak kabul edilerek bu birleş
melerden doğan çocuklar
nesepesiz kabul edilmiştir. Geçmiş
te dini esaslara göre yapı
lan
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evlenme akdinin uygulanan islâmi evlenme usulünden vatandaş
lar bir
anda vazgeçememişler, çeşitli sebeplerle eski hukuk hükümlerine
göre birleşmeler devam etmiştir. Bu durum ise kanun önünde evlilik
yok sayı
ldı
ğı
ndan, kadı
nı
n evlilikten doğan hakları
ndan mahrum
kalması
na, çocukları
n nesepsiz ve bunun sonucunda miras, gibi kimi
haklardan mahrum olmaları
na yol açmı
ştı
r.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme, devletin bir dine mensup
olanlarla olmayanlara eş
it davranması gerektiğini, Türk Ceza
Yasası
’nı
n bir dini olmayan kadı
n ve erkeğin araları
nda nikâh akdi
olmaksı
zı
n birlikteliklerini suç saymadı
ğıhalde dini inancıgereği dini
merasim yapan kadı
n ve erkeğin eylemini suç saydı
ğı
nıbunun eş
itlik
ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turduğu gibi adalet anlayı
ş
ı ile de
bağdaş
madı
ğı
nıAnayasa’nı
n 24. maddesine göre dini ayin ve
törenlerin serbest olduğunu ve dini nikah yapmanı
n 14. maddedeki
sı
nı
rlamaya da girmeyeceğini belirterek kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 10.,
12. ve 24. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
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 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” 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, birbirleriyle
aynıdurumda olanlara ayr ıkuralları
n uygulanmasıve ayrı
calı
klıkişi
ve toplulukları
n 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.
Ceza hukukunda aynıtür suçlara benzer nitelikte ve ağı
rlı
kta
cezalar verilmesi eşitlik anlayı
şı
nı
n gereğidir. Ancak, suç ve ceza
arası
ndaki dengenin suçun toplum hayatı
nda yarattı
ğıetkiye ve
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toplumsal yapı
ya göre belirlemesi ve adalete uygun olmasıgerekir.
Kuş
kusuz yasakoyucu, suç ve cezalar hakkı
nda kural koyarken
Anayasa ve ceza hukukunun evrensel ilkeleriyle bağlı
dı
r.
1926 yı
lı
nda kabul edilen Türk Medeni Kanunu’nun amacı
,
kabul edilen resmî nikâh müessesesi ile kadı
nı
n sosyal konumunu
güçlendirmek, aileyi, ana ve çocuklarıkorumaktı
r. Dini nikâha dayalı
evlenmelerin, kadı
n ve çocuklar yönünden doğurduğu sakı
ncalar
gözetilerek resmî nikâh yapı
lmadan dini tören yapı
lması
nı
n ceza
yaptı
rı
mı
na bağlanması
nı
n kamu düzenini ve kamu yararı
nısağlama
amacı
na yönelik olduğu tartı
ş
ması
zdı
r.
Araları
nda resmî nikâh bağıolmaksı
zı
n bir arada yaş
ayanlarla
evlenme istek ve iradesiyle dini nikâh yaptı
ranlar aynıhukuksal
konumda değillerdir.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rıdeğildir.
Hukuk devleti olmanı
n temel koş
ulu devletin tüm işlem ve
eylemlerinin hukuk kuralları
na uygun olması
dı
r. Hukuk devleti; insan
hakları
na saygıgösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren,
her eylem ve işlemi hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk
düzeni kurup bunu geliş
tirerek sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve
tutumlardan kaçı
nan, hukuku tüm devlet organları
na egemen kı
lan,
Anayasa ve hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayan yargı
denetimine açı
k yasaları
n üstünde yasakoyucunun da bozamayacağı
temel hukuk ilkeleri ve Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan
devlettir.
Kanunkoyucu kamu düzeninin korunması amacı
yla ceza
hukuku alanı
nda düzenleme yaparken, Anayasa’nı
n temel ilkelerine
ve ceza hukukunun ana kuralları
na bağlıkalmak şartı
yla toplumda
hangi eylemlerin suç sayı
lacağıveya sayı
lmayacağıve suç sayı
lan
eylemlerin hangi tür ve ölçüde cezai yaptı
rı
ma bağlanacağı
konusunda takdir yetkisine sahiptir.
Medeni Kanun, Türkiye Cumhuriyeti’nin modern, çağdaşve lâik
hukuk sistemine geçişinin temel yapı taş
ları
ndan birini
oluş
turmaktadı
r. Medeni Kanun’un özellikle resmî nikâh akdine iliş
kin
hükümlerinin gerektiği ş
ekilde uygulanması
nı
n Türk toplum ve aile
hayatıaçı
sı
ndan taşı
dı
ğıönem ve bu hükümlere uyulmadan dini
nikâha dayalıolarak oluş
turulan birlikteliklerin özellikle kadı
n ve
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çocuklar yönünden doğuracağı olumsuzluklar dikkate alı
narak
Anayasa’nı
n 174. maddesiyle resmî nikâh kurumu özel olarak
korumaya alı
nmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 41. maddesinde de, ailenin Türk toplumunun
temeli olduğu ve Devletin, ailenin huzur ve refahıile özellikle ananı
n
ve çocukları
n korunması
nı... sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı
ve teşkilatıkuracağıbelirtilerek, ailenin ve özellikle ananı
n ve
çocukları
n korunmasıdevlete bir görev olarak verilmiştir. Devletin, bu
görevi de gözetildiğinde dini nikâha dayalıfiili birleşmelerin aile,
toplum ve kamu düzenini bozucu sonuçları
nıortadan kaldı
rabilmek
için resmî nikâhtan önce dini nikâh kı
ydı
rı
lması
nı
n suç sayı
lı
p
cezalandı
rması
nda, hukuk devleti ilkesine ve ceza hukukunun genel
ilkelerine aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
nda “Laiklik ilkesinin gereği kutsal din
duyguları
nı
n,
Devlet
iş
lerine
ve
politikaya
kesinlikle
karı
ştı
rı
lamayacağı
”, 14. maddesinde “Anayasa’da yer alan hak ve
hürriyetlerden hiçbirinin dil, ı
rk, din ve mezhep ayrı
mıyaratmak
amacı
yla kullanı
lamayacağı24. maddesinde de “kimsenin dini inanç
ve kanaatlerini açı
klamaya zorlanamayacağı
, dini inanç ve
kanaatlerinden dolayı kı
nanamayacağı ve suçlanamayacağı
belirtilmiştir. Anayasa’nı
n 24. maddesinin son fı
krası
nda ise “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” denilerek bir bakı
ma laiklik ilkesi açı
klanarak bu
ilkenin din ve Devlet iş
lerinin birbirinden ayrıtutulmasıbiçimindeki
klasik tanı
mıvurgulanmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n bu kuralları
nda belirtilen lâiklik, inanç özgürlüğüne
saygı
dan kaynaklanan ve dini bu özgürlüğün enginliğine bı
rakan bir
kavram olduğundan din düşmanlı
ğıdinsizlik ya da din karş
ı
tlı
ğıolarak
algı
lanamaz. Devletin farklıinançlardaki kiş
ilere aynıyakı
nlı
kta ya da
uzaklı
kta olmasıbunlar arası
nda hiç bir ayı
rı
m yapmamasılâiklik
ilkesinin gereğidir.
Dini nikâhı
n, Medenî Kanun’da öngörülen evlenme akdinden
önce yapı
lması
nı
n yasaklanmasıbu akidden sonra yapı
lması
nı
engellemediğinden lâiklik ilkesine aykı
rıdeğildir.
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Açı
klanan nedenlerle kural Anayasa’nı
n 2., 10., 12., 13. ve 24.
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
stemin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı“Türk Ceza Kanunu”nun 237.
maddesinin dördüncü fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve
itirazı
n REDDİ
NE, 24.11.1999 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
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
Mustafa YAKUPOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK
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Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/46
: 2000/25
: 20.9.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Küçükçekmece İ
cra Tetkik
Mercii
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 9.6.1932 günlü, 2004 sayı
lı“İ
cra ve İ
flâs
Kanunu”nun 82. maddesinin birinci bendi ile 3.4.1930 günlü, 1580
sayı
lı “Belediye Kanunu”nun 19. maddesinin yedinci bendinin
Anayasa’nı
n 35. ve 138. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
AlacaklıŞirket tarafı
ndan yapı
lan ilâmlıicra takibinde borçlu
Belediyece, banka hesapları
ndaki paraları
n kamuya tahsisli olduğu
ileri sürülerek haczin kaldı
rı
lmasıistemine iliş
kin davada, İ
cra ve İ
flâs
Kanunu’nun 82. maddesinin birinci bendi ile Belediye Kanunu’nun 19.
maddesinin yedinci bendinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan
Mahkeme iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Alacaklı
, Borçlu idarenin T. Emlak Bankasışubelerinde bulunan
hesaplarıiçin örnek 59 birinci haciz ihbarnamesi ilgili banka şubesine
tebliğ edilmiştir. Banka, mevduatı
n Kamu hizmetlerine tahsisli
olduğunu bildirmiş, borçlu vekili de aynıiddiayıileri sürmüştür,
İ
cra Müdürü, 08.11.1999 tarihli kararıile paranı
n yatı
ştarihi
itibariyle Kamu hizmetlerine ayrı
lmadı
ğı
nıbelirterek borçlu vekilinin
istemini red etmiştir.
Borçlu vekili, aynıgün icra müdürünün işlemini ş
ikayet ederek
haczin kaldı
rı
lması
nıistemiştir,
Borçlu vekilinin ibraz ettiği Bütçe kararnameleri ve Encümen
kararları
ndan usulüne uygun olarak Kamuya tahsis kararıolduğu
görülmüş
tür,
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Bu durumda borçlu vekilinin istemi İ
İ
K’nun 82. maddesinin 1.
bendine ve 1580 S.Y'nı
n 19. mad. 7. bendine göre çözülecektir.
Yüksek Yargı
tay 12. H. D. yerleş
mişkararları
nda, belediyelerce
usulüne uygun olarak alı
nan Kamuya tahsis kararları
nı
n idari yargı
tarafı
ndan iptal edilmedikçe haczedilemeyeceğini karara bağlamı
ştı
r.
İ
ptali istenen İ
İ
K’nun madde 82. bendinin gerekçesi “...Devlet
malları
nı
n haczedilemeyeceğine dair konulmuşolan hüküm, kamu
hizmetlerinin düzenli ve arası
z bir tarzda yürütülmesini sağlamak
maksadı
nıgüder... Devletin kendisine ait olan borcu ödemesi lüzumu
Devlet Kamu kişiliğinin itibar ve haysiyeti icabı
nda bulunmakla,
Devletten alacaklı bulunan kişilerin kovuş
turma yolları
na
başvurmaları
na lüzum ve ihtiyaç bulunmayacağı aşikardı
r”
şeklindedir.
Görüldüğü gibi Yasanı
n gerekçesi, devletin (ve diğer kamu tüzel
kişilerinin) borçları
nıicra takibi olmaksı
zı
n ödeyeceği karinesidir.

Ancak belediyeler, iptali istenen maddelerdeki bu yetkilerini
sürekli olarak alacakları
nıödememek için kullanmı
ş
lardı
r. Örneğin
Yargı
çlı
ğı
mı
zdaki defterlerin
incelenmesinden Küçükçekmece
Belediyesi, 13.8.1999 ve 2.9.1999 tarihleri arası
nda yine bir Kamu
Kurumu olan SSK Genel Müdürlüğü aleyhine 6 dosyada
haczedilmezlik iddiası
nda bulunmuş, Avcı
lar Belediyesi ise 30.07.l999
tarihinde özel kişiler aleyhine bir dosyada aynıiddiada bulunmuş
olup, Belediyelerin bu talepleri Yargı
çlı
ğı
mı
zca İ
İ
K 82. madde b. 1’e
göre uygun bulunmuş
tur.
Günümüzün enflasyonist ortamı
nda Belediyelerin bu tavrıalacaklı
ları
nızor duruma düş
ürdüğü gibi tüm mal varlı
kları
nıkamu
yararı
na tahsis etmeleri de Anayasamı
zı
n 35. maddesinde gösterilen
mülkiyet hakkı
nıkullanı
lamaz duruma getirmektedir. Her ne kadar,
Anayasamı
zı
n 35. mad. 2. fı
krasıbu hakları
n kamu yararıamacıile
sı
nı
rlanabileceğini belirtmişise de; Belediyeler tüm mal varlı
kları
nı
n
Kamu yararı
na tahsis ederek borçları
na göre çok küçük miktardaki
paraları
na tahsis kararıkoymayarak mülkiyeti sı
nı
rlamak yerine o
borçları
yla ilgili mülkiyet hakkı
nıortadan kaldı
rmaktadı
rlar.
Bu durumda İ
İ
K'nun 82. madde l . bendi ile 1580 sayı
lıyasanı
n
19. maddesinin 7. bendi Anayasamı
zı
n 35. maddesinin 1. ve 2.
fı
kraları
na aykı
rı
dı
r.
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Diğer taraftan henüz kesinleşmemişolması
na rağmen takibin
esası
nımahkeme ilâmıteş
kil etmektedir (İ
lâm kesinleş
se dahi
belediye aynıiddialarıileri sürecektir). Anayasamı
zı
n 138. madde 4.
fı
kra uyarı
nca yasama, yürütme ve idare, mahkeme kararları
nıhiçbir
surette değiş
tiremeyeceği gibi yerine getirilmesini de geciktiremez.
Bir idari birim (yerel yönetim) olan belediyeler, İ
İ
K 82. maddesi l.
bentte ve kendi özel yasaları
na dayanarak aleyhlerine olan Mahkeme
ilâmları
nıgeciktirmek bir yana yerine getirilmesini engellemektedirler.
Sonuç olarak, yukarı
da arz edildiği gibi İ
İ
K’nun 82, maddesi ve
1580 sayı
lıYasa’nı
n 19. madde 7. bendi bu günkü yazı
lı
şşekli ile
idareye aleyhlerine olan mahkeme kararları
nıgeciktirmek ve yerine
getirmeme olanağıvermektedir.
Ayrı
ca idare aleyhine kesinleşen icra takiplerinde de alacağı
n
infazıgecikmekte veya hiç infaz edilememektedir. Bu durumda
sözkonusu alacak yönünden alacakla ilgili mülkiyet hakk ıtamamen
ortadan kalkmaktadı
r.
Günümüzün enflasyonist ortamı
nda Borçlar Yasası
nda belirtilen
%50 faiz veya ticari anlaş
mazlı
kta uygulanan T.C. Merkez
Bankası
nca uygulanan % 80 reeskont faizi alacağı
n ödenmesinin
gecikmesi halinde alacak miktarı
nıeritmekte olup, bu alacak
üzerindeki mülkiyet hakkı
nıda yok etmektedir.
Kaldıki, Anayasamı
zı
n 35/2 maddesi, mülkiyet hakkı
nı
n yasa
ile sı
nı
rlandı
rı
labilir, ancak bu olayı
mı
zda sı
nı
rlamalar Yasa ile değil
Belediyelerin veya diğer Kamu tüzel kişilerinin yetkili organlarıile
yapı
lmakta olup bu durum da Anayasamı
zı
n 35/2 maddesine
aykı
rı
dı
r.
Yargı
çlı
ğı
mı
zı
n düşüncesine göre, İ
İ
K’nun 82/maddesinin 1. ve
1580 sayı
lıYasanı
n 19. mad. 7. bentleri Anayasamı
za aykı
rı
lı
kları
nı
n
giderilerek yüce T.B.M.M’ce Devlet, yerel yönetimler ve vatandaşları
n
çı
karlarıgözetilerek yeniden düzenlenmelidir.
Bu nedenlerle, 2004 sayı
lıİ
cra ve İ
flas Yasası
’nı
n 82.
maddesinin 1. bendi ile buna bağlıolarak 1580 sayı
lıBelediye
Yasası
’nı
n 19. maddesinin 7. bendi Anayasamı
zı
n 35. maddesinin 1.
ve 2. fı
kralarıile 138. maddesinin 4. fı
krası
na aykı
rıgörüldüğünden
iptallerine karar verilmesi Saygıile arz olunur.”
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III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
1- 2004 sayı
lıİ
cra ve İ
flâs Kanunu’nun “Haczi caiz olmayan
mallar ve haklar” başlı
klı82. maddesinin itiraz konusu birinci bendi
şöyledir:
“Madde 82- Aşağı
daki şeyler haczolunamaz :
1. Devlet malları
ile mahsus kanunları
nda haczi caiz olmadı
ğı
gösterilen
mallar,
...”
2- 1580 sayı
lıBelediye Kanunu’nun “Belediyelerin hakları
,
salâhiyet ve imtiyazları
” başlı
klı 19. maddesinin iptali istenilen 7.
bendi şöyledir:
“Madde 19 - Belediyelerin hakları
, salâhiyetleri ve imtiyazları
şunlardı
r:
...
7- Belediye daire ve ş
ubeleri, bahçeleri, umuma ait akar
olmı
yan açı
k ve kapalımahalleri emlâk vergisinden müstesna olmak,
belediye vergi ve resimleri ile hidematıâmmeye muhtas ve akar
olmayan emval ve eş
yasıüzerine haciz konulmamak;”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışöyledir:
1- “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.”
2- “MADDE 138.- Hâkimler, görevlerinde bağı
msı
zdı
rlar;
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine
göre hüküm verirler.
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Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin
kullanı
lması
nda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez;
genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkı
nda Yasama Meclisinde yargı
yetkisinin kullanı
lmasıile ilgili soru sorulamaz, görüş
me yapı
lamaz
veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
Yasama ve yürütme organlarıile idare, mahkeme kararları
na
uymak zorundadı
r; bu organlar ve idare, mahkeme kararları
nıhiçbir
suretle değiş
tiremez ve bunları
n yerine getirilmesini geciktiremez.”
C- 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
çtüzüğünün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya
KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Mahir Can ILICAK ve Rüştü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 16.11.1999 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda: 2004 sayı
lıİ
cra ve İ
flâs Kanunu’nun 82. maddesinin
birinci bendinde yer alan “Devlet malları
” sözcüklerinin iptali istemiyle
daha önce yapı
lan baş
vurunun 21.10.1992 günlü, Esas:1992/13,
Karar:1992/50 sayı
lıkararla esastan incelenerek Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğıgerekçesiyle reddedildiği ve karar 30.6.1993 günlü, 21623
sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlandı
ğısaptanmakla;
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Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi’nin iş
in esası
na girerek verdiği red kararı
nı
n
Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan sonra on yı
l geçmedikçe aynı
kanun hükmünün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla tekrar başvuruda
bulunulamaz. “Devlet malları
” sözcüklerinin iptali için daha önce
yapı
lan bir baş
ka başvuru nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nce işin
esası
na girilerek verilen ret kararı
nı
n 30.6.1993 günlü Resmi
Gazete’de yayı
mlandı
ğıve bu tarihten itibaren on yı
llı
k süre
geçmeden aynı sözcüklerin iptali için başvuru yapı
ldı
ğı
anlaş
ı
ldı
ğı
ndan, bu başvurunun “Devlet malları
” sözcüklerini içeren
bölümünün Anayasa’nı
n 152. maddesiyle 2949 sayı
lıKanunun 28.
maddesinin son fı
krasıuyarı
nca reddine, 3.4.1930 günlü, 1580 sayı
lı
“Belediye Kanunu”nun 19. maddesinin yedinci bendine iliş
kin itirazı
n
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 kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıve bunları
n gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152 ve 2949 sayı
lı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak baş
vurular, itiraz
yoluna baş
vuran mahkemenin, bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme’nin iptalini istediği, 1580 sayı
lı
Belediye Kanunu’nun 19. maddesinin yedinci bendinde, “Belediye
daire ve ş
ubeleri, bahçeleri, umuma ait akar olmayan açı
k ve kapalı
mahalleri emlâk vergisinden müstesna olmak, belediye vergi ve
resimleri ile hidematıâmmeye muhtas ve akar olamı
yan emval ve
eşyasıüzerine haciz konulmamak” denilmektedir.
Bakı
lmakta olan davanı
n konusu, borçlu durumda olan
belediyenin aleyhine yapı
lan ilâmlıicra takibi sı
rası
nda banka
şubelerindeki kamuya tahsis kararıalı
nan hesapları
na konulan
haczin kaldı
rı
lmasıistemidir. Bu nedenle, 19. maddenin yedinci
bendine iliş
kin esas incelemenin “...hidematıâmmeye muhtas ve akar
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olmayan emval ve eşyası
...” ile sı
nı
rlıolarak yapı
lması
na karar
verilmiş
tir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme, Devletin borçları
nıicra takibi
olmaksı
zı
n ödemesi gerektiğini, belediyelerin itiraz konusu
kurallardaki yetkilerini sürekli olarak borçları
nı ödememek için
kullandı
kları
nı
, bu durumun alacaklı
larızor duruma düşürdüğünü,
Anayasa’nı
n 35. maddesinin ikinci fı
krası
nda mülkiyet hakkı
nı
n kamu
yararı amacı ile sı
nı
rlanabileceğinin belirtildiği, buna rağmen
belediyelerin tüm mal varlı
kları
nıkamu yararı
na tahsis ederek
mülkiyet hakkı
nısı
nı
rlamak yerine ortadan kaldı
rdı
ğı
nı
, Anayasa’nı
n
138. maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin
mahkeme kararları
na uyma zorunluluğu bulunması
na karşı
n icra
takibinin esası
nıoluş
turan mahkeme ilâmı
nı
n uygulanması
nı
n itiraz
konusu kurallarla engellendiğini ileri sürmüştür.
2004 sayı
lıİ
cra ve İ
flâs Kanunu’nun 82. maddesinin birinci
fı
krası
nda, Devlet
mallarıile mahsus kanunları
nda haczi caiz
olmadı
ğıgösterilen malları
n icra takiplerinde haczedilemeyeceği;
1580 sayı
lıBelediye Kanunu’nun 19. maddesinin yedinci fı
krası
nda
da, Belediye daire ve şubeleri, bahçeleri, umuma ait akar olmayan
açı
k ve kapalımahalleri emlâk vergisinden müstesna olmak, belediye
vergi ve resimleri ile hidematıâmmeye muhtas ve akar olmayan
emval ve eşyasıüzerine haciz konulamayacağıhükme bağlanmı
ştı
r.
Anayasa’nı
n 35. maddesinde, “Herkes, mülkiyet ve miras
hakları
na sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararıamacı
yla, kanunla
sı
nı
rlanabilir. Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lmasıtoplum yararı
na aykı
rı
olamaz.” kuralı
na yer verilmiş, temel hak ve özgürlüklerin sı
nı
rı
nı
gösteren 13. maddesinde ise, temel hak ve hürriyetlerin, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin,
Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu
yararı
nı
n, genel ahlâkı
n ve genel sağlı
ğı
n korunmasıamacıile ve
ayrı
ca Anayasanı
n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanı
n
sözüne
ve
ruhuna
uygun
olarak
kanunla
sı
nı
rlanabileceği, temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel
sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı
olamayacağıve öngörüldükleri amaç dı
ş
ı
nda kullanı
lamayacağı
, bu
maddede yer alan genel sı
nı
rlama sebeplerinin temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerli olduğu belirtilmiş
tir.
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İ
tiraz konusu kuralla, belediyelere ait hidematıâmmeye muhtas
ve akar olmayan emval ve eş
ya üzerine haciz konulamayacağı
belirtilerek mülkiyet hakkı
na sı
nı
rlama getirilmişise de, akarıolan
emval için haciz iş
lemi yapı
labilmesi imkânı
nı
n bulunması
, kişilerin bu
hakkı
nı
n tamamen ortadan kaldı
rı
lmadı
ğı
nıgöstermektedir.
1580 sayı
lıBelediye Kanunu’nun 1. maddesinde “Belediyeler,
beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müş
terek ve medenî
ihtiyaçları
nıtanzim ve tesviye ile mükellef hükmi şahsiyettir.”
denilmektedir. AynıYasa’nı
n 15. maddesi ile diğer maddelerinde
belirtilen Belediyeye ait hizmetler, toplumun genel ve ortak
gereksinimlerini karş
ı
lamak için kamu yararıgözetilerek yapı
lan,
devamlıve düzenli çalı
şmalardı
r.
Günümüzde kamu yararı
, toplum yararı
, ortak çı
kar, genel yarar
gibi birbirinin yerine kullanı
lan kavramlarla anlatı
lmak istenen, bireysel
çı
kardan farklıve onun üstünde ortak bir yarardı
r.
Belediyelerin, devamlı
lı
k gösteren hizmetlerinin görülmesine
ayrı
lmı
ş olan emval veya eş
yaları
n hacze konu olabilmesinin,
belediyelerin yerine getirmekle yükümlü bulunduklarıkamuya iliş
kin
hizmetlerin ifa vası
taları
nıortadan kaldı
rmak gibi arzu edilmeyen bir
netice doğuracağıkuşkusuzdur.
İ
tiraz konusu kuralla getirilen sı
nı
rlamada amaç toplum
yararı
nı
n üstün tutulması
dı
r. Bu sı
nı
rlama dı
şı
nda belediye aleyhine
her türlü icra takibinin yapı
labilmesi mümkündür. Bu nedenle,
engellenmeden söz edilemeyeceği gibi haklıbir neden olmaksı
zı
n
mahkeme kararları
nı
n yerine getirilmesinin geciktirilmesi olanağı
nı
n
borçlu idarenin iradesine bı
rakı
lmı
ş olduğu iddiasıda yerinde
değildir.
Belirtilen nedenlerle, itiraz konusu kurallar Anayasa’nı
n 13., 35.
ve 138. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir
Can ILICAK ve Rüş
tü SÖNMEZ bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
VI- SONUÇ
1- 9.6.1932 günlü, 2004 sayı
lı“İ
cra ve İ
flas Kanunu”nun 82.
maddesinin 1. bendinin “...mahsus kanunları
nda haczi caiz olmadı
ğı
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gösterilen mallar,” bölümünün Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve
itirazı
n REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
2- 3.4.1930 günlü, 1580 sayı
lı“Belediye Kanunu”nun 19.
maddesinin 7.
bendinin “...hidematıâmmeye muhtas ve akar
olmayan emval ve eşyası
...” bölümünün Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI,
Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ile Rüş
tü SÖNMEZ’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
20.9.2000 gününde karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/46
: 2000/25

1580 sayı
lıBelediye Kanunu’nun 19. maddesinin yedinci
bendinin, sı
nı
rlama kararıuyarı
nca incelenen belediyelerin “hidematı
âmmeye muhtas ve akar olmayan emval ve eşyası
” üzerine haciz
konulamayacağı
na ilişkin bölümüyle, belediyelerin kimi malları
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alacaklı
ları
na karşıkorumaya alı
nmı
ştı
r. Buna göre, belediyelerin
kamu hizmetine özgülenmemiş özel mülkleri ya da gelir getiren
taşı
nmazları olmadı
kça kiş
ilerin alacakları
na kavuş
ma olanağı
bulunmamaktadı
r.
Mülkiyet hakkı
nıdüzenleyen Anayasa’nı
n 35. maddesinin
gerekçesinde de belirtildiği gibi mülkiyet hakkıiçin öngörülen
anayasal güvence, yalnı
z menkul ve taşı
nmaz mallarıdeğil, para ile
değerlendirilebilen haklarıve mal varlı
ğı
nıda kapsamaktadı
r. Bu
nedenle, kişilerin alacak hakları
nı
n da 35. maddenin güvencesi
altı
nda olduğunda duraksamaya yer yoktur. Maddenin ikinci
fı
krası
nda bu hakkı
n ancak kamu yararı amacı
yla kanunla
sı
nı
rlandı
rı
labileceği vurgulanmı
ştemel hak ve hürriyetlerin tümü için
geçerli olduğu belirtilen genel sı
nı
rlama nedenlerinin düzenlendiği 13.
maddede de genel ve özel sı
nı
rlamaları
n demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykı
rıolamayacağıve öngörüldükleri amaç
dı
şı
nda kullanı
lamayacağıaçı
klanmı
ş
tı
r. Bir hak ve özgürlüğün
tümüyle kullanı
lamaz hale getirilmesi ise kuş
kusuz, sı
nı
rlamayıaşan
hakkıyok eden bir durumdur.
İ
tiraz konusu düzenlemeyle belediyelerin geliri olmayan tüm mal
varlı
kları
nı
n kamu hizmetine özgülenmesi ve gelir getiren malları
nı
n
da bulunmaması halinde kesinleşmiş yargı kararları
na karş
ı
n
alacaklı
ları
n
haciz
yoluyla
hakları
na
ulaşmaları tümüyle
engellenmektedir. Sı
nı
rlamanı
n ötesinde hakkıortadan kaldı
ran bu
durum, Anayasa’nı
n yalnı
z 35. ve 13. maddelerine değil, hak arama
özgürlüğüne ilişkin 36. maddesine de açı
k bir aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r.
İ
nsanı öne çı
karan çağdaş demokrasilerde, kamu yararı
gerekçesiyle de olsa kiş
i hakları
nıtümüyle kullanı
lamaz hale
getirebilecek düzenlemelere izin verilmemekte, bu konuda adil bir
denge kurulması
na özen gösterilmektedir.
Belediyelerin kamu hizmetine özgülenen menkul ve
gayrimenkullerinin korunması
ndaki kamusal yarar yadsı
namaz.
Ancak, bunun kişi hakları
nı tümüyle yok edebilecek düzeye
vardı
rı
lmasıda düşünülemez. Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen
demokratik hukuk devletinde yalnı
z hakkı
n ortadan kaldı
rı
lmasıdeğil
elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaştı
rı
lmasıda, kuralı
n Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğı
nı
n kabulü için yeterlidir. Bu bağlamda kimi durumlarda
kişilerin belediyelerden olan alacakları
nıtahsil etmelerini önemli
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ölçüde zorlaş
tı
ran kimi durumlarda da tümüyle engelleyen itiraz
konusu kural, Anayasa’nı
n 2., 13., 35. ve 36. maddelerine aykı
rı
dı
r.
Açı
klanan nedenlerle, başvurunun reddine iliş
kin çoğunluk
görüşüne katı
lmı
yoruz.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/10
: 2000/47
: 2.11.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 1. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 27.7.1967 günlü, 926 sayı
lı“Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu”na 4376 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesi ile
eklenen Ek Geçici Madde 73’de yer alan “...31.12.1984 tarihi ile...”
ibaresinin Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Hava Kuvvetleri Komutanlı
ğı
’nda Hv. Per. Kd. Bçvş. rütbesiyle
görev yaparken isteğiyle 5.3.1984 günü, 2. derecenin 5. kademesi
üzerinden emekliye ayrı
lan davacı
nı
n, emekli intibakı
nı
n 1. dereceye
yükseltilmesi istemini reddeden Emekli Sandı
ğıGenel Müdürlüğü
işlemine karşıaçtı
ğıdavada, 926 sayı
lıTürk SilâhlıKuvvetleri
Personel Kanunu’na 4376 sayı
lıYasa ile eklenen Ek Geçici Madde
73’de yer alan “...31.12.1984 tarihi ile” ibaresinin Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
savı
nıciddî bulan Mahkeme iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“3.7.1992 tarih ve 21273 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanarak
yürürlüğe giren 3815 sayı
lıKanunun 5. maddesi ile 926 sayı
lı
Kanuna eklenen ek 25. maddede; astsubaylardan Ek VIII sayı
lıAylı
k
Gösterge Tablosunda 2. derece için öngörülen üçüncü ve daha
sonraki kademeleri kazanı
lmı
şhak aylı
ğıolarak alanları
n, üçüncü
kademede en az bir yı
lı
nı tamamlamak veya daha sonraki
kademelerde bulunmak, son altıyı
llı
k sicil notu ortalamasıyüzde
doksan ve daha yukarı
sıolmak ve kademe ilerlemesi yapma
şartları
nıtaşı
mak kaydı
yla, bulunduklarıaylı
k gösterge tablosunda
1. dereceye yükseltilecekleri kurala bağlanmı
ş
; 2.8.1998 gün ve
23421 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe giren 4376
sayı
lıKanunun 7. maddesi ile 926 sayı
lıKanuna eklenen ek 73.
madde de ise; Türk SilahlıKuvvetlerinden 31.12.1984 tarihi ile
3.7.1992 tarihleri arası
nda emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü
aylı
ğı
na müstehak olarak ayrı
lan astsubaylar ile bunlardan dolayı
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kendilerine dul ve yetim aylı
ğıbağlananları
n emekli aylı
kları
, bu
Kanun’un ek 25. maddesinde öngörülen şartlarıhaiz olmak kaydı
yla,
aylı
k almakta olduklarıgösterge rakamı
ndan az olmamak üzere 1.
derecenin gösterge rakamları
na yükseltileceği, ancak bunlara
geçmişe yönelik aylı
k ve ikramiye farkıödenmeyeceği, kuralı
getirilerek yasada belirtilen koşullarıtaşı
masıhalinde 31.12.1984
tarihinden sonra emekli olanları
n da bulunduklarıaylı
k gösterge
tablosunda 1. dereceye yükseltilecekleri belirtilmiştir.
Bu durumda yasada öngörülen koşullarıtaşı
yan ve 31.12.1984
tarihinden önce emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylı
ğı
na
hak kazanan astsubaylar ve bunlardan dolayıkendilerine dul ve yetim
aylı
ğıbağlananlar ile 31.12.1984 tarihinden sonra emekli aylı
ğı
bağlananlar arası
nda farklı
lı
k meydana getirilmesi eş
itlik ilkesine
aykı
rıolduğundan, Mahkememizce Anayasa’ya aykı
rı
lı
k iddiasıciddi
bulunmuştur.
Açı
klanan nedenlerle Anayasa’nı
n 152. maddesi ve 2949 sayı
lı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
28. maddesi uyarı
nca Mahkememizce bakı
lmakta olan dava sebebiyle
uygulanacak olan 926 sayı
lı Kanun’un ek 73. maddesindeki
“...31.12.1984 tarihi ile...” ifadesinin Anayasa’nı
n eş
itlik ilkesine aykı
rı
bulunması nedeniyle Anayasa’ya aykı
rı olduğu kanaatine
ulaş
ı
ldı
ğı
ndan dava dilekçesi ve eklerinin onaylıörneği ile söz konusu
ibarenin iptali istemiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurulması
na 30.12.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
27.7.1967 günlü, 926 sayı
lı“Türk SilahlıKuvvetleri Personel
Kanunu”na 4376 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesi ile eklenen ve itiraz
konusu ibareyi de içeren Ek Geçici Madde 73 şöyledir:
“EK GEÇİ
Cİ MADDE 73.- Türk Silahlı Kuvvetlerinden
31.12.1984 tarihi ile 3.7.1992 tarihleri arası
nda emekli, adi malullük
veya vazife malullüğü aylı
ğı
na müstehak olarak ayrı
lan astsubaylar ile
bunlardan dolayıkendilerine dul ve yetim aylı
ğıbağlananları
n emekli
aylı
kları
, bu Kanunun ek 25 inci maddesinde öngörülen şartlarıhaiz
olmak kaydı
yla, aylı
k almakta olduklarıgösterge rakamı
ndan az
olmamak üzere 1 inci derecenin gösterge rakamları
na yükseltilir.
Ancak, bunlara geçmiş
e yönelik aylı
k ve ikramiye farkıödenmez.”
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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 Haşim
KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit
ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Mahir Can ILICAK,
Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 29.2.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
yasa kuralı
, dayanı
lan Anayasa kuralıve bunları
n gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Mahkeme başvuru kararı
nda özetle, 926 sayı
lı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu’na 3815 sayı
lıYasa ile eklenen ve
3.7.1992 günü yürürlüğe giren Ek 25. madde ile, VIII sayı
lıaylı
k
gösterge tablosunun 2. derecesinde yer alan astsubayları
n, sicil notu
ortalaması
na bağlı olarak 1. dereceye yükselmelerine olanak
tanı
ndı
ğı
nı
, aynış
ekilde 926 sayı
lı Kanun’a 29.7.1998 günlü 4376
sayı
lıYasa ile eklenen Ek Geçici 73. madde ile de 31.12.1984 tarihi
ile 3.7.1992 tarihleri arası
nda emekli olan astsubaylar ile bunları
n dul
ve yetimlerinin emekli aylı
kları
nı
n, Ek 25. maddedeki koş
ulları
n
varlı
ğı
na bağlıolarak 1. dereceye yükseltilmesinin öngörüldüğünü,
bu durumda, aynı konumda bulunmaları
na karşı
n 31.12.1984
tarihinden önce emekli olanlarla 31.12.1984 tarihinden sonra emekli
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olanlar arası
nda farklı
lı
k meydana getirilmesinin eş
itlik ilkesine
aykı
rı
lı
k oluş
turduğunu ileri sürerek kuralı
n iptalini istemiş
tir.
Subay ve astsubaylar ı
n özlük hakları
, askeri hizmetlerin niteliği
gözönüne alı
narak 27.7.1967 günlü ve 926 sayı
lıTürk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu’yla düzenlenmiş
tir. 926 sayı
lıKanun’a,
4376 sayı
lıYasa’nı
n 7. maddesi ile eklenen Ek Geçici 73. maddeyle,
31.12.1984 - 3.7.1992 tarihleri arası
nda emekli olan astsubaylar ile,
dul ve yetimlerinin emekli aylı
kları
nı
n, belli koşulları
n varlı
ğı
na bağlı
olarak
1. derecenin gösterge rakamları
na yükseltilmesi
öngörülmektedir.
657 sayı
lıKanun’un 243 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile
yeniden düzenlenen 37. maddesine göre, eğitim durumları
, hizmet
sı
nı
flarıve görev unvanlarıitibariyle en çok yükselebilecekleri
derecenin 4. kademesine gelen memurlara sicil notuna bağlıolarak,
kadro ş
artıaranmaksı
zı
n bir üst dereceye yükselme olanağıtanı
nmı
ş,
243 sayı
lıKHK’nin 57. maddesi uyarı
nca 31.12.1984 tarihinde
yürürlüğe giren bu kuralı
n, benzer durumda olan silahlıkuvvetler
mensubu astsubaylar yönünden
ortaya çı
kardı
ğı eşitsizliğin
giderilebilmesi için 3.7.1992’de yürürlüğe giren 17.6.1992 günlü,
3815 sayı
lıYasayla 926 sayı
lıTürk SilâhlıKuvvetleri Personel
Kanunu’na eklenen ek 25. maddeyle daha önce 1. dereceye
yükselmesi mümkün olmayan astsubayları
n da 657 sayı
lıKanun’un
37. maddesiyle tanı
nan hakka paralel olarak, 1. dereceye
yükselebilmeleri sağlanmı
ş
tı
r.
Ancak, 657 sayı
lıYasa’nı
n 37. maddesinin yürürlüğe girdiği
31.12.1984 ile 3815 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girdiği 3.7.1992 tarihleri
arası
nda
emekli
olan
astsubaylar
bu
olanaktan
yararlanamadı
kları
ndan aradaki farklı
lı
ğı
n giderilebilmesi için dava
konusu Ek Geçici 73. madde ile bu iki tarih arası
nda (31.12.1984 3.7.1992) 2. dereceden emekli olan ve Ek 25. maddedeki koş
ulları
taşı
yan astsubayları
n emekli aylı
kları
nı
n da 1. dereceye yükseltilmesi
öngörülmüştür. Böylece, 657 sayı
lıYasa’nı
n yeniden düzenlenen 37.
maddesinin yürürlüğe girdiği 31.12.1984 tarihi ile 3.7.1992 tarihi
arası
nda 926 sayı
lıYasa’ya göre emekli olan astsubaylarla, 657 sayı
lı
Yasa uyarı
nca emekli olanlar arası
ndaki farklı
lı
k giderilmiştir.
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.
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Hiçbir 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. Eşitlik ilkesinin amacı
, aynıdurumda bulunan kişilerin
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 kiş
iler 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.
Personel hukukunda, kamu görevinin gerektirdiği statüler
düzenlenirken özellikleri gereği kimi uygulamaları
n belli bir tarihten
başlatı
lmasıdoğal olduğundan eş
itlik karş
ı
laş
tı
rması
nı
n da bu tarih
esas alı
narak yapı
lmasıgerekir. Bu durumda, 31.12.1984 tarihinden
sonra emekli olanlar arası
nda ayı
rı
m yapı
lmadı
ğı
ndan eşitlik ilkesine
aykı
rı
lı
k yoktur.
Açı
klanan nedenlerle, itiraz konusu ibare, Anayasa’nı
n 10.
maddesine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
27.7.1967 günlü, 926 sayı
lı“Türk SilâhlıKuvvetleri Personel
Kanunu”nun 4376 sayı
lıYasa ile eklenen Ek Geçici 73. maddesinde
yer alan “...31.12.1984 tarihi ile...” ibaresinin Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI ile Ali HÜNER’in karş
ı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
2.11.2000 gününde karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/10
: 2000/47

Davacı
nı
n, astsubay baş
çavuş rütbesinde iken 5.3.1984
tarihinde 2. derecenin 5. kademesinden isteğiyle emekli olduğu,
2.3.1999 tarihinde T.C. Emekli Sandı
ğı
’na baş
vurarak 926 sayı
lı
Yasaya 4376 sayı
lıYasa ile eklenen ek geçici 73. maddesi uyarı
nca
1. dereceye intibakı
nı
n yapı
lması
nıistediği, hakkı
nda tesis edilen
olumsuz işlem üzerine açtı
ğıdavada ileri sürdüğü Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k savı
nı ciddi bulan Ankara 1. İ
dare Mahkemesi’nin,
31.12.1984 tarihinden önce emekli olan astsubaylar ile bu tarihten
sonra emekli olanlar arası
nda farklı
lı
k meydana geldiğinden eşitlik
ilkesine aykı
rıbulunan ek geçici 73. maddede yer alan “31.12.1984
tarihi ile” ibaresinin iptali istemiyle baş
vurduğu anlaş
ı
lmaktadı
r.
926 sayı
lıYasaya 4376 sayı
lıYasa ile eklenen ek geçici 73.
maddede, Türk SilahlıKuvvetlerinden 31.12.1984 ile 3.7.1992 tarihleri
arası
nda emekli, adi malullük
veya vazife malullüğü aylı
ğı
na
müstehak olarak ayrı
lan astsubayları
n ek 25. maddede öngörülen
şartlarıhaiz olmak kaydı
yla 1. derecenin gösterge rakamları
na
yükseltilecekleri kuralıyer almaktadı
r.
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Personel mevzuatı
nı
n esası
nıteş
kil eden 657 ve 926 sayı
lı
Yasalarda, yürürlüğe girdikleri tarihlerden itibaren zaman zaman ve
sı
k aralı
klarla, personelin ve uygulayı
cı
ları
n kolaylı
kla takip
edemeyecekleri türde çok büyük değiş
iklikler yapı
ldı
ğıbilinin bir
gerçektir. Bu bağlamda 926 sayı
lıTürk SilahlıKuvvetleri Personel
Kanunu’nun 137. maddesinde, subay ve astsubay, uzman çavuşve
uzman jandarma çavuşları
nı
n aylı
kları
nı
n, rütbe ve rütbedeki kademe
esası
na göre tesbit edileceği, en düş
ük gösterge rakamı
nı
n 100 ve en
yükseğinin 1.000 olduğu, bu tavan ve taban rakamlarıarası
nda
personelin rütbe ve kı
demlerine ait gösterge rakamları
nı
n özel
kanunla tesbit edileceği belirtilmiş, ancak madde metninde yer alan
özel kanun, 1327 ve 1323 sayı
lıKanunları
n yürürlüğe girmesine
kadar çı
karı
lamamı
ş
tı
r. 926 sayı
lıTürk SilahlıKuvvetleri Personel
Kanunu’nda köklü değişiklikler yapan 31.7.1970 gün ve 1323 sayı
lı
Kanun’la 926 sayı
lıKanun’un 137. maddesi değiş
tirilerek Silahlı
Kuvvetler Personeli için gösterge tablolarıgetirilmiş
, astsubaylar
hakkı
ndaki gösterge tablosu da Ek-8 sayı
lıcetvelde gösterilerek,
astsubay
kı
demli
baş
çavuşları
n
en
fazla
4.
dereceye
yükselebilecekleri kabul edilmiş
tir. Daha sonra 3.7.1975 gün ve 1923
sayı
lı Kanun’la yapı
lan değişiklikle 926 sayı
lı Kanun’un 137.
maddesine ekli 8 sayı
lıcetvel değiş
tirilerek astsubay kı
demli
başçavuşlar 2. dereceye yükseltilmişlerdir.
Davacıda 5.3.1984 tarihinde 2. derecede iken emekli olmuştur.
29.11.1984 günlü, 243 sayı
lıKHK’nin 2. maddesi ile 657 sayı
lı
Kanun’un 37. maddesi yeniden düzenlenerek Devlet memurları
nı
n
azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylı
k
almaya hak kazanan ve son altıyı
llı
k sicil ortalamasıdoksan ve daha
yukarıolanlardan son sicil notu olumlu bulunanları
n kazanı
lmı
şhak
aylı
kları
, kadro şartıaranmaksı
zı
n bir üst dereceye yükseltilmiştir. Bu
yönde bir düzenleme, 926 sayı
lıYasa’da uzun süre yapı
lmamı
ş
,
17.6.1992 günlü, 3815 sayı
lıKanun’un 3. maddesiyle 926 sayı
lı
Kanun’un 137. maddesine ekli 8 sayı
lıcetvelde değiş
iklik yapı
larak
astsubay başçavuş
ları
n 1. dereceye yükselmeleri sağlanmı
ş, bu
Kanun’un 5. maddesiyle eklenen Ek-23,24 ve 25. maddelerinde,
astsubaylı
ktan subaylı
ğa geçenlerin, astsubay iken fakülte ve
yüksekokulu bitirenlerin ve ayrı
ca 2. derece için öngörülen 3. ve daha
sonraki kademelerden aylı
k alanları
n son altı yı
llı
k sicil notu
ortalamasıyüzde doksan olanları
n bulunduklarıaylı
k gösterge
tablosunda 1. dereceye yükselebilecekleri, aynı Kanun’un 6.
maddesiyle eklenen ek geçici 59. ve 60. maddelerinde de, Ek-23 ve
Ek-24. maddelerdeki şartlarıtaşı
yanlardan evvelce emekli olanları
n
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getirilen olanaktan yararlanacaklarıkabul edilmiş
, ancak Ek-25.
maddenin sadece görevde olanları kapsaması ve bunları
n
emekliliklerine de yansı
yacağı yönünde ek geçici 59. ve 60.
maddelerde olduğu gibi bir hüküm bulunmamasınedeniyle 137.
maddeye ekli 8 sayı
lıcetvele tabi olup daha önce 2. dereceden
emekli olan astsubaylar ile Ek-25. madde kapsamı
nda 1. dereceye
yükseltilmişolanlar arası
nda emeklilik aylı
k göstergeleri ve emekli
maaş
larıyönünden önemli ölçüde bir farklı
lı
k ortaya çı
kmı
ştı
r. Bu
farklıdurumun düzeltilmesi amacı
yla, 926 sayı
lıYasa’nı
n bazı
maddelerini değiştiren 4376 sayı
lıYasa çı
karı
lmı
ştı
r. Bu Yasa’nı
n 7.
maddesiyle eklenen ek geçici 73. maddesinde, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nden 31.12.1984 ile 3.7.1992 tarihleri arası
nda emekli
aylı
ğı
na müstehak olarak ayrı
lan astsubaylar ile bunlardan dolayı
kendilerine dul ve yetim aylı
ğıbağlananları
n emekli aylı
kları
nı
n, bu
Kanun’un ek 25. maddesinde öngörülen ş
artlarıhaiz olmak kaydı
yla
1. derecenin gösterge rakamları
na yükseltileceği kabul edilmiştir.
Böylece 31.12.1984 ile 3.7.1992 tarihleri arası
nda emekli olanlarla
3.7.1992 tarihinden sonra emekli olan astsubayları
n emekli
aylı
kları
nda eşitlik sağlanmı
ş
, 31.12.1984 tarihinden sonra emekli
olan tüm astsubay başçavuş
ları
n 1. dereceden emekli aylı
ğıalmaları
olanağıgetirilmiş iken 243 sayı
lıKHK’nin yürürlük tarihi olan
31.12.1984 tarihinden önce emekli olan astsubaylar bu haktan
yararlandı
rı
lmayarak farklıuygulamalar yaratı
larak Anayasa’nı
n 10.
maddesinde öngörülen eş
itlik ilkesi çiğnenmiş
tir. Aynırütbe ve
statüde bulunan astsubay baş
çavuş
lardan 31.12.1984 tarihinden
evvel emekli olanlarla bu tarihten sonra emekli olanlar farklıderece ve
kademeden emekli aylı
ğı alacaklardı
r.
Anayasa Mahkemesi
kararları
na göre, yasa önünde eşitlik ilkesi, hukuksal durumlarıaynı
olanları
n yasalar karşı
sı
nda aynıişleme bağlıtutulmaları
nıgerektirir.
Bu ilkeyle aynıhukuksal durumda bulunan kiş
ilerin ayrıkurallar
uygulanarak yasa karş
ı
sı
nda eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmı
ş
tı
r.
İ
tiraza konu edilen ek geçici 73. maddede yer alan “31.12.1984 tarihi
ile” ibaresi, aynıhukuksal durumda bulunan astsubay baş
çavuşlar
arası
nda eşitsizlik yarattı
ğı
ndan Anayasa’nı
n 10. maddesine ve
ayrı
ca sosyal hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmadı
ğı
ndan Anayasa’nı
n
2. maddesine de aykı
rı
lı
k oluş
turduğundan iptaline karar verilmesi
gerekirken, Anayasa’ya aykı
rıgörülmeyerek iptal isteminin reddine
karar verilmişolduğundan çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/26
: 2000/48
: 16.11.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pazaryeri Sulh Hukuk
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı
“Gayrimenkul Kiraları Hakkı
nda Kanun”a 4531 sayı
lıYasa’yla
eklenen Geçici 7. maddenin birinci fı
krası
nı
n ilk tümcesi ile dördüncü
fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 10. ve 48. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.
I- OLAY
Kira tespiti istemiyle açı
lan davada 18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı
Yasa’ya 4531 sayı
lıYasa ile eklenen Geçici 7. maddenin birinci
fı
krası
nı
n ilk tümcesi ile dördüncü fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
savı
nıciddi bulan Mahkeme iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Şimdiye kadarki yargıuygulamaları
nda kira bedeli tespit
edilirken kiralanan yerin mevcut durumu, konumu, emsal
taşı
nmazları
n kira bedelleri, kiracı
nı
n kaç yı
ldan beri orada oturduğu,
yı
llı
k enflasyon artı
ş
ı gibi kı
staslara bakı
lmakta iken 4531 sayı
lı
Kanunla getirilen düzenleme ile bundan vazgeçilmiş, belli oranda
arttı
rı
m yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme sosyal devlet
olma özelliği ile kiş
iler arası
nda serbest ş
ekilde sözleş
me yapma
hürriyetine aykı
rı
dı
r. Her ne kadar ilgili Kanun’un kabul ediliş
gerekçesi olarak ülkemizde süregiden yüksek enflasyon oranı
nıaşağı
çekmek olarak gösterilmişise de; bunun sağlı
klıyolu kanunlarla fiyat
artı
şoranıbelirlemek bu ş
ekilde kiş
ilerin hakları
nıve beklentilerini yok
etmek şeklinde değil, ekonominin gereklerine göre düzenleme
yapmak olmalı
dı
r. Kanunla fiyatlarda artı
şoranıbelirlemek sosyalist
devlet düzenlerinde görülebilecek bir durumdur.
4531 sayı
lıKanunla getirilen düzenleme ile daha önceki yı
llara
göre düşük kalan kira bedelleri hak ettiği miktara getirilemeyecektir.
2000 ve 2001 yı
lları
nda enflasyon düzeyinin beklenenden oldukça
190

yüksek çı
kması durumunda kiralara yapı
lacak % 25 ve % 10
oranı
ndaki artı
şev sahiplerini sözleş
meye katlanamayacak derecede
mağdur edecektir. Ayrı
ca daha önce yapı
lan kira sözleşmelerinde
tarafları
n serbest ş
ekilde belirledikleri gelecek yı
la ait kira artı
ş
oranlarıda geçersiz olacak, böylelikle sözleşme yapma hürriyeti de
ihlal edilecektir. 6570 sayı
lıKanunla zaten korunmakta olan kiracı
lar
ev sahiplerine karş
ıbir kat daha koruma altı
na alı
narak kanun
önünde eş
iklik ve hiç bir
zümre veya sı
nı
fa ayrı
calı
k
tanı
namayacağı
na dair Anayasa ilkeleri de ihlal edilmektedir.
Sonuç: Yukarı
da açı
klanan gerekçelerle davacı
nı
n 4531 sayı
lı
Kanun’un Anayasa’ya aykı
rıiddiasımahkememizce de uygun ve ciddi
bulunduğundan Anayasa’nı
n 151/1. maddesi gereğince Anayasa
Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davanı
n geri
bı
rakı
lması
na,
Dava dosyası
nı
n T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı
’na
gönderilmesine karar verilmiş
tir.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
6570 sayı
lı“Gayrimenkul KiralarıHakkı
nda Kanun”a 4531 sayı
lı
Yasa ile eklenen ve itiraz konusu kurallarıda içeren Geçici 7. madde
şöyledir :
“GEÇİ
CİMADDE 7.- Sözleş
melerde kararlaştı
rı
lan kira paraları
2000 yı
lı
nda yı
llı
k % 25, 2001 yı
lı
nda ise yı
llı
k % 10 oranı
nda
artı
rı
labilir. Ancak, taş
ı
nmazı
n bulunduğu bölgede rayiç kira
parası
ndaki artı
şbu oranları
n altı
nda ise bu oranlar uygulanmaz.
Kira parası
nı
n yabancıpara veya kı
ymetli madene endeksli
olarak belirlendiği sözleşmelerde ayrı
ca yı
llı
k artı
şuygulanmaz.
Kira parası
nı
n artı
ş sı
nı
rları
nı
n aşı
lmasıamacı
yla yeniden
sözleş
mesi yapı
lamaz.
Kira tespit davaları
nda da yukarı
daki sı
nı
rlamalara uyulur.”
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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 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.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralları
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.”
3- “MADDE 35.- Herkes, mülkiyet ve miras hakları
na sahiptir.
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Bu haklar, ancak kamu yararıamacı
yla , kanunla sı
nı
rlanabilir.
Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lmasıtoplum yararı
na aykı
rıolamaz.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün
8. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Rüş
tü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun
katı
lmaları
yla 6.6.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
Mustafa BUMİ
N ve Ali HÜNER’in karş
ı
oylarıve oyçokluğuyla,
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 kuralları
, aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan ve ilgili görülen
Anayasa kuralları
yla bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
A- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular,
itiraz yoluna baş
vuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r. Uygulanacak yasa kuralları
,
davanı
n değişik evrelerinde ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya
davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak
nitelikteki kurallardı
r.
Mahkemede bakı
lmakta olan davada, davacı2000 yı
lı
na ilişkin
kira bedelinin tespitini istediğinden iptali istenen Geçici 7. maddenin,
birinci fı
krası
nı
n ilk tümcesine ilişkin esas incelemenin “...2000 yı
lı
nda
yı
llı
k % 25...” ibaresi ile sı
nı
rlıyapı
lması
na oybirliğiyle, dördüncü
fı
krası
nda, Yasa’nı
n
uygulanması
yla ilgili genel kural içermesi
nedeniyle sı
nı
rlama yapı
lması
na gerek olmadı
ğı
na, 16.11.2000
gününde Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI ile Ali
HÜNER’in karş
ı
oylarıve oyçokluğuyla karar verilmiştir.
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B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, 4531 sayı
lıYasa ile kira paraları
nı
n arttı
rı
lması
na
ilişkin düzenlemenin, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaş
madı
ğı
nı
,
kira sözleşmelerinde tarafları
n gelecek yı
la ait kira artı
şları
nı
serbestçe belirleme olanağı
nısı
nı
rlandı
rdı
ğı
nı
, bunun taş
ı
nmaz
sahipleri aleyhine sonuçlar yarattı
ğı
nıbunun Anayasa’nı
n 10. ve 48.
maddelerine aykı
rıolduğunu ileri sürerek iptalini istemektedir.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre Anayasa
Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhususunda
ilgililer tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur
değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlıkalmak kaydı
yla başka
gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle, itiraz
konusu kural Anayasa’nı
n yalnı
z 10. ve 48. maddeleri yönünden
değil, ilgisi nedeniyle 2. ve 13. maddeler yönünden de incelenmiştir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde sözü edilen sosyal hukuk devleti,
insan hakları
na saygı
lı
, kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde
yaş
amaları
nıgüvence altı
na alan, kişi ile toplum arası
nda denge
kuran, çalı
ş
ma hayatı
nı
n kararlı
lı
k içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi
ve mali tedbirler alarak çalı
şanlarıkoruyan ve insanca yaş
amaları
nı
sağlayan, iş
sizliği önleyen, milli gelirin adalete uygun biçimde
dağı
tı
lmasıiçin gereken önlemleri alan, güçsüzleri güçlüler karş
ı
sı
nda
koruyarak sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi kuran devlettir.
Çağdaşdevlet anlayı
şı
, sosyal hukuk devletinin tüm kurumları
yla
Anayasa’nı
n özüne ve ruhuna uygun biçimde kurulması
nı ve
işlemesini gerekli kı
lar. Sosyal hukuk devletinde kiş
inin korunması
,
toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanmasıyoluyla
olanaklı
dı
r.
Bu
bağlamda
sosyal
hukuk
devletinin
gerçekleş
tirilebilmesi için zaman zaman farklıekonomik ve sosyal
politikalar uygulamasıgerekebilir. Ancak, bunları
n sı
nı
rıkuşkusuz ki,
temel hukuk kurallarıve Anayasa’dı
r.
Konut ve işyeri darlı
ğıbulunan ülkelerde devletçe önlem
alı
nmadı
ğıtakdirde talebin fazlalı
ğınedeniyle kiraları
n aşı
rış
ekilde
yükseleceği, bu yükseliş
in tüketim maddelerinin fiyatlarıüzerinde etkili
olarak hayat pahalı
lı
ğı
na sebep olacağıaçı
ktı
r. Türkiye’de kiraları
n
tüketici fiyat endeksi içindeki oranı
nı
n yüksek olduğu, bunun hak ve
adaletin gerçekleşmesini engelleyen önemli faktörlerin başı
nda
geldiği bilinmektedir. Bu nedenlerle, taş
ı
nmaz mal kiraları
nı
n sürekli
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yükseliş
i ve içinde kira paraları
nı
n önemli etkisi olan fiyat artı
şları
nı
n
ekonomik ve dolayı
sı
yla sosyal yaşamıolumsuz yönde etkilemesi
karşı
sı
nda Devletin, sosyal huzurun sağlanması
, toplumsal barı
şve
kamu düzeninin korunması amacı
yla kiracı kiralayan ilişkilerini
düzenlemesi, böylece insanı
mı
zı hak ettiği yaş
am düzeyine
kavuşturması
, gelir dağı
lı
mı
nıdüzeltmesi ve yoksullukla mücadele
etmesi Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti
olmanı
n gereğidir.
Anayasa’nı
n 35. maddesinde, herkesin mülkiyet ve miras
hakları
na sahip olduğu, bu hakları
n kamu yararıamacı
yla, kanunla
sı
nı
rlandı
rı
labileceği ve toplum yararı
na aykı
rıkullanı
lamayacağıifade
edilmiş
tir.
Mülkiyet hakkıkiş
iye, baş
kası
nı
n hakkı
na zarar vermemek ve
yasaları
n koyduğu sı
nı
rlamalara uymak koş
uluyla sahibi olduğu ş
eyi
dilediği gibi kullanma, ürünlerinden yararlanma ve tasarruf olanağı
verir.
Çalı
ş
ma ve Sözleş
me Hürriyetini düzenleyen 48. maddenin
birinci fı
krası
nda herkesin dilediği alanda çalı
ş
ma ve sözleşme
özgürlüğüne sahip olduğu açı
kladı
ktan sonra ikinci fı
krası
nda “Devlet
özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara
uygun yürümesinin, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
ş
ması
nı
sağlayacak tedbirleri alı
r” denilerek Devlete bu konuda düzenleme
yapma yetkisi verilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 13. maddesinde belirtildiği biçimde, yasakoyucu
tarafı
ndan yapı
lan temel hak ve özgürlüklerle ilgili sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rıolmayacaklarıgibi
sı
nı
rlama ile öngörülen amaca elveriş
li ve ölçülü olmalı
dı
r.
Temel hak ve özgürlüklerin en genişölçüde sağlanı
p güvence
altı
na alı
ndı
ğı
, demokratik toplumlarda
kiş
ilerin sahip olduğu,
dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez temel hak ve özgürlüklerin
özüne dokunulamayacağı
, tümüyle ortadan kaldı
rı
lamayacağı
, ancak,
demokratik toplum düzeninin sürekliliği için toplumun ortak yarar ve
çı
karları
nı
n bireyin yarar ve çı
karları
nı
n üstünde tutulmasıgerektiği
durumlarda Anayasa’nı
n özüne ve ruhuna aykı
rıolmamak koşuluyla
sı
nı
rlama yapı
labileceği kabul edilmektedir.
İ
tiraz konusu Yasa’nı
n gerekçesinde de amacı
nı
n, ekonomi
kuralları
na göre hak ve nasafete uygun, makul bir kira parası
nı
n
195

saptanması
nda
kiracı
nı
n
durumu
ve
ekonomik
güçlerin
değerlendirilmesi, dengelenmesi, yanı
nda yargıiçtihatları
na rağmen
tüketici fiyat endeksinin üstünde seyreden kira paraları
ndaki artı
ş
ı
n
sı
nı
rlandı
rı
larak diğer fiyatları
n yükselmesinin önlenmesi olduğu
belirtilmiştir.
Bu durumda kira paraları
nı
n sürekli yükselişinin ekonomik ve
sosyal yaşamıolumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, kira artı
şları
nı
n,
temel ekonomik göstergelerin hedeflerine bağlıolarak geçici bir süre
için sı
nı
rlandı
rı
lması
nı
n kiracıkiralayan arası
nda bozulan ekonomik
dengenin yeniden sağlanmasıtoplumsal barı
ş ve kamu yararı
nı
gerçekleş
tirmek amacı
yla getirildiği anlaş
ı
lmaktadı
r.
Konut ve işyeri olarak çeşitli yönleriyle toplumu etkileyen
taşı
nmaz mal kirası
, özel hukuk yanı
nda kamu hukukunu da
ilgilendirmektedir. Taş
ı
nmaz mal darlı
ğı
nı
n, Devletçe önlem
alı
nmamasıdurumunda kiraları
n normalin üstünde artacağıaçı
ktı
r.
Kira olgusunun bu bakı
mdan toplumsal bir sorun olduğu kabul
edildiğinde Devletin kira konusunda kamu yararıamacı
yla kimi hak
ve özgürlükleri sı
nı
rlandı
rması
nda Anayasa’nı
n 2., 13., 35. ve 48.
maddelerine aykı
rı
lı
k yoktur. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Öte yandan kiracıile kiralayan farklıhukuksal konumda
oldukları
ndan bunlarıkarş
ı
laş
tı
rarak eşitlik ilkesinin zedelendiğini ileri
sürmek mümkün değildir. Bu nedenle, İ
ptali istenen hükmün
Anayasa’nı
n 10. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
Maddenin dördüncü fı
krası
nda kira tespit davaları
nda da birinci
fı
kradaki sı
nı
rlamalara uyulacağıkuralıgetirilmiş
tir. Birinci fı
kradaki
düzenlemeye koşut olan bu kural da aynıgerekçelerle Anayasa’ya
aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı“Gayrimenkul KiralarıHakkı
nda
Kanun”a 4531 sayı
lıYasa ile eklenen Geçici Madde 7’nin, birinci
fı
krası
nı
n ilk tümcesindeki “...2000 yı
lı
nda yı
llı
k % 25...” ibaresi ile
dördüncü fı
krası
nı
n,
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, Yalçı
n ACARGÜN ile Ertuğrul ERSOY’un karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA, 16.11.2000 gününde karar verildi.
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Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/26
: 2000/48

18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı"Gayrimenkul KiralarıHakkı
nda
Kanun’a", 16.2.2000 günlü, 4531 sayı
lıYasayla eklenen Geçici 7.
maddenin birinci fı
krası
nı
n,"Sözleş
melerde Kararlaş
tı
rı
lan kira paraları
2000 yı
lı
nda %25, 2001 yı
lı
nda ise yı
llı
k %10 oranı
nda artı
rı
labilir."
ş
eklindeki birinci tümcesi ile ayni maddenin, "Kira tespit davaları
nda da
yukarı
daki sı
nı
rlamalara uyulur."ş
eklindeki dördüncü fı
krası
nı
n iptal
isteminin reddine iliş
kin çoğunluk görüş
üne aş
ağ
ı
da açı
klanan gerekçelerle
katı
lmı
yoruz.
a- Bu gün ülkemizde, otuz, kı
rk yı
l önce uygulanan; Devletin
ekonomiye müdahalesini uygun bir model olarak yansı
tan, "Karma
ekonomi" ş
eklinde isimlendirilen sistem artı
k terk edilmiş
tir. Serbest
piyasa ekonomisi adıaltı
nda, fiyatları
n bu yöntemle, kuralları
na göre, arz
ve talep dengesi koş
ulları
nda oluş
acağıkabul edilmiş
tir. Bu nedenle,
kamu yararı
ndan bahisle kiraları
n sı
nı
rlandı
rı
lmasıtercihi, savunulan
ekonomik model ve mantı
kla çelişki oluş
turmaktadı
r.
b- Yasa, yapı
lmı
şve devam eden kira sözleş
mesinde, kira artı
ş
dönemi gelmiş
se, artı
ş oranları
nı iki yı
l için belirli oranlarda
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sı
nı
rlamaktadı
r. İ
lk kez kiraya verilecek olan taş
mazlar yönünden ise kira
bedelinin sı
nı
rlandı
rı
lması
yla ilgili bir düzenleme içermemektedir. Doğal
olarak bu durum, Yasa’nı
n getirdiğ
i iki yı
llı
k sı
nı
rlandı
rma hükmü karş
ı
sı
nda
taş
ı
nmaz mal sahiplerinin baş
langı
çta saptayı
p, isteyeceğ
i kira bedelini
yüksek tutmaları
na yol açacaktı
r.
Nitekim, Yasa’nı
n yürürlüğe girmesinden sonra yapı
lan yeni kira
sözleşmelerinde görülen, kira bedellerinin olağanüstü artı
şıbu sebepten
kaynaklanmaktadı
r.
c- Yasa, yabancıpara üzerinden yapı
lan kira sözleş
melerinde
sı
nı
rlandı
rma getirmemektedir. 20 Şubat 1999 tarihinden önce,
apartmanı
n bir dairesinin örneğin ABD doları
yla, aynınitelikteki diğer
dairesinin ise TL karş
ı
lı
ğıolarak kiraya verildiğ
ini varsayalı
m. Yasa’nı
n
yürürlüğe girdiği 20 Şubat 2000 tarihinde, dolar üzerinden kiraya verilen
dairenin Türk Lirasıüzerinden kiraya verilene nazaran daha fazla gelir
getirdiği görülecektir. Bu durum, Anayasalda yer alan eş
itlik ilkesi ile
açı
klanamaz.
d- Yasa, Devlet ve Kamu kurumlarıile, yerel yönetimlere ait
taş
ı
nmazlar içinde uygulanmaktadı
r. Bunun sonucu olarak, mükelleflerin
gayrimenkul irat vergisi matrahları
nda oluş
acak azalmalarda dikkate
alı
nı
rsa, Devlet ve Kamu kurumları
nda çok büyük vergi geliri kaybı
görülecektir.
Oysa, yakı
n geçmişte, örneğin 1994 yı
lı
nda, 4792 sayı
lıİ
ş
çi
Sigortaları Kurumu Yasası
’nda 3995 sayı
lı Yasayla yapı
lan
değiş
ikliğin 19. maddesinde görüldüğü gibi Devlet; Kurumun sahibi
bulunduğu taş
ı
nmazları
n kira bedellerinin her yı
l Devlet İ
statistik Enstitüsü
tüketici fiyat endekslerindeki artı
şoranı
ndan az olmamak üzere rayiç veya
emsal değerle belirlenmesini düzenleyerek önemli bir kamu kuruluş
unun kira
gelirlerinin düzeyini enflasyona karş
ı
korumak istemiş
tir.
e- Yasa’nı
n yürürlüğ
e girdiği 16.2.2000 tarihinden sonra bile Devletin
kendi ürettiği mal ve hizmetlere uyguladı
ğ
ıfiyat artı
ş
larıkarş
ı
sı
nda; kira
gelirlerine bir nevi narh uygulaması
, Yasa’nı
n enflasyonu indirme
amacı
nı
n inandı
rı
cı
lı
ğı
nı azaltmaktadı
r. Bir baş
ka ifadeyle gelirlerin
dağı
lı
ş
ı
nda, taş
ı
nmaz sahipleri zararı
na ve kiracı
lar yararı
na meydana
çı
kan bu durum haklarda ve yükümlülüklerde eş
itlik ilkesine aykı
rı
dı
r.
f- Yasa’nı
n 2000 yı
lı
nda, kira sözleşmelerine getirdiği %25
oranı
ndaki sı
nı
rlama ile sözleş
me özgürlüğü ve mülkiyet hakkı
nı
n
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ortadan kaldı
rı
lmadı
ğısadece kamu yararıamacı
yla sı
nı
rlandı
rı
ldı
ğı
,
bu durumun ise sosyal devlet ilkesine uygun olduğ
u ileri sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 48. maddesiyle düzenlenen sözleş
me özgürlüğü
temel hak ve özgürlüklerdendir. Bu kural Anayasa’nı
n Sosyal ve Ekonomik
Haklar ve Ödevler bölümünde yer almı
ş
tı
r. Bu maddede de düzenlenen
özel teş
ebbüs özgürlüğü hem gerçek kişilere tek tek ve toplu olarak hem
de tüzel kiş
ilere tanı
nmı
ş
tı
r. Anayasa’nı
n 35. maddesinde ise herkesin
mülkiyet ve miras hakları
na sahip olduğu kabul edilmiş
tir. Buna rağmen
anı
lan yasa ile eklenen Geçici 7. maddenin getirdiği %25 oranı
ndaki
sı
nı
rlamanı
n sadece taş
ı
nmaz sahipleri zararı
na, kiracı
lar yararı
na olduğu
için kamu yararı
na yönelik bir sı
nı
rlandı
rma olduğu kabul edilemez. Yasa,
sözleş
me özgürlüğ
üne aykı
rı
bir düzenleme içermektedir.
Açı
klanan nedenlerle, davanı
n iptali gerekeceği kanı
sı
yla aksi yönde
oluş
an çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.
Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ertuğrul ERSOY
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/77
: 2000/49
: 21.11.2000

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Mersin 1. Sulh Hukuk
Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı
“Gayrimenkul Kiraları Hakkı
nda Kanun”a 4531 sayı
lıYasa’yla
eklenen Geçici 7. maddenin Anayasa’nı
n 2., 10.,11., 13. ve 35.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Kira tesbiti istemiyle açı
lan davada 18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı
Yasa’ya 4531 sayı
lıYasa ile eklenen Geçici 7. maddenin Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğısavı
nıciddi bulan Mahkeme iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“1- Anayasa’nı
n 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, toplum
huzuru, milli dayanı
ş
ma, adalet anlayı
şıiçinde bir hukuk devletidir.
Hukuk Devletinde hukukun üstünlüğü, toplum huzuru, milli
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıön plana çı
kar.
İ
tiraz konusu düzenleme ile uygulama yapı
ldı
ğı
nda; Hukuka
uygun ve adaletli bir sonuç elde etme olanağıolamı
yacağı
, mülk
sahibi ile kiracıarası
nda sosyal barı
şı
n bozulma olası
lı
ğı
nı
n yüksek
olduğu, bu kesimler arası
nda sorunlar daha da kronikleşecektir.
Kamu vicdanı
nda rahatsı
zlı
k yaratı
lacağı
, milli dayanı
şma belkide bu
uygulamadan payı
na düşeni alabilecektir. Bu nedenle itiraz konusu
düzenlemenin Anayasa’nı
n Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Hukuk Devleti
olduğu ilkesine aykı
rıolduğu kanaatı
na varı
lmı
ştı
r.
2- Anayasamı
zı
n 10. maddesinde, herkes dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
it olduğu vurgulanmı
ştı
r.
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Anayasa Mahkemesi’nin yerleş
miş kararları
na göre yasa
önünde eşitlik herkesin her yönden aynıkurallara bağlıolacağı
anlamı
na gelmez.
Eş
itlik ilkesi birbirinin aynıdurumda olanlara ayrıkuralları
n
uygulanması
nıveya uygulanan aynıkurallar sonucu farklısonuçlar
yaratı
lması
nıyasaklar. Varsayalı
m ki; aynıve benzer iki taşı
nmazdan
biri 10 yı
l önce kiraya verilmişolsun, diğeri son bir yı
l içinde kiraya
verilmişolsun, ilki zamanı
nda çok ucuz kiralandı
ğı
ndan 2000 yı
lı
içerisinde tavan yı
llı
k olarak 900.000.000.-TL.yızor bulmakta, ikincisi
ile ekonomik istikrarı
n, enflasyonun, makro planla denetim içerisindeki
bir dönemde kiraya 3.000.000.000.-liraya (üçmilyar) verildiğinden
düzenleme getirilen 4531 sayı
lıyasa ilk taş
ı
nmaz malik aleyhine
durum yaratmı
şolmaktadı
r. Zira düzenlemenin getirmişolduğu %25
artı
şbelki son bir yı
l içerisinde kiraya verilen mal sahiplerini biraz
tatmin etmişolabilir, ancak 10 sene önce kiraya verilen %25 artı
rı
m
mülk sahiplerini hiç bir zaman tatmin etmiyeceği her türlü izahdan
varesdedir. Başka bir söyleyiş
le eski kiraya verilen gayrimenkuller
hiçbir zaman emsallerini aylı
k ya da yı
llı
k kira bedeli açı
sı
ndan aynı
düzeye gelmeleri mümkün görülmemektedir. Bu durumda eşitsizlik
bariz olarak ortaya çı
kmaktadı
r. Bu durum sosyal barı
ş
ızedelemekte,
kiralayan-kiracıiliş
kilerini zaafa uğratmakta, en önemlisi toplumda
adalet duygusunu zedelemektedir. Uygulanan aynıkurallar sonucu
aynıemsal taş
ı
nmazlar yönünden farklı sonuçlar (Kira bedeli
yönünden) yaratı
lmakta, dolayı
sıile itiraz konusu düzenlemenin
Anayasa’nı
n 10’uncu maddesine aykı
rıolduğu kaanatı
na varı
lmı
ştı
r.
3- Anayasamı
zı
n 11. maddesinde yasaları
n Anayasa’ya aykı
rı
olamı
yacağıöngörülmüş
tür. Yukarı
da açı
klanan ve aşağı
da yazı
lan
sebeplerden dolayıiptali istenen düzenlemenin Anayasa’nı
n ruhuna
aykı
rıolduğu kanaatı
na varı
lmı
ştı
r.
4- Anayasa’nı
n 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin
Anayasa’nı
n özüne ve ruhuna uygun olarak kanunlarla
sı
nı
rlanabileceği, temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel
sı
nı
rlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı
olamı
yacağıkural olarak düzenlenmiş
tir.
Kiralayan ve kiracıarası
ndaki iliş
ki tamamen özel hukuk sahası
içerisinde kalan münasebetlerdir. Demokratik toplum düzeninde
herkesin özgürce sözleş
me hakkımevcuttur. Mülkiyet hakkı
nı
n da
toplum zararı
na kullanı
lamı
yacağıda bir vakadı
r. Hukuk Devletinde
Devlet her iki tarafı
n hak dengesini korumak zorundadı
r. 4531 sayı
lı
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Yasa’da öngörülen oranlar kiraları
n dondurulması anlamı
na
gelmektedir. Ülkemizde ekonomik istikrar henüz tam eksenine
oturmamı
ş
tı
r. Enflasyon %40’ları
n üzerindedir, ekonomik belirsizlik
devam etmektedir, bu ş
artlarda gayrimenkule yatı
rı
m yapmı
şolan
mülk sahipleri aleyhine ş
artlar oluş
makta, tabi ki kiracıolan kesiminde
büyük bir mali sı
kı
ntıiçerisinde olduğu kuşkusuzdur. Herkes kendi
penceresinde geçerli geçersiz koşullar ve ş
artlar ileri sürebilirler, ast
olan Hukuk Devletinde yararlar dengesini dengelemektedir. Bu
özgürce her iki yanı
n yapacaklarısözleş
melerden geçer.
İ
tiraza uğrayan yasal düzenleme kiralara sı
nı
rlamalar
getirdiğinden demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rı
bulunduğu kanaatı
na varı
lmı
ş
tı
r.
5- Anayasa’nı
n 35. maddesinde mülkiyet hakkı
nı
n kamu yararı
amacıile kanunla sı
nı
rlanabilir, mülkiyet hakkı
nı
n kullanmasıtoplum
yararı
na aykı
rıolamaz hükmünü içermektedir.
Ülkemizde çok uzun yı
llardan beri yüksek enflasyon ile iç içe
yaş
amaktadı
r. Enflasyonun üç haneli rakamlara çı
ktı
ğıdönemlerde
olmuş
tur. Adeta enflasyon kronik bir hal almı
ş
tı
r, o arada fiyatlar daha
artmı
şve iktisadi ş
artlar yeniden değiş
miş
, bu durumun toplumun her
kesimini büyük ölçüde etkilemişhatta sarsmı
ş
tı
r. Bu durumun yı
llar
önce yapı
lmı
şsözleş
melerdeki çok düşük bazdaki kira bedelleri
yönünden gayrimenkul sahipleri yönünden hakkaniyet ve adalet
prensipleri ile bağdaş
mı
yacağıaş
ikardı
r.
Öte yandan piyasada genel bir fiyat istikrarı
nı
n sağlanması
henüz gerçekleş
miş değildir. Diğer sektörlerde sı
nı
rlamalar
olmadı
ğı
ndan bu sektörlerde daha genişkazanç imkanlarısağlanmı
ş
,
buna karşı
lı
k mülk sahiplerinin gayrimenkule yatı
rdı
klarısermaye
gelirlerinin değişmez kalmasıgibi bir durum hası
l olmuş
tur. Bu durum
mal sahipleri zararı
na ve kiracı
lar yararı
na
bir değiş
iklik
doğurmuş
tur. Bu sonuç yurttaş
ları
n haklarda ve yükümlülüklerde
eşitlik prensiplerine tamamen aykı
rı
dı
r.
Bu sı
nı
rlamalarla gayrimenkul sahiplerinin gelirlerini değiş
en
şartlara göre ayarlama imkanıönlenmiş bulunmakta ve bunları
n elde
ettikleri gelir diğer sektördeki kazançları
n çok altı
nda kalmaktadı
r.
Söz konusu düzenleme ile konulan kira rejiminin devam
ettirilmesi, adaletsiz ve mülkün gelirinden sahibinin yararlanması
nı
önleyen aş
ı
rıbir sı
nı
rlama halini almı
ş
tı
r. Böyle bir sı
nı
rlamanı
n
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mülkiyetin özünü zedeleyeceği inancıile düzenlemenin Anayasa’nı
n
35. maddesine aykı
rıolduğu kanaat ve sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Sonuç ve İ
stem : 18.05.1955 tarihli 6570 sayı
lıGayrimenkul
KiralarıHakkı
ndaki Kanuna,
“4531 sayı
lıKanunla geçici madde eklenmesi hakkı
ndaki
Kanun”un 1- geçici 7. maddesinin,
Anayasa’nı
n 2., 10., 11., 13., 35. maddelerine aykı
rıolduğu
düşünüldüğünden iptali için Anayasa’nı
n 152. maddesi uyarı
nca
Anayasa Mahkemesi’ne sunulması
na saygı
yla arz olunur.
26.10.2000”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
6570 sayı
lı“Gayrimenkul KiralarıHakkı
nda Kanun”a 4531 sayı
lı
Yasa ile eklenen ve itiraz konusu kurallarıda içeren Geçici 7. madde
şöyledir :
“GEÇİ
CİMADDE 7.- Sözleşmelerde kararlaştı
rı
lan kira paraları
2000 yı
lı
nda yı
llı
k % 25, 2001 yı
lı
nda ise yı
llı
k % 10 oranı
nda
artı
rı
labilir. Ancak, taş
ı
nmazı
n bulunduğu bölgede rayiç kira
parası
ndaki artı
şbu oranları
n altı
nda ise bu oranlar uygulanmaz.
Kira parası
nı
n yabancıpara veya kı
ymetli madene endeksli
olarak belirlendiği sözleşmelerde ayrı
ca yı
llı
k artı
şuygulanmaz.
Kira parası
nı
n artı
ş sı
nı
rları
nı
n aşı
lmasıamacı
yla yeniden
sözleş
mesi yapı
lamaz.
Kira tespit davaları
nda da yukarı
daki sı
nı
rlamalara uyulur.”
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.”
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2- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
3- “MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organları
nı
, idare makamları
nıve diğer kuruluşve kiş
ileri bağlayan
temel hukuk kuralları
dı
r.
Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz.”
4- “MADDE 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.”
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.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralı
“MADDE 48.- Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
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Devlet, özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlayacak tedbirleri alı
r.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün
8. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 21.11.2000 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
öncelikle davada uygulanacak kural ve sı
nı
rlama sorunu
görüşülmüş
tür.
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
kanun ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler 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 yetkilidir. Ancak, Anayasa’ya aykı
rı
bulduğu kurallar uyarı
nca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne
başvurabilmesi için elinde yöntemince açı
lmı
ş ve mahkemenin
görevine giren bir davanı
n bulunmasıve iptali istenen kuralı
n da o
davada uygulanacak
olmasıgerekmektedir. Uygulanacak yasa
kuralları
, davanı
n değiş
ik evrelerinde ortaya
çı
kan sorunları
n
çözümünde veya davayısonuçlandı
rmada olumlu ya da olumsuz
yönde etki yapacak nitelikteki kurallardı
r.
İ
tiraz yoluna başvuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davanı
n
konusu kira tesbiti
olduğundan 18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı
“Gayrimenkul KiralarıHakkı
nda Kanun”a 4531 sayı
lıYasa ile eklenen
geçici madde 7’nin birinci fı
krası
nı
n ilk tümcesi ile dördüncü fı
krası
dı
şı
nda kalan bölümü, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin
davada uygulayacağıkural değildir. Bu bölüme ilişkin itirazı
n
Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİ
NE 21.11.2000 gününde
oybirliğiyle karar verilmiştir.

205

B- Sı
nı
rlama Sorunu
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapı
lacak başvurular,
itiraz yoluna baş
vuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağıyasa kurallarıile sı
nı
rlı
dı
r.
Mahkemede bakı
lmakta olan davada, davacı2000 yı
lı
na ilişkin
kira bedelinin tesbitini istediğinden iptali istenen Geçici 7. maddenin,
birinci fı
krası
nı
n ilk tümcesine ilişkin esas incelemenin “...2000 yı
lı
nda
yı
llı
k % 25...” ibaresi ile sı
nı
rlıyapı
lması
na oybirliğiyle, dördüncü
fı
krası
nda, Yasa’nı
n
uygulanması
yla ilgili genel kural içermesi
nedeniyle sı
nı
rlama yapı
lması
na gerek olmadı
ğı
na, 21.11.2000
gününde Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI ile Ali
HÜNER’in karş
ı
oylarıve oyçokluğuyla karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı
, aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan ve ilgili görülen
Anayasa kuralları
yla bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Baş
vuru dilekçesinde Mahkeme, 4531 sayı
lıYasa ile kira
paraları
nı
n arttı
rı
lması
na iliş
kin düzenlemenin, sosyal hukuk devleti
ilkeleriyle bağdaşmadı
ğı
nı
, kira sözleşmeleriyle taraflar gelecek yı
la
ait kira artı
şları
nıserbestçe belirlerken bu artı
ş
ı
n sı
nı
rlandı
rı
ldı
ğı
nı
,
bunun taşı
nmaz sahipleri aleyhine sonuçlar yaratt ı
ğı
nıeşitlik ilkesine
aykı
rıolduğunu, mülkiyet hakkı
nısı
nı
rladı
ğı
nı
, bunun Anayasa’nı
n 2.,
10., 11., 13. ve 35. maddelerine aykı
rıolduğunu ileri sürerek iptalini
istemektedir.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhususunda
ilgililer tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur
değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlıkalmak kaydı
yla başka
gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle, itiraz
konusu kural Anayasa’nı
n yalnı
z 2., 10., 11., 13. ve 35. maddeleri
yönünden değil, ilgisi nedeniyle 48. maddesi yönünden de
incelenmiş
tir.
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Anayasa’nı
n 2. maddesinde sözü edilen sosyal hukuk devleti,
insan hakları
na saygı
lı
, kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde
yaş
amaları
nıgüvence altı
na alan, kişi ile toplum arası
nda denge
kuran, çalı
ş
ma hayatı
nı
n kararlı
lı
k içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi
ve mali tedbirler alarak çalı
şanlarıkoruyan ve insanca yaş
amaları
nı
sağlayan, iş
sizliği önleyen, milli gelirin adalete uygun biçimde
dağı
tı
lmasıiçin gereken önlemleri alan, güçsüzleri güçlüler karş
ı
sı
nda
koruyarak sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi kuran devlettir.
Çağdaşdevlet anlayı
şı
, sosyal hukuk devletinin tüm kurumları
yla
Anayasa’nı
n özüne ve ruhuna uygun biçimde kurulması
nı ve
işlemesini gerekli kı
lar. Sosyal hukuk devletinde kiş
inin korunması
,
toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanmasıyoluyla
olanaklı
dı
r.
Bu
bağlamda
sosyal
hukuk
devletinin
gerçekleş
tirilebilmesi için zaman zaman farklıekonomik ve sosyal
politikalar uygulanmasıgerekebilir. Ancak, bunları
n sı
nı
rıkuş
kusuz
ki, temel hukuk kurallarıve Anayasa’dı
r.
Konut ve işyeri darlı
ğıbulunan ülkelerde devletçe önlem
alı
nmadı
ğıtakdirde talebin fazlalı
ğınedeniyle kiraları
n aşı
rış
ekilde
yükseleceği, bu yükseliş
in tüketim maddelerinin fiyatlarıüzerinde etkili
olarak hayat pahalı
lı
ğı
na sebep olacağıaçı
ktı
r. Türkiye’de kiraları
n
tüketici fiyat endeksi içindeki oranı
nı
n yüksek olduğu, bunun hak ve
adaletin gerçekleşmesini engelleyen önemli faktörlerin başı
nda
geldiği bilinmektedir. Bu nedenlerle, taş
ı
nmaz mal kiraları
nı
n sürekli
yükseliş
i ve içinde kira paraları
nı
n önemli etkisi olan fiyat artı
şları
nı
n
ekonomik ve dolayı
sı
yla sosyal yaşamıolumsuz yönde etkilemesi
karşı
sı
nda Devletin, sosyal huzurun sağlanması
, toplumsal barı
şve
kamu düzeninin korunması amacı
yla kiracı kiralayan ilişkilerini
düzenlemesi, böylece insanı
mı
zı hak ettiği yaş
am düzeyine
kavuşturması
, gelir dağı
lı
mı
nıdüzeltmesi ve yoksullukla mücadele
etmesi Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti
olmanı
n gereğidir.
Anayasa’nı
n 35. maddesinde, herkesin mülkiyet ve miras
hakları
na sahip olduğu, bu hakları
n kamu yararıamacı
yla, kanunla
sı
nı
rlandı
rı
labileceği ve toplum yararı
na aykı
rıkullanı
lamayacağıifade
edilmiş
tir.
Mülkiyet hakkıkiş
iye, baş
kası
nı
n hakkı
na zarar vermemek ve
yasaları
n koyduğu sı
nı
rlamalara uymak koş
uluyla sahibi olduğu ş
eyi
dilediği gibi kullanma, ürünlerinden yararlanma ve tasarruf olanağı
verir.
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Çalı
ş
ma ve Sözleş
me Hürriyetini düzenleyen 48. maddenin
birinci fı
krası
nda herkesin dilediği alanda çalı
ş
ma ve sözleşme
özgürlüğüne sahip olduğu açı
kladı
ktan sonra ikinci fı
krası
nda “Devlet
özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara
uygun yürümesinin, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde çalı
ş
ması
nı
sağlayacak tedbirleri alı
r” denilerek Devlete bu konuda düzenleme
yapma yetkisi verilmiş
tir.
Anayasa’nı
n 13. maddesinde belirtildiği biçimde, yasakoyucu
tarafı
ndan yapı
lan temel hak ve özgürlüklerle ilgili sı
nı
rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykı
rıolmayacaklarıgibi
sı
nı
rlama ile öngörülen amaca elveriş
li ve ölçülü olmalı
dı
r.
Temel hak ve özgürlüklerin en genişölçüde sağlanı
p güvence
altı
na alı
ndı
ğı
, demokratik toplumlarda
kiş
ilerin sahip olduğu,
dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez temel hak ve özgürlüklerin
özüne dokunulamayacağı
, tümüyle ortadan kaldı
rı
lamayacağı
, ancak,
demokratik toplum düzeninin sürekliliği için toplumun ortak yarar ve
çı
karları
nı
n bireyin yarar ve çı
karları
nı
n üstünde tutulmasıgerektiği
durumlarda Anayasa’nı
n özüne ve ruhuna aykı
rıolmamak koşuluyla
sı
nı
rlama yapı
labileceği kabul edilmektedir.
İ
tiraz konusu Yasa’nı
n gerekçesinde de amacı
nı
n, ekonomi
kuralları
na göre hak ve nasafete uygun, makul bir kira parası
nı
n
saptanması
nda
kiracı
nı
n
durumu
ve
ekonomik
güçlerin
değerlendirilmesi, dengelenmesi, yanı
nda yargıiçtihadları
na rağmen
tüketici fiyat endeksinin üstünde seyreden kira paraları
ndaki artı
ş
ı
n
sı
nı
rlandı
rı
larak diğer fiyatları
n yükselmesinin önlenmesi olduğu
belirtilmiştir.
Bu durumda kira paraları
nı
n sürekli yükselişinin ekonomik ve
sosyal yaşamıolumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, kira artı
şları
nı
n,
temel ekonomik göstergelerin hedeflerine bağlıolarak geçici bir süre
için sı
nı
rlandı
rı
lması
nı
n kiracıkiralayan arası
nda bozulan ekonomik
dengenin yeniden sağlanmasıtoplumsal barı
ş ve kamu yararı
nı
gerçekleş
tirmek amacı
yla getirildiği anlaş
ı
lmaktadı
r.
Konut ve işyeri olarak çeşitli yönleriyle toplumu etkileyen
taşı
nmaz mal kirası
, özel hukuk yanı
nda kamu hukukunu da
ilgilendirmektedir. Taş
ı
nmaz mal darlı
ğı
nı
n, Devletçe önlem
alı
nmamasıdurumunda kiraları
n normalin üstünde artacağıaçı
ktı
r.
Kira olgusunun bu bakı
mdan toplumsal bir sorun olduğu kabul
edildiğinde Devletin kira konusunda kamu yararıamacı
yla kimi hak
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ve özgürlükleri sı
nı
rlandı
rması
nda Anayasa’nı
n 2., 13., 35. ve 48.
maddelerine aykı
rı
lı
k yoktur. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Öte yandan kiracıile kiralayan farklıhukuksal konumda
oldukları
ndan bunlarıkarş
ı
laş
tı
rarak eşitlik ilkesinin zedelendiğini ileri
sürmek mümkün değildir. Bu nedenle, iptali istenen hükmün
Anayasa’nı
n 10. maddesiyle ilgisi görülmemiş
tir.
Maddenin dördüncü fı
krası
nda kira tespit davaları
nda da birinci
fı
kradaki sı
nı
rlamalara uyulacağıkuralıgetirilmiş
tir. Birinci fı
kradaki
düzenlemeye koşut olan bu kural da aynıgerekçelerle Anayasa’ya
aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
VI- SONUÇ
18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı“Gayrimenkul KiralarıHakkı
nda
Kanun”a 4531 sayı
lıYasa ile eklenen Geçici Madde 7’nin, birinci
fı
krası
nı
n ilk tümcesindeki “...2000 yı
lı
nda yı
llı
k % 25...” ibaresi ile
dördüncü fı
krası
nı
n,
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve itirazı
n
REDDİ
NE, Yalçı
n ACARGÜN ile Ertuğrul ERSOY’un karş
ı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA, 21.11.2000 gününde karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2000/77
: 2000/49

18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı"Gayrimenkul KiralarıHakkı
nda
Kanun’a", 16.2.2000 günlü, 4531 sayı
lıYasayla eklenen Geçici 7.
maddenin birinci fı
krası
nı
n,"Sözleş
melerde Kararlaş
tı
rı
lan kira paraları
2000 yı
lı
nda %25, 2001 yı
lı
nda ise yı
llı
k %10 oranı
nda artı
rı
labilir."
ş
eklindeki birinci tümcesi ile ayni maddenin, "Kira tespit davaları
nda da
yukarı
daki sı
nı
rlamalara uyulur."ş
eklindeki dördüncü fı
krası
nı
n iptal
isteminin reddine iliş
kin çoğunluk görüş
üne aş
ağ
ı
da açı
klanan gerekçelerle
katı
lmı
yoruz.
a- Bu gün ülkemizde, otuz, kı
rk yı
l önce uygulanan; Devletin
ekonomiye müdahalesini uygun bir model olarak yansı
tan, "Karma
ekonomi" ş
eklinde isimlendirilen sistem artı
k terk edilmiş
tir. Serbest
piyasa ekonomisi adıaltı
nda, fiyatları
n bu yöntemle, kuralları
na göre, arz
ve talep dengesi koş
ulları
nda oluş
acağıkabul edilmiş
tir. Bu nedenle,
kamu yararı
ndan bahisle kiraları
n sı
nı
rlandı
rı
lmasıtercihi, savunulan
ekonomik model ve mantı
kla çelişki oluş
turmaktadı
r.
b- Yasa, yapı
lmı
şve devam eden kira sözleş
mesinde, kira artı
ş
dönemi gelmiş
se, artı
ş oranları
nı iki yı
l için belirli oranlarda
sı
nı
rlamaktadı
r. İ
lk kez kiraya verilecek olan taş
mazlar yönünden ise kira
bedelinin sı
nı
rlandı
rı
lması
yla ilgili bir düzenleme içermemektedir. Doğal
olarak bu durum, Yasa’nı
n getirdiğ
i iki yı
llı
k sı
nı
rlandı
rma hükmü karş
ı
sı
nda
taş
ı
nmaz mal sahiplerinin baş
langı
çta saptayı
p, isteyeceğ
i kira bedelini
yüksek tutmaları
na yol açacaktı
r.
Nitekim, Yasa’nı
n yürürlüğe girmesinden sonra yapı
lan yeni kira
sözleşmelerinde görülen, kira bedellerinin olağanüstü artı
şıbu sebepten
kaynaklanmaktadı
r.
c- Yasa, yabancıpara üzerinden yapı
lan kira sözleş
melerinde
sı
nı
rlandı
rma getirmemektedir. 20 Şubat 1999 tarihinden önce,
apartmanı
n bir dairesinin örneğin ABD doları
yla, aynınitelikteki diğer
dairesinin ise TL karş
ı
lı
ğıolarak kiraya verildiğ
ini varsayalı
m. Yasa’nı
n
yürürlüğe girdiği 20 Şubat 2000 tarihinde, dolar üzerinden kiraya verilen
dairenin Türk Lirasıüzerinden kiraya verilene nazaran daha fazla gelir
getirdiği görülecektir. Bu durum, Anayasalda yer alan eş
itlik ilkesi ile
açı
klanamaz.
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d- Yasa, Devlet ve Kamu kurumlarıile, yerel yönetimlere ait
taş
ı
nmazlar içinde uygulanmaktadı
r. Bunun sonucu olarak, mükelleflerin
gayrimenkul irat vergisi matrahları
nda oluş
acak azalmalarda dikkate
alı
nı
rsa, Devlet ve Kamu kurumları
nda çok büyük vergi geliri kaybı
görülecektir.
Oysa, yakı
n geçmişte, örneğin 1994 yı
lı
nda, 4792 sayı
lıİ
ş
çi
Sigortaları Kurumu Yasası
’nda 3995 sayı
lı Yasayla yapı
lan
değiş
ikliğin 19. maddesinde görüldüğü gibi Devlet; Kurumun sahibi
bulunduğu taş
ı
nmazları
n kira bedellerinin her yı
l Devlet İ
statistik Enstitüsü
tüketici fiyat endekslerindeki artı
şoranı
ndan az olmamak üzere rayiç veya
emsal değerle belirlenmesini düzenleyerek önemli bir kamu kuruluş
unun kira
gelirlerinin düzeyini enflasyona karş
ı
korumak istemiş
tir.
e- Yasa’nı
n yürürlüğ
e girdiği 16.2.2000 tarihinden sonra bile Devletin
kendi ürettiği mal ve hizmetlere uyguladı
ğ
ıfiyat artı
ş
larıkarş
ı
sı
nda; kira
gelirlerine bir nevi narh uygulaması
, Yasa’nı
n enflasyonu indirme
amacı
nı
n inandı
rı
cı
lı
ğı
nı azaltmaktadı
r. Bir baş
ka ifadeyle gelirlerin
dağı
lı
ş
ı
nda, taş
ı
nmaz sahipleri zararı
na ve kiracı
lar yararı
na meydana
çı
kan bu durum haklarda ve yükümlülüklerde eş
itlik ilkesine aykı
rı
dı
r.
f- Yasa’nı
n 2000 yı
lı
nda, kira sözleşmelerine getirdiği %25
oranı
ndaki sı
nı
rlama ile sözleş
me özgürlüğü ve mülkiyet hakkı
nı
n
ortadan kaldı
rı
lmadı
ğısadece kamu yararıamacı
yla sı
nı
rlandı
rı
ldı
ğı
,
bu durumun ise sosyal devlet ilkesine uygun olduğ
u ileri sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 48. maddesiyle düzenlenen sözleş
me özgürlüğü
temel hak ve özgürlüklerdendir. Bu kural Anayasa’nı
n Sosyal ve Ekonomik
Haklar ve Ödevler bölümünde yer almı
ş
tı
r. Bu maddede de düzenlenen
özel teş
ebbüs özgürlüğü hem gerçek kişilere tek tek ve toplu olarak hem
de tüzel kiş
ilere tanı
nmı
ş
tı
r. Anayasa’nı
n 35. maddesinde ise herkesin
mülkiyet ve miras hakları
na sahip olduğu kabul edilmiş
tir. Buna rağmen
anı
lan yasa ile eklenen Geçici 7. maddenin getirdiği %25 oranı
ndaki
sı
nı
rlamanı
n sadece taş
ı
nmaz sahipleri zararı
na, kiracı
lar yararı
na olduğu
için kamu yararı
na yönelik bir sı
nı
rlandı
rma olduğu kabul edilemez. Yasa,
sözleş
me özgürlüğ
üne aykı
rı
bir düzenleme içermektedir.
Açı
klanan nedenlerle, davanı
n iptali gerekeceği kanı
sı
yla aksi yönde
oluş
an çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.
Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ertuğrul ERSOY
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/76
: 2001/9
: 25.1.2001

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Beşinci Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 29.6.1999 günlü, 4393 sayı
lı“1999 Malî
Yı
lıBütçe Kanunu”nun 14. maddesinin Anayasa’nı
n 161. maddesine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Serbest avukat olarak çalı
şmasınedeniyle 506 sayı
lıSosyal
Sigortalar Kanunu’na tabi olan davacı
nı
n, Devlet memuru olan
eşinden dolayıtedavi yardı
mı
ndan yararlandı
rı
lmaması
na iliş
kin
işleme karş
ıaçtı
ğıdavayıreddeden İ
dare Mahkemesi kararı
nı
n
temyizen incelenmesi sı
rası
nda 1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 14.
maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Danı
ş
tay
Beş
inci Dairesi iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir.
“657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’un 209. maddesinin birinci
fı
krası
nda: “Devlet memurlarıile iş
lerinin veya bakmakla yükümlü
olduklarıana, baba ve çocukları
nı
n hastalanmalarıhalinde, evlerinde
veya resmi veya özel sağlı
k kurumları
nda ayakta veya yatarak
tedavileri kurumları
nca sağlanı
r.” hükmüne yer
verilmiş Devlet
Memurları
nı
n Tedavi Yardı
mıve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin 3.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (b) alt bendinde ise, devlet memurunun
herhangi bir şekilde sağlı
k yardı
mı
ndan yararlanamayan eş
inin tedavi
ve yol giderlerinden yararlanacağıhükmü yer almı
ştı
r.
506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanunu’nun İ
steğe BağlıSigorta
Bölümünün 86. maddesinde, topluluk sigortası
ndan söz edilerek,
Kurumun, 2. ve 3. maddelere göre sigortalı durumda
bulunmayanları
n, Çalı
şma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğı
’nca
onanacak genel şartlarla (iş kazaları
yla meslek hastalı
kları
),
(hastalı
k), (Analı
k), (Malüllük, yaşlı
lı
k ve ölüm) sigortaları
ndan birine,
bir kaçı
na veya hepsine toplu olarak tabi tutulmalarıiçin işverenlerle
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veya dernek, birlik, sendika ve başka teşekküllerle sözleşme
yapabileceği belirtilmiş
tir.
4393 sayı
lı1999 Malî Yı
lıBütçe Kanununun Hastane ve Tedavi
Ücretleri başlı
klı14. maddesinin (b) fı
krası
nda; “506 sayı
lıSosyal
Sigortalar Kanununun 86. maddesi kapsamı
na girmekle birlikte isteğe
bağlıhastalı
k sigortası
na tabi olanları
n tedavi giderleri devlet memuru
olan eşlerinin kurumları
nca karşı
lanmaz.” hükmü getirilmiş ve
yukarı
da belirtilen 657 sayı
lıYasa’nı
n 209. maddesinde yer alan,
Devlet memurunun eşinin tedavi yardı
mı
ndan yararlanacağı
na dair
hükmü topluluk sigortasıkapsamı
nda olanlar yönünden 1999 yı
lıiçin
uygulanamaz duruma düşürülmüştür.
Oysa Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası “Bütçe
Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hüküm konulamaz.”
kuralı
nıtaş
ı
makta olup; Anayasa Mahkemesi’nin pekçok kararı
nda,
örneğin 10 Ocak 1992 günlü, 21107 sayı
lı Resmî Gazete’de
yayı
mlanan 27.11.1991 günlü, E:1991/37, K:1991/44 sayı
lıkararı
nda
da vurgulandı
ğıüzere “bütçe ile ilgili hükümler” deyimini malî nitelikte
kurallar anlamı
nda değil, bütçenin uygulanması
nıkolaylaştı
rı
cı
, kanun
konusu bir kuralıiçermemek koşulu ile ancak açı
klayı
cınitelikte
hükümler olarak algı
lamak gerekmektedir.
1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 14. maddesi ise içerdiği
hükümle Devlet MemurlarıKanunu’nun 209. maddesinin birinci
fı
krası
nı 1999 yı
lı
nda uygulanamaz duruma düş
ürdüğünden
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
na aykı
rıgörülmüştür.
Açı
klanan nedenle ve bir davaya bakmakta olan mahkemenin
uygulanacak bir kanun veya
kanun hükmünde kararnamenin
hükümlerini Anayasa’ya aykı
rıgörmesi durumunda gerekçeli kararıile
Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıgerektiğini düzenleyen 2949
sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesinin birinci fı
krasıgereğince 1999 Malî Yı
lı
Bütçe Kanunu’nun 14. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne
başvurulması
na, dosyada bulunan ilgili belgelerin onaylı birer
örneğinin Anayasa Mahkemesi Baş
kanlı
ğı
’na gönderilmesine,
Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davanı
n
geri bı
rakı
lması
na, 19.9.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
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1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 14. maddesi ş
öyledir:
“Hastane ve tedavi ücretleri
MADDE 14.- a) Devlet memurları
, diğer kamu görevlileri ve
bunları
n emekli, dul ve yetimlerinin (Bakmakla yükümlü olduklarıaile
fertleri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idareler ile döner
sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumları
nda yapı
lan tedavilerine
ilişkin ücretler, Sağlı
k Bakanlı
ğı
nı
n görüş
ü üzerine Maliye
Bakanlı
ğı
nca tespit edilecek miktar ve esaslar çerçevesinde ödenir.
b) 506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanununun 86 ncımaddesi
kapsamı
na girmekle birlikte isteğe bağlıhastalı
k sigortası
na tabi
olanları
n tedavi giderleri devlet memuru olan eş
lerinin kurumları
nca
karşı
lanmaz.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kuralışudur:
“MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dı
şı
ndaki
kamu tüzelkişilerinin harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.
Malî yı
l başlangı
cı ile genel ve katma bütçelerin nası
l
hazı
rlanacağıve uygulanacağıkanunla belirlenir.
Kanun, kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla
sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz”
C- İ
lgili Anayasa Kuralları
İ
lgili görülen Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu
ve bakanlarıdenetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun
hükmünde kararname çı
karma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap
kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek; para bası
lması
na ve
savaş ilânı
na
karar
vermek;
milletlerarası andlaş
maları
n
onaylanması
nıuygun bulmak, Anayasanı
n 14 üncü maddesindeki
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fiillerden dolayıhüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af
ilânı
na, mahkemelerce verilip kesinleş
en ölüm cezaları
nı
n yerine
getirilmesine karar vermek ve Anayasanı
n diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
2- “MADDE 88.- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarıve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülme usul ve esaslarıİ
çtüzükle düzenlenir.”
3- “MADDE 89.- Cumhurbaş
kanı
, Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunlarıonbeşgün içinde yayı
mlar.
Yayı
mlanması
nı uygun bulmadı
ğı kanunları
, bir daha
görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynısüre
içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları
bu hükme tâbi değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen
kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanı
nca yayı
mlanı
r; Meclis, geri
gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaş
kanı
değiş
tirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklı
dı
r.”
4- “MADDE 162.- Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe
tasarı
larıile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yı
l başı
ndan
en az yetmişbeşgün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Bütçe tasarı
ları ve rapor, kı
rk üyeden kurulu Bütçe
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna
veya grupları
na en az yirmibeşüye verilmek ş
artıile, siyasî parti
grupları
nı
n ve bağı
msı
zları
n oranları
na göre temsili gözönünde
tutulur.
Bütçe komisyonunun ellibeşgün içinde kabul edeceği metin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüş
ülür ve malî yı
l baş
ı
na kadar
karara bağlanı
r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, bakanlı
k ve
daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkı
nda düşüncelerini, her
bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler sı
rası
nda açı
klarlar; bölümler ve
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değiş
iklik önergeleri, üzerinde ayrı
ca görüşme yapı
lmaksı
zı
n okunur
ve oya konur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarı
ları
nı
n
Genel Kurulda görüşülmesi sı
rası
nda, gider artı
rı
cıveya gelirleri
azaltı
cıönerilerde bulunamazlar.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 2.11.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
davada uygulanacak kural sorunu görüş
ülmüştür.
Anayasa’nı
n 152. ve 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin
Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddesine
göre, mahkemeler, bakmakta olduklarıdavalarda uygulayacakları
yasa ya da kanun hükmünde kararname kuralları
nıAnayasa’ya
aykı
rıgörürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k savı
nı
n
ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rlarsa o hükmün iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarı
nca
bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi 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 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. Dava, serbest avukat olarak çalı
ş
masınedeniyle
506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olan davacı
nı
n, devlet
memuru olan eşinden dolayı tedavi (sağlı
k) yardı
mı
ndan
yararlandı
rı
lmaması
na ilişkin işlemin iptali istemiyle açı
lmı
ş olup,
konuya ilişkin düzenleme Yasa’nı
n 14. maddesinin (b) bendinde yer
almaktadı
r. Bu nedenle, 4393 sayı
lı1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun
14. maddesinin (a) bendi itiraz yoluna baş
vuran Danı
ştay 5.
Dairesi’nin
bakmakta olduğu
davada uygulayacağı kural
olmadı
ğı
ndan bu kurala iliş
kin itirazı
n Mahkeme’nin yetkisizliği
nedeniyle reddine, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan (b) bendine
ilişkin itirazı
n esası
nı
n incelenmesine, oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
yasa kuralı
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kuralları
yla bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 14. maddesinin (b) bendinde,
506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanunu’nun 86. maddesi kapsamı
na
girmekle birlikte isteğe bağlıhastalı
k sigortası
na tabi olanları
n tedavi
giderlerinin devlet memuru olan eş
lerinin
kurumları
nca
karşı
lanmayacağıöngörülmüştür.
Baş
vuru kararı
nda, bütçe yasaları
nı
n görüş
ülme usul ve
esasları
nı
n diğer yasalardan ayrıolarak Anayasa’da gösterildiği,
bütçe yasaları
na bütçeyle ilgili hükümler dı
ş
ı
nda hiçbir hükmün
konulamayacağı
, itiraz konusu kuralla, 657 sayı
lıKanun’un tedavi
yardı
mı
na ilişkin 209. maddesinin uygulanması
nı
n 506 sayı
lı
Kanun’un 86. maddesi kapsamı
nda olanlar yönünden değiştirildiği, bu
nedenle, 1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 14. maddesinin (b)
bendinin, Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
na aykı
rıolduğu
ileri sürülerek iptal edilmesi istenilmiş
tir.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda 2949 sayı
lıKanun’un 29. maddesine göre, Anayasa
Mahkemesi, yasaları
n Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı konusunda ilgililer
tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir.
İ
stemle bağlıkalmak koşuluyla baş
ka gerekçe ile de Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k kararıverebilir.
Anayasa’nı
n 87. maddesinde
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi’nin görev ve yetkileri belirtilirken yasa koymak, değiş
tirmek ve
kaldı
rmak yanı
nda bütçe yasa tasarı
sı
nıgörüşmek ve kabul etmek
ayrı
ca belirtilmiş
tir. Bütçe yasalarıile diğer yasalar arası
nda yapı
lan
bu ayrı
m karş
ı
sı
nda, herhangi bir yasa ile düzenlenmesi gereken bir
konunun bütçe yasasıile düzenlenmesine veya herhangi bir yasada
yer alan hükmün bütçe yasalarıile değiştirilmesine ve kaldı
rı
lması
na
olanak yoktur.
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerinde yasa tasarıve tekliflerinin
Büyük Millet Meclisi’nce görüş
ülmesi usul ve esasları ile
yayı
mlanmasıdüzenlenirken, bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüşülme usul
ve esasları162. maddede ayrı
ca belirtilmiş
tir. Bu maddeye göre,
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bütçe yasa tasarı
ları
nı
n görüş
ülmesinde ayrıbir yöntem kabul
edilmiş
, Genel Kurulda üyelerin gider artı
rı
cıveya gelir azaltı
cı
tekliflerde bulunmalarıönlenmiş
tir. Anayasa’nı
n 89. maddesinde de,
Cumhurbaş
kanı
’na bütçe yasaları
nıbir daha görüşülmek üzere
TBMM’ne geri gönderme yetkisi tanı
nmamı
ştı
r. Öte yandan,
Anayasa’nı
n 163. maddesinde, bütçelerde değiş
iklik yapı
labilmesi
esaslarıayrı
ca düzenlenmiş
, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde
kararname ile bütçede değiş
iklik yapma yetkisi verilmemiş
tir.
Anayasa’da birbirinden tamamen ayrıve değiş
ik biçimde
düzenlenen bu iki yasalaştı
rma yönteminin doğal sonucu olarak
birinin konusuna giren bir işin, ötekiyle ilgili yöntemin uygulanmasıile
düzenlenmesi, değiş
tirilmesi veya kaldı
rı
lmasıolanaklıdeğildir.
Anayasa’nı
n 161. maddesinin son fı
krası
nda, “Bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm konulamaz”
denilmektedir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe
yasaları
nı
n öteki yasalardan ayrıolmalarınedeniyle, bir yasa kuralı
nası
l aynınitelikte bir yasa kuralı
yla değiş
tirilebilirse bütçe yasaları
nı
n
da aynıyöntemle hazı
rlanmı
şve kabul edilmişbir bütçe yasasıile
değiş
tirilmesi gerekir. Yasa konusu olabilecek bir kural ıkapsamaması
koş
uluyla “bütçe ile ilgili hükümler” ifadesi de bütçeyi açı
klayı
cı
,
uygulanması
nı kolaylaştı
rı
cı nitelikte
düzenlemeler
olarak
değerlendirilmelidir.
Bir yasa kuralı
nı
n bütçeden gider yapmayıya da bütçeye gelir
sağlamayıgerektirir nitelikte bulunması
, mutlak biçimde “bütçe ile ilgili
hükümlerden” sayı
lması
na yetmez. Her yasada gidere neden
olabilecek değiş
ik türde kurallar bulunabilir. Böyle kuralları
n
bulunması
yla örneğin, yargı
, savunma, eğitim, sağlı
k, tarı
m, ulaşı
m
ve benzeri kamu hizmeti alanları
na ilişkin yasaları
n bütçeyle ilgili
hükümler içerdiği kabul edilirse, bu konulardaki yasaları
n değiş
tirilip
kaldı
rı
lmasıiçin de bütçe yasaları
na hükümler koymak yoluna
gidilebilir. Oysa, bu tür yasa düzenlemeleri, bütçenin yapı
lmasıve
uygulanmasıyöntemiyle ilişkisi bulunmayan, yasakoyucunun başka
amaçla ve bütçe yasaları
ndan tümüyle değiş
ik yöntemlerle
gerçekleş
tirilmesi gereken yasama işlemleridir. 161. maddedeki
“bütçe ile ilgili hüküm” ibaresine dayanı
larak, gider ya da gelirle ilgili
bir konuyu olağan bir yasa yerine bütçe yasasıile düzenlemek,
Anayasa’nı
n 88. ve 89. maddelerini bu tür yasalar bak ı
mı
ndan
uygulanamaz duruma düşürür.
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Anayasa’nı
n 161. ve 162. maddelerinin getirilişamacı
, bütçe
yasaları
nda yı
llı
k bütçe kavramıdı
şı
ndaki konulara yer vermemek,
böylece bütçe yasaları
nıilgisiz kurallardan uzak tutarak kendi yapı
sı
içinde bütünleştirmektir.
506 sayı
lı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun topluluk sigortası
na
ilişkin 86. maddesinde Kurumun, (Kanun’un 2. ve 3. maddelerine
göre) sigortalıdurumda olmayanları
n, Çalı
şma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlı
ğı
’nca onanacak genel şartlarla (iş kazaları
yla meslek
hastalı
kları
), (Hastalı
k), (Analı
k), (Malüllük, yaş
lı
lı
k ve ölüm)
sigortaları
ndan birine, birkaçı
na veya hepsine tabi tutulmalarıiçin
işverenlerle veya dernek, birlik, sendika ya da başka teşekküllerle
sözleş
me yapabileceği hükme bağlanmı
ş; 1999 Mali Yı
lıBütçe
Kanunu’nun 14. maddesinin (b) bendinde ise 506 sayı
lıSosyal
Sigortalar Kanunu’nun 86. maddesi kapsamı
na girmekle birlikte
isteğe bağlıhastalı
k sigortası
na tabi olanları
n tedavi giderlerinin
devlet memuru olan eşlerinin kurumları
nca karşı
lanmayacağıkuralı
getirilmiştir.
Bütçeyle ilgisi bulunmaması nedeniyle diğer
yasalarla
düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe yasası
yla düzenlenmesi
Anayasa’nı
n 87., 88., 89., 161. ve 162. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
tiraz
konusu kuralı
n iptali gerekir.
VI-SONUÇ
29.6.1999 günlü, 4393 sayı
lı“1999 Malî Yı
lıBütçe Kanunu”nun
14. maddesinin (b) bendinin Anayasa’ya aykı
rı olduğuna ve
İ
PTALİ
NE, 25.1.2001 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

:1999/32
: 2001/10
: 25.1.2001

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bigadiç Sulh Ceza Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 24.6.1995 günlü, 560 sayı
lı“Gı
daları
n
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin 21. ve
4128 sayı
lı Yasa ile eklenen 18/A
maddelerinin Anayasa’nı
n 13., 38. ve 91. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.
I-

OLAY

Bigadiç Cumhuriyet Baş
savcı
lı
ğı
’nca “sağlı
ğa zararlı gı
da
maddesi satmak” ve “üzerinde imal ve son kullanma tarihleri
bulunmayan gı
da maddesini satı
ş
a çı
karmak” suçları
ndan sanı
k
hakkı
nda açı
lan kamu davası
nda, Bigadiç Sulh Ceza Mahkemesi’nce
sanı
ğı
n eylemine uyan 560 sayı
lıKHK’nin 12/b ve (c) maddelerinin
yollaması
yla 18/A-9 maddesi gereğince cezalandı
rı
lması
na
hükmedilmiş
, bu kararı
n Yargı
tay 2. Ceza Dairesi’nce bozulması
üzerine, bozma kararı
na uyarak sanı
ğı
n üstüne atı
lıiki suçdan açı
lan
davaları
n ayrı
lması
na karar verdikten sonra, “sağlı
ğa zararlıgı
da
maddesi satmak” eylemine uygulanmasıgereken 560 sayı
lıKHK’nin
18/A ve 21. maddelerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan
Mahkeme iptali için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Anayasa’nı
n 13. maddesi Temel Hak ve Hürriyetlerin
sı
nı
rlanmasıbaş
lı
ğı
nıtaş
ı
makta olup birinci fı
krası
nda “Temel Hak ve
Hürriyetler... Anayasası
nı
n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla
sı
nı
rlanabilir.” hükmü yeralmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 38. maddesi Suç ve Cezalara iliş
kin esaslar
başlı
ğı
nıtaş
ı
makta olup üçüncü fı
krası
nda “Ceza ve Ceza Yerine
Geçen Güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” hükmü
yeralmaktadı
r.
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Anayasa’nı
n 91. maddesinin başlı
ğı
, kanun hükmünde
kararname çı
karma yetkisi verme baş
lı
ğı
nıtaşı
makta olup birinci
fı
krası
nda “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun
hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir. Ancak sı
kı
yönetim ve
olağanüstü haller saklıkalmak üzere, Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n
birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kiş
i haklarıve
ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun
hükmünde kararname ile düzenlenemez.” hükmü yer almaktadı
r.
24.6.1995 tarihli Gı
daları
n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine
Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 18/A maddesinin başlı
ğıCeza
hükümleri olup a, b, c, d, e, i, j, k, m, n, o, p, r bentleri idari para
cezası
nı
, f, g, l bentleri ise adli para cezası
nıve h bendi de hapis ve
ağı
r para cezasıolmak üzere adli cezayıiçermektedir.
560 sayı
lıKHK’nin 21. maddesinin 2. fı
krası
nı
n 2. cümlesinde
“... ve diğer kanunları
n bu kanun hükmünde kararnameye aykı
rı
hükümleri uygulanmaz” hükmü yer almaktadı
r. Yine aynımadde de
diğer uygulanmayacak yasa maddeleri de gösterilmiştir.
Anayasa’nı
n 13. maddesi, Anayasa’nı
nİ
kinci Kı
smıolan Temel
Haklar ve Ödevlerin genel hükümleri düzenleyen Birinci bölümde yer
almaktadı
r.
Anayasa’nı
n 38. maddesi ise yine Temel Haklar ve Ödevler
başlı
klıİ
kinci kı
smı
n Kiş
inin Haklarıve Ödevleri alt baş
lı
klıİ
kinci
bölümde yeralmaktadı
r.
560 sayı
lıKHK 18/A maddesi içerdiği cezalar itibariyle Anayasa
38. maddesi kapsamı
ndadı
r. Aynıkararnamenin 21. maddesi ise
yürürlükten kaldı
rı
lan ve uygulanmayacak hükümleri düzenlemekle
yine Anayasa 38. maddesi kapsamı
nda kalmaktadı
r.
Anayasa 91/1 maddesi ile genel olarak Anayasan ı
n ikinci
kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi
haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve
ödevler kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez kuralı
getirilmiş, genel kuralı
n ayrı
k hali olarak sı
kı
yönetim ve olağanüstü
hal durumu saklıtutulmuş
tur.
560 sayı
lıKHK’nin olağanüstü halde ve sı
kı
yönetim halinde
çı
karı
ldı
ğı
na dair bir ibare bulunmamaktadı
r. Bu durumda iptali
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istenen KHK’nin sı
kı
yönetim ve olağanüstü hal olmaksı
zı
n normal
halde çı
karı
ldı
ğı
nı
n kabulü gerekmektedir.
Açı
klanan bu düzenlemelere göre; “Cezanı
n yasallı
ğı
” ilkesini
getiren, Anayasanı
n Suç ve Cezalar Başlı
klı 38. maddesi,
Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n ikinci bölümünde yer almakta olup, KHK
ile bu konuda düzenleme yapı
lması
na yasal olanak yoktur. Suç ve
cezanı
n ancak yasa ile konulabileceği ve yasa çı
karma yetkisinin de
Anayasanı
n 7. ve 87. maddeleri uyarı
nca TBMM’ne ait olduğu, bu
yetkinin devredilemeyeceği yadsı
namayacak bir gerçektir. Nitekim,
gerek Anayasa Mahkemesinin 6.7.1993 gün ve 5-25 sayı
lıkararı
nda
gerek, Yargı
tay Ceza Genel Kurulunun 19.4.1993 gün ve 16-100
sayı
lıkararıve 02.06.1998 gün ve 7-135/200 sayı
lıkararı
nda
açı
klanarak, yerleş
en uygulamaya göre bir suç ve ceza hükmünün
düzenlenmesi nası
l yasa ile yapı
lmak gerekirse, yasalarda yer alan
bu tür bir düzenlemenin de ancak yasa ile yürürlükten kaldı
rı
lması
veya değiştirilmesi olanaklı
dı
r.
Kanaat : Mahkememiz 24.06.1995 tarihli 560 sayı
lıKHK’nin
Ceza hükmü içeren 18/A maddesinin ve diğer yasalardaki Ceza
hükümlerini kaldı
ran 21. maddesinin Anayasanı
n 38. maddesi
kapsamı
nda kaldı
ğıve Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n ikinci bölümünde
yer alan 38. madde hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname ile
düzenleme yapı
lamayacağı
nı içeren 91/1 maddesine aykı
rı
lı
k
bulunduğu düş
ünce ve gerekçesiyle anı
lan maddelerin Anayasa’nı
n
13., 38. ve 91. maddeleri gereğince iptali gerektiği kanaatindedir.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Kanun Hükmünde Kararname Kuralları
560 sayı
lı“Gı
daları
n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararname’nin itiraz konusu 18/A ve 21. maddeleri
şöyledir :
“Madde 18/ABu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezaî hükümler aşağı
da
belirtilmiştir.
a) 4 üncü maddede yer alan çalı
şma izni alı
nmadan gı
da
maddeleri üreten iş
yerlerini faaliyete geçiren gerçek veya tüzel kişiler
çalı
şma izni alana kadar faaliyetten men edilerek yüzelli milyon lira
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para cezasıile cezalandı
rı
lı
r ve çalı
ş
ma izni alı
ndı
ktan sonra
faaliyetine müsaade edilir.
b) 5 inci maddede belirtilen tescil ve izin işlerini yaptı
rmadan
üretime geçen gerçek veya tüzel kişiler yirmi milyon lira para cezası
ile cezalandı
rı
lı
r, bunlara tescil ve izin iş
lemleri yapı
ldı
ktan sonra
üretim izni verilir.
c) 6 ncımaddeye göre istihdamımecburi olan sorumlu
yöneticileri istihdam etmeden imalatta bulunan, gı
da maddeleri
üreten iş
yerleri faaliyetten men edilerek sahiplerine yirmi milyon lira
para cezası verilir. Otuz günlük süre içinde sorumlu yönetici
görevlendirildiği takdirde işyerlerinin faaliyetine müsaade edilir.
d) 7 nci maddede belirtilen gı
da kodeksine uygun faaliyet
göstermeyen gerçek ve tüzel kiş
ilere yüz milyon lira, suçun bir yı
l
içerisinde tekrarlanmasıhalinde iki yüz milyon lira para cezasıverilir.
e) 8 inci maddede belirtilen laboratuar kuruluşizni izni almadan
faaliyete geçen laboratuarlar faaliyetten men edilir ve bu izni almadan
laboratuarlarıfaaliyete geçiren gerçek veya tüzelkişilere otuz milyon
lira para cezasıverilir.
f) 10 uncu madde gereğince çı
karı
lan yönetmelik hükümlerine
aykı
rıhareket eden gerçek ve tüzelkişilere yirmi milyon liradan iki yüz
milyon liraya kadar ağı
r para cezasıverilir.
g) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklarıihlal eden
gerçek veya tüzelkiş
ilere on milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar
ağı
r para cezasıverilir ve mahkemece malları
n müsaderesine
hükmolunur. Suçun tekerrürü halinde cezalar iki katıartı
rı
larak
uygulanı
r. Ancak bu durumda para cezasıelli milyon liradan aşağı
olamaz.
h) 560 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci
maddesinin (a) fı
krası
nda belirtilen şartlara uymayan işyerleri bu
şartlarıyerine getirinceye kadar kapatı
lı
p mühürlenir. Ancak, mühür
fekki halinde bu fiili iş
leyenlere yüz milyon liradan beşyüz milyon
liraya kadar ağı
r para cezası
, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası
verilir. Suçun tekerrürü halinde para ve hapis cezalarıiki kat artı
rı
lı
r.
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i) 13 üncü maddede belirtilen izni almayan gerçek ve
tüzelkişilere yüzelli milyon lira, suçun 1 yı
l içinde tekrarıhalinde iki
yüz elli milyon lira para cezasıverilir.
j) 14 üncü maddedeki hükümlere aykı
rıhareket eden gerçek ve
tüzelkişilere elli milyon lira para cezasıverilir.
k) 15 inci maddedeki yasaklara uymayan gerçek veya
tüzelkişilere ikiyüz milyon lira, suçun 1 yı
l içerisinde tekrarıhalinde
üçyüz milyon lira para cezasıverilir.
l) 560 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi
hilafı
na hareket eden işyeri bu ş
artlarıyerine getirinceye kadar
kapatı
lı
p, mühürlenerek bunlara yüz milyon liradan beş
yüz milyon
liraya kadar ağı
r para cezasıverilir. Suçun tekerrürü halinde ise ceza
iki kat artı
rı
lı
r.
m) 18 inci maddede yer alan kanatlıdahil tüm kesim yerleri
mezbahalar ve entegre et tesislerini Tarı
m ve Köyişleri Bakanlı
ğı
ndan
kuruluş ve çalı
ş
ma izni almadan faaliyete geçiren gerçek ve
tüzelkişiler seksen milyon lira para cezasıile cezalandı
rı
lı
r ve kuruluş
ve çalı
ş
ma izni alı
ncaya kadar faaliyetleri durdurulur.
n) 18 inci madde gereğince çı
karı
lan yönetmelik kapsamı
nda
kuruluş ve çalı
şma izni almı
ş olan kanatlıdahil kesim yerleri
mezbahalar ve entegre et tesislerinde Tarı
m ve Köyiş
leri
Bakanlı
ğı
nca yapı
lan kontrollerde, yönetmelik hükümlerine uygun
faaliyet göstermeyen yerlerin sahibi olan gerçek ve tüzelkişiler yirmi
milyon lira para cezasıile cezalandı
rı
lı
r ve bu durum giderilinceye
kadar faaliyetleri durdurulur. Bu yerlerin faaliyete geçmesinin
müteakip bir yı
l içerisinde faaliyetlerinin tekrar yönetmelik
hükümlerine uygun bulunmamasıdurumunda para cezası2 katı
na
çı
karı
larak sorumlu yöneticinin görevine son verilebilir ve iki değiş
ik
tesiste yukarı
da belirtilen nedenle iş
ine son verilen sorumlu
yöneticilere üçüncü kez bu nitelikte bir işverilmez.
o) 18 inci madde gereğince çı
karı
lan yönetmelikler uyarı
nca
sorumlu yönetici, istihdamızorunlu bulunan tesislerde sorumlu
yönetici ve yeterli sayı
da muayene veteriner hekimi istihdam
etmeyenlerin faaliyetleri belirtilen elemanları
n istihdamısağlanı
ncaya
kadar durdurulur ve bu yerleri faaliyette bulunduran gerçek ve
tüzelkişiler elli milyon lira para cezasıile cezalandı
rı
lı
r.
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p) 18 inci maddede belirtilen yerlerde Tarı
m ve Köyiş
leri
Bakanlı
ğı
nı
n merkez ve taş
ra teş
kilatı
nca yapı
lmak istenilen
kontrolleri engelleyenler seksen milyon lira para cezası ile
cezalandı
rı
lı
r.
r) Bu Kanuna göre yapı
lacak denetimleri engelleyenlere seksen
milyon lira para cezasıverilir.”
“Madde 21- 19/3/1927 tarihli ve 992 sayı
lıSeriri ve G ı
dai
Taharriyat ve Tahlilat Yapı
lan ve Masli Teamüller Aranı
lan Umuma
Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya LaboratuarlarıKanunu’nun baş
lı
ğı
nda
bulunan “ve gı
dai”, 1 inci maddesindeki “gı
dai ve” ile 7 nci
maddesindeki “ve gı
da” ibareleri yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
24/4/1930 tarihli ve 1593 sayı
lıUmumi Hı
fzı
sı
hha Kanunu’nun 3
üncü maddesinin birinci fı
krası
nı
n 6 numaralıbendindeki “Gı
dalar ile”
ibaresi, 20 nci maddesinin birinci fı
krası
nı
n, 8 numaralıbendi ile 170,
171 ve 172 nci maddeleri yürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r. 24/4/1930 tarihli
ve 1593 sayı
lı Kanunun Sekizinci Bab’ı
nı
n bu Kanun Hükmünde
Kararname ile getirilen hükümlerine aykı
rı
lı
k gösteren hükümler
yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r ve diğer kanunları
n bu Kanun Hükmünde
Kararnameye aykı
rıhükümleri uygulanmaz.
3/4/1930 tarihli ve 1580 sayı
lıBelediye Kanunu’nun 15 inci
maddesinin 28 inci fı
krası
ndaki “yiyeceği, içeceği ve”, 61 inci
fı
krası
ndaki “ve hususi teşebbüs tarafı
ndan kurulan aynımahiyetteki
tesisleri sağlı
k ve teknik bakı
mlardan murakabe etmek” ibareleri ile 77
nci fı
krasıyürürlükten kaldı
rı
lmı
şve 13 üncü fı
krası
nı
n başı
na “Gı
da
maddeleri üreten işyerleri hariç” ibaresi eklenmiş
tir.
8/6/1942 tarihli ve 4250 sayı
lıİ
spirto ve İ
spirtolu İ
çkiler İ
nhisarı
Kanunu’nun 1 inci maddesinin 4 üncü fı
krasıile 12, 13, 29, 30, 31 ve
34 üncü maddeleri yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
10/6/1930 tarihli ve 1705 sayı
lıTicarette Tağşişin Men’i,
İ
hracatı
n Murakabesi ve KorunmasıHakkı
nda Kanun’un 1 inci
maddesinin baş
ı
na “Gı
da maddeleri hariç olmak üzere” ibaresi
eklenmiştir.
14/6/1989 tarihli ve 3572 sayı
lıKanunun 2 nci maddesinin
birinci fı
krası
na aşağı
daki bent eklenmiş
tir.
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e) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sı
nı
f gı
da maddesi üreten gayri sı
hhi
müesseselere.
27/6/1984 tarihli ive 3030 sayı
lıKanunun 6 ncımaddesinin e
bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş
tir:
e) Çevre sağlı
ğıve korunması
nısağlamak, 1, 2 ve 3 üncü sı
nı
f
gayri sı
hhi müesseselerin gı
da ile ilgili olanlarıhariç açı
lı
şıve
çalı
şmaları
na ruhsat vermek.”
B- İ
lgili Kanun Hükmünde Kararname Kuralı
560 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesinin (b)
ve (c) bentleri ş
öyledir:
“b) Türk gı
da kodeksine uyulmaksı
zı
n gı
da maddeleri imal
edilemez, muameleye tabi tutulamaz, mübadele konusu yapı
lamaz.
c) Gı
da maddeleri insan sağlı
ğı
na zarar verecek muhteviyatta
olamaz, içerisine zararlıbir madde katı
lamaz, böyle bir maddenin
kalı
ntı
sıbulundurulamaz ve gı
daya zararlıözelliğe yol açacak
herhangi bir iş
lem uygulanmaz.”
C- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışöyledir:
1“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.”
2- “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 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.”
3- “MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir.
Ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere,
Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan
temel haklar, kiş
i haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez.
Yetki kanunu, çı
karı
lacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacı
nı
, kapsamı
nı
, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nıgösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası
, düşürülmesi veya yasama
döneminin bitmesi, belli süre için verilmişolan yetkinin sona ermesine
sebep olmaz.
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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,
Ahmet Necdet SEZER, Güven Dİ
NÇER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F.
TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüş
tü
SÖNMEZ’in katı
lmaları
yla 9.9.1999 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, davada uygulanacak kural sorunu görüş
ülmüştür.
Anayasa’nı
n 152., 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluşu
ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 28. maddeleri uyarı
nca bir
davaya bakmakta olan mahkemenin bir kanun veya kanun hükmünde
kararname kuralı
nı
, Anayasa’ya aykı
rıgörmesi ya da davanı
n
taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddî olduğu
kanı
sı
na varmasıdurumunda itiraz yoluna baş
vurabilmesi için o
kuralı
n bakı
lmakta olan davada uygulanacak kural olmasızorunludur.
Uygulanacak yasa kuralı
ndan amaç, davanı
n değişik evrelerinde
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ortaya çı
kan sorunları
n çözümünde veya davayısonuçlandı
rmada
olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan yahut
tarafları
n istek ve savunmalarıçerçevesinde bir karar vermek için
gözönünde bulundurulmasıgereken kurallardı
r.
A- Sanı
ğı
n işlediği ileri sürülen suçun 560 sayı
lıKHK’nin 4128
sayı
lıYasa ile eklenen 18/A maddesinin (g) bendindeki cezayı
gerektirmesi nedeniyle Madde’nin (g) bendi dı
ş
ı
ndaki kuralları
nı
n
davada uygulanma olanağıbulunmamaktadı
r. Ayrı
ca aynıKHK’nin
“...diğer kanunları
n bu kanun hükmünde kararnameye aykı
rı
hükümleri uygulanmaz” kuralı
nıiçeren 21. maddesinin de niteliği
gözetildiğinde davada uygulanma olanağıolmadı
ğıaçı
ktı
r.
Bu nedenlerle, 24.6.1995 günlü, 560 sayı
lı“Gı
daları
n Üretimi,
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin
18/A maddesinin (g) bendi dı
ş
ı
ndaki kurallarıile 21. maddesi, itiraz
yoluna baş
vuran Mahkeme’nin davada uygulayacağı kurallar
olmadı
kları
ndan, bunlara ilişkin itirazı
n Mahkeme’nin yetkisizliği
nedeniyle REDDİ
NE,
B- 560 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin 3.11.1995
günlü, 4128 sayı
lıYasa ile eklenen 18/A maddesinin (g) bendine
ilişkin itirazı
n esası
nı
n incelenmesine, sı
nı
rlama sorununun esas
inceleme evresinde ele alı
nması
na, oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararı ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, itiraz
konusu ve ilgili görülen kanun hükmünde kararname kuralları
,
dayanı
lan Anayasa kuralları
yla, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Sı
nı
rlama
yapı
lması
na
incelenmesine geçildi.

gerek

görülmeyerek

esası
n

A- Maddenin Anlam ve Kapsamı
İ
tiraz konusu, 560 sayı
lıKHK’ye 4128 sayı
lıYasa’yla eklenen
18/A maddenin (g) bendinde; “Bu Kanunun 12 nci maddesinde
belirtilen yasaklarıihlal eden gerçek veya tüzelkiş
ilere on milyon
liradan beş
yüz milyon liraya kadar ağı
r para cezasıverilir ve
mahkemece malları
n müsaderesine hükmolunur. Suçun tekerrürü
halinde cezalar iki katıartı
rı
larak uygulanı
r. Ancak bu durumda para
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cezasıelli milyon liradan aş
ağıolamaz.” denilmekte, bu bentle
yollamada bulunulan
560 sayı
lıKHK’nin 12. maddesinin (b)
bendinde, Türk Gı
da Kodeksine aykı
rıgı
da maddesi üretilmesi,
muameleye tabi tutulması ve mübadele konusu yapı
lması
yasaklanmı
ş
tı
r. Aynımaddenin (c) bendinde ise, gı
da maddesinin
insan sağlı
ğı
na zarar verecek muhteviyatta olamayacağı
, zararlıbir
maddenin kalı
ntı
sı
nı
n bulunamayacağıve gı
daya zararlıözelliğe yol
açacak herhangi bir iş
lem uygulanamayacağıhükme bağlanmaktadı
r.
Böylece itiraz konusu (g) bendiyle, 560 sayı
lıKHK’nin 12.
maddesinde sağlı
ğı
n korunmasıamacı
yla getirilen yasaklara aykı
rı
eylemler cezalandı
rı
lmaktadı
r. Burada sanı
ğa verilecek ceza ağı
r
para cezasıolup ön ödemeye tâbidir. Bu cezanı
n yanı
sı
ra gı
da
maddelerinin
müsaderesi ve sanı
ğı
n daha önce benzer suçtan
mahkûm olmasıhalinde de Türk Ceza Kanunu’nda belirtilenden daha
ağı
r
yaptı
rı
m
gerektiren
özel
tekerrürün
uygulanması
öngörülmektedir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Mahkeme, itiraz konusu 18/A maddenin, ceza hükmü içermesi
nedeniyle KHK ile düzenlenemeyeceği savı
yla Anayasa’nı
n 13., 38.
ve 91. maddelerine aykı
rıolduğunu ileri sürerek iptalini istemiş
tir.
Anayasa’nı
n 38. maddesinin birinci fı
krası
nda, “Kimse, iş
lendiği
zaman yürürlükte bulunan bir kanunun suç saymadı
ğıbir fiilden
dolayıcezalandı
rı
lamaz, kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç
için konulmuşolan cezadan daha ağı
r bir ceza verilemez,” üçüncü
fı
krası
nda ise, “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak
kanunla konulur” denilmektedir.
Anayasa’nı
n 91. maddesinin ilk fı
krası
nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çı
karma
yetkisi verebileceği, ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı
kalmak üzere, Anayasa’nı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci
bölümlerinde yer alan temel haklar, kiş
i haklarıve ödevleri ile
dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevlerin kanun
hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmektedir. Suç
ve cezalara ilişkin esaslarıdüzenleyen 38. madde Anayasa’nı
n ikinci
kı
smı
nı
n ikinci bölümünde yer aldı
ğı
ndan
bu konudaki
düzenlemelerin kanun hükmünde kararname ile yapı
lmasıolanaklı
değildir. Ceza yaptı
rı
mlarıgetiren itiraz konusu kuralıiçeren 18/A
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madde ise, 560 sayı
lıKHK’ye 4128 sayı
lıYasa ile eklenmişolup, bu
konuda Anayasa’nı
n yasa ile düzenlenme gereği yerine getirilmiş
tir.
Öte yandan Yasakoyucunun ceza alanı
nda yasama yetkisini
kullanı
rken, anayasal sı
nı
rlar içinde ve ceza hukukunun temel
ilkelerine bağlıkalmak koşuluyla, toplumda hangi eylemlerin suç
sayı
lı
p sayı
lmayacağı
, suç sayı
lanları
n hangi tür ve ölçüde ceza
yaptı
rı
mı
na bağlanacağı
, hangi durumda davranı
ş
ları
n ağı
rlaş
tı
rı
cıya
da hafifletici öğe olarak kabul edileceği konuları
nda takdir yetkisi
vardı
r.
Bu nedenle, yasakoyucunun, toplum düzenini bozan ve
önlenmesinde önemli yararlar gördüğü toplum sağlı
ğı
yla ilgili
hususlarda kanunla kimi eylemleri suç sayarak bunlar için ceza
yaptı
rı
mıöngörmesinde ve gı
da maddeleri üretiminin insan sağlı
ğı
açı
sı
ndan taşı
dı
ğıönemi dikkate alarak cezanı
n önleyici ve caydı
rı
cı
etkisini artı
rmak amacı
yla suçları
n tekerrürü halinde ceza artı
rı
mları
nı
TCK’nun 81. vd. maddelerinden farklıkurallara bağlıtutması
nda
Anayasa’nı
n 38. maddesine aykı
rı
lı
k yoktur.
Açı
klanan nedenlerle, kural Anayasa’nı
n 38. ve 91. maddelerine
aykı
rıdeğildir. İ
stemin reddi gerekir.
İ
tiraz konusu kuralı
n Anayasa’nı
n 13. maddesi ile iliş
kisi
bulunmadı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
VI- SONUÇ
24.6.1995 günlü, 560 sayı
lı “Gı
daları
n Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname”ye 4128 sayı
lı
Yasa ile eklenen 18/A maddenin (g) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE,
25.1.2001
gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Üye
Ahmet AKYALÇIN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 1999/43
: 2001/46
: 27.2.2001

İ
PTAL İ
STEMİ
NDE BULUNAN : Prof. Dr. Tansu Çİ
LLER ve
125 TBMM Üyesi
İ
PTAL İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU : 25.8.1999 günlü, 4447 sayı
lı
“İ
ş
sizlik SigortasıKanunu”nun 3., 4., 6., 8., 13., 15., 17., 18., 22., 25.,
26., 36., 38., 39., 40., 44., 51., 53. ve 62/3 maddelerinin, Anayasa’nı
n
2., 5., 10., 17., 49., 56., 60., 161., 162, 163., 164., 165., 166., 167.,
168. ve 169. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- İ
PTAL İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
Dava dilekçesindeki iptal isteminin gerekçesi ş
öyledir:
“Türk sosyal güvenlik sisteminin, özellikle Sosyal Sigortalar
Kurumunun kendi kaynakları
yla iş
levlerini yerine getiremediği,
sağlanan desteklerin kamu ekonomisine ve giderek genel ekonomiye
katlanı
lamaz boyutta yük oluşturduğu, dengelerde bozucu etki
yaptı
ğı
, yı
llardı
r bilinen bir realiteydi.
Sosyal güvenlik sistemindeki
zorunluluktu, sorumluluktu.

sorunlara

el

atmak,

bir

İ
ptale konu yasal düzenleme, sosyal güvenlik sistemindeki
sorunlarıçözme iddiasıve hatta reform niteliği yüklenmişbir yasama
belgesi hüviyetindedir.
Ancak tarafsı
z ve akademik bir gözle bakı
ldı
ğı
nda, bı
rakı
nı
z
reformu, basit sorunlarıçözebilme kapasitesinden dahi yoksun,
“sorun yaratan” bir düzenlemeyle karşıkarşı
yayı
z.
Yasa, yeniden yapı
lanma düzenlemelerinde varolan temel
uzlaşı(Parlamento-içi ve dı
ş
ıkonsensus) anlayı
ş
ı
ndan yoksundur.
Taslağı
n hazı
rlanması
, Bakanlar Kurulunda görüş
ülmesi ve yasama
komisyonlarıile genel kuruldaki müzakere aş
amaları
nda, “doğrudan
ilgili kitlelerin (iş
çi, memur ve sendikaları
n)” görüş
lerinden
yararlanı
lmamı
ş
tı
r. Öyle ki komisyon müzakereleri zabı
tlara
alı
nmamı
ş, sözlü düşüncelerin belgelere yansı
ması
ndan adeta
kaçı
lmı
ş
tı
r. Bu yasa, sorun çözme amacı
nda, sosyal menfaatlerin
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denkleş
tirilmesi gibi bir kaygı
yıhissetmemekte, “hükümlerin mutlak
doğruluğu” saplantı
sı
ndaki “taslağı
n meçhul hazı
rlayı
cı
ları
na” üstünlük
tanı
maktadı
r.
Yasa, yasama organı
ndaki zorunlu süreçten geçmeden
oluş
turulmuş
tur. Yasanı
n temel işlevi, “sosyal güvenlik hakkı
nı
pekiştirmek”olması
na
karş
ı
n
(Any.Mad.60,61,49),
anayasa
komisyonunda görüş
ülmemesi (Any.Mad.87,95,TBMM İ
çtüzük Mad.20)
ve hele gerekçede “sosyal güvenlik hakkı
na hiç değinilmemesi”, bu
Yasanı
n Anayasaya uygunluğ
u gibi bir amacı
nı
n bulunmadı
ğı
nı
n belirgin
kanı
tı
dı
r (Any. Mad .ll).
Yasa, oluş
um (taslak) aş
aması
nda hiçbir ş
ekilde kaçı
nı
lmamasıgereken
“uzmanlı
k bilgilerinden ve deneyimden yararlanma” fı
rsatı
ndan yoksun
bı
rakı
lmı
ştı
r. Özellikle Sosyal Sigortalar Hukuku, geliş
mişülkeleri
kı
skandı
racak boyutta olan Türkiye de, taslağı
n hazı
rlandı
ğımekana
bir nefes boyu yakı
n olan kurumları
n ve kiş
ilerin birikimleri yasaya
yansı
mamı
ş
tı
r. Yargı
tay’ı
mı
zı
n Sosyal Güvenlik Daireleri (Y21HD,
Y9HD, Y10HD) temsilcileri bir saat çağrı
lsa veya makul süre içinde
görüş istense idi, sosyal güvenlik hukuku rotasısapmazdı
. Bu
daireden yetiş
miş
, Anayasa Mahkemesinde yüksek görev icra etmiş
onursal üyenin ve tecrübeli diğer hukukçuları
n görüşü alı
nsa idi,
amaca ulaş
maya götüren yol, keskin virajlıyapı
lmazdı
. Tecrübeden
yararlanmamanı
n bir noksanıolarak vurgulayalı
m: İ
şsizlik sigortası
ndan
kaynaklanacak ihtilafları
n görüleceği mahkeme (görevli mahkeme) hangi
mahkemedir? Sorunun cevabı
, yasa tasarrufunda yatmasıgerekirken
(Any.Mad.142), reform iddiasıyüklenen belge, basit malumatı
n bu
icabı
ndan dahi habersizdir.
Yasa, “ya çı
kacak, ya çı
kacak; ama olmasıgerektiği gibi değil,
meçhul ve tecrübesiz mimarları
n hazı
rladı
klarıgibi/olduğu gibi
çı
kacak”zihniyetinin ham meyvesinden başka bir şey değildir. İ
ddiası
yüklü ve muhtevasımuhtelit olan bu kanundan iktidar çoğunluğunun
yeni tasarı
larla dönmesinden önce, soyut norm denetimiyle ülkeyi
kurtarmak gerekir.
Yüksek Mahkeme bu davada, diğer kararları
nda olduğu gibi
anayasal sosyal güvenlik sistemini -gerekirse Anayasanı
n anlamı
nı
n
yeniden keşfi metoduyla- bir kez daha ortaya çı
karacaktı
r.
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-IIAYKIRILIKLAR- GEREKÇELER
l- Yasanı
n 6 ncımaddesi, Anayasanı
n 60 ı
ncı
, 2 nci ve 5 inci
maddelerine aykı
rı
dı
r:
Önceki yasadaki “yaş” ve “prim ödeme gün sayı
ları
”, sosyal
güvenlik standartlarıbakı
mı
ndan uygun olmayabilir. Gerçekten de
önceki yaşve prim sı
nı
rları
, sosyal güvenlik sistemini darboğaza
götüren sebepler içindedir. Ne var ki iptale konu yasa, bu sı
nı
rları
,
sosyal güvenlik hakkı
nıgöçertecek boyuta ulaştı
rmı
ştı
r. Kişilerin
somut olarak bu hakka eriş
ilmesini imkansı
z kı
lan verileri baz alan
yasa,sosyal güvenlik hakkı
nıortadan kaldı
ran yasa demektir. Geliş
miş
ülke verilerini, o ülke ş
artları
ndan soyutlayarak aktaramayı
z. Geliş
miş
ülke biyometrik tabloları(yaş
am süreleri) ile ülkemiz tablolarıarası
nda
fark vardı
r. 58/60 yaşsı
nı
rı
, pasif dönemin tabanıolamaz. Bakiye
ömür, yok denecek kadarki sadı
r. Öte yandan “6/A-a,b” maddesindeki
prim günleri, sayı
sal olarak yüksektir. Hizmet akdinin İ
LO standartları
doğrultusunda fesh edilemezlikle pekiştirilmemiş
, “iş
ine son verdim”
iradesinin (İ
K. 13) tazminat müeyyidesi dı
şı
nda egemen olduğu,
istihdamsı
zlı
k gerçeğinin kurallaş
tı
ğıve iş
sizlik sigortası
nı
n sı
nı
rlı
olanakları
yla aş
ı
lamamı
şbir alanda bu denli yüksek sayı
da prim, “sen
emekli olma” demenin dolaylıifadesidir.
Bu hüküm, “sosyal güvenlik hakkı
” (Any.Mad.60), “sosyal devlet”
(Any.Mad.2), “kiş
ilerin refah, huzur ve mutluluğu” ile “sosyal adalet”
(Any.Mad.5) ilkelerine aykı
rı
dı
r. Yasama organı
, ulusal hası
la ve
riskleri bölüştüren kurallarda sosyal dengeleri gözetmez, Anayasanı
n
genel ruhunda barı
nan “adaleti” dı
ş
lar ve tabii emeklilik haddini, sün’i
şekilde tavana yakı
n noktalara çekerse, anayasal düzeni bozan
yapı
lanmanı
n zemin taş
ları
nıdöş
emişolur.
Bu yasa, özgün bir çalı
şmayıgerektiren “sosyal güvenlik hakkı
”
realizasyonunu büyük bir umursamazlı
kla ihmal etmiş
tir. “Yaşve prim”
takdiri, bu yapı
sı
yla yerindelik alanı
ndan çı
kmı
ş
, “anayasanı
n sosyal
güvenlik” hükümlerine aykı
rıdüşmüşve denetimi zorunlu olmuştur.
Sorunu salt ekonomik açı
dan alan yaklaşı
m, devletin sosyal işlevini
inkara götürür. “Ölçülülük”, yalnı
zca kozmik değil, aynızamanda
anayasal bir kuraldı
r. Yasama organı
, ifratıda, tefriti de dı
şlayan
anayasal dengede kural oluşturmak zorundadı
r. 6. madde, “sosyal
güvenliği” erişilemez bir beklemece hakka dönüş
türerek Anayasayı
aş
mı
ş
tı
r.
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2- 17 nci madde, Anayasanı
n 2 nci, l0 ncu ve 60 ı
ncı
maddelerine aykı
rı
dı
r.
a) Geçişhukuku ve geçici maddeler, Türk Hukukun prensipler,
yapıve kurgulama bakı
mı
ndan iş
lenmemiş
, incelenmemişbir alandı
r.
“Hukuk Devleti” ve “Hukukun/Anayasanı
n Üstünlüğü”nün somut
sorunda açı
ğa çı
karı
lması
, geçiş hukuku ilkeleriyle de yakı
ndan
ilgilidir. “Geçiş hukukuna aykı
rı
” düzenlemelerin, “hukuk devleti”
ilkesine aykı
rıolduğu söylenebilir. Kuralda istisna ve evrimde geçiş
kuralıelbette ki zorunludur. Ancak ölçüyü aşan istisna ve geçiş
normları
, Sartori’nin ifadesiyle “kuralı
n kemirgenidir”. İ
ptale konu intikal
(geçiş
) hükmü, karmaş
ı
k, uzun bir süre ve belli kesimler için mevcut
yasadaki sistemi askı
ya alan ve eşitlik kuralıaş
ı
larak, nası
l elde
edildiği belirsiz (keyfi) sı
nı
rlarla istisnalar yaratan bir hükümdür. İ
stikrar
ve kazanı
lmı
şhak, hukukun genel ilkesidir. Ama gramlara ayrı
lmı
ş
müktesap hak tekniği, o gramı
n (sürenin) altı
nda kalmayıhak ziyaı
sayan anlayı
ş
ı
n hukukileş
mesine -belki de ilk kez- şahit oluyoruz.
Yasa, soyut, genel ve olabildiğince sade bir üslupla ele alı
nı
r. Aynı
konuda alt ayı
rı
mlara baş
landı
ğıan, eş
itlik ve imtiyaz yasağısorunu
ile de karş
ı
laş
ı
lmasıgenel olarak kaçı
nı
lmazlaşı
r. Yasama organı
,
intikal hukukunun ölçüsünü, eş
itliğin ve Anayasanı
n dı
şı
na taş
ı
rmı
ştı
r.
3-18 inci madde, Anayasanı
n 60 ı
ncı
, 2 nci ve 5 inci madde
hükümlerine aykı
rı
dı
r: Sorun, belli yönüyle bu dilekçemizin “II/1”
bölümünde ele alı
nmı
ş
tı
r. “Prim gün sayı
sı
” dı
şı
nda kalan oradaki
anlatı
mları
mı
za atfı
, gereksiz tekrar açı
sı
ndan yeğliyoruz.
4-22 nci madde, Anayasanı
n 2 nci, 10 ncu ve 60 ı
ncı
maddelerine aykı
rı
dı
r: Geçişve sosyal güvenlik ilkeleriyle ilgili bu
aykı
rı
lı
ğı
n düş
ünsel ve normatif dayanakları
, bu dilekçemizin “II/2”
bölümünde ortaya konmuştur. Gereksiz tekrardan kaçı
nma için oraya
yollamayıtercih ediyoruz.
5- 26 ncımadde, Anayasanı
n 60 nci, 2 nci, 5 nci ve 10 ncu
madde hükümlerine aykı
rı
dı
r: Maddenin anayasaya aykı
rı
lı
ğı
noktası
nda ileriye sürülecek gerekçeler, bu dilekçemizin “II/1,2”
bölümünde dile getirilmiştir.
6- 39 uncu madde, Anayasanı
n 60 nci, 2 nci, 5 nci ve 10 ncu
maddelerine aykı
rı
dı
r: Maddenin Anayasaya aykı
rı
lı
ğınoktası
nda
ileriye sürülecek gerekçeler, bu dilekçemizin “II/1,2” bölümünde dile
getirilmiş
tir.
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7- 40 ncımadde, Anayasanı
n 60 ncı
, 2 nci, 5 nci maddelerine
aykı
rı
dı
r: Aykı
rı
lı
k gerekçemiz, bu dilekçenin
“II/1” bölümünde
belirtilenin aynı
dı
r.
8- 44 ncü madde, Anayasanı
n 2 nci, l0 ncu, 60 ı
ncımaddelerine
aykı
rı
dı
r: Aykı
rı
lı
k gerekçemiz, bu dilekçenin “II/2” bölümünde
belirtilenin aynı
dı
r.
9 - 5 1 nci madde, Anayasanı
n 49 ncu, 2 nci, 5 nci, 60 ı
ncı
madde hükümlerine aykı
rı
dı
r:
İ
ş
sizlik sigortası
nı
n ihdası
, sosyal ve anayasal bir zorunluluktu.
Düzenlemeyi olumlu bir geliş
me olarak kabul ediyoruz. Ancak hizmet
akdinin, kolay fesh edilemez bir yapı
ya büründürülmesini de, “iş
sizlik
sigortası
nı
n iş
lerliği” için pratik bir koş
ul görüyoruz. Yasanı
n adı
nı
n
“İ
ş
sizlik SigortasıKanunu” olması
na rağmen, kendisinin “VII” bölümde
yer alması
nı
, yasama sanatı ve hukuk tekniği noktası
nda
bulunduğumuz yerin niş
anesi sayı
yoruz.
İ
ş
sizlik sigortası
ndan yararlanmayı
, “ilişkinin sona ermesinden
geriye doğru aralı
ksı
z (birbirini izleyen) 120 gün prim ödeyecek
çalı
şma” şartı
na bağlamak, Anayasaya aykı
rı
dı
r. İ
şsizlik sigorta
hakkı
ndan yararlanmayı imkansı
z kı
lan bir engel-normdur.
Anayasanı
n 49,2,5,60 hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden
oluş
acak değer (standart), böyle bir anlayı
ş
ıdı
şlar.
10- Yasanı
n 8 inci ve 38 inci maddeleri Anayasanı
n 2, 5, 10 ve
60 ı
ncımaddelerine aykı
rı
dı
r:
Yasanı
n 8 inci maddesi ile 506 Sayı
lıKanunun 63 üncü
maddesinin (B) fı
krası
na bir bent eklenerek “Yaş
lı
lı
k aylı
ğıalmakta
iken serbest avukat veya noter olarak çalı
şmaları
nısürdürenlerin...
almakta olduklarıaylı
kları
ndan % 15 oranı
nda Sosyal Güvenlik Destek
Primi kesilir” hükmü Anayasamı
zı
n eşitlik ilkesine de güvenlik
kavramı
na da aykı
rı
dı
r. Zira Avukatlar ve Noterler dı
şı
ndaki
kimselerden emekli olduktan sonra Sigortalı olarak çalı
ş
maya
başlayanlardan sadece ücretlerinden % 6 oranı
nda Sosyal Güvenlik
Destek Primi kesildiği halde sosyal güvenlik hukukumuzda ilk defa
(toplumumuzun adeta kutsallı
k izafe ettiği) emeklilik maaş
ı
ndan S.G. Destek
Primi adıaltı
nda, %15 oranı
nda kesinti yapı
lmasıgündeme gelmiş
tir.
Emekli olduktan sonra yeniden sigortalıbir işe başlayan yüz binlerce
ve hatta milyonlarca insanı
n kazancı
ndan destekleme primi kesilirken
sadece emekli olmuş2000-3000 Avukat ve Noterin emeklilik maaş
ı
na
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el atı
lması
, göz dikilmesi sosyal devlet anlayı
ş
ı
na eş
itlik prensibine, hukuk
güvenliği ve kazanı
lmı
şhak kavramları
na mutlak aykı
rı
lı
k teş
kil etmektedir.
Yasanı
n 38 inci maddesi 1479 Sayı
lı Bağ-Kur Yasası
kapsamı
nda serbest çalı
ş
anları
n yeniden serbest çalı
ş
maya
başlamalarıhalinde, emeklilik maaş
ları
ndan % 10 Sosyal Güvenlik
Destekleme pirimi kesilmesini öngörmektedir ki yukarı
da Avukatlar ve
Noterler Hakkı
nda getirilen düzenlemenin Anayasaya aykı
rı
lı
ğı
konusunda ileri sürülen gerekçeler aynen 38 inci madde içinde varittir.
Ayrı
ca Sosyal Güvenlik Destekleme Primi bakı
mı
ndan iptali
istenen Yasanı
n 8 ve 38 inci maddelerinde öngörülen farklıoranlar
(%15 ve %10) bu kanunu hazı
rlayanları
n eşitlik ilkesini göz ardı
ettiklerinin en belirgin kanı
tı
dı
r.
Türk halkıbu yasayla, devlete ve sosyal güvenlik sistemine olan
itimadı
nıyitirmek gibi bir duyguya kapı
lmı
ş
tı
r... ve “yarı
n bir başka
hükümetin yasa zoruyla emekli maaş
ı
nı
n % 50 sini kesmeyeceğini
kim garanti edebilir?...” sualinin cevabı
nıaramaktadı
r.
Sosyal devlet, kı
rk yı
llı
k uygulamayla ortaya koyduğu ahdini,
hiçbir gerekçeyle bozmamalı
dı
r. hukuk devleti ilkesi de bunu gerektirir.
11-Yasanı
n aynı konuyu düzenleyen 3,4,15,25,36
maddeleri, Anayasanı
n 10, 17,60 ve 56 hükümlerine aykı
rı
dı
r:

inci

Hastalı
k sigortası
nda ortez, protez, araç ve gereç
yardı
mları
ndan faydalananlara % 20, % 10 katkıpayıödetilmesine
ilişkin bu hükümler, sosyal güvenlik hakkı
nı
n içini boş
altmakta,
Anayasamı
zı
n 17 ve 56/4-5 hükümlerinde öngörülen devlet görevi ve
kişi hakları
yla çelişmekte, 17.1.1991 t, 27/2-E/K sayı
lıYüksek
Mahkeme kararı
nda da vurgulanan eş
itlik ilkesini gözardı
etmektedir.
Yine 3 ncü maddede, emekli iştirakçilerine ilişmeksizin staj
süresinde çalı
şanlar yönünden getirilen 120 gün hastalı
k sigortası
primi ödeme ş
artıda eşitliğe aykı
rı
dı
r (Any.Mad. 10).
12- Malüllük, Yaş
lı
lı
k Ve Ölüm Aylı
ğıHesaplamasıYönünden Teknik
Sistem Değiş
ikliği, Asgari Aylı
k Tanı
mı
Yönlerinden Anayasaya Aykı
rı
lı
k:
4447 sayı
lıKanunun 5 inci maddesi ile “506 sayı
lıKanunun 55
inci maddesi değiş
tirilmişve Malüllük Aylı
ğı
nı
n Hesaplaması
” sistemi
değiştirilmiştir. 7 inci maddesi ile “506 sayı
lıKanunun 61 inci maddesi
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değiş
tirilmişve Yaş
lı
lı
k Aylı
ğı
nı
n Hesaplaması
” sistemi değiştirilmiş
tir.
5 inci maddesi ile “506 sayı
lıKanunun 55 inci maddesi değiş
tirilmişve
Malûllük Aylı
ğı
nı
n Hesaplaması
” sistemi değiştirilmiş
tir.
4447 sayı
lıKanunun 17 inci maddesi ile 506 sayı
lıKanuna
eklenen Geçici 82 inci madde ile geçişdönemde aylı
k bağlama
sistemi düzenlenmiş
tir. Ayrı
ca Kanunun 62 inci maddesi ile 97 inci
maddesi ile Ek 20,21,22,34 ve 35 inci maddeler yürürlükten
kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
506 sayı
lıKanunun 20 inci maddesi işkazasıveya meslek
hastalı
ğıdolayı
sı
yla bağlanacak olan sürekli işgöremezlik gelirinin
hesaplanması
nı“yı
llı
k kazancı
nı
n % 70 ine eş
it gelir bağlanacağı
nı
”
belirlenmesine karş
ı
lı
k, işkazasıveya meslek hastalı
ğınedeniyle
meslekte kazanma gücünün % 60 ı
nıkaybedenlerinde malûl sayı
ldı
ğı
(506 s. Kn.M.53/c) Malûllük Sigortası
ndan aylı
k bağlanması
sisteminde değiş
iklik yapan 4447 sayı
lıKanunun 5 inci maddesi ile
malûllük aylı
ğı
nı
n hesaplanması“yı
llı
k kazancı
nı
n % 60 ı
nı
n” aylı
k
olarak bağlanacağıdüzenlenmiştir.
Aynışekilde işkazasıveya meslek hastalı
ğınedeniyle ölen
sigortalı
lara 506 sayı
lıKanunun 88 inci maddesine göre “günlük
kazancı
nı
n 360 katı
nı
n % 70 ine eşit gelir bağlanacağı
nı
” belirtilmiş
tir.
Buna karş
ı
lı
k 4447 sayı
lıKanunun 9 uncu maddesi ile ölüm aylı
ğı
nı
n
hesaplanması“yı
llı
k kazancı
nı
n % 60 ı
nı
n” dul ve yetimlere aylı
k olarak
bağlanacağıdüzenlenmiş
tir.
Anayasa Mahkemesi 14/11/1990 tarih ve E. No: 1990/5 K. No:
1990/28 sayı
lı Kararı
nda Anayasanı
n 10 uncu maddesinde
düzenlenen “Kanun önünde eş
itlik” ilkesi içinde sosyal sigorta
hakları
nı “eşit yararlanı
labilecek yöntemler bütünü” olarak
tanı
mlamı
ştı
r. Anayasa Mahkemesi 26/10/1988 tarih ve E. No:1988/19
K. No: 1988/33 sayı
lıKararı
nda Anayasanı
n 10 uncu maddesini “Aynı
sosyal risklere karş
ıasgari ölçülerde güvence altı
na alı
nan ve aynı
kurallara bağlı bulunan sigortalı
ları
n hukuki statüleri arası
nda
benzerlik vardı
r. Aynıdurumda bulunan kişilerin yasanı
n öngördüğü
haklardan aynıesaslara göre yararlanmalarıeş
itlik ilkesinin gereğidir,”
ş
eklinde belirlemiş
tir.
Bu durumda işkazasıveya meslek hastalı
ğıdolayı
sı
yla malûl
olan bir sigortalı
ya % 70 aylı
k bağlama oranı
nda, diğer nedenle malûl
olan bir sigortalı
ya % 60 aylı
k bağlama oranı
nda gelir veya aylı
k
bağlanması
, aynışekilde işkazasıveya meslek hastalı
ğıdolayı
sı
yla
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ölen bir sigortalı
nı
n dul ve yetimine % 70 aylı
k bağlama oranı
nda,
diğer nedenle ölen bir sigortalı
nı
n dul ve yetimine % 60 aylı
k bağlama
oranı
nda aylı
k bağlanmasıaynı riskleri taşı
mı
ş olan ve aynı
sonuçlarla mağdur duruma düşen sigortalı
lar arası
nda ayrı
m
yapı
lması Anayasanı
n 10 uncu maddesine açı
kça ayk ı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r.
506 sayı
lıKanunun değiş
meden önceki 96 ncımaddesi
malûllük, yaşlı
lı
k ve ölüm aylı
kları
nı
n alt sı
nı
rı
nıgösterge tablosunun
katsayıile çarpı
mı
nı
n % 70 inden az olamayacağı
nıdüzenlemiştir. Bu
hükme göre (Kanunun yürürlük tarihinden önceki hesaplamalara göre
aylı
k
alt
sı
nı
rı 9475x12000x%70=79.590.000.-TL
olarak
hesaplanmaktadı
r. Söz konusu madde 4447 sayı
lıKanunun 13 üncü
maddesi ile değiş
tirilerek aylı
k alt sı
nı
rı“78 inci maddeye göre tespit
edilen prime esas günlük kazancı
n alt sı
nı
rı
nı
n aylı
k tutarı
nı
n % 35
inden az olamaz.” hükmü getirilmiş
tir. 4447 sayı
lıKanun bütünlüğü
içinde alt sı
nı
r miktarı(120.000.000.- x %35= 42.000.000.-TL) ye
düşmektedir. Anayasa Mahkemesi 26/10/1988 tarih ve E. No:1988/19
K. No: 1988/33 sayı
lıKararı
nda Anayasanı
n 2 inci maddesinde yer
alan “Sosyal Hukuk Devletini” güçsüzleri, güçlüler karş
ı
sı
nda
koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi
sağlamakla yükümlü devlet olarak tanı
mlamı
ş
tı
r. Aynıkararı
nda
Anayasa Mahkemesi Anayasanı
n 60 ı
ncımaddesini “Bu hüküm
bireylere yaşlı
lı
k, hastalı
k, kaza, ölüm ve malûliyet gibi sosyal risklere
karşı
sı
nda asgari ölçüde bir yaşam düzeyi sağlamayıamaçlar”
şeklinde yorumlamı
ş
tı
r. Toplumumuzun en korunması gereken
kesiminin emekliler olduğu herkes tarafı
ndan kabul edilen bir
gerçektir. Yasa koyucu 506 sayı
lıKanunu düzenleyen 96 ncıbu
manada bir koruma hükmü olarak düzenlemişve yı
llardı
r uygulamaya
almı
ş
tı
r. Bu gün Sosyal Sigortalar Kurumundan aylı
k alan emekli dul
ve yetim bu koruyucu hüküm çerçevesinde aylı
k almaktadı
rlar. Bu
gerçek ve sosyal kollama çerçevesinde 4447 sayı
lıKanunun 13 üncü
maddesi ile 506 sayı
lıKanunun 96 ncımaddesinin değiştirilmesi
(Aylı
k Alt Sı
nı
rı
nı
n miktar olarak 79.590.000.-liradan 42.000.000.liraya düş
ürülmesi dolayı
sı
yla % 47 ye varan bir oranda geçim
kaynağı
nı
n azaltı
lması
) sosyal adalet ve toplumsal koruma anlayı
şıile
bağdaş
madı
ğıaçı
ktı
r. Anayasanı
n 2 inci maddesi çerçevesinde bu tür
bir düzenlemenin Sosyal Devlet anlayı
şıile bağdaşı
rlı
ğı
nı
n da
bulunmaması
gerekir.
Bu nedenlerle 4447 sayı
lı Kanunun 13 üncü maddesi
Anayasanı
n 2 inci ve 60 ı
ncımaddelerine aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
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13- İ
şsizlik Sigortası
nı
n Kurulması
-Zorunlu Tasarruf Fonunun
İ
ş
sizlik Sigortası
na Aktarı
lması
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunan 4164 sayı
lı
Çalı
ş
anlardan Yapı
lmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi
Hakkı
nda Kanun 11.09.1996 tarihinde Cumhurbaş
kanı
mı
z Sayı
n
Süleyman Demirel tarafı
ndan bir daha görüş
ülmek üzere iade edilmiş
bulunmaktadı
r. İ
ade sebepleri sayı
lı
rken aynen:
“1- Bilindiği gibi, gerek kamu personelinin, gerekse on kiş
iden
fazla işçi istihdam eden işyerlerinde çalı
ş
an işçilerin zorunlu tasarrufa
teşvik edilmeleri amacı
yla 0l Nisan 1998 tarihinde yürürlüğe konulan
3417 sayı
lıkanun hükümleri uyarı
nca çalı
şanlardan % 2 nispetinde
tasarruf kesintisi kesilmekte, Devlet veya iş
veren bu tasarrufa % 3
oranı
nda katkı
da bulunmaktadı
r.
2- Devlet veya iş
veren katkı
ları
nı
n çalı
ş
anları
n ücretlerinde belli
oranda dolaylıbir artı
ş ve “müktesep hak “ oluş
turduğu nazara
alı
ndı
ğı
nda; “zorunlu tasarruf uygulaması
na son verilirken, söz
konusu katkıpayları
nı
n çalı
ş
anları
n aylı
k veya ücretlerinde bı
rakı
lması
nı
n
gerekli olduğu, böyle bir düzenlemenin “müktesep hak” kavramı
na ve
hukukun genel ilkelerine daha uygun olacağıdüş
ünülmektedir.
3- Her ne kadar, “zorunlu tasarruf uygulaması
na son verilirken
3417 sayı
lıKanun “ödemeler”e ve diğer konulara iliş
kin hükümleri
yürürlükte bı
rakı
lmı
şise de, çalı
şanlar lehine getirilmişbulunan bu
sistemin bir bütünlük içinde mütalaa edilerek, 428 Trilyon lirayı
bulduğu ifade edilen tasarruf kesintilerinin ne suretle tasfiye edileceği
hususunda yapı
lacak plan ve programı
n da bu Kanunda yer
alması
nı
n uygun olacağıdüş
ünülmektedir.
4- Diğer taraftan, Kanunun sevkinde temel amacıoluşturan “ana
müessese” ortadan kaldı
rı
lı
p, o müessesenin işleyişi ile ilgili usul ve
esaslarıdüzenleyen hükümlerin yürürlükte bı
rakı
lması
, uygulamada bir
takı
m mahzurlar doğurabilecektir.”
İ
fadeleri kullanı
larak Anayasanı
n 89. maddesi gereğince bir daha
görüşülmek üzere iade edilmiştir. İ
ptali talep edilen 4447 sayı
lı
Kanunun 62/3 maddesi uyarı
nca 3417 sayı
lıÇalı
ş
anları
n Tasarrufa
Teşvik Edilmesi Ve Bu Tasarrufları
n Değerlendirilmesine Dair Kanunun 2
ve 3. maddelerinin yürürlükten kaldı
rı
ldı
ğıbelirtilmektedir. Yukarı
da
Sayı
n Cumhurbaş
kanı
nı
n belirtmekte olduğu yasal sakı
ncalar bu
düzenlemede de ortadan kaldı
rı
lmı
şdeğildir. 4 maddede özetlenen
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bu hususlar aynen devam etmektedir ve fonda biriken katrilyonlarca
liralı
k paranı
n akı
beti belli değildir. Yasanı
n bu sebeple de iptali
gerekmektedir.
14- 53 ncü madde, Anayasanı
n 2 nci maddesine ve ekonomik
anayasa kuralları
na (Any.Mad. 161-169) aykı
rı
dı
r: Şeffaf devlet,
bürokrasi bütünü içinde “örtülü mali adacı
klar” oluşturamaz. SSK benzeri
bir “İ
ş
sizlik SigortasıKurumu” oluş
turulmadı
ğı
na, gereği de olmadı
ğı
na
göre iş
sizlik sigortası
yla ilgili mali havuzun, SSK yapı
sıve prosedürü
içinde yer almasıgerekir. “Özel fon” içeren metnin Anayasa ile
bağdaş
madı
ğ
ı
nı
düş
ünüyoruz.
Talep: Dava konusu yasa maddelerinin belirlenen ve Yüksek
Mahkemece belirlenecek olan nedenlerle iptali hususu takdire arz ve
talep olunur. 5.11.1999”
II-

YASA METİ
NLERİ

A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
4447 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenilen maddeleri şöyledir:
1- “MADDE 3.- 506 sayı
lıKanunun 32 nci maddesinin (B)
bendine aşağı
daki alt bent ile maddeye aşağı
daki fı
kra eklenmiş
tir.
Protez, araç ve gereç bedellerinin % 20’sini sigortalıöder.
Ancak, ilgiliden alı
nacak katkımiktarı
, ödeme tarihindeki 25/8/1971
tarihli ve 1475 sayı
lıİ
şKanununun 33 üncü maddesine göre sanayi
kesiminde çalı
şan onaltıyaş
ı
ndan büyük iş
çiler için uygulanan aylı
k
asgari ücretin birbuçuk katı
ndan fazla olamaz.
Sigortalı
ları
n, bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazı
lı
yardı
mlardan yararlanabilmeleri için, 60 günü hastalı
ğı
n anlaşı
ldı
ğı
tarihten önceki altıay içinde olmak üzere toplam olarak 120 gün
hastalı
k sigortasıprimi ödemişolmalarışarttı
r.”
2- “MADDE 4.- 506 sayı
lıKanunun 36 ncımaddesinin (B)
bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş
tir.
B) Yukarı
da sözü edilen kimselerin ayakta yapı
lan tedavilerinde
verilen ilaçlar ile (A/a) bendi uyarı
nca sağlanan protez, araç ve gereç
bedellerinin %10’u kendilerince ödenir. Ancak protez, araç ve gereç
bedelleri için alı
nacak katkıpayıödeme tarihindeki 25/8/1971 tarihli
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ve 1475 sayı
lıİ
ş Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi
kesiminde çalı
şan onaltıyaş
ı
ndan büyük iş
çiler için uygulanan aylı
k
asgari ücret tutarı
nıgeçemez.”
3- “MADDE 6.- 506 sayı
lıKanunun 60 ı
ncımaddesinin birinci
fı
krası
nı
n (A) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş
tir.
A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı
olarak çalı
şmaya başlayanları
n yaş
lı
lı
k aylı
ğı
ndan yararlanabilmesi
için;
a) Kadı
n ise 58, erkek ise 60 yaşı
nıdoldurmuşolmasıve en az
7000 gün veya
b) Kadı
n ise 58, erkek ise 60 yaş
ı
nıdoldurmuşolması
, 25
yı
ldan beri sigortalıbulunmasıve en az 4 500 gün,
Malüllük, yaş
lı
lı
k ve ölüm sigortalarıprimi ödemiş olmaları
şarttı
r.”
4- “MADDE 8.- 506 sayı
lıKanunun 63 üncü maddesine (B)
fı
krası
nı
n birinci bendinden sonra gelmek üzere aş
ağı
daki bent
eklenmiştir.
Bu Kanuna göre yaş
lı
lı
k aylı
ğıalmakta iken serbest avukat veya
noter olarak çalı
şmaları
nısürdürenlerin, sosyal yardı
m zammıdahil,
almakta olduklarıaylı
kları
ndan %15 oranı
nda sosyal güvenlik destek
primi kesilir.”
5- “MADDE 13.- 506 sayı
lıKanunun 96 ncımaddesinin birinci
fı
krasıaşağı
daki şekilde değiştirilmiş
tir.
Bu Kanuna göre bağlanacak aylı
klar, 78 inci maddeye göre
tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sı
nı
rı
nı
n aylı
k tutarı
nı
n%
35’inden az olamaz.”
6- “MADDE 15.- 506 sayı
lıKanunun Ek 24 üncü maddesinin
(a) fı
krası
nı
n ikinci bendi yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş ve Ek 32 nci
maddesine birinci fı
kradan sonra gelmek üzere aş
ağı
daki fı
kralar
eklenmiştir.
Sigortalı
ları
n çocukları
na verilecek protez, araç ve gereçlerin
bedellerinin % 20’si kendilerince ödenir. Ancak, sigortalı
ları
n
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çocukları
ndan alı
nacak katkımiktarı
, ödeme tarihindeki 25/8/1971
tarihli ve 1475 sayı
lıİ
şKanununun 33 üncü maddesine göre sanayi
kesiminde çalı
şan onaltıyaş
ı
ndan büyük iş
çiler için uygulanan aylı
k
asgari ücretin birbuçuk katı
ndan fazla olamaz.
Sigortalı
ları
n geçindirmekle yükümlü bulunduklarıeş
lerinden %
20, Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaş
lı
lı
k aylı
ğı
almakta olanları
n geçindirmekle yükümlü bulunduklarıeşleri ile
Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve aylı
k almakta olan eş
lerden % 10
katı
lı
m payıalı
nmak ş
artı
yla protez, araç ve gereç yardı
mları
ndan
yararlanı
rlar. Ancak, sigortalı
ları
n eşlerinden alı
nacak katkımiktarı
,
ödeme tarihindeki 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayı
lıİ
şKanununun 33
üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalı
ş
an onaltıyaşı
ndan
büyük işçiler için uygulanan aylı
k asgari ücretin bir buçuk katı
ndan,
sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaş
lı
lı
k aylı
ğıalanları
n eş
leri
ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve aylı
k almakta olan eşlerden
alı
nacak olan katkımiktarıaylı
k asgari ücretten fazla olamaz.”
7- “MADDE 17.- 506 sayı
lıKanuna aş
ağı
daki geçici maddeler
eklenmiştir.
GEÇİ
CİMADDE 81.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
A) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan
hükümlere göre yaşlı
lı
k aylı
ğıbağlanması
na hak kazanmı
şolanlar ile
sigortalı
lı
k süresi 18 yı
l ve daha fazla olan kadı
nlar ve sigortalı
lı
k
süresi 23 yı
l ve daha fazla olan erkekler hakkı
nda, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten
önce yürürlükte bulunan hükümler
uygulanı
r.
B) a) Sigortalı
lı
k süresi 17 (dahil) yı
ldan fazla 18 yı
ldan az olan
kadı
nlar 20 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 41 yaş
ı
nıdoldurmaları
,
sigortalı
lı
k süresi 22 (dahil) yı
ldan fazla 23 yı
ldan az olan erkekler 25
yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 45 yaşı
nıdoldurmalarıve en az 5000 gün,
b) Sigortalı
lı
k süresi 16 (dahil) yı
ldan fazla 17 yı
ldan az olan
kadı
nlar 20 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 43 yaş
ı
nıdoldurmaları
,
sigortalı
lı
k süresi 21 (dahil) yı
ldan fazla 22 yı
ldan az olan erkekler 25
yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 46 yaşı
nıdoldurmalarıve en az 5000 gün,
c) Sigortalı
lı
k süresi 15 (dahil) yı
ldan fazla 16 yı
ldan az olan
kadı
nlar 20 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 45 yaşı
nıdoldurmaları
,
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sigortalı
lı
k süresi 20 (dahil) yı
ldan fazla 21 yı
ldan az olan erkekler 25
yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 48 yaşı
nıdoldurmalarıve en az 5000 gün,
d) Sigortalı
lı
k süresi 14 (dahil) yı
ldan fazla 15 yı
ldan az olan
kadı
nlar 20 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 47 yaş
ı
nıdoldurmaları
,
sigortalı
k süresi 19 (dahil) yı
ldan fazla 20 yı
ldan az olan erkekler 25
yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 50 yaşı
nıdoldurmalarıve en az 5150 gün,
e) Sigortalı
lı
k süresi 13 (dahil) yı
ldan fazla 14 yı
ldan az olan
kadı
nlar 20 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 48 yaş
ı
nıdoldurmaları
,
sigortalı
lı
k süresi 18 (dahil) yı
ldan fazla 19 yı
ldan az olan erkekler 25
yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 51 yaşı
nıdoldurmalarıve en az 5300 gün,
f) Sigortalı
lı
k süresi 12 (dahil) yı
ldan fazla 13 yı
ldan az olan
kadı
nlar 20 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 49 yaşı
nıdoldurmaları
,
sigortalı
lı
k süresi 17 (dahil) yı
ldan fazla 18 yı
ldan az olan erkekler 25
yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 52 yaşı
nıdoldurmaları ve en az 5450
gün,
g) Sigortalı
lı
k süresi 11 (dahil) yı
ldan fazla 12 yı
ldan az olan
kadı
nlar 20 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresi ve 50 yaşı
nıdoldurmaları
,
sigortalı
lı
k süresi 16 (dahil) yı
ldan fazla 17 yı
ldan az olan erkekler 25
yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 53 yaşı
nıdoldurmalarıve en az 5600 gün,
h) Sigortalı
lı
k süresi 10 (dahil) yı
ldan fazla 11 yı
ldan az olan
kadı
nlar 20 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 51 yaşı
nıdoldurmaları
,
sigortalı
lı
k süresi 15 (dahil) yı
ldan fazla 16 yı
ldan az olan erkekler 25
yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 54 yaşı
nıdoldurmalarıve en az 5750 gün,
ı
) Sigortalı
lı
k süresi 10 yı
ldan az olan kadı
nlar 20 yı
llı
k
sigortalı
lı
k süresini ve 52 yaşı
nıdoldurmaları
, sigortalı
lı
k süresi 15
yı
ldan az erkekler 25 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini ve 56 yaşı
nı
doldurmalarıve en az 6000 gün,
Malüllük, yaşlı
lı
k ve ölüm sigortalarıprimi ödemişbulunmaları
şartıile yaşlı
lı
k aylı
ğı
ndan yararlanabilirler.
C) a) 15 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini, kadı
n ise 50, erkek ise 55
yaş
ı
nıdoldurmuşve 3600 gün malüllük, yaş
lı
lı
k ve ölüm sigortaları
primi ödemişbulunanlara istekleri halinde yaş
lı
lı
k aylı
ğıbağlanı
r.
b) (a) bendinde öngörülen ş
artlarıyerine getirememişdurumda
olanlardan kadı
n ise 52, erkek ise 56 yaş
ı
nıdoldurmuşolması
, en az
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15 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini tamamlamasıve en az 3600 gün
malüllük, yaş
lı
lı
k ve ölüm sigortalarıprimi ödemişolmalarış
artı
yla
yaş
lı
lı
k aylı
ğı
ndan yararlanabilirler.
GEÇİ
CİMADDE 82.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce sigortalıbulunanlara bağlanacak aylı
klar, aş
ağı
daki (a) ve (b)
bentlerine göre hesaplanacak aylı
kları
n toplamı
ndan oluş
ur.
a) Sigortalı
nı
n bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar prim
ödeme sürelerine ait aylı
ğıaşağı
daki şekilde belirlenir.
Sigortalı
nı
n aylı
k talep tarihine kadarki toplam prim ödeme gün
sayı
sıüzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle ve bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlere göre hesaplanacak
aylı
ğı
nı
n sigortalı
nı
n bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki prim
ödeme gün sayı
sıile orantı
lıbölümü, bu Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren aylı
k başlangı
ç tarihine kadar geçen takvim yı
llarıiçin, her
yı
lı
n Aralı
k ayı
na göre Devlet İ
statistik Enstitüsü tarafı
ndan açı
klanan
en son temel yı
llıkentsel yerler tüketici fiyatlarıindeksindeki artı
ş
oranıve gayrisafi yurt içi hası
la sabit fiyatlarla gelişme hı
zıkadar ayrı
ayrıartı
rı
larak hesaplanı
r.
Hesaplanan yaşlı
lı
k aylı
ğı
, aylı
k bağlanması için yazı
lı
başvurunun yapı
ldı
ğıyı
lı
n Ocak ayıile aylı
ğı
n başladı
ğıtakvim yı
lı
nı
n
başlangı
ç tarihi arası
nda geçen her ay için Devlet İ
statistik Enstitüsü
tarafı
ndan açı
klanan en son temel yı
llıkentsel yerler tüketici fiyatları
indeksindeki artı
şoranlarıkadar artı
rı
lı
r.
b) Sigortalı
nı
n bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki
prim ödeme sürelerine ait aylı
ğıise, sigortalı
nı
n aylı
k talep tarihine
kadar toplam prim ödeme gün sayı
sıüzerinden bu Kanunun 61 inci
maddesi hükümlerine göre hesaplanacak aylı
ğı
nı
n, bu Kanunun
yürürlük tarihinden sonraki prim ödeme gün sayı
sı
na orantı
lıbölümü
kadardı
r.
Sigortalı
ya yukarı
daki (a) ve (b) bentlerine göre bağlanacak
aylı
kları
n toplamı
, sigortalı
nı
n aylı
k talep tarihindeki toplam prim
ödeme gün sayı
sıüzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle, bu
Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre hesaplanan
aylı
ğı
nı
n, bu Kanunun yürürlük tarihi ile aylı
k başlangı
ç tarihi arası
nda
geçen takvim yı
llarıiçin her yı
lı
n Aralı
k ayı
na göre Devlet İ
statistik
Enstitüsü tarafı
ndan açı
klanan en son temel yı
llıkentsel yerler tüketici
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fiyatlarıindeksindeki artı
şoranı
na ve bu Kanunun 61 inci maddesinin
son fı
krası
na göre artı
rı
lmı
şdeğerinin altı
nda olamaz.
Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra malüllük aylı
ğı
na hak
kazananlar ile ölen sigortalı
ları
n hak sahiplerinin aylı
kları
, yukarı
daki
fı
kralarda belirtilen hükümler esas alı
narak, 55 veya 67 nci madde
hükümlerine göre hesaplanı
r. Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra
prime esas kazancıbulunmayanları
n malûllük ve ölüm aylı
kları
, bu
Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre hesaplanı
r ve
yukarı
daki (a) bendindeki esaslara göre artı
rı
larak bağlanı
r.”
II. BÖLÜM
TARIM İ
ŞÇİ
LERİSOSYAL Sİ
GORTALAR KANUNU İ
LE İ
LGİ
Lİ
DEĞİ
Şİ
KLİ
KLER
8- “MADDE 18.- 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayı
lıTarı
mİ
şçileri
Sosyal Sigortalar Kanununun 20 nci maddesinin 20/2/1992 tarihli ve
3774 sayı
lıKanunla kaldı
rı
lan (a) bendi aşağı
daki ş
ekilde yeniden
düzenlenmiştir.
a) Kadı
n ise 58 yaşı
nı
, erkek ise 60 yaş
ı
nıdoldurmuşolması
,”
9- “MADDE 22.- 2925 sayı
lıKanuna aşağı
daki geçici madde
eklenmiştir.
GEÇİ
CİMADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
A) 13 yı
l ve daha fazla sigortalıbulunanlar en az 15 yı
llı
k
sigortalı
lı
k süresini doldurmuşve en az 3600 gün prim ödemiş
bulunmalarış
artıile yaş
lı
lı
k aylı
ğı
ndan yararlanabilirler.
B) a) Sigortalı
lı
k süresi 12 (dahil) yı
ldan fazla 13 yı
ldan az
olanlar kadı
n ise 41, erkek ise 45 yaş
ı
nıdoldurmuşolmaları
,
b) Sigortalı
lı
k süresi 11 (dahil) yı
ldan fazla 12 yı
ldan az olanlar
kadı
n ise 43, erkek ise 46 yaş
ı
nıdoldurmuşolmaları
,
c) Sigortalı
lı
k süresi 10 (dahil) yı
ldan fazla 11 yı
ldan az olanlar
kadı
n ise 45, erkek ise 48 yaş
ı
nıdoldurmuşolmaları
,
d) Sigortalı
lı
k süresi 9 (dahil) yı
ldan fazla 10 yı
ldan az olanlar
kadı
n ise 47, erkek ise 50 yaş
ı
nıdoldurmuşolmaları
,
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e) Sigortalı
lı
k süresi 8 (dahil) yı
ldan fazla 9 yı
ldan az olanlar
kadı
n ise 48, erkek ise 51 yaş
ı
nıdoldurmuşolmaları
,
f) Sigortalı
lı
k süresi 7 (dahil) yı
ldan fazla 8 yı
ldan az olanlar
kadı
n ise 49, erkek ise 52 yaş
ı
nıdoldurmuşolmaları
,
g) Sigortalı
lı
k süresi 6 (dahil) yı
ldan fazla 7 yı
ldan az olanlar
kadı
n ise 50, erkek ise 53 yaş
ı
nıdoldurmuşolmaları
,
h) Sigortalı
lı
k süresi 5 (dahil) yı
ldan fazla 6 yı
ldan az olanlar
kadı
n ise 51, erkek ise 54 yaş
ı
nıdoldurmuşolmaları
,
i) Sigortalı
lı
k süresi 5 yı
ldan az olanlar kadı
n ise 52, erkek ise
56 yaşı
nıdoldurmuşolmaları
,
Ve en az 15 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresi ile 3600 gün prim ödeme
şartları
nı yerine
getirmeleri
halinde
yaşlı
lı
k
aylı
ğı
ndan
yararlanabilirler.
III. BÖLÜM
TÜRKİ
YE CUMHURİ
YETİEMEKLİSANDIĞI KANUNU
İ
LE İ
LGİ
LİDEĞİ
Şİ
KLİ
KLER
10- “MADDE 25.- 5434 sayı
lıKanunun Geçici 139 uncu
maddesinin üçüncü fı
krası
ndan sonra gelmek üzere aş
ağı
daki fı
kra
eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fı
krası aşağı
daki ş
ekilde
değiş
tirilmiştir.
Kullanı
lmasıresmi sağlı
k kurulu raporu ile gerekli görülen
protez, ortez ve tı
bbi araç ve gereç bedellerinin %10’u hak sahipleri
tarafı
ndan ödenir. Ancak ödenecek miktar bu Kanunun ek 19 uncu
maddesindeki aylı
klardan fazla olamaz (bu Kanunun 64 üncü
maddesinin ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayı
lıNakdî Tazminat ve
Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda Kanuna göre aylı
k bağlananlar hakkı
nda
bu hüküm uygulanmaz.)
Özel kanunlarıgereğince sağlı
k yardı
mı
ndan faydalananlar ile
Sandı
ktan emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylı
ğıalanları
n
diğer sosyal güvenlik kurumları
na tabi görevlerde çalı
ş
an veya bu
kuruluşlardan aylı
k alan eş
leri ve Sandı
ktan dul aylı
ğıalanlardan
diğer sosyal güvenlik kurumları
na tabi görevde çalı
şan veya bu
kuruluşlardan yaş
lı
lı
k veya malûllük aylı
ğıalanlar bu
madde
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hükmünden yararlanamazlar. İ
steğe bağlı sağlı
k sigortası
ndan
yararlananlar hakkı
nda bu hüküm uygulanmaz.”
11- “MADDE 26.maddeler eklenmiş
tir.

5434 sayı
lıKanuna aşağı
daki geçici

GEÇİ
CİMADDE 205.- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadı
n iş
tirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yı
lı
nı
dolduranları
n istekleri üzerine emekli aylı
ğıbağlanı
r.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yı
ldan az kalan
iştirakçilerden kadı
n ise 38, erkek ise 43 yaş
ı
nı
,
b) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 3 yı
ldan az kalan
iştirakçilerden kadı
n ise 41, erkek ise 45 yaş
ı
nı
,
c) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 4 yı
ldan az kalan
iştirakçilerden kadı
n ise 43, erkek ise 46 yaş
ı
nı
,
d) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 5 yı
ldan az kalan
iştirakçilerden kadı
n ise 45, erkek ise 48 yaş
ı
nı
,
e) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 6 yı
ldan az kalan
iştirakçilerden kadı
n ise 47, erkek ise 50 yaş
ı
nı
,
f) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 7 yı
ldan az kalan
iştirakçilerden kadı
n ise 48, erkek ise 51 yaş
ı
nı
,
g) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 8 yı
ldan az kalan
iştirakçilerden kadı
n ise 49, erkek ise 52 yaş
ı
nı
,
h) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 9 yı
ldan az kalan
iştirakçilerden kadı
n ise 50, erkek ise 53 yaş
ı
nı
,
i) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 10 yı
ldan az kalan
iştirakçilerden kadı
n ise 51, erkek ise 54 yaş
ı
nı
,
j) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 10 yı
ldan fazla kalan
iştirakçilerden kadı
n ise 52, erkek ise 56 yaş
ı
nı
,
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Doldurmalarıve kadı
n iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiili
hizmet süresini tamamlamalarıhalinde istekleri üzerine emekli aylı
ğı
bağlanı
r.
32 nci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapı
lanları
n
bu maddede belirtilen yaşhadlerinden; eklenilen bu sürenin üç yı
ldan
çok olmamak üzere yarı
sıindirilir.
5434 sayı
lıKanunun 39 uncu maddesinin (e) ve (f) fı
kraları
kapsamı
na girenlere 25 fiili hizmet yı
lı
nıve yukarı
daki yaşları
doldurmalarıhalinde emekli aylı
ğıbağlanı
r.
GEÇİ
CİMADDE 206.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiili
hizmet süreleri 8 yı
l ve daha fazla olan iş
tirakçiler, 61 yaşı
nı
doldurmalarınedeniyle istekleri üzerine veya kurumları
nca yaş
haddinden re’sen emekliye ayrı
ldı
kları
nda fiili hizmet süreleri 10 yı
lı
doldurmuşolmak ş
artı
yla emekli aylı
ğı
na hak kazanı
rlar.”
IV. BÖLÜM
ESNAF VE SANATKARLAR VE Dİ
ĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
SOSYAL
Sİ
GORTALAR KURUMU KANUNU İ
LE İ
LGİ
LİDEĞİ
Şİ
KLİ
KLER
12- “MADDE 36.- 1479 sayı
lıKanunun Ek 13 üncü maddesinin
son fı
krasıaşağı
daki şekilde değiş
tirilmişve maddeye aş
ağı
daki fı
kra
eklenmiştir.
Ayakta yapı
lan tedavilerde poliklinik muayene ücretinin ve
verilen ilaç bedellerinin % 20’si sigortalıve hak sahipleri, % 10’u aylı
k
alanlar ve hak sahipleri tarafı
ndan karşı
lanı
r. İ
şkazasıve meslek
hastalı
ğısonucu verilecek olanlar hariç, protez, araç ve gereç
bedellerinin % 20’si sigortalıve hak sahipleri, % 10’u ise aylı
k alanlar
ve hak sahipleri (3/11/1980 tarihli ve 2330 sayı
lıNakdî Tazminat ve
Aylı
k Bağlanması Hakkı
nda Kanun kapsamı
na girenler hariç)
tarafı
ndan karşı
lanı
r. Ancak, katkıpayıtutarısigortalı
larda birinci gelir
basamağı
nı
n birbuçuk katı
nı
, aylı
k
alanlarda ise birinci gelir
basamağı
nı
n % 65’ini geçemez.
Ağı
z protezleri hariç, sigortalı
nı
n bu Kanuna tabi sigortalı
lı
ğı
nı
n
başladı
ğıtarihten önce, sigortalıve hak sahiplerinde mevcut olduğu
tespit edilen hastalı
k ve arı
zalardan dolayı bedeli Kurumca
karşı
lanacak olan ortez ve protezler ek 18 inci maddeye göre
hazı
rlanacak yönetmelikte belirlenir.”
250

13- “MADDE 38.- 1479 sayı
lıKanuna aşağı
daki ek madde
eklenmiştir.
Sosyal güvenlik destek primi
EK MADDE 20.- Bu Kanuna göre yaşlı
lı
k aylı
ğıbağlananlardan,
24 üncü maddenin (1) numaralıbendinde belirtilen çalı
ş
maları
na
devam edenlerin veya daha sonra çalı
şmaya baş
layanları
n, sosyal
yardı
m zammıdahil tahakkuk eden aylı
kları
ndan, aylı
ğı
n bağlandı
ğı
veya tekrar çalı
şmaya baş
lanı
ldı
ğıtarihi takip eden aybaşı
ndan
itibaren, çalı
şmaları
nı
n sona erdiği ay dahil %10 oranı
nda sosyal
güvenlik destek primi kesilir.
Birinci fı
kra hükmüne göre aylı
kları
ndan sosyal güvenlik destek
primi kesilmesi gerekenlerden, bu Kanunun yayı
mlandı
ğıtarihten
önce aylı
k bağlananlar Kanunun yayı
mı
nı
, daha sonra tekrar
çalı
şmaya baş
layanlar ise çalı
şmaya başladı
klarıtarihi takip eden
aybaş
ı
ndan itibaren üç ay içinde Kuruma yazı
lıbildirimde bulunmak
zorundadı
rlar. Bu süre içinde Kuruma yazı
lı bildirimde
bulunmayanlardan sosyal güvenlik destek primi, gecikmeli bildirimde
bulunulan veya Kurumca tespit edilen tarihe kadar 53 üncü maddeye
göre hesaplanacak gecikme zammıile birlikte tahsil edilir. Birikmiş
sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zamları
nı
n ödenmemesi
halinde aylı
klardan yapı
lacak kesintiler aylı
k tutarı
nı
n %25’ini
geçemez.
Sosyal güvenlik destek primi ödenmişsüreler, bu Kanuna göre
sigortalı
lı
k süresi olarak değerlendirilmez, ödenen primler 39 uncu
madde hükmüne göre toptan ödeme olarak iade edilmez ve bu
sürelerle ilgili olarak 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayı
lıSosyal Güvenlik
Kurumları
na Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkı
nda
Kanun hükümleri uygulanmaz.”
14- “MADDE 39.maddeler eklenmiş
tir.

1479 sayı
lıKanuna aşağı
daki geçici

GEÇİ
CİMADDE 10.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce yürürlükte bulunan hükümlere göre, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihi takip eden aybaşıitibariyle aylı
k bağlanması
na hak
kazananlar ile aylı
k bağlanması
na hak kazanmaları
na iki tam yı
l veya
daha az kalan sigortalı
ları
n, tam veya kı
smi yaş
lı
lı
k aylı
ğıtalep hakları
saklı
dı
r.
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalıolanlardan,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaş
ıitibariyle, kadı
n
ise 20, erkek ise 25 tam yı
l prim ödeme süresinin dolması
na;
a) 2 tam yı
ldan fazla, 3 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
41, erkeklere 45 yaş
ı
nı
,
b) 3 tam yı
ldan fazla, 4 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
43, erkeklere 46 yaş
ı
nı
,
c) 4 tam yı
ldan fazla, 5 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
45, erkeklere 48 yaş
ı
nı
,
d) 5 tam yı
ldan fazla, 6 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
47, erkeklere 50 yaş
ı
nı
,
e) 6 tam yı
ldan fazla, 7 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
48, erkeklere 51 yaş
ı
nı
,
f) 7 tam yı
ldan fazla, 8 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara 49,
erkeklere 52 yaşı
nı
,
g) 8 tam yı
ldan fazla, 9 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
50, erkeklere 53 yaş
ı
nı
,
h) 9 tam yı
ldan fazla, 10 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
51, erkeklere 54 yaş
ı
nı
,
ı
) 10 tam yı
ldan fazla kalan kadı
nlara 52, erkeklere 56 yaş
ı
nı
,
Doldurmaları
, kadı
n ise 20, erkek ise 25 tam yı
l prim ödemeleri
şartı
yla ve talepte bulunmalarıhalinde, yaşlı
lı
k aylı
ğıbağlanı
r.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalıolanlardan,
15 tam yı
l prim ödeme süresi ile kadı
n ise 50, erkek ise 55 yaşı
nı
doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
aybaş
ı
ndan itibaren,
a) 2 tam yı
ldan fazla, 4 tam yı
l veya daha az süre içinde yerine
getiren, kadı
nlara 51, erkeklere 56 yaş
ı
nı
,
b) 4 tam yı
ldan fazla, 6 tam yı
l veya daha az süre içinde yerine
getiren, kadı
nlara 52, erkeklere 56 yaş
ı
nı
,
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c) 6 tam yı
ldan fazla, 8 tam yı
l veya daha az süre içinde yerine
getiren, kadı
nlara 53, erkeklere 57 yaş
ı
nı
,
d) 8 tam yı
ldan fazla, 10 tam yı
l veya daha az süre içinde yerine
getiren, kadı
nlara 54, erkeklere 57 yaş
ı
nı
,
e) 10 tam yı
ldan fazla süre içinde yerine getiren, kadı
nlara 56,
erkeklere 58 yaşı
nı
,
Doldurmalarıve talepte bulunmalarıhalinde, yaş
lı
lı
k aylı
ğı
bağlanı
r.
GEÇİ
CİMADDE 11.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce bağlanan malüllük, yaşlı
lı
k ve ölüm aylı
kları
, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen son aylı
k tutarlar esas alı
narak,
bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra 36 ı
ncımaddenin son fı
krası
hükmüne göre artı
rı
larak ödenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalıolanlara
bağlanacak yaşlı
lı
k aylı
ğı
;
a) Sigortalı
nı
n, aylı
k başlangı
ç tarihindeki toplam sigortalı
lı
k
süresi esas alı
narak, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce bulunduğu
gelir basamağı
nı
n aylı
k başlangı
ç tarihinde yürürlükte bulunan gelir
tablosundaki değeri üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden
önceki hükümlere göre hesaplanan aylı
ğı
nı
n, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar geçen sigortalı
lı
k süresinin toplam sigortalı
lı
k
süresine orantı
lıolarak hesaplanan tutarıile,
b) Sigortalı
nı
n, bu Kanunun yürürlük tarihi ile aylı
k başlangı
ç
tarihi arası
nda aylar itibariyle prim ödediği gelir basamakları
nı
n bu
basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate alı
narak, aylı
k
başlangı
ç tarihinde yürürlükte bulunan gelir basamaklarıüzerinden
hesaplanacak ağı
rlı
klıortalaması
nı
n, aylı
k baş
langı
ç tarihindeki
toplam sigortalı
lı
k süresi esas alı
nmak suretiyle bu Kanunun 36 ncı
maddesinin ikinci fı
krası
na göre bulunacak aylı
k bağlama oranı
üzerinden hesaplanan aylı
ğı
n, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra
geçen sigortalı
lı
k süresinin toplam sigortalı
lı
k süresine orantı
lıolarak
hesaplanan tutarı
,
Toplamı
dı
r. Bu şekilde hesaplanan aylı
k, bu Kanunun 36 ncı
maddesinin üçüncü fı
krası
na göre artı
rı
lı
r.
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İ
kinci fı
kraya göre bağlanacak aylı
k, sigortalı
nı
n aylı
k başlangı
ç
tarihindeki toplam sigortalı
lı
k süresi esas alı
narak, bu Kanunun
yürürlük tarihinden önce bulunduğu gelir basamağıüzerinden bu
Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre hesaplanan
aylı
ğı
nı
n, bu Kanunun yürürlük tarihi ile aylı
k başlangı
ç tarihi arası
nda
geçen takvim yı
llarıiçin, her yı
lı
n Aralı
k ayı
na göre Devlet İ
statistik
Enstitüsü tarafı
ndan açı
klanan en son temel yı
llıkentsel yerler tüketici
fiyatlarıindeksindeki değişim oranıkadar artı
rı
lmı
ş tutarı
ndan az
olamaz.
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanlara
bağlanacak malûllük ve ölüm aylı
kları
, sigortalı
nı
n bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı
lı
k süresinin bulunması
halinde, bu süreler esas alı
narak hesaplanı
r.
GEÇİ
CİMADDE 12.- Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra
primlerin ve aylı
kları
n hesaplanması
na esas gelir tablosunun 50 nci
maddeye göre belirlenmesine kadar, Kanunun yayı
mıtarihinden
önceki hükümlere göre belirlenecek olan yirmidört basamaklı
gösterge tablosunun uygulanması
na devam edilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 50 nci maddeye
göre belirlenmesi gereken gelir basamakları
nı
n hesaplanması
nda
yukarı
daki fı
kra gereğince uygulanan gelir basamaklarıesas alı
nı
r.”
15- “MADDE 40.- 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayı
lıTarı
mda
Kendi Adı
na ve Hesabı
na Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 17
nci maddesi aşağı
daki ş
ekilde değiştirilmiştir.
Yaşlı
lı
k aylı
ğı
ndan yararlanma şartları
Madde 17.- Yaş
lı
lı
k aylı
ğı
ndan yararlanabilmek için sigortalı
nı
n;
a)Yazı
lıtalepte bulunması
, talepte bulunduğu tarihte prim ve
her türlü borçları
nıödemişolması
,
b) Kadı
n ise 58, erkek ise 60 yaşı
nıdoldurmuşve 25 tam yı
l
sigorta primi ödemişolması
, Şarttı
r.
Kadı
n ise 60, erkek ise 62 yaşı
nıdolduran ve en az 15 tam yı
l
prim ödeyen sigortalı
lara da kı
smi yaşlı
lı
k aylı
ğıbağlanı
r.”
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16- “MADDE 44.- 2926 sayı
lı Kanuna aşağı
daki geçici
maddeler eklenmiş
tir.
GEÇİ
CİMADDE 7.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
yürürlükte bulunan hükümlere göre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden aybaş
ıitibariyle aylı
k bağlanması
na hak kazananlar
ile aylı
k bağlanması
na hak kazanmaları
na iki tam yı
l veya daha az
kalan sigortalı
ları
n, tam veya kı
smi yaşlı
lı
k aylı
ğıtalep haklarısaklı
dı
r.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalıolanlardan,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaş
ıitibariyle, kadı
n
ise 20, erkek ise 25 tam yı
l prim ödeme süresinin dolması
na;
a) 2 tam yı
ldan fazla, 3 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
41, erkeklere 45 yaş
ı
nı
,
b) 3 tam yı
ldan fazla, 4 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
43, erkeklere 46 yaş
ı
nı
,
c) 4 tam yı
ldan fazla, 5 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
45, erkeklere 48 yaş
ı
nı
,
d) 5 tam yı
ldan fazla, 6 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
47, erkeklere 50 yaş
ı
nı
,
e) 6 tam yı
ldan fazla, 7 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
48, erkeklere 51 yaş
ı
nı
,
f) 7 tam yı
ldan fazla, 8 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
49, erkeklere 52 yaş
ı
nı
,
g) 8 tam yı
ldan fazla, 9 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
50, erkeklere 53 yaş
ı
nı
,
h) 9 tam yı
ldan fazla, 10 tam yı
l veya daha az kalan, kadı
nlara
51, erkeklere 54 yaş
ı
nı
,
ı
) 10 tam yı
ldan fazla kalan, kadı
nlara 52, erkeklere 56 yaşı
nı
,
Doldurmaları
, kadı
n ise 20, erkek ise 25 tam yı
l prim ödemeleri
şartı
yla ve talepte bulunmalarıhalinde, yaşlı
lı
k aylı
ğıbağlanı
r.
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalıolanlardan,
15 tam yı
l prim ödeme süresi ile kadı
n ise 50, erkek ise 55 yaşı
nı
doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
aybaş
ı
ndan itibaren,
a) 2 tam yı
ldan fazla, 4 yı
l veya daha az süre içinde yerine
getiren, kadı
nlara 51, erkeklere 56 yaş
ı
nı
,
b) 4 tam yı
ldan fazla, 6 yı
l veya daha az süre içinde yerine
getiren, kadı
nlara 52, erkeklere 56 yaş
ı
nı
,
c) 6 tam yı
ldan fazla, 8 yı
l veya daha az süre içinde yerine
getiren, kadı
nlara 53, erkeklere 57 yaş
ı
nı
,
d) 8 tam yı
ldan fazla, 10 yı
l veya daha az süre içinde yerine
getiren, kadı
nlara 54, erkeklere 57 yaş
ı
nı
,
e) 10 tam yı
ldan fazla, süre içinde yerine getiren, kadı
nlara 56,
erkeklere 58 yaşı
nı
,
Doldurmalarıve talepte bulunmalarıhalinde, yaş
lı
lı
k aylı
ğı
bağlanı
r.
GEÇİ
CİMADDE 8.- Sigortalı
ları
n 36 ncımadde hükmünün
yürürlüğe girdiği tarihe kadar mevcut prim borçlarıdeğişiklikten önceki
hükümler çerçevesinde hesap ve tahsil edilir.”
17- “MADDE 51.- Bu Kanun uyarı
nca sigortalısayı
lanlardan
hizmet akitleri aş
ağı
da belirtilen hallerden birisine dayalıolarak sona
erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir işalmaya
hazı
r oldukları
nıkaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden
önceki son üç yı
l içinde en az 600 gün sigortalıolarak çalı
şı
p iş
sizlik
sigortasıprimi ödemişve iş
ten ayrı
lmadan önceki son 120 gün içinde
prim ödeyerek sürekli çalı
şmı
ş olmalarıkaydı
yla işsizlik ödeneği
almaya hak kazanı
rlar.
a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayı
lıİ
şKanununun 13 üncü
maddesi veya 20/4/1967 tarihli ve 854 sayı
lıDeniz İ
şKanununun 16
ncımaddesi ya da 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayı
lıBası
n Mesleğinde
Çalı
ş
anlarla Çalı
ş
tı
ranlar Arası
ndaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakkı
nda Kanunun 6 ncımaddesinin dördüncü fı
krası
nda belirtilen
bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi iş
veren tarafı
ndan sona
erdirilmişolmak,
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b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olması
n sürenin
bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayı
lıİ
ş
Kanununun 16 ncımaddesinin (I), (II) ve (III) numaralıbentlerine veya
854 sayı
lıDeniz İ
ş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III)
numaralıbentlerine veya 5953 sayı
lıBası
n Mesleğinde Çalı
ş
anlarla
Çalı
ş
tı
ranlar Arası
ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkı
nda Kanunun 7
nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fı
krası
na göre sigortalı
tarafı
ndan feshedilmişolmak,
c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olması
n sürenin
bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayı
lıİ
ş
Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralıbentlerine veya
854 sayı
lıDeniz İ
şKanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı
bendine veya 5953 sayı
lıBası
n Mesleğinde Çalı
ş
anlarla Çalı
ştı
ranlar
Arası
ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkı
nda Kanunun 12 nci
maddesinin birinci fı
krası
na göre iş
veren tarafı
ndan feshedilmiş
olmak,
d) Hizmet akdinin belirli süreli olmasıhalinde, bu sürenin bitimi
nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayı
lıDeniz İ
ş Kanununun 7 nci
maddesinin (II) numaralıbendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir
sefer için yapı
lmı
şolmasınedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak,
e) İ
ş
yerinin el değiştirmesi veya baş
kası
na geçmesi, kapanması
veya kapatı
lması
, iş
in veya iş
yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle
işten çı
karı
lmı
ş olmak, 854 sayı
lıDeniz İ
şKanununun 14 üncü
maddesinin (IV) numaralıbendindeki nedenlerle işsiz kalmak,
f)
24/11/1994
tarihli
ve
4046
sayı
lı Özelleştirme
Uygulamaları
nı
n Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanunun 21
inci maddesi kapsamı
nda iş
siz kalmak,
Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin
başvuru sı
rası
nda grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler
nedeniyle askı
ya alı
nmamı
şolmasıve sigortalı
nı
n herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluş
undan gelir veya aylı
k almamasıgerekmektedir.”
18- “MADDE 53.- Bu Kanunun gerektirdiği görev ve hizmetler
için mali kaynak sağlamak, piyasa ş
artları
nda kaynakları
değerlendirmek, Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere
“İ
ş
sizlik SigortasıFonu” kurulmuş
tur.
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Fon, Bakanı
n ve Hazine Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakanı
n
önerisi üzerine müşterek kararname ile atanan birer temsilci ile en
fazla iş
çi ve işvereni temsil eden işçi ve işveren konfederasyonları
tarafı
ndan seçilen birer üyeden oluşan dört kişilik Fon Yönetim
Kurulunun kararları çerçevesinde Kurum tarafı
ndan işletilir ve
yönetilir. Üyelerin görev süresi 4 yı
ldı
r. İ
lk defa atanan ve seçilen
üyelerden, ikinci yı
lı
n sonunda biri kamu, diğeri sosyal taraflardan
kura sonucu belirlenen iki üyenin yerine yeni üye atamasıve seçimi
yapı
lı
r. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Üyeliklerde süre
dolmadan herhangi bir sebeple boş
alma olduğu takdirde, boşalan
üyelikler için bunları
n görev sürelerini tamamlamak üzere 1 ay içinde
atama veya seçim yapı
lı
r. Yönetim Kurulu Baş
kan ve üyelerinin görev
süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak atanmalarıveya
seçilmeleri için gerekli ş
artlarıkaybettikleri tespit edilenler ve görevleri
ile ilgili olarak iş
ledikleri suçlardan dolayı hakları
nda verilen
mahkumiyet kararıkesinleş
enler, süreleri dolmadan atanmaları
ndaki
veya seçilmelerindeki usule göre görevden alı
nı
rlar. Fon Yönetim
Kuruluna Başkanlı
k temsilcisi Başkanlı
k eder, Yönetim Kurulu üye
tam sayı
sı
nı
n salt çoğunluğu ile toplanı
r, kararları
n alı
nması
nda
oyları
n eşit olmasıdurumunda Başkanı
n tarafıçoğunlukta sayı
lı
r.
Fon Yönetim Kurulu üyelerinin; Devlet memurluğuna
atanabilme ş
artları
nıtaşı
malarıve siyasi parti organları
nda görevli
bulunmamaları
, ayrı
ca atama ile gelecek üyelerin hukuk, iktisat,
maliye, finans, işletme, kamu yönetimi, sosyal politika veya işhukuku
dalları
nda en az lisans düzeyinde öğrenim yapmı
ş olmaları
zorunludur.
Toplantı
lara iş
tirak eden Yönetim Kurulu baş
kan ve üyeleri, her
ay 8/6/1984 tarihli ve 233 Sayı
lıKamu İ
ktisadi Teşebbüsleri Hakkı
nda
Kanun Hükmünde Kararname kapsamı
ndaki Kamu İ
ktisadi
Teşebbüsleri Yönetim Kurulu üyelerine tanı
nan mali haklardan
yararlandı
rı
lı
rlar. Toplantı
ya katı
lmayan üyelerin ücretlerinden,
Yönetim Kurulu yönetmeliğine göre kesinti yapı
lı
r.
Fon Yönetim Kurulunun çalı
ş
ması
na ve fon kaynakları
nı
n
değerlendirilmesine iliş
kin usul ve esaslar; Bakanlı
k, Maliye Bakanlı
ğı
,
Hazine Müsteşarlı
ğı
, T.C. Merkez Bankasıve Sermaye Piyasası
Kurulu Baş
kanlı
ğı
nı
n müş
tereken hazı
rlayacakları ve Bakanlar
Kurulunca çı
karı
lacak yönetmelikle belirlenir. Fon, Baş
bakanlı
k
Yüksek Denetleme Kurulu tarafı
ndan denetlenir.
Fonun;
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A) Gelirleri;
a) İ
şsizlik sigortasıprimlerinden,
b) Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve
iratlardan,
c) Fonun açı
k vermesi durumunda Devletçe sağlanacak
katkı
lardan,
d) Bu Kanun gereğince sigortalıve işverenlerden alı
nacak ceza,
gecikme zammıve faizlerden,
e) Diğer gelir ve kazançlar ile bağı
ş
lardan,
B) Giderleri;
a) Sigortalıiş
sizlere verilen ödeneklerden,
b) Hastalı
k ve analı
k sigortasıprimlerinden,
c) Meslek
giderlerinden,

geliş
tirme,

edindirme

ve

yetiştirme

eğitimi

d) İ
şsizlik sigortasıhizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Fon
Yönetim Kurulunun onayıüzerine Kurum tarafı
ndan yapı
lan giderler
ile hizmet binasıkiralanması
, hizmet satı
n alı
nması
, bilgisayar,
bilgisayar yazı
lı
m ve donanı
mıalı
nması
, Yönetim Kurulu üyelerinin
ücret ve yolluk ödemelerinden,
Oluş
ur.
Bu fon bütçe kapsamıdı
ş
ı
nda olup, gelirlerinden hiç bir ş
ekilde
kesinti yapı
lamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez. Fon’un gelir
ve giderleri üçer aylı
k dönemler halinde 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayı
lı
Kanuna göre ruhsat almı
ş, denetim yetkisine sahip meslek mensubu
Yeminli Mali Müşavirlere denetlettirilerek denetim raporları
nı
n
sonuçlarıilan edilir.
Fon; 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye
Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayı
lıDevlet İ
hale Kanunu ve
21/2/1967 tarihli ve 832 sayı
lıSayı
ş
tay Kanununa tabi değildir. Fon
gelirleri ile bu gelirlerle alı
nan mallar Kuruma aittir. Kurumun malları
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9/6/1932 tarihli ve 2004 sayı
lıİ
cra ve İ
flas Kanunu ile 1/3/1926 tarihli
ve 765 sayı
lıTürk Ceza Kanunu bakı
mı
ndan Devlet malıhükmünde
olup, alacaklarıda Devlet alacağıderecesinde ayrı
calı
klı
dı
r. Fon,
damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftı
r.”
19- “MADDE 62.- 1- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayı
lıSosyal
Sigortalar Kanununun; 97 nci, Ek 20, Ek 21, Ek 22, Ek 23, Ek 34 ve
Ek 35 inci,
2- 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayı
lıTarı
m İ
ş
çileri Sosyal
Sigortalar Kanununun; 9, 11, 12, 18, 19, 27, 28, 29 ve 37 nci,
39/3/1988 tarihli ve 3417 sayı
lıÇalı
şanları
n Tasarrufa
Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufları
n
Değerlendirilmesine Dair
Kanunun 2 ve 3 üncü,
Maddeleri yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
GEÇİ
Cİ MADDE 1.24/11/1994 tarihli ve 4046 sayı
lı
Özelleştirme Uygulamaları
nı
n Düzenlenmesi ve BazıKanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik Yapı
lması
na dair
Kanunun 21 inci maddesinde öngörülen işkaybıtazminatıile iş
sizlik
ödeneğini birlikte almaya hak kazananlara öncelikle işkaybıtazminatı
ödenir. İ
ş kaybıtazminatıiçin yapı
lan baş
vurular aynızamanda
işsizlik ödeneği talep başvurusu yerine de geçer.
İ
şkaybıtazminatı
nıalma süresi içerisinde Kurumca bir iş
e
yerleş
tirilemeyen veya kendisi bir işbulamayanlara bu Kanunda
belirtilen esas ve usuller dahilinde işsizlik ödeneği verilir. Ancak iş
kaybıtazminatıödenen süreler iş
sizlik ödeneği ödenecek toplam
süreden mahsup edilir.
GEÇİ
Cİ MADDE 2.- Kadroları
n belirlenecek norm kadro
sayı
ları
na göre dağı
tı
lması
ndan sonra mevcut personel bu kadrolar
ile ilişkilendirilir. İ
htiyaç fazlası personelin memuriyet mahalli
içerisindeki ya da istekleri halinde memuriyet mahalli dı
şı
ndaki boş
kadrolara atamalarıyapı
lı
r.
Bu ş
ekilde atamaları yapı
lamayan personel, bulundukları
birimde şahsa bağlıolarak eski görevlerini yapmaya devam ederler
ve boşkadro temin edilmedikçe başka birimlere atanamazlar. Bu
durumdaki personelin herhangi bir şekilde görevden ayrı
lması
halinde, yerlerine baş
ka personel atanamaz. Şahsa bağlıolarak
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görev yapan personele en son kadrosu esas alı
narak aylı
k ve özlük
hakları
nı
n ödenmesine devam edilir.
Memuriyet mahalli içindeki birimlerde ş
ahsa bağlıolarak görev
yapan personelin durumuna uygun olan bir kadro boş
aldı
ğı
nda bu
kadroya öncelikle atanı
rlar.
GEÇİ
Cİ MADDE 3.- Sosyal Sigortalar Kurumunda halen
sözleş
meli olarak çalı
şan personelden 1999 yı
lısonuna kadar
memurluğa geçmek için yazı
lı olarak baş
vuranlar, öğrenim
durumları
na göre yükselebilecekleri tavanıaş
mamak kaydıile 657
sayı
lıDevlet MemurlarıKanununun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddesi
hükümleri, 8/6/1984 tarihli 217 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnamenin
2 inci maddesinde sayı
lan kuruluş
larda geçen hizmet süreleri de
dikkate alı
narak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle boş
memur kadroları
na intibak ettirilirler.
GEÇİ
CİMADDE 4.- Bu Kanunun 24 üncü maddesinin yürürlüğe
gireceği tarihe kadar, bu Kanunun 16 ncımaddesi ile 506 sayı
lı
Kanuna eklenen Ek 38 inci maddesine göre Sosyal Sigortalar
Kurumundan gelir ve aylı
k almakta olanlara yapı
lan ödemeler ile 29
uncu maddesi ile değiş
tirilen 1479 sayı
lıKanunun 36 ncımaddesinin
son fı
krası
na göre Bağ-Kur tarafı
ndan ödenen aylı
klarda dönem
sonuna kadar yapı
lan artı
şoranı
nı
n, aynıdönemin başı
nda memur
aylı
kları
nda yapı
lan ortalama artı
şoranı
nı
n altı
nda kalmasıhalinde,
söz konusu ödemeleri aradaki fark kadar artı
rmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
GEÇİ
CİMADDE 5.- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayı
lıUmumi
Hayata Müessir Afetler Dolayı
sı
yle Alı
nacak Tedbirlerle Yapı
lacak
Yardı
mlara Dair Kanun uyarı
nca, 17/8/1999 tarihinde meydana gelen
deprem nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafı
ndan afet bölgesi ilan edilen
yerlerde malül kalan sigortalıveya iş
tirakçiler ile ölen sigortalıveya
iştirakçilerin hak sahiplerine en az 360 gün prim veya 12 aylı
k prim
veya kesenek ödenmişve her ne ad altı
nda olursa olsun Sosyal
Güvenlik Kurumları
ndan aylı
k veya gelir almamak şartı
yla; 506, 2925,
5434, 1479 ve 2926 sayı
lıKanunlarda öngörülen prim veya kesenek
ödeme süresi aranmaksı
zı
n ilgili kurumca kendi mevzuatları
na göre
aylı
k bağlanı
r. Bu şekilde bağlanan aylı
klarla ilgili söz konusu
kanunlarda öngörülen prim veya keseneklerin eksik olan kı
smı
Hazinece kurumlara ödenir. Bu konudaki usul ve esaslar Çalı
ş
ma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğı
, Maliye Bakanlı
ğı ve Hazine
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Müsteş
arlı
ğı
’nı
n bağlıolduğu Devlet Bakanlı
ğı
nca müştereken tespit
edilir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal isteminde dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 5.- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin
bağı
msı
zlı
ğı
nıve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi korumak, kiş
ilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldı
rmaya, insanı
n maddî ve
manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi için gerekli ş
artları hazı
rlamaya
çalı
şmaktı
r.”
3- “MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
4“MADDE 17.- Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlı
ğı
nı
koruma ve geliş
tirme hakkı
na sahiptir.
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
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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.”
5- “MADDE 49.- Çalı
ş
ma, herkesin hakkıve ödevidir.
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.”
6- “MADDE 56.- Herkes, sağlı
klıve dengeli bir çevrede yaşama
hakkı
na sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlı
ğı
nı korumak
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaş
ları
n ödevidir.

ve

çevre

Devlet, herkesin hayatı
nı
, beden ve ruh sağlı
ğı içinde
sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi
arttı
rarak, işbirliğini gerçekleş
tirmek amacı
yla sağlı
k kuruluşları
nıtek
elden planlayı
p hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlı
k ve sosyal
kurumları
ndan yararlanarak, onlarıdenetleyerek yerine getirir.
Sağlı
k hizmetlerinin yaygı
n bir ş
ekilde yerine getirilmesi için
kanunla genel sağlı
k sigortasıkurulabilir.”
7- “MADDE 60.- Herkes, sosyal güvenlik hakkı
na sahiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alı
r ve teş
kilâtı
kurar.”
8- “MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri
dı
şı
ndaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları
, yı
llı
k bütçelerle yapı
lı
r.
Malî yı
l başlangı
cı ile genel ve katma bütçelerin nası
l
hazı
rlanacağıve uygulanacağıkanunla belirlenir.
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Kanun, kalkı
nma planlarıile ilgili yatı
rı
mlar veya bir yı
ldan fazla
sürecek işve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şı
nda hiçbir hüküm
konulamaz.”
9“MADDE 162.- Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe
tasarı
larıile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yı
l başı
ndan
en az yetmişbeşgün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Bütçe tasarı
ları ve rapor, kı
rk üyeden kurulu Bütçe
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna
veya grupları
na en az yirmibeşüye verilmek ş
artıile, siyasî parti
grupları
nı
n ve bağı
msı
zları
n oranları
na göre temsili gözönünde
tutulur.
Bütçe komisyonunun ellibeşgün içinde kabul edeceği metin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüş
ülür ve malî yı
l baş
ı
na kadar
karara bağlanı
r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, bakanlı
k ve
daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkı
nda düşüncelerini, her
bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler sı
rası
nda açı
klarlar; bölümler ve
değiş
iklik önergeleri, üzerinde ayrı
ca görüşme yapı
lmaksı
zı
n okunur
ve oya konur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarı
ları
nı
n
Genel Kurulda görüşülmesi sı
rası
nda, gider artı
rı
cıveya gelirleri
azaltı
cıönerilerde bulunamazlar.”
10- “MADDE 163.- Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek,
harcanabilecek miktarı
n sı
nı
rı
nıgösterir. Harcanabilecek miktar
sı
nı
rı
nı
n Bakanlar Kurulu kararı
yla aş
ı
labileceğine dair bütçelere
hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. Carî yı
l bütçesindeki
ödenek artı
ş
ı
nıöngören değişiklik tasarı
ları
nda ve carî ve ileriki yı
l
bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarıve tekliflerinde,
belirtilen giderleri karşı
layabilecek malî kaynak gösterilmesi
zorunludur.”
11- “MADDE 164.- Kesinhesap kanunu tasarı
ları
, kanunda
daha kı
sa bir süre kabul edilmemişise, ilgili olduklarımalî yı
lı
n
sonundan baş
layarak, en geç yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca
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Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayı
ştay, genel uygunluk
bildirimini,
iliş
kin
olduğu
kesinhesap
kanunu
tasarı
sı
nı
n
verilmesinden başlayarak en geç yetmiş
beş gün içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesinhesap kanunu tasarı
sı
, yeni yı
l bütçe kanunu tasarı
sı
yla
birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alı
nı
r. Bütçe Komisyonu, bütçe
kanunu tasarı
sı
yla kesinhesap kanunu tasarı
sı
nıGenel Kurula birlikte
sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarı
sı
nı
, yeni yı
l bütçe
kanunu tasarı
sı
yla beraber görüş
erek karara bağlar. Kesinhesap
kanunu tasarı
sıve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet
Meclisine
verilmiş olması
,
ilgili
yı
la
ait
Sayı
ştayca
sonuçlandı
rı
lamamı
şdenetim ve hesap yargı
laması
nıönlemez ve
bunları
n karara bağlandı
ğıanlamı
na gelmez.”
12- “MADDE 165.- Sermayesinin yarı
sı
ndan fazlasıdoğrudan
doğruya veya dolaylıolarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve
ortaklı
kları
nı
n Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları
kanunla düzenlenir.”
13- “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.”
14- “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.
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Dı
ş ticaretin 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.”
15- “MADDE 168.- Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm
ve tasarrufu altı
ndadı
r. Bunları
n aranmasıve iş
letilmesi hakkıDevlete
aittir. Devlet bu hakkı
nıbelli bir süre için, gerçek ve tüzelkiş
ilere
devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağı
n arama ve işletilmesinin,
Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek
ve tüzelkişiler eliyle yapı
lması
, kanunun açı
k iznine bağlı
dı
r. Bu
durumda gerçek ve tüzelkişilerin uymasıgereken şartlar ve Devletçe
yapı
lacak gözetim, denetim usul ve esaslarıve müeyyideler kanunda
gösterilir.”
16- “MADDE 169.- Devlet, ormanları
n korunması ve
sahaları
nı
n geniş
letilmesi için gerekli kanunlarıkoyar ve tedbirleri alı
r.
Yanan ormanları
n yerinde yeni orman yetiş
tirilir, bu yerlerde başka
çeş
it tarı
m ve hayvancı
lı
k yapı
lamaz. Bütün ormanları
n gözetimi
Devlete aittir.
Devlet ormanları
nı
n mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları
kanuna göre, Devletçe yönetilir ve iş
letilir. Bu ormanlar zamanaş
ı
mı
ile mülk edinilemez ve kamu yararıdı
ş
ı
nda irtifak hakkı
na konu
olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir
faaliyet ve eyleme
müsaade edilemez. Ormanları
n tahrip edilmesine yol açan siyasî
propaganda yapı
lamaz; münhası
ran orman suçlarıiçin genel ve özel
af çı
karı
lamaz. Ormanlarıyakmak, ormanıyok etmek veya daraltmak
amacı
yla iş
lenen suçlar genel ve özel af kapsamı
na alı
namaz.
Orman olarak muhafazası
nda bilim ve fen bakı
mı
ndan hiçbir
yarar görülmeyen, aksine tarı
m alanları
na dönüş
türülmesinde kesin
yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim
ve fen bakı
mı
ndan orman niteliğini tam olarak kaybetmişolan tarla,
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeş
itli tarı
m
alanları
nda veya
hayvancı
lı
kta kullanı
lması
nda yarar olduğu tespit edilen araziler,
şehir, kasaba ve köy yapı
ları
nı
n toplu olarak bulunduğu yerler
dı
şı
nda, orman sı
nı
rları
nda daraltma yapı
lamaz.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralı
266

“MADDE 123.- İ
dare, kuruluşve görevleriyle bir bütündür ve
kanunla düzenlenir.
İ
darenin kuruluşve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden
yönetim esasları
na dayanı
r.
Kamu tüzelkiş
iliği, ancak kanunla veya kanunun açı
kça verdiği
yetkiye dayanı
larak kurulur.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince,
Ahmet Necdet SEZER, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Mustafa
BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya
KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİ
NER, Mahir Can ILICAK ve Rüştü
SÖNMEZ’in katı
lı
mları
yla 16.11.1999 gününde yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan
iş
in esası
nı
n
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na iliş
kin rapor, iptali istenilen
Yasa kuralları
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kuralları
yla
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre Anayasa
Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhususunda
ilgililer tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayamaya mecbur değildir.
Anayasa Mahkemesi taleple bağlıkalmak kaydı
yla başka gerekçe
ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle, dava konusu
kurallar yalnı
z Anayasa’nı
n dava dilekçesinde ileri sürülen maddeleri
yönünden değil, ilgisi nedeniyle
123. maddesi yönünden de
incelenmiş
tir.
1- Yasa’nı
n 3. Maddesinin İ
ncelenmesi
4447 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle 506 sayı
lıYasa’nı
n 32.
maddesinin (B) bendine bir alt bent ve aynımaddeye bir fı
kra
eklenmiştir.
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a- 506 Sayı
lıSosyal Sigortalar Kanunu’nun 32. Maddesinin (B)
Bendine Eklenen Alt Bent
506 sayı
lıYasa’nı
n hastalı
k sigortası
na ilişkin sigortalı
ya
sağlanan yardı
mlarıgösteren 32. maddesinin (B) bendi şöyledir:
“Protez, araç ve gereçlerinin standartlara uygun olarak
sağlanması
, takı
lması
, onarı
lmasıve yenilenmesi, (Ağı
z protezlerine
ilişkin yardı
mlar, Kurumca hazı
rlanacak yönetmelik esaslarıdahilinde
sağlanı
r.)”
4447 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle eklenen alt bent ile
sigortalı
nı
n kendisi için gereken protez, araç ve gereç bedellerinin
%20’sinin asgari ücretin bir buçuk katı
nı geçmemek üzere
sigortalı
dan alı
nmasıöngörülmektedir.
Dava dilekçesinde bu düzenlemenin Anayasa’nı
n10., 17., 56.
ve 60. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir
hukuk Devleti olduğu belirtilmekte, 5. maddesinde ise 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
artlarıhazı
rlamaya çalı
ş
mak, Devlet’in temel amaç ve
görevleri arası
nda sayı
lmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 56. maddesinin birinci fı
krası
nda herkesin sağlı
klı
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı
na sahip olduğu; üçüncü
fı
krası
nda Devlet’in herkesin hayatı
nı
, beden ve ruh sağlı
ğıiçinde
sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi
arttı
rarak iş
birliğini gerçekleş
tirmek amacı
yla sağlı
k kuruluş
ları
nıtek
elden planlayı
p hizmet vermesini düzenleyeceği; 60. maddesinde,
herkesin, sosyal güvenlik hakkı
na sahip olduğu, Devletin, bu güvenliği
sağlayacak gerekli tedbirleri alacağıve teş
kilatı kuracağı
; 65.
maddesinde de Devlet’in, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa
ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarı
n korunması
nıgözeterek,
mali kaynakları
nı
n yeterliliği
ölçüsünde yerine getireceği
belirtilmektedir. Buna göre, sosyal güvenlik vatandaş
lar için bir hak,
Devlet için ise görevdir. Bu bağlamda Devlet, vatandaş
ları
n sosyal
güvenliğini sağlama görevini malî olanakları ölçüsünde yerine
getirirken sosyal sigortacı
lı
ğı
n teknik gereklerine uygun kimi
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sı
nı
rlamalar yapabilirse de sosyal haklarıkullanı
lamayacak hale
getirecek düzenlemelerde bulunamaz.
Dava konusu kuralla getirilen katkıpayıoranı
, sağlanacak
protez araç ve gereç bedelinin % 20’si olarak belirlenmişsanayi
kesiminde 16 yaş
ı
ndan büyükler için uygulanan asgari ücretin 1,5
katı
yla da sı
nı
rlandı
rı
lmı
ş
tı
r.
Ayrı
ca, Yasa’nı
n 60. maddesinde “Bu Kanunun 3, 4, 15, 25 ve
36 ncımaddelerinde öngörülen protez, ortez, araç ve gereçlerden
hangilerinin katı
lı
m payı
ndan muaf tutulacağı
na ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlı
ğı
, Çalı
şma Bakanlı
ğıve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğıile
Sağlı
k Bakanlı
ğı
nca müş
tereken tespit edilerek 1/1/2000 tarihine
kadar Resmi Gazetede yayı
mlanı
r. Yukarı
daki fı
kra kapsamı
na
girenlerden 17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda
yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç
bedelleri için katı
lı
m payıalı
nmaz.” denilerek katkıpayıalı
nmayacak
durumlar belirlenmiş
tir.
Bu durumda, alı
nacak katkıpayı
nı
n üst sı
nı
rı
nı
n belirlenmiş
olması ve kimi sigortalı
ları
n özel durumları gözetilerek bu
uygulamanı
n dı
şı
nda bı
rakı
lması
, sağlanacak protez, araç ve gereç
bedellerinin sadece %20’sinin sigortalı tarafı
ndan ödenmesinin
öngörülmesi sosyal güvenlik hakkı
nıortadan kaldı
rmadı
ğıgibi onu
kullanı
lamayacak ölçüde güçleştirecek nitelikte de değildir.
Öte yandan, sağlı
k yardı
mlarıiçin sigortalı
dan katkıpayı
alı
nabileceği uluslararasısözleş
melerde de öngörülmüş
tür.
“Sosyal Güvenliğin Asgari Normları
na İ
liş
kin” Uluslararası
Çalı
ş
ma Örgütü’nün 102 sayı
lıSözleş
mesi’nin 10. maddesinde,
sağlı
k yardı
mı
ndan faydalananlar veya bunları
n aile reislerinin,
hastalı
k halinde yapı
lacak sağlı
k yardı
mı masrafları
na iş
tirak
ettirilebileceği belirtilmekte, bunun ilgiliye ağı
r bir yük getirmeyecek
şekilde tespit edilmesi öngörülmektedir.
Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan “Avrupa Sosyal
Güvenlik Sözleş
mesi”nde de, korunan kimselerin doğrudan doğruya
katkı
da bulunmalarıolanaklı görülmüş
tür. Türkiye, belirtilen iki
sözleş
meye de katı
larak onaylamı
ş
tı
r.
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Belirtilen nedenlerle, Yasa’nı
n 3. maddesiyle 506 sayı
lı
Yasa’nı
n 32. maddesinin (B) bendine eklenen alt bent Anayasa’ya
aykı
rıgörülmemiştir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
b- 506 Sayı
lıSosyal Sigortalar Kanunu’nun 32. Maddesine
Eklenen Fı
kra
Yasa’nı
n 3. maddesiyle, 506 sayı
lıYasa’nı
n 32. maddesine bir
fı
kra eklenerek, hastalı
k yardı
mları
ndan yararlanmak için 60 günü
hastalı
ğı
n anlaş
ı
ldı
ğıtarihten önceki altıay içinde olmak üzere
toplam 120 gün hastalı
k sigortası primi ödemiş olma koşulu
getirilmiştir.
Bu fı
kra, dava açı
ldı
ktan sonra yürürlüğe giren 24.8.2000 günlü,
616 sayı
lı“Sosyal Sigortalar Kurumu Baş
kanlı
ğı
nı
n Kurulmasıve
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş
iklik
Yapı
lması Hakkı
nda Kanun Hükmünde Kararname”nin 58.
maddesiyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan istem hakkı
nda karar
verilmesine yer olmadı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
2- Yasa’nı
n 4. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 4. maddesiyle, 506 sayı
lıYasa’nı
n gelir ve aylı
k
almakta olanlar ile bunları
n aile bireylerine yapı
lacak yardı
mları
gösteren 36. maddesinin (B) bendi değiştirilmiştir.
Yapı
lan değiş
iklikle 36. maddenin A bendinin (a) alt bendi
uyarı
nca sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaş
lı
lı
k aylı
ğı
almakta olanlardan ayakta yapı
lan tedavilerinde verilen ilaçlar ile
sağlanan protez, araç ve gereç bedellerinin %10 oranı
nda ve sanayi
kesiminde 16 yaşı
ndan büyükler için belirlenen asgari ücretin aylı
k
tutarı
nıgeçmemek üzere katkıpayıalı
nmasıöngörülmüş
tür.
4447 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesine ilişkin red gerekçesi 4.
madde için de geçerli olduğundan istemin reddi gerekir.
3- Yasa’nı
n 6. Maddesinin İ
ncelenmesi
Emekli olabilmek için daha önce sigortalıkadı
nlarda 50,
erkeklerde ise 55 yaşı
nıdoldurmuşolma ve en az 5000 gün prim
ödeme koşulu aranı
rken, Yasa’nı
n 6. maddesiyle 506 sayı
lıYasa’nı
n
60. maddesinin (A) bendinde yapı
lan değiş
iklikten sonra kadı
nlar için
58, erkekler içinde 60 yaşve en az 7000 gün yaş
lı
lı
k, malüllük ve
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ölüm sigortalarıprimi ödeme zorunluluğu öngörülmüştür. Değişiklikten
önce, 5000 gün prim ödeme koş
ulunu yerine getiremeyenler için yaş
koş
ulu yanı
nda 15 yı
ldan beri sigortalıolmak ve en az 3600 gün prim
ödeme koşuluyla emekli olabilme olanağıbulunurken değişiklikten
sonra, 15 yı
ldan beri sigortalıolma koş
ulu 25 yı
la, 3600 gün prim
ödeme zorunluluğu da 4500 güne çı
karı
lmı
ş
tı
r.
Bu değişiklikle ilgili olarak Yasa’nı
n genel gerekçesinde, primli
sistemle çalı
ş
an Sosyal Sigortalar Kurumu’nun önemli ölçüde
finansman sorununun bulunması nedeniyle bazı önlemlerin
alı
nması
nı
n gerekli olduğu, bu bağlamda zorunlu prim ödeme
süresinin ve emeklilik yaşı
nı
n yükseltildiği, dünya standartları
nı
n
altı
nda kalan koş
ulları
n düzeltilmemesi durumunda sorunları
n daha
da büyüyeceği belirtilmiştir.
Dava dilekçesinde;
sigortalı
ları
n emekli olabilmeleri için
öngörülen yaşkoşulunun yükseltilmesinin hukukun temel ilkelerine,
hakkaniyet kuralı
na ve sosyal güvenlik kavramı
na, Anayasa’nı
n 2. ve
5. maddelerinde öngörülen kiş
ilerin refah, huzur ve mutluluğunu
sağlama amacı
na ve sosyal hukuk devleti ilkesine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda
sayı
lan hukuk devleti, insan hakları
na dayanan, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun
olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek
sürdüren, Anayasa’ya aykı
rıdurum ve tutumlardan kaçı
nan, hukuku
tüm devlet organları
na egemen kı
lan, Anayasa ve hukukun üstün
kuralları
yla kendini bağlısayan, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n
üstünde yasakoyucunun da bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri ve
Anayasa’nı
n bulunduğu bilincinde olan devlettir. Bu bağlamda, hukuk
devletinde yasakoyucu, yasaları
n yalnı
z Anayasa’ya değil, evrensel
hukuk ilkelerine de uygun olması
nısağlamakla yükümlüdür.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde, “Herkes dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
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, birbirleriyle aynıdurumda
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olanlara ayrıkuralları
n uygulanmasıve ayrı
calı
klıkiş
i ve toplulukları
n
yaratı
lması engellenmektedir. Yasa önünde eşitlik, herkesin her
yönden aynıkurallara bağlıolacağıanlamı
na gelmez. 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.
Anayasa’nı
n 60. maddesinde de, sosyal devlet ilkesine paralel
olarak herkesin sosyal güvenlik hakkı
na sahip olduğu Devletin bu
güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alarak teş
kilatıkuracağı
belirtilmiş, 65. maddesinde ise Devletin sosyal ve ekonomik
alanlardaki görevlerini ekonomik istikrarı
n korunması
nıgözeterek mali
kaynakları
nı
n yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği öngörülmüş
tür.
Herkesin sosyal güvenliğini sağlamakla görevli olan Devlet, bu
işlevini Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandı
ğıgibi
sosyal güvenlik kuruluşlarıaracı
lı
ğıile yerine getirmektedir. Ancak,
son yı
llarda mevzuatta yapı
lan düzenlemelerle çalı
ş
anları
n emekli
olabilme koş
ulları çok sı
k değiş
tirilerek Kurumları
n büyük bir
finansman sorunuyla karş
ıkarşı
ya bı
rakı
ldı
ğıbir gerçektir. Emekli
olabilmek için aranan prim ödeme gün sayı
sıile yaş haddi
konusundaki değişiklikler, Sosyal Güvenlik kurumları
nı
n aktuaryal
dengesini olumsuz yönde etkilemiş
, bu da Kurumları
n, çalı
ş
anları
n
sosyal güvenlik hakları
nıkarş
ı
layamaz duruma gelmelerine neden
olmuş
tur.
Türkiye’nin demografik yapı
sıkonusunda veri olarak kabul
edilen resmi belgelerde ortalama yaşam süresinin yükseldiği
belirtilmektedir. Buna karş
ı
n, sosyal güvenlik kurumları
na bağlıolarak
çalı
şanları
n emeklilikleri için öngörülen yaşhaddi ve prim ödeme gün
sayı
sı
nı
n düşürülmesi Kurumları
n finansman sorununun daha da
büyümesine yol açmı
ştı
r.
Sosyal güvenlik kuruluşları
nı
n işlevlerini yerine getirebilmeleri
için belirtilen olumsuzlukları
n ortadan kaldı
rı
lması amacı ile
çalı
şanları
n emekli yaşhaddi ve prim ödeme gün sayı
ları
nı
n belirli bir
ölçü ve denge gözetilerek yükseltilmesi sosyal güvenlik hakkı
nı
ortadan kaldı
ran veya onu kullanı
lamayacak ölçüde sı
nı
rlayan bir
düzenleme olarak nitelendirilemez.
Kaldıki, UluslararasıÇalı
şma Örgütü (ILO) “Sosyal Güvenliğin
Asgari NormlarıHakkı
nda 102 Sayı
lıÇalı
ş
ma Sözleşmesi”nin 25.
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maddesinde, yaş
lı
lı
k yardı
mı
nı
n yapı
labilmesi için mevzuatla
belirlenecek yaşhaddinin 65 yaş
ı
ndan yukarıolmamasıgerektiği
belirtilmiştir.
Dava dilekçesinde, çalı
şmaya erken yaş
ta başlayanları
n, daha
geç yaşta başlayanlara göre daha fazla sigorta primi ödemelerine
karşı
n, 7000 işgününü tamamlamak koşuluyla aynıyaşhaddinde
emekli olmaları
nı
n Anayasa’nı
n eşitlik ilkesine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
Her ne kadar erken yaşta çalı
şmaya başlayanlarla daha sonra
işe başlayanlar emeklilik için öngörülen koşullarıyerine getirerek
emekli olabileceklerse de, daha fazla sigorta primi ödediğinden, erken
yaş
ta çalı
şmaya başlayana bağlanacak yaş
lı
lı
k aylı
ğı
nı
n daha fazla
olmasınedeniyle aleyhe bir sonuç doğmayacağı
ndan eş
itlik ilkesine
aykı
rı
lı
ktan sözedilemez.
Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n 6. maddesiyle değiştirilen 506
sayı
lı Yasa’nı
n 60. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (A) bendi,
Anayasa’nı
n 2., 10., 60. ve 65. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal
isteminin reddi gerekir.
4- Yasa’nı
n 8. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 8. maddesiyle 506 sayı
lıYasa’nı
n 63. maddesine (B)
fı
krası
nı
n birinci bendinden sonra gelmek üzere eklenen bentle, 506
sayı
lıYasa’ya göre aylı
k almakta iken serbest avukat veya noter
olarak çalı
şmaları
nısürdürenlerin, sosyal yardı
m zammıdahil,
almakta olduklarıaylı
kları
ndan %15 oranı
nda sosyal güvenlik destek
primi kesilmesi öngörülmektedir.
Dava dilekçesinde, 506 sayı
lıYasa’ya göre aylı
k almakta olan
serbest avukat ve noterlerin çalı
şmaları
nısürdürmeleri durumunda
almakta olduklarıaylı
kları
ndan % 15 oranı
nda sosyal güvenlik destek
primi kesilmesinin, kazanı
lmı
ş haklarızedelediği, sosyal hukuk
devleti ilkesine ters düştüğü, bu nedenle, Anayasa’nı
n 2., 5., 10. ve
60. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
506 sayı
lıYasa’nı
n 63. maddesi, yaş
lı
lı
k aylı
ğıalanları
n
yeniden çalı
ş
maları
yla ilgilidir. Bu maddenin (A) fı
krası
nda genel kural
gösterilerek, yeniden sigortalıolarak iş
e girenlerin yaş
lı
lı
k aylı
kları
nı
n
kesileceği,
(B) fı
krası
nda, “Sosyal Güvenlik Destek Primi”
ödeyenlerin yaş
lı
lı
k aylı
kları
nı
n kesilmeyeceği, Sosyal Güvenlik
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Destek Primi Oranı
nı
n %30 olacağı
, bunun 1/4’ünün sigortalı
tarafı
ndan, 3/4’ünün ise iş
veren tarafı
ndan ödeneceği belirtilmektedir.
Serbest avukatlar ve noterler, 506 sayı
lıYasa’nı
n 86. maddesi
çerçevesinde “topluluk sigortası
”ndan yararlanmaktadı
rlar. 1136 sayı
lı
Avukatlı
k Kanunu’nun 186. maddesine göre malüllük, yaşlı
lı
k ve ölüm
sigortaları bakı
mı
ndan avukatları
n topluluk sigortası
na girmeleri
zorunlu, diğer sigortalar (işkazalarıve meslek hastalı
kları
, hastalı
k ve
analı
k) bakı
mı
ndan isteğe bağlı
dı
r. 1512 sayı
lıNoterlik Kanunu da
benzer kurallarıiçermektedir.
Yaş
lı
lı
k aylı
ğıalmakta iken çalı
şanları
n kazançları
ndan kesilen
sosyal güvenlik destek primi sigortalıhissesi (%30x1/4)%7,5 iken,
serbest avukat ve noterlerin yaşlı
lı
k aylı
kları
ndan %15 oranı
nda prim
kesilmektedir. Serbest avukatlar ve noterler, diğer SSK iş
tirakçileri ile
aynıkonumda değildirler. Bunlar, iş
verenleri olmadı
ğıiçin, emekli
olmadan önce de topluluk sigortasıiçin %20 oranı
ndaki primin
tamamı
nıkendileri ödemektedirler. Kurum’un diğerleri için tahsil ettiği
sosyal güvenlik destek primi oranıtoplamıiş
veren hissesiyle birlikte
%30’dur. Bu nedenle, serbest avukat ve noterlerden sosyal güvenlik
destek priminin %15 oranı
nda kesilmesi adil olmayan bir uygulama
olarak nitelendirilemez.
Öte yandan, Sosyal Güvenlik Destek Primi genel olarak 78.
maddeye göre prime esas kazanç üzerinden alı
nmaktadı
r. Avukat ve
noterlerde emekli aylı
ğı
ndan kesinti yapı
lması
, bunlarda prime esas
kazancı
n söz konusu olmaması
ndan kaynaklanmaktadı
r.
Devletin, yaş
lı
lı
k aylı
ğıalmakta olanlara herhangi bir prim
karşı
lı
ğıolmaksı
zı
n tek yanlıödediği sosyal yardı
m zammı
nı
n söz
konusu kesintiye dahil edilmesinin, çalı
ş
maya devam ederek kazanç
sağlayanlarla sağlamayanlar arası
nda adil bir dengenin kurulması
amacı
na yönelik olduğu anlaş
ı
lmaktadı
r.
Kaldıki, 506 sayı
lıYasa’nı
n 63. maddesinin (B) bendinin
dördüncü fı
krası
na göre serbest avukatlar ve noterlerin işkazası
na
uğramasıya da meslek hastalı
ğı
na yakalanmasıdurumları
nda,
Yasa’nı
n
12.
maddesindeki
yardı
mlardan
yararlanacakları
öngörüldüğünden, sosyal güvenlik destek primi kesintisinin tümüyle
karşı
lı
ksı
z bir yükümlülük olduğu sonucuna da varı
lamaz.
Açı
klanan nedenlerle, 4447 sayı
lıYasa’nı
n 8. maddesiyle 506
sayı
lıYasa’nı
n 63. maddesine (B) fı
krası
nı
n birinci bendinden sonra
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gelmek üzere eklenen bent Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
ndan buna
yönelik iptal isteminin reddi gerekir.
Ali HÜNER ile Mahir Can ILICAK “sosyal yard ı
m zammıdahil”
ibaresinin iptali gerektiği gerekçesiyle bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
5- Yasa’nı
n 13. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 13. maddesiyle aylı
kları
n alt sı
nı
rı
nıgösteren 506
sayı
lıYasa’nı
n 96. maddesinin birinci fı
krasıdeğiş
tirilerek, “Bu
Kanuna göre bağlanacak aylı
klar, 78. maddeye göre tespit edilen
prime esas günlük kazanç alt sı
nı
rı
nı
n aylı
k tutarı
nı
n % 35’ inden az
olamaz” denilmiştir.
Maddede, getirilen yeni sisteme koş
ut olarak aylı
kları
n alt
sı
nı
rı
nı
n hesaplanması
nda prime esas günlük kazancı
n alt sı
nı
rı
nı
n
aylı
k tutarı
nı
n esas alı
ndı
ğıgörülmektedir.
Dava dilekçesinde, maddede yapı
lan değişiklikle, aylı
ğı
n alt
sı
nı
rı
nı
n düşürülmesinin Anayasa’nı
n 2. ve 60. maddelerine aykı
rı
olduğu ileri sürülmüş
tür.
Anayasa’nı
n 2. maddesindeki” hukuk devleti” ilkesi ile Devletin
tüm faaliyetlerinde hukukun egemen olması amaçlanmaktadı
r.
Kuş
kusuz bu amacı
n gerçekleşmesi için, konulacak kurallarda adalet
ve hakkaniyet ölçülerinin gözönünde tutulmasıgerekir.
Sosyal güvenlik kurumları
nı
n işlevlerini yerine getirebilmeleri
için gerekli önlemleri almak Devletin görevidir. Sosyal güvenlik, kiş
inin
yarı
nı
ndan emin olması
nısağlamaya yöneliktir. Bu güvencenin
sağlanması
, sosyal sigorta sisteminin sağlı
klıolarak çalı
şmasıiçin
gerekli olan aktüeryal dengelerin korunması
na bağlı
dı
r.
Önceki sistemde gösterge ve katsayı
, yeni sistemde ise günlük
kazanç esas alı
nmı
ştı
r.Yasa’nı
n 17. maddesiyle 506 sayı
lıYasa’ya
eklenen Geçici 82. maddeye göre, eski aylı
kları
n TÜFE oranı
nda
arttı
rı
larak ödenmesine devam
edilecek, sonradan bağlanacak
aylı
kları
n hesabı
nda ise, tüm hizmet süresinin önceki sisteme göre
değerlendirilmesi yapı
larak aylı
ğı
n bundan daha düşük olmaması
sağlanı
p hak kaybıönlenecektir.
Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n 13. maddesi, Anayasa’nı
n 2. ve
60. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
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6- Yasa’nı
n 15. Maddesinin İ
ncelenmesi
15. maddeyle 506 sayı
lıYasa’nı
n ek 24. maddesinin (a)
fı
krası
nı
n ikinci bendi yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
, ek 32. maddesine birinci
fı
kradan sonra gelmek üzere iki fı
kra eklenmiştir.
506 sayı
lıYasa’nı
n Ek 32 nci maddesine birinci fı
kradan sonra
gelmek üzere eklenen fı
kralara göre, sigortalı
ları
n çocukları
na
verilecek protez, araç ve gereç bedellerinin % 20’si kendilerince
ödenecektir. Ancak, bu katkımiktarı
nı
nİ
şKanunu’nun 33. maddesine
göre sanayi kesiminde çalı
ş
an onaltıyaşı
ndan büyük işçiler için
uygulanan aylı
k asgari ücretin bir buçuk katı
ndan fazla olamayacağı
,
sigortalı
ları
n geçindirmekle yükümlü olduklarıeş
lerinden % 20,
kurumdan sürekli iş
göremezlik geliri, malüllük ve yaşlı
lı
k aylı
ğı
almakta olanları
n, geçindirmekle yükümlü bulunduklarıeş
leri ile
kurumdan hak sahibi olarak gelir ve aylı
k almakta olan eşlerden % 10
katı
lı
m payıalı
nmak koş
uluyla protez, araç ve gereç yardı
mları
ndan
yararlanacaklarıöngörülmüştür. Belirlenen katkımiktarıise, sanayi
kesiminde çalı
şan onaltıyaş
ı
ndan büyük iş
çiler için uygulanan aylı
k
asgari ücretin bir buçuk katı
ndan, sürekli işgöremezlik geliri, malüllük
ve yaşlı
lı
k aylı
ğıalanları
n eşleri ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir
ve aylı
k almakta olan eşlerden alı
nacak olan katkımiktarıda aylı
k
asgari ücretten fazla olamayacaktı
r.
Dava dilekçesinde, kuralı
n, hukuk devleti ilkesini zedelediği ve
sosyal güvenlik hakkı
nı
n içini boş
alttı
ğıileri sürülmüştür.
4447 sayı
lıYasa’nı
n 3. ve 4. maddelerine ilişkin ret gerekçeleri
15. madde için de geçerlidir.
Öte yandan, 506 sayı
lıYasa’nı
n “Sosyal yardı
m zammı
” başlı
klı
Ek 24. maddesinin (a) fı
krası
nı
n birinci bendinde, 506 sayı
lıKanun ile
ek ve değiş
ikliklerine göre işkazalarıve meslek hastalı
kları
, malüllük,
yaş
lı
lı
k ve ölüm sigortaları
ndan gelir veya aylı
k alanlar ile 991 sayı
lı
Kanunla Kuruma devredilen sandı
klar mevzuatı
nıgöre aylı
k alanlara
her ay sosyal yardı
m zammıödeneği belirtilmiştir.
Yürürlükten kaldı
rı
lan (a) fı
krası
nı
n ikinci bendinde de “Bakanlar
Kurulu, sosyal yardı
m zammımiktarı
nı
, gösterge, üst gösterge ve
geçici gösterge tablosundaki derece ve kademelere göre birbirinden
farklıolarak tespit etmeye yetkilidir” denilmektedir.
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Yasa’nı
n 15. maddesi ile 506 sayı
lıYasa’nı
n Ek 24. maddenin
(a) fı
krası
nı
n ikinci bendi ile Bakanlar Kuruluna verilen tespit yetkisi
kaldı
rı
lmı
ş
, 4447 sayı
lı Yasa’nı
n 56/A-6 maddesiyle getirilen
değiş
iklikle de sosyal yardı
m zammımiktarı4.690.000.- lira olarak
belirlenmiştir.
Sosyal yardı
m zammı
, Devletin, iş kazaları ile meslek
hastalı
kları
, malüllük, yaşlı
lı
k ve ölüm sigortaları
ndan gelir ve aylı
k
alanlara prim karşı
lı
ğıolmaksı
zı
n, tek yanlıolarak sağladı
ğı bir
yardı
m olduğundan bunu Anayasa’nı
n 65. maddesi uyarı
nca malî
kaynakları
nı
n
yeterliliği ölçüsünde belirlemesi Anayasa’nı
n 2.
maddesine aykı
rıdeğildir.
Açı
klanan nedenlerle, Yasa’nı
n 15. maddesine ilişkin iptal
isteminin reddi gerekir.
7- Yasa’nı
n 17. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 17. maddesi ile 506 sayı
lıYasa’ya geçici 81. ve 82.
maddeler eklenmiş
tir.
A- 506 sayı
lıYasa’ya Eklenen Geçici 81. Maddenin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n yayı
m tarihi olan 8.9.1999 tarihinde yürürlüğe giren
Geçici 81. maddede, bu tarihteki sigortalı
lı
k sürelerine göre emekli
olunabilecek yaşve prim ödeme süreleri belirlenmiş
tir.
a- Maddenin Birinci Fı
krası
nı
n (A) Bendinin İ
ncelenmesi
(A) bendinde, 4447 sayı
lıKanun’un yürürlük tarihinden önceki
kurallara göre yaşlı
lı
k aylı
ğıbağlanması
na hak kazanmı
şolanlar ile
sigortalı
lı
k süresi 18 yı
l ve daha fazla olan kadı
nlar ve sigortalı
lı
k
süresi 23 yı
l ve daha fazla olan erkekler hakkı
nda, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlerin
uygulanacağıbelirtilmiş
tir.
Dava dilekçesinde kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 10. ve 60.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
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
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güçlendiren, yargıdenetimine açı
k, yasaları
n üstünde yasakoyucunun
da uymak zorunda olduğu hukukun temel ilkeleri ve Anayasa’nı
n
bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Anayasa’nı
n 10. maddesine göre, herkes dil, ı
rk, renk, cinsiyet,
siyasi düş
ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayı
rı
m gözetmeksizin 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. Bu madde ile amaçlanan mutlak
değil hukuksal eşitliktir. “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.
Yasakoyucunun, emekliliklerine iki yı
ldan az süresi kalan kadı
n
ve erkek sigortalı
ları
n hak kaybı
na uğramaları
nıönlemek için iptali
istenilen (A) bendiyle, yürürlük tarihinden önce ve sonra olmak üzere
iki ayrıtarihe göre sigortalı
lı
k ve prim ödeme süresi belirleyerek
adaletli bir toplum ve hukuk düzeni kurmayıamaçladı
ğı
nda kuşku
bulunmamaktadı
r.
Bu nedenle kural, Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine aykı
rı
değildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
b- Maddenin Birinci Fı
krası
nı
n (B) Bendinin İ
ncelenmesi
Bu bent, Anayasa Mahkemesi’nin 23.2.2001 günlü, Esas:
1999/42, Karar: 2001/41 sayı
lıkararı
yla iptal edildiğinden, itiraz
konusu kural hakkı
nda yeniden karar verilmesine yer olmadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
c- Maddenin Birinci Fı
krası
nı
n (C) Bendinin İ
ncelenmesi
aa- Bendin (a) Alt Bendinin İ
ncelenmesi
Geçici 81. maddenin birinci fı
krası
nı
n (C) bendinin (a) alt
bendinde, Yasa’nı
n yayı
mıtarihinde, kadı
n ise 50, erkek ise 55
yaş
ı
nı dolduran sigortalı
lardan, 15 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini
tamamlamı
ş ve 3600 gün prim ödemiş olanlara yaşlı
lı
k aylı
ğı
bağlanacağıbelirtilmiştir.
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Dilekçede, bu düzenlemenin kazan ı
lmı
şhaklarıihlâl ettiği bu
nedenle, Anayasa’nı
n 2., 10. ve 60. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmektedir.
(C) bendinin (a) alt bendinde yaşlı
lı
k aylı
ğıbağlanmasıiçin
öngörülen kural, daha önce yürürlükte bulunan 506 sayı
lıYasa’nı
n
60. maddesinin birinci fı
krası
nı
n (A) bendinin (b) alt bendinde
belirtilen kuralla aynı
dı
r. Bu düzenleme nedeniyle dava dilekçesinde
belirtildiği gibi bir hak kaybısöz konusu olmadı
ğı
ndan kural,
Anayasa’nı
n 2., 10. ve 60. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin
reddi gerekir.
bb- Bendin (b) Alt Bendinin İ
ncelenmesi
Maddenin (C) bendinin (b) alt bendi, Anayasa Mahkemesi’nin
23.2.2001 günlü, Esas: 1999/42, Karar: 2001/41 sayı
lıkararı
yla iptal
edildiğinden, kural hakkı
nda yeniden karar verilmesine yer olmadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
B- 506
İ
ncelenmesi

Sayı
lı Yasa’ya

Eklenen

Geçici

82.

Maddenin

Maddenin birinci fı
krası
nda Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten
önce sigortalıbulunanlara bağlanacak aylı
kları
n (a) ve (b) bentlerine
göre hesaplanacak aylı
kları
n toplamı
ndan oluşacağıbelirtilmiştir.
(a) bendinde, sigortalı
nı
n bu Yasa’nı
n yürürlüğe girdiği tarihe
kadar geçen prim ödeme sürelerine iliş
kin aylı
kları
n, (b) bendinde ise,
Yasa’nı
n yürürlüğünden sonraki
aylı
ğı
nı
n hesaplanma yöntemi
belirlenmiştir. Maddede, bu şekilde bulunan emekli aylı
ğı
nı
n,
Kanunun yürürlük tarihi ile aylı
k baş
langı
ç tarihi arası
nda geçen
takvim yı
llarıiçin her yı
lı
n Aralı
k ayı
na göre en son temel yı
llıkentsel
yerler tüketici fiyatlarıindeksindeki artı
şoranı
na göre arttı
rı
lacağıve
bunun 506 sayı
lıYasa’nı
n 61. maddesinin son fı
krası
na göre
güncelleştirilmişdeğerinin altı
nda olamayacağıöngörülmüş
tür.
Dilekçede, sigortalı
nı
n 1.1.2000 tarihinden önceki prim ödeme
gün sayı
larıile bu tarihten sonraki prim ödeme gün sayı
larıayrıayrı
hesaplanarak aylı
kları
n bunları
n toplamı
ndan oluş
ması
nı
n sigortalı
nı
n
aleyhine bir sonuç doğurduğu bu durumun sosyal hukuk devleti ile
bağdaş
maması nedeniyle Anayasa’nı
n 2. ve 60. maddelerine
aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüştür.
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İ
ptali istenilen kuralla, önceki sistemde geçen hizmetlerin önceki
mevzuata, yeni sistemde geçen hizmetlerin ise yeni mevzuata göre
değerlendirilmesi yapı
larak ortaya çı
kacak aylı
ğı
n önceki kurallara
göre hesaplanacak tutardan az olmaması sağlandı
ğı
ndan bu
düzenleme nedeniyle herhangi bir hak kaybıbulunmamaktadı
r.
Bu nedenle, kural Anayasa’nı
n 2. ve 60. maddelerine aykı
rı
değildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
8- Yasa’nı
n 18. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 18. maddesi ile 2925 sayı
lıTarı
m İ
ş
çileri Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun 20 nci maddesinin 20.2.1992 tarihli ve 3774
sayı
lıKanunla kaldı
rı
lan (a) bendi yeniden düzenlenerek yaşlı
lı
k
aylı
ğı
na hak kazanabilmeleri için kadı
nları
n 58, erkeklerin 60 yaş
ı
nı
doldurmuşolmalarıkoşulu getirilmiş
tir.
Dava dilekçesinde, emeklilik için yaşsı
nı
rı
nı
n yükseltilmesinin
Anayasa’nı
n 2., 5. ve 60. maddelerine aykı
rı olduğu ileri
sürülmektedir.
Maddenin gerekçesinde, emeklilik yaşıile ilgili olarak 506 sayı
lı
Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi sigortalı
lar için getirilen
düzenlemeye koş
ut olarak geçici tarı
m işçileri için de yaş
lı
lı
k aylı
ğı
na
hak kazanma yaşıve aylı
k bağlama oranı
nı
n gösterildiği belirtilmiş
tir.
Yasa’nı
n 6. maddesi için belirtilen ret gerekçesi 18. madde için
de geçerli olduğundan iptal isteminin reddi gerekir.
9- Yasa’nı
n 22. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 22. maddesiyle 2925 sayı
lıTarı
m İ
şçileri Sosyal
Sigortalar Kanunu’na Geçici Madde 2 eklenmiştir.
a- Geçici Madde 2’nin (A) Bendinin İ
ncelenmesi
Baş
vuru dilekçesinde, kuralı
n Anayasa’nı
n sosyal hukuk devleti
ve eş
itlik ilkelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
Maddenin (A) bendinde 13 yı
l ve daha fazla sigortalıolanları
n
en az 15 yı
llı
k sigortalı
lı
k süresini doldurmak ve 3600 gün prim
ödemek koş
uluyla yaş
lı
lı
k aylı
ğı
ndan yararlanabilecekleri belirtilmiştir.
Buna göre, Yasa’nı
n yürürlüğe girdiği tarihte 13 yı
l ve daha fazla
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sigortalı
lı
k süresi bulunanlara yaş koş
ulu getirilmediği, bunları
n
önceki koş
ullarla emekli olabilmelerine olanak sağlandı
ğı
, böylece
emeklilik hakkı
nıelde etmelerine 2 yı
l kalmı
ş olan iştirakçilerin
hakları
nı
n korunduğu anlaşı
lmaktadı
r.
4447 sayı
lıYasa’nı
n 17. maddesinin (A) bendi için belirtilen
gerekçe, Geçici Madde 2’nin (A) bendi için de geçerlidir. İ
ptal
isteminin reddi gerekir.
b- Geçici Madde 2’nin (B) Bendinin İ
ncelenmesi
Bent, Anayasa Mahkemesi’nin 23.2.2001 günlü, Esas: 1999/42,
Karar: 2001/41 sayı
lıkararı
yla iptal edildiğinden, itiraz konusu kural
hakkı
nda yeniden karar verilmesine
yer olmadı
ğı sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
10- Yasa’nı
n 25. Maddesinin İ
ncelenmesi
4447 sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesiyle, 5434 sayı
lıYasa’nı
n
geçici 139. maddesine üçüncü fı
krası
ndan sonra gelmek üzere bir
fı
kra eklenmişve sekizinci fı
krasıdeğiştirilmiştir.
a- 5434 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 139. Maddesine Eklenen Fı
kra
Eklenen fı
krada göre, kullanı
lmasıresmi sağlı
k kurulu raporu ile
gerekli görülen protez, ortez ve tı
bbi araç ve gereç bedellerinin %
10’unun hak sahipleri tarafı
ndan ödeneceği, ödenecek miktarı
n bu
Kanunun ek 19 uncu maddesindeki aylı
klardan fazla olamayacağıve
Kanunun 64 üncü maddesi ile 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayı
lıNakdi
Tazminat ve Aylı
k Bağlanması Hakkı
nda Kanuna göre aylı
k
bağlananlar hakkı
nda bu kuralı
n uygulanmayacağıbelirtilmektedir.
Dilekçede, ödeme gücü olmayan hak sahiplerinin sağlı
k
hizmetlerinden yararlanamamaları sonucunu doğuran kuralı
n,
Anayasa’nı
n 10., 17., 56. ve 60. maddelerine aykı
rıolduğu ileri
sürülmüştür.
Protez, ortez ve tı
bbî araç ve gereç bedellerinin % 10’unun hak
sahipleri tarafı
ndan ödeneceği ve bunun da en düş
ük emekli aylı
ğı
nı
geçemeyeceğini öngören kural Yasa’nı
n 3., 4. ve 15. maddelerinin
reddine ilişkin gerekçelerle Anayasa’ya aykı
rıgörülmemiş
tir. İ
ptal
isteminin reddi gerekir.
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b- 5434 sayı
lıYasa’nı
n Geçici 139. Maddesinin Değiştirilen
Sekizinci Fı
krası
Yasa’nı
n Geçici 139. maddesinde, TC Emekli Sandı
ğı
’nca
sağlanan sağlı
k yardı
mları
ndan kimlerin yararlanacağıve koşulları
belirlenmekte, aynımaddenin değişik sekizinci fı
krası
nda ise, bu
yardı
mdan yararlanamayacaklar gösterilmektedir.
Buna göre, özel kanunları gereğince sağlı
k yardı
mı
ndan
faydalananlar ile sandı
ktan emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü
aylı
ğıalanları
n diğer sosyal güvenlik kurumları
na tabi görevlerde
çalı
şan veya bu kuruluşlardan aylı
k alan eşleri ve sandı
ktan dul aylı
ğı
alanlardan diğer sosyal güvenlik kurumları
na tabi görevde çalı
şan
veya bu kuruluş
lardan yaşlı
lı
k veya malüllük aylı
ğıalanlar bu madde
hükmünden yararlanamayacaklar, isteğe bağlısağlı
k sigortası
ndan
yararlananlara ise bu hüküm uygulanmayacaktı
r.
Dava dilekçesinde, yapı
lan değiş
iklikle bir hakkı
n yok edildiği,
bunun da Anayasa’nı
n hukuk devleti ve eş
itlik ilkelerine aykı
rı
olduğu ileri sürülmüş
tür.
Sosyal
güvenlik
kuruluşları finansman
açı
kları
yla
karşı
laşmamak için bilimsel kurallara göre yönetilmek ve
işletilmektedir. Herkesin, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik
kuruluşunun sağlı
k yardı
mı
ndan yararlanması
nda, sosyal güvenliğin
teknik gereklerine aykı
rı
lı
k yoktur. Kural, farklısosyal güvenlik
kuruluşları
ndan aylı
k alan hak sahiplerini bağlıolduklarıkuruluşları
n
sağladı
ğıolanaklardan yoksun bı
rakmadı
ğıve herhangi bir hak
kaybı
na da neden olmadı
ğı
ndan, Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine
aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER
ve Mahir Can ILICAK bu görüş
e katı
lmamı
şlardı
r.
11- 4447 Sayı
lıYasa’nı
n 26. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 26. maddesiyle, 5434 sayı
lıYasa’ya geçici 205. ve
geçici 206. maddeler eklenmiş
tir.
a- 5434 sayı
lı Yasa’ya Eklenen Geçici 205. Maddenin
İ
ncelenmesi
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aa- Geçici madde 205’in Birinci Fı
krası
nı
n ilk Paragrafıile (a)
Bendinin İ
ncelenmesi
Birinci fı
kranı
n ilk paragrafı
nda, Yasa’nı
n yürürlüğe girdiği
tarihte kadı
n iş
tirakçilerden 20, erkek iş
tirakçilerden 25 fiili hizmet
yı
lı
nı dolduranlara istekleri üzerine emekli aylı
ğı bağlanacağı
belirtilerek iştirakçilerin o tarihteki emeklilik haklarısaklıtutulmuş
,
bunlar için yaşsı
nı
rıgetirilmemiştir.
Birinci fı
kranı
n (a) bendinde de, Yasa’nı
n yürürlüğe girdiği
tarihte emeklilik hizmet süresini doldurmaya 2 yı
ldan az kalan
iştirakçilerden kadı
nları
n 38 yaşı
nıve 20 hizmet yı
lı
nı
, erkeklerin ise
43 yaşı
nıve 25 fiili hizmet süresini tamamlamalarıkoşuluyla
istekleriyle emekli olmalarıdurumunda aylı
k bağlanacağıbelirtilmiştir.
Dilekçede, kuralı
n kazanı
lmı
ş haklarıihlâl etmesi nedeniyle
Anayasa’nı
n sosyal hukuk devleti ilkesinin yer aldı
ğı2. maddesine
ayrı
ca 5., 10. ve 60. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüş
tür.
Dava konusu kuralla, Yasa’nı
n yürürlüğe girdiği tarihte
emekliliğe hak kazanmı
şolanlarla emekliliğine iki yı
l ve iki yı
ldan az
kalmı
ş olanlara emekli olabilmeleri için yaş ve hizmet süresi
konuları
nda ek bir yükümlülük getirilmediğinden bunlar yönünden
herhangi bir hak kaybısöz konusu değildir. Bu nedenle, Yasa’nı
n 17.
maddesiyle 506 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 81. maddenin birinci
fı
krası
nı
n (A) bendinin reddine iliş
kin gerekçelerle kural Anayasa’ya
aykı
rıgörülmemiştir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
bb- Geçici Madde 205’in (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) ve (j)
Bentlerinin İ
ncelenmesi
Bentler, Anayasa Mahkemesi’nin 23.2.2001 günlü, Esas:
1999/42, Karar: 2001/41 sayı
lıkararı
yla iptal edildiğinden, itiraz
konusu kurallar hakkı
nda yeniden karar verilmesine yer olmadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
cc- Geçici Madde 205’in birinci Fı
krası
nı
n Sonunda Yer Alan
Bölümün İ
ncelemesi
(b) ve (j) bentleri arası
nda yaşkoş
ullarısı
ralandı
ktan sonra bu
bölümde ikinci koş
ul olarak kadı
n iş
tirakçilerin 20, erkek iştirakçilerin
25 fiili hizmet sürelerini tamamlamalarıöngörülmektedir. Aynıkoşul

283

5434 sayı
lıYasa’nı
n 39. maddesinin değişiklikten önceki ş
eklinde de
yer almı
ştı
r.
Yasa çı
ktı
ğısı
rada çalı
şmakta olanlar için eski emeklilik
sürelerinin doldurulması
nı öngören “...Doldurmaları ve kadı
n
iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiili hizmet süresini tamamlamaları
halinde istekleri üzerine emekli aylı
ğıbağlanı
r” biçimindeki bölüm,
yeni bir hüküm içermemesi nedeniyle hak kaybı
na yol açmadı
ğı
ndan
Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
dd- Geçici Madde 205’in ikinci Fı
krası
nı
nİ
ncelenmesi
Maddenin ikinci fı
krasıAnayasa Mahkemesi’nin 23.2.2001
günlü, Esas: 1999/42, Karar: 2001/41 sayı
lı kararı
yla iptal
edildiğinden, itiraz konusu kural hakkı
nda yeniden karar verilmesine
yer olmadı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
ee- Geçici madde 205’in üçüncü fı
krası
nı
n incelenmesi
Üçüncü fı
kra, Anayasa Mahkemesi’nin 23.2.2001 günlü, Esas:
1999/42, Karar: 2001/41 sayı
lıkararı
yla iptal edildiğinden, itiraz
konusu kural hakkı
nda yeniden karar verilmesine yer olmadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
b- 5434 sayı
lıYasa’ya Eklenen 206. Maddenin İ
ncelenmesi
Dava konusu kural, Anayasa Mahkemesi’nin 23.2.2001 günlü,
Esas: 1999/42, Karar: 2001/41 sayı
lıkararı
yla iptal edildiğinden, itiraz
konusu kural hakkı
nda yeniden karar verilmesine yer olmadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
12- Yasa’nı
n 36. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 36. maddesiyle 1479 sayı
lı Yasa’nı
n Ek 13.
maddesinin son fı
krasıdeğiştirilmişve maddeye bir fı
kra eklenmiştir.
a- Ek 13. Maddenin Değiştirilen Son Fı
krası
1479 sayı
lıYasa’nı
n “sağlı
k yardı
mı
nı
n kapsamı
” başlı
klıEk
Madde 13’ün değiş
tirilen son fı
krası
nda, ayakta yapı
lan tedavilerde
poliklinik muayene ücretinin ve verilen ilaç bedellerinin % 20’sinin
sigortalıve hak sahipleri, % 10’unun aylı
k alanlar ve hak sahipleri
tarafı
ndan karş
ı
lanacağı
, işkazasıve meslek hastalı
ğısonucu
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verilecek olanlar hariç, protez, araç ve gereç bedellerinin % 20’sinin
sigortalıve hak sahipleri, % 10’unun ise aylı
k alanlar ve hak sahipleri
tarafı
ndan ödeneceği ancak, katkıpayıtutarı
nı
n sigortalı
larda birinci
gelir basamağı
nı
n bir buçuk katı
nı
, aylı
k alanlarda ise birinci gelir
basamağı
nı
n % 65’ini geçemeyeceği belirtilmekte, 3.11.1980 tarihli ve
2330 sayı
lıNakdi Tazminat ve Aylı
k BağlanmasıHakkı
nda Kanun
kapsamı
na girenlerden ise katkıpayıalı
nmayacağıöngörülmektedir.
Dava dilekçesinde, kuralı
n Anayasa’nı
n 2., 5., 56. ve 60.
maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüş
tür.
Yasa’nı
n 3., 4., 15. ve 25. maddelerinde belirtilen gerekçeler
dava konusu Ek 13. Maddenin değiştirilen son fı
krasıiçin de geçerli
olduğundan istemin reddi gerekir.
b- Ek 13. Maddeye Eklenen Fı
kra
Maddeye eklenen son fı
kra, Anayasa Mahkemesi’nin 23.2.2001
günlü, Esas: 1999/42, Karar: 2001/41 sayı
lı kararı
yla iptal
edildiğinden, itiraz konusu kural hakkı
nda yeniden karar verilmesine
yer olmadı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
13- Yasa’nı
n 38. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 38. maddesiyle 1479 sayı
lıYasa’ya eklenen “Sosyal
güvenlik destek primi” baş
lı
klıEk Madde 20’ye göre, yaşlı
lı
k aylı
ğı
bağlananlardan 24 üncü maddenin (I) numaralıbendinde belirtilen
çalı
şmaları
na devam edenlerin veya daha sonra
çalı
ş
maya
başlayanları
n, sosyal yardı
m zammı dahil tahakkuk eden
aylı
kları
ndan, aylı
ğı
n bağlandı
ğıveya tekrar çalı
ş
maya başlanı
ldı
ğı
tarihi takip eden aybaşı
ndan itibaren, çalı
ş
maları
nı
n sona erdiği ay
dahil
% 10 oranı
nda sosyal güvenlik destek primi kesilir.
Aylı
kları
ndan sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekenlerden
bu Kanunun yayı
mlandı
ğıtarihten önce aylı
k bağlananlar Kanun’un
yayı
mı
nı
, daha sonra tekrar çalı
şmaya başlayanlar ise çalı
ş
maya
başladı
klarıtarihi takip eden aybaşı
ndan itibaren üç ay içinde kuruma
yazı
lıbildirimde bulunmak zorundadı
rlar. Bu süre içinde Kuruma
yazı
lıbildirimde bulunmayanlardan sosyal güvenlik destek primi,
gecikmeli bildirimde bulunulan veya Kurumca tespit edilen tarihe
kadar 53. maddeye göre hesaplanacak gecikme zammıile birlikte
tahsil edilir. Birikmiş sosyal güvenlik destek primi ve gecikme
zamları
nı
n ödenmemesi halinde aylı
klardan yapı
lacak kesintiler aylı
k
tutarı
nı
n % 25’ini geçemez. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş
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süreler, sigortalı
lı
k süresi olarak değerlendirilemez. Ödenen primler
39. madde hükmüne göre toptan ödeme olarak iade edilmez ve bu
sürelerle ilgili olarak 24.5.1983 tarih ve 2829 sayı
lıSosyal Güvenlik
Kurumları
na Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkı
nda
Kanun hükümleri uygulanmaz.
Dava dilekçesinde kuralı
n, Anayasa’nı
n 2., 5., 10. ve 60.
maddelerindeki sosyal hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykı
rıolduğu
ileri sürülmüştür.
Sosyal güvenlik destek primi uygulanması
na 4447 sayı
lı
Yasa’nı
n Ek 20. maddesinin yürürlüğe girmesiyle başlanmı
ş
tı
r.
Yaş
lı
lı
k aylı
ğıalmakta iken yeniden çalı
şmaya devam edenlerin
aylı
kları
ndan “sosyal güvenlik destek primi” kesilmesi, sosyal devlet
ilkesinin gerçekleştirilebilmesi için sosyal sigortacı
lı
k faaliyetinin
sürdürebilmesine yönelik bir uygulamadı
r.
Sigortalı
ları
n sosyal güvenlik kuruluş
ları
ndan yararlanma
koş
ulları
nı
n iyileştirilmesi bu bağlamda adıgeçen kuruluşlara mali
katkı
da bulunulmasıamacı
yla, emekli aylı
ğıalmakta iken çalı
ş
maya
devam edenler veya daha sonra çalı
şmaya başlayarak kazanç elde
edenlerden “sosyal güvenlik destek primi” alı
ndı
ğıanlaş
ı
lmaktadı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesiyle toplum
yaş
amı
nda eş
itlik temeline dayanan adil bir hukuk düzeni kurulması
amaçlanmı
ş
tı
r.
Anayasa’nı
n 60. maddesinde öngörülen herkesin sosyal
güvenlik hakkı
na sahip olduğuna ilişkin kuralla devlete verilen
görevin, 65. maddede belirtildiği biçimde “mali kaynakları
n yeterliliği
ölçüsünde” yerine getirilebileceği açı
ktı
r. Devlet sosyal güvenliği
sağlamak için, kurumsal bir yapı
lanmayıgerçekleştirmişise, bunu
korumak ve geliştirmekle yükümlüdür.
Devletin, yaş
lı
lı
k aylı
ğıalmakta olanlara herhangi bir prim
karşı
lı
ğıolmaksı
zı
n tek yanlıödediği sosyal yardı
m zammı
nı
n söz
konusu kesintiye dahil edilmesinin, çalı
şmaya devam ederek kazanç
sağlayanlarla sağlamayanlar arası
nda adil bir dengenin kurulması
amacı
na yönelik olduğu anlaş
ı
ldı
ğı
ndan “Sosyal güvenlik destek
primi” kesintisinin, devletin ödediği sosyal yardı
m zammı
nı
n da dahil
edildiği aylı
klardan yapı
lmasıbir hak kaybıolarak nitelendirilemez.

286

Açı
klanan nedenlerle, 4447 sayı
lıYasa’nı
n 38. maddesiyle
1479 sayı
lıYasa’ya eklenen Ek Madde 20 Anayasa’nı
n 2. ve 60.
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Ali HÜNER ve Mahir Can ILICAK “sosyal yard ı
m zammıdahil”
ibaresinin iptali gerektiği gerekçesiyle bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
14- Yasa’nı
n 39. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 39. maddesiyle, 1479 sayı
lıYasa’ya Geçici 10, Geçici
11 ve Geçici 12. maddeler eklenmiş
tir.
a- 1479
İ
ncelenmesi

Sayı
lı Yasa’ya

Eklenen

Geçici

Madde

10’un

Geçici Madde 10’da 4447 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girdiği
tarihte 1479 sayı
lıYasa’ya tabi sigortalıolanlara yaş
lı
lı
k aylı
ğı
bağlanabilmesinin koş
ullarıdüzenlenmiştir.
aa- Geçici Madde 10’un Birinci F ı
krası
Fı
krada, 4447 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girdiği tarihten önceki
kurallara göre yürürlük tarihinden sonraki aybaşıitibariyle aylı
k
bağlanması
na hak kazananlar ile aylı
k bağlanması
na hak
kazanmaları
na iki yı
l veya daha az süre kalan sigortalı
ları
n tam veya
kı
smi yaşlı
lı
k aylı
ğıisteyebilecekleri belirtilmiş
tir.
Yasa’nı
n 17. maddesiyle 506 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 81.
Maddenin birinci fı
krası
nı
n (A) bendine iliş
kin gerekçeler, Geçici
Madde 10’un birinci fı
krasıiçin de geçerli olduğundan iptal isteminin
reddi gerekir.
bb- Geçici Madde 10’un İ
kinci Fı
krası
Fı
kra, Anayasa Mahkemesi’nin 23.2.2001 günlü, Esas:
1999/42, Karar: 2001/41 sayı
lıkararı
yla iptal edildiğinden, itiraz
konusu kural hakkı
nda yeniden karar verilmesine yer olmadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
cc- Geçici Madde 10’un Üçüncü Fı
krası
Fı
krada, 4447 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girdiği tarihten önce
sigortalıolanlardan 15 tam yı
l prim ödeme süresini tamamlayanları
n,
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kadı
n ise 50, erkek ise 55 yaşı
nıdoldurmaları
, Yasa’nı
n yürürlüğe
girdiği tarihten sonraki aybaş
ıitibariyle prim ödeme koşulunu belirli
süreler içinde yerine getirmeleri ve kadı
nları
n 51-56, erkeklerin ise 5658 yaşları
nıdoldurmalarıkoşuluyla kı
smi yaşlı
lı
k aylı
ğıbağlanacağı
öngörülmüştür.
Dava dilekçesinde, Geçici Madde 10’un, halen çalı
ş
makta olan
sigortalı
ları
n kazanı
lmı
şhakları
yla sosyal güvenlik hakları
nı
n ihlâl
edilmesi ve sosyal adaleti zedelemesi nedeniyle Anayasa’da yer alan
“sosyal hukuk devleti” ilkesine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
Fı
krada, Yasa’nı
n yürürlüğünden önce kı
smi yaş
lı
lı
k aylı
ğı
na
hak kazanmı
şolanlarla, emekliliklerine 2 yı
l veya daha az kalmı
ş
olanları
n hakları saklı tutularak kayı
pları önlenmiş, emeklilik
sürelerine 2 yı
ldan fazla kalanları
n 15 yı
llı
k prim ödeme
yükümlülüğünü yerine getirmeleri koş
uluyla, emeklilik için kalan
sürelerinin dikkate alı
narak yaşsı
nı
rları
nı
n kademelendirilmesi esası
getirilmiştir.
Bu düzenleme ile hukuk devletinde gözetilmesi gereken adil ve
makul ölçüler aşı
lmadı
ğı
ndan kural Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
görülmemiş
tir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
b- 1479 Sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici Madde 11’in İ
ncelenmesi
Bu maddenin birinci f ı
krası
na göre, Yasa’nı
n yürürlüğünden
önce bağlanan malûllük, yaşlı
lı
k ve ölüm aylı
kları
, Yasa’nı
n
yürürlüğünden önce ödenen son aylı
k tutarlarıesas alı
nmak suretiyle
36 ncımaddenin son fı
krasıhükmüne göre artı
rı
larak ödenecektir.
Maddenin ikinci ve üçüncü fı
kraları
nda, 4447 sayı
lıYasa’nı
n
yürürlüğe girdiği tarihte sigortalıolanlardan henüz aylı
k bağlanması
na
hak kazanamamı
şolanları
n yaş
lı
lı
k aylı
ğı
nıhak ettiklerinde bunun
nası
l hesaplanacağıgösterilmiş
tir. Buna göre söz konusu aylı
klar,
4447 sayı
lıYasa’nı
n yürürlük tarihinden önceki sürelerle orantı
lı
olarak eski hükümlere göre hesaplanacak miktar ile Yasa’nı
n yürürlük
tarihinden sonraki sürelerle orantı
lıolarak yeni hükümlere göre
hesaplanacak tutarı
n toplamı
ndan oluşacaktı
r. Toplam sigortalı
lı
k
süresi esas alı
narak eski hükümlere göre hesaplanacak aylı
k,
Yasa’nı
n yürürlük tarihi ile aylı
ğı
n baş
langı
ç tarihi arası
ndaki her
takvim yı
lıiçin Devlet İ
statistik Enstitüsünce yayı
mlanan enflasyon
yı
llı
k değişim oranları
yla arttı
rı
lmı
ştutarı
ndan da az olamayacaktı
r.
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Son fı
krada ise, Yasa’nı
n yürürlük tarihinden önce sigortalı
olanlara bağlanacak malûllük ve ölüm aylı
kları
nı
n, sigortalı
nı
n bu
Yasa’nı
n yürürlüğünden sonra da sigortalı
lı
k süresi bulunması
durumunda bu süreler esas alı
narak hesaplanacağıbelirtilmektedir.
Dava dilekçesinde, kuralı
n Anayasa’nı
n 2.,
maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri sürülmüş
tür.

5.

ve

60.

Yukarı
da belirtildiği gibi Geçici Madde 11’de hak kayı
pları
nı
n
önlenmesi amacı
yla sigortalı
nı
n, önceki sisteme göre geçen
sigortalı
lı
k süreleri o tarihteki yasalara göre, yeni sistemin
yürürlüğünden sonraki süreleri ise 4447 sayı
lıYasa ile belirlenen
esasa göre değerlendirilerek bulunacak aylı
ğı
n, önceki yasal duruma
göre hesaplanan aylı
k tutarı
ndan az olamayacağıkabul edilmiş
tir.
Bu durumda, adil ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeninin
gerçekleş
tirilmesini amaçlayan ve herkese sosyal güvenlik hakkı
sağlamakla yükümlü olan sosyal hukuk devletinde sigortalı
ları
n hak
kaybı
na uğramamalarıkoş
uluyla yeni düzenlemeler getirilmesinde
Anayasa’nı
n 2. ve 60. maddelerine aykı
rı
lı
k yoktur.
İ
ptal isteminin reddi gerekir.
c- 1479
İ
ncelenmesi

sayı
lı Yasa’ya

Eklenen

Geçici

Madde

12’nin

aa- Geçici 12. Maddenin Birinci F ı
krası
Maddenin birinci fı
krası
nda, Yasa’nı
n yürürlük tarihinden sonra
prim ve aylı
kları
n hesaplanması
nda, Yasa’nı
n 50 nci maddesindeki
esaslara göre belirleme yapı
lı
ncaya kadar, kanunun yayı
mıtarihinden
önceki kurallara göre saptanacak yirmidört basamaklıgösterge
tablosunun uygulanması
na devam edileceği belirtilmiştir.
Dava dilekçesinde, gelir basamakları
nı
n hesaplanması
nda
Yasa’nı
n yürürlüğünden önce sigortalıolanlara da yeni esasları
n
uygulanacağı
nı
n kabul edilmesinin Anayasa’nı
n 2. maddesindeki
sosyal hukuk devleti ilkesine aykı
rıolduğu ileri sürülmüş
tür.
Toplum yaş
amı
nda adil ve eşitliğe dayalıbir hukuk düzeni
kurmak, bu düzeni sürdürmek ve sosyal güvenliği sağlamakla
yükümlü sosyal hukuk devletinde, yasaları
n yürürlük tarihinin
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öncesine ve sonrası
na yönelik hak kaybı
nıve hukuksal boş
luk
doğması
nıönleyici geçişhükümleri getirilmesi doğaldı
r.
Bu nedenle, Geçici 12. Maddenin birinci fı
krasıAnayasa’nı
n 2.
maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesine aykı
rıdeğildir. İ
ptal
isteminin reddi gerekir.
bb- Geçici Madde 12’nin İ
kinci Fı
krası
1479 sayı
lıYasa’nı
n geçici 12. maddesinin ikinci fı
krası
,
31.5.2000 gün ve 4571 sayı
lı“Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve
Sanatkârlar ve Diğer Bağı
msı
z Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanunu ile İ
şsizlik Sigortası Kanununda Değiş
iklik Yapı
lması
Hakkı
nda Kanun’un 2. maddesiyle değiş
tirilmiştir.
Konusu kalmayan istem hakkı
nda karar verilmesine yer yoktur.
15- Yasa’nı
n 40. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 40. maddesiyle, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayı
lı
Tarı
mda Kendi Adı
na ve Hesabı
na Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun, yaş
lı
lı
k aylı
ğı
ndan yararlanma koş
ulları
nıdüzenleyen
17. maddesi değiş
tirilmiştir.
Buna göre, sigortalı
, yazı
lıistemde bulunmasıve bu tarihte prim
ve her türlü borçları
nıödemişolmasıayrı
ca 25 tam yı
l sigorta primi
ödemesi ve kadı
n ise 58, erkek ise 60 yaşı
nıdoldurmasıkoşuluyla
yaş
lı
lı
k aylı
ğı
ndan yararlanabilecektir. Maddede, en az 15 tam yı
l prim
ödeyen sigortalı
lardan kadı
n ise 60, erkek ise 62 yaşı
nıdolduranlara
da kı
smî yaşlı
lı
k aylı
ğıbağlanacağıbelirtilmiştir. Böylece emekli
olabilmek için daha önce öngörülmeyen yaşkoşulu getirilmiş
, kadı
nlar
için sigorta primi ödeme koşulu 25 tam yı
la çı
karı
larak erkek
sigortalı
larla eşitlik sağlanmı
ş
tı
r.
Dava dilekçesinde kuralı
n, yaşlı
lı
k aylı
ğı
ndan yararlanma
koş
ulları
nıağı
rlaş
tı
rmasınedeniyle sosyal hukuk devletine aykı
rı
lı
ğı
ileri sürülmüştür.
Yasa’nı
n 6. ve 23. maddelerinde belirtilen gerekçeler bu madde
için de geçerli olduğundan iptal isteminin reddi gerekir.
16- Yasa’nı
n 44. Maddesinin İ
ncelenmesi
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44. maddeyle 2926 sayı
lıYasa’ya Geçici 7. ve Geçici 8.
Maddeler eklenmiş
tir.
a- 2926 sayı
lıYasa’ya Eklenen Geçici Madde 7’nin İ
ncelenmesi
aa- Geçici Madde 7’nin Birinci Fı
krası
Fı
krada, 4447 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girdiği tarihten önceki
kurallara göre yürürlük tarihinden sonraki aybaşıitibariyle aylı
k
bağlanması
na hak kazananlar ile aylı
k bağlanması
na hak
kazanmaları
na iki tam yı
l veya daha az süre kalan sigortalı
ları
n, tam
veya kı
smi yaş
lı
lı
k aylı
ğıisteyebilecekleri belirtilmiştir.
4447 sayı
lıYasa’nı
n 17. maddesiyle 506 sayı
lıYasa’ya eklenen
geçici 81. maddenin birinci fı
krası
nı
n (A) bendine iliş
kin gerekçe,
2926 sayı
lıYasa’ya eklenen geçici 7. maddenin birinci fı
krasıiçin de
geçerli olduğundan iptal isteminin reddi gerekir.
bb- Geçici Madde 7’nin İ
kinci Fı
krası
İ
kinci fı
kra, Anayasa Mahkemesi’nin 23.2.2001 günlü, Esas:
1999/42, Karar: 2001/41 sayı
lıkararı
yla iptal edildiğinden, itiraz
konusu kural hakkı
nda yeniden karar verilmesine yer olmadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
cc- Geçici Madde 7’nin Üçüncü Fı
krası
Fı
kra ile, 4447 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğünden önce sigortalı
olup, 15 tam yı
l prim ödeme süresini dolduranlardan kadı
n ise 50,
erkek ise 55 yaşı
nıdolduranlarla Yasa’nı
n yürürlüğe girdiği aybaş
ı
itibariyle prim ödeme koşulunu belirli süreler içinde yerine getirerek
kadı
nlarda 51 ilâ 56, erkeklerde ise 56 ilâ 58 yaşları
nıdolduranlara
yaş
lı
lı
k aylı
ğıbağlanacağıöngörülmüştür.
Yasa’nı
n 39. maddesiyle 1479 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici
Madde 10’un üçüncü fı
krasıiçin belirtilen ret gerekçeleri, 44.
maddeyle 2926 sayı
lıYasa’ya eklenen Geçici 7. maddenin üçüncü
fı
krasıiçin de geçerli olduğundan iptal isteminin reddi gerekir.
b- 2926 sayı
lıYasa’ya Eklenen Geçici Madde 8’in İ
ncelenmesi
Geçici Madde 8’de, sigortalı
ları
n 2926 sayı
lıYasa’nı
n 36’ncı
maddesi hükmünün yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan prim
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borçları
nı
n, değiş
iklikten önceki kurallara göre hesap ve tahsil
edileceği belirtilmiş
tir.
Dava dilekçesinde, getirilen düzenleme ile kazanı
lmı
şhakları
n
ihlal edildiği, bu nedenle kuralı
n Anayasa’nı
n 2. maddesindeki sosyal
hukuk devleti ilkesine aykı
rıolduğu ileri sürülmüş
tür.
4447 sayı
lıYasa’nı
n 42. maddesiyle 2926 sayı
lıYasa’nı
n 36.
maddesinin ikinci fı
krasıdeğiş
tirilerek sigortalı
ları
n süresi içinde ve
tam ödenmeyen prim borçları
na, 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n
Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun’la belirlenen gecikme zammı
oranları
nı
n uygulanacağıöngörülmüştür.
Geçici Madde 8 ile, değiş
iklikten önceki prim borçları
nı
n önceki
kurallara göre hesap ve tahsil edileceği belirtilerek kuralı
n, geçmiş
e
yürütülmesi engellenerek adil ve makul ölçülerin gözetilmesi sonucu
sigortalı
lara ek yükümlülük getirilmediği anlaşı
ldı
ğı
ndan, kural
Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rıgörülmemiştir.
İ
ptal isteminin reddi gerekir.
17- Yasa’nı
n 51. Maddesinin İ
ncelenmesi
Yasa’nı
n 51. maddesinin birinci fı
krası
nda, bu Kanun uyarı
nca
sigortalısayı
lanlardan hizmet akitleri belirtilen hallerden birisine dayalı
olarak sona erenlerin, Kuruma süresi içinde ş
ahsen baş
vurarak yeni
bir işalmaya hazı
r oldukları
nıkaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona
ermesinden önceki son üç yı
l içinde en az 600 gün sigortalıolarak
çalı
şı
p işsizlik sigortasıprimi ödemişve işten ayrı
lmadan önceki son
120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalı
şmı
ş olmalarıkaydı
yla
işsizlik ödeneği almaya hak kazanacaklarıöngörülmektedir.
Yasa’nı
n 46 ilâ 55. maddelerini kapsayan VII. Bölümü’nde
İ
şsizlik Sigortası
na ilişkin konular düzenlenmiş
tir.
29.7.1971 gün ve 1451 sayı
lıYasa ile TBMM’nce onayıuygun
görülen ve Bakanlar Kurulu’nca 1.4.1974 gün ve 7/7964 sayı
lı
Kararname ile kabul edilen “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları
na
İ
lişkin 102 Sayı
lıSözleş
me”nin IV. Bölümünde belirtilen İ
şsizlik
Sigortası
, Türkiye’de ilk defa 4447 sayı
lıYasa ile uygulamaya
konulmuş
tur.
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Dilekçede, işsizlik sigortası
nı
n ihdası
nı
n sosyal ve anayasal bir
zorunluluk olduğu, düzenlemenin olumlu bir gelişme olarak kabul
edildiği, ancak, hizmet akdinin kolay fesh edilemez bir yapı
ya
büründürülmesinin de, işsizlik sigortası
nı
n iş
lerliği için pratik bir koşul
olarak görüldüğü, Yasa’nı
n adı
nı
n “İ
ş
sizlik Sigortası Kanunu”
olması
na rağmen buna iliş
kin düzenlemesinin VII. bölümünde yer
alması
nı
n, yasa ve hukuk tekniğine uygun olmadı
ğıbelirtildikten
sonra, iş
sizlik sigortası
ndan yararlanabilmek için “ilişkinin sona
ermesinden geriye doğru aralı
ksı
z 120 gün prim ödeyerek çalı
ş
ma”
şartı
na bağlanmı
ş olması
nı
n işsizlik
sigortası hakkı
ndan
yararlanmayıimkansı
z kı
lmasınedeniyle Anayasa’nı
n 2., 5., 49. ve
60. maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürüldüğünden, 51. maddedeki “...
ve işten ayrı
lmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli
çalı
şmı
ş
...” olmak sözcüklerinin iptalinin istendiği sonucuna
varı
lmı
ş
tı
r.
51. maddeye
yararlanabilmesi için,

göre

sigortalı
nı
n

işsizlik

sigortası
ndan

a- İ
şakdinin bu maddede belirtilen durumlardan birisine göre
sona ermesi,
b- İ
şve İ
şçi Bulma Kurumu’na süresi içinde başvurarak yeni bir
işalmaya hazı
r olduğunu kaydettirmesi,
c- Son üç yı
l içinde en az 600 gün sigortalıolarak çalı
şı
p iş
sizlik
sigortasıprimi ödemişolması
,
d- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde
sürekli çalı
ş
arak prim ödemesi,
e- Baş
vuru sı
rası
nda işakdinin grev, lokavt veya kanundan
doğan ödevler nedeniyle askı
ya alı
nmamı
şve herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluş
undan gelir ve aylı
k almamı
şolması
,
gerekmektedir.
Madde gerekçesinde “-Bu madde ile, işsizlik ödeneğini hak
edebilmek için gerekli koşullar açı
klanmı
ştı
r. İ
ş
sizlik sigortası
uygulayan tüm ülkelerde iş
sizlik ödeneğini hak edebilme koş
ullarıile
paralellik sağlanmaya çalı
ş
ı
lmı
ştı
r.” denilmektedir.
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Sosyal güvenlik hukukunda, sigortalı
ları
n kimi yardı
mlardan
yararlanabilmesi için staj süresi öngörülerek belirli bir süre sigortalı
olmak ve prim ödemek koş
ulu getirilebilmektedir. Ayrı
ca. “Sosyal
Güvenliğin Asgari NormlarıHakkı
nda 102 Sayı
lı Sözleşme”nin
“işsizlik yardı
mları
” bölümünde yer alan 23. maddesinde, “22.
maddede belirtilen yardı
m, en az suiistimali önlemek için lüzumlu
sayı
labilecek bir staj süresini tamamlamı
şolan kimselere temin edilir”
denilmektedir. Buna göre. staj süresi, sosyal sigortacı
lı
ğı
n teknik
gereklerine uygun ve yaygı
n olan bir uygulamadı
r.
Diğer yandan, bir ülkedeki sosyal güvenlik sisteminin yapı
sı
nı
,
ekonomik ve sosyal koş
ulları
nı
n belirleyeceği bilinen bir gerçektir.
Çünkü sosyal güvenlik programları
yla ekonomik ve sosyal yapı
karşı
lı
klıetkileş
im içerisindedir. İ
lk defa uygulamaya konulan iş
sizlik
sigortası
nı
n kapsamı
nı
n ve koşulları
nı
n belirlenmesinde de ekonomik
ve sosyal durumun etkisi yadsı
namaz.
Anayasa, sosyal güvenlik hakları
na ilişkin görevleri, Devletin
mali gücü ile sı
nı
rlamı
ştı
r. Anayasa’nı
n 65. maddesine göre, Devlet,
sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini,
ekonomik istikrarı
n korunması
nıgözeterek, mali kaynakları
nı
n yeterliliği
ölçüsünde yerine getirebilecektir.
İ
şsizlik sigortası
ndan yararlanma koşulları içinde yer alan
“sigortalı
nı
n hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün
içinde sürekli çalı
ş
arak prim ödemesi” gerçekleş
mesi olanaksı
z ya da
çok zor bir koş
ul olmadı
ğıgibi, işsizlik sigortası
ndan yararlanmayı
ortadan kaldı
ran ya da kullanı
lamayacak ş
ekilde güçleş
tiren bir koşul
olarak da nitelendirilemez.
Bu nedenle, 4447 sayı
lıYasa’nı
n 51. maddesinin birinci
fı
krası
ndaki iptali istenen ibare, Anayasa’nı
n 2. ve 5. maddelerinde
yer alan sosyal hukuk devleti olmanı
n gereklerine. 49. maddesindeki
devletin çalı
ş
ma hayatı
nıgeliş
tirmek için çalı
şanlarıkorumak ve
çalı
şmayıdesteklemek görevine ve 60. maddesindeki devletin alması
gereken, sosyal güvenlik hakları
nısağlayacak önlemlere aykı
rıbir
düzenleme olmadı
ğı
ndan iptal isteminin reddi gerekir.
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN. Sacit ADALI ile Ali HÜNER bu
görüş
e katı
lmamı
ş
lardı
r.
18- Yasa’nı
n 53. Maddesinin İ
ncelenmesi
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Yasa’nı
n 53. maddesinde, “İ
şsizlik SigortasıFonu”nun kuruluş
u,
yönetimi, denetimi, gelirleri, giderleri ile mal ve alacakları
nı
n tabi olacağı
hükümler gösterilmiş
tir.
Maddenin birinci fı
krası
nda, bu kanunun gerektirdiği görev ve
hizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa ş
artları
nda kaynakları
değerlendirmek, Kanun’un öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere
“İ
ş
sizlik SigortasıFonu” kurulduğu belirtilmekte, diğer fı
kraları
nda ise,
kurulan bu fonun yönetimi, denetimi ve gelir kaynakları
na ilişkin
kurallar bulunmaktadı
r.
Dilekçede, kuralı
n Anayasa’nı
n 2. maddesine ve 161 ilâ 169.
maddelerinde belirtilen ekonomik anayasa kuralları
na aykı
rıolduğu,
şeffaf devletin örtülü malî adacı
klar oluş
turamayacağı
, iş
sizlik
sigortasıile ilgili malî havuzun, SSK yapı
sıiçinde yer almasıgerektiği
ve bu nedenle Anayasa ile bağdaş
madı
ğıileri sürülmüştür.
İ
ş
sizlik SigortasıFonu, dört kiş
ilik Yönetim Kurulu tarafı
ndan
işletilecek ve
yönetilecektir. Yasa’nı
n 46. maddesinde, iş
sizlik
sigortasıprimlerinin toplanması
ndan Sosyal Sigortalar Kurumu’nun,
diğer her türlü hizmet ve iş
lemlerin yapı
lması
ndan ise İ
şve İ
şçi Bulma
Kurumu Genel Müdürlüğü’nün görevli, yetkili ve sorumlu olduğu, bu
amaçla İ
şve İ
şçi Bulma Kurumu bünyesinde İ
şsizlik SigortasıDaire
Baş
kanlı
ğıkurulduğu belirtilmektedir. 53. maddenin son fı
krası
nda ise
Fon gelirleri ile bu gelirlerle alı
nan malları
n, İ
ş ve İ
şçi Bulma
Kurumu’na ait olduğu öngörülmektedir.
4817 sayı
lıİ
ş ve İ
şçi Bulma Kurumu Kuruluşve Görevleri
Hakkı
nda Kanun’un 16. maddesi dı
şı
nda bütün hükümleri 24.8.2000
günlü ve 617 sayı
lıKHK ile yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş ve Kurumun
görevleri Türkiye İ
ş Kurumu’na verilmiştir. Bu görevler arası
nda
işsizlik sigortasıhizmetleri de bulunmaktadı
r. Bu amaçla 617 sayı
lı
KHK’nin 12. maddesi uyarı
nca Kurumda, İ
şsizlik SigortasıDaire
Baş
kanlı
ğıoluş
turulmuştur. Kurum, Çalı
şma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlı
ğı
’nı
n bağlıkuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili
kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzelkişiliğe sahip, idarî
ve malî bakı
mdan özerk bir kamu kuruluş
udur. Bu nitelikleriyle, genel
bütçe dı
şı
ndaki Türkiye İ
şKurumu tüzelkiş
iliği içinde oluş
turulan
İ
şsizlik
Fonu’nun
Anayasa’nı
n
161.
maddesi
ile
ilgisi
bulunmamaktadı
r.
İ
ş
sizlik ödeneği ödeme görevi verilen Kurum’a bağlanarak
İ
şsizlik Sigortası Fonu oluş
turulması
nı
n, Anayasa’nı
n 123.
295

maddesindeki “idare kuruluşve görevleriyle bir bütündür ve kanunla
düzenlenir” kuralıbağlamı
nda değerlendirilmesi gerekir.
4447 sayı
lıYasa’nı
n 53. maddesinde Fonun Baş
bakanlı
k
Yüksek Denetleme Kurulu tarafı
ndan denetleneceği belirtilmiş
tir.
Ayrı
ca bu Fonun içinde yer aldı
ğıTürkiye İ
şKurumu’nun kuruluş
una
ilişkin 617 sayı
lıKHK’nin 1. maddesinde de Kurumun denetiminin
Baş
bakanlı
k Yüksek Denetleme Kurulu taraf ı
ndan yapı
lacağı
öngörülmüştür. Anayasa’nı
n 165. maddesinde de sermayesinin
yarası
ndan fazlasıdoğrudan doğruya veya dolaylıolarak Devlete ait
olan kamu kuruluş
ları
nı
n denetimlerinin TBMM’ne ait olduğu
belirtildiğinden Fonun, içinde yer aldı
ğıTürkiye İ
ş Kurumu’nun
hesapları
yla birlikte TBMM’ce denetleneceği açı
ktı
r.
Bu nedenle, Yasa’nı
n 53. maddesi Anayasa’ya aykı
rıdeğildir.
İ
ptal isteminin reddi gerekir.
19- Yasa’nı
n 62. Maddesinin (3) No.lu Bendinin İ
ncelenmesi
62. maddenin (3) no.lu bendi, 9.3.1988 tarih ve 3417 say ı
lı
Çalı
ş
anları
n Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufları
n
Değerlendirilmesine Dair Kanun’un 2. ve 3. maddelerinin yürürlükten
kaldı
rı
lması
na iliş
kindir.
Madde gerekçesinde, “506 sayı
lıKanuna göre alı
nacak prim ve
bağlanacak aylı
kları
n hesaplanması
nda gösterge ve katsayısistemi
yerine tüketici fiyat endeksine göre yeniden belirlenen yı
llı
k
kazançları
n esas alı
nmasınedeniyle iş
lerliğini yitiren maddeler ile,
işsizlik sigortasıprimlerinin iş
çi ve işverenlere ilave yük getirilmemesi
için 3417 sayı
lı Kanunun 2. ve 3. maddelerini yürürlükten
kaldı
rı
lmı
ş
tı
r” denilmektedir.
Dava dilekçesinde madde ile kazanı
lmı
şhakları
n yok edildiği
ileri sürülmüştür.
9.3.1988 gün ve 3417 sayı
lıYasa’nı
n amacı
, 1. maddesinde
“çalı
ş
anları
n aylı
k ve ücretlerinden tasarruf kesintisi yapı
lması
nı
,
tasarruflara Devlet veya ilgili iş
verenlerin katkı
da bulunması
nı
,
bağı
msı
z çalı
şanları
n gelirlerinin bir kı
smı
nı
n tasarrufa ayrı
lması
nı
temin etmek ve bunları
n en iyi ş
ekilde nemalandı
rı
lması
nısağlamak
suretiyle çalı
ş
anları
n tasarruf yapmaları
nıteşvik etmektir” biçiminde
açı
klanmı
ştı
r.
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4447 sayı
lıYasa’nı
n 62. maddesinin (3) numaralıbendi ile 3417
sayı
lıYasa’nı
n “Kapsam” baş
lı
klı2. maddesi ve “Tasarruf miktarı
”
başlı
klı3. maddesi yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r. Ancak 3417 sayı
lı
Yasa’nı
n 4., 5. ve 6. maddelerinde Fonda biriken paraları
n
değerlendirilerek ilgililere geri ödenme usul ve esaslarıbelirtildiğinden
ve halen bu maddeler yürürlükte olduğundan tasarruflar
nemalandı
rı
lacak ve hak sahiplerine ödenmeye devam olunacaktı
r.
Kazanı
lmı
şhak, kiş
inin bulunduğu statüden doğan, tahakkuk etmişve
kendisi yönünden kesinleş
miş
, kişisel alacak niteliğine dönüşmüş
haklar için söz konusudur. Bu nedenle, kazanı
lmı
şhakları
n ihlâlinden
de söz edilemez.
Bu nedenle, 3417 sayı
lıYasa’nı
n 2. ve 3. maddelerinin
yürürlükten kaldı
rı
lması
na iliş
kin dava konusu kural Anayasa’ya
aykı
rıolmadı
ğı
ndan, istemin reddi gerekir.
V- SONUÇ
25.8.1999 günlü, 4447 sayı
lı“İ
şsizlik SigortasıKanunu”nun:
1- 3. maddesiyle 506 sayı
lıSosyal Sigortalar Kanunu’nun 32.
maddesinin;
A- (B) bendine eklenen alt bendin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na
ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- Sonuna eklenen fı
kra, 24.8.2000 günlü, 616 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname’nin 58. maddesiyle değiştirildiğinden konusu
kalmayan istem hakkı
nda
KARAR VERİ
LMESİ
NE YER
OLMADIĞINA,
2- 4. maddesiyle değiş
tirilen 506 sayı
lı Kanun’un 36.
maddesinin (B) bendinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
3- 6. maddesiyle değiş
tirilen 506 sayı
lı Kanun’un 60.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (A) bendinin Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
4 - 8. maddesiyle 506 sayı
lıKanun’un 63. maddesine (B)
fı
krası
nı
n birinci bendinden sonra gelmek üzere eklenen bendin,
Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, Ali
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HÜNER ile Mahir Can ILICAK’ı
n “sosyal yardı
m zammıdahil”
ibaresinin iptali gerektiği yolundaki karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
513. maddesiyle değiştirilen 506 sayı
lıKanun’un 96.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
6- 15. maddesiyle 506 sayı
lıKanun’un Ek 24. maddesinin (a)
fı
krası
nı
n yürürlükten kaldı
rı
lan ikinci bendinin ve Ek 32. maddesine
birinci fı
kradan sonra gelmek üzere eklenen fı
kraları
n Anayasa’ya
aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
7- 17. maddesiyle 506 sayı
lıKanun’a eklenen;
A- Geçici madde 81’in birinci fı
krası
nı
n,
a(A) bendinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
b- (B) bendi 23.2.2001 günlü, E.1999/42, K.2001/41 sayı
lı
kararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL HAKKINDA
YENİ
DEN
KARAR
VERİ
LMESİ
NE
YER
OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
c- ( C ) bendinin,
aa- (a) alt bendinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
bb- (b) alt bendi 23.2.2001 günlü, E.1999/42, K.2001/41 sayı
lı
kararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL HAKKINDA
YENİ
DEN
KARAR
VERİ
LMESİ
NE
YER
OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- Geçici Madde 82’nin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
8- 18. maddesiyle yeniden düzenlenen 17.10.1983 günlü, 2925
sayı
lıTarı
m İ
şçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 20. maddesinin
20.2.1992 günlü, 3774 sayı
lı Yasa ile kaldı
rı
lan (a) bendinin
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
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9- 22. maddesiyle 2925 sayı
lıKanun’a eklenen Geçici Madde
2’nin;
A- (A) bendinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- (B) bendi 23.2.2001 günlü, E.1999/42, K.2001/41 sayı
lı
kararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL HAKKINDA
YENİ
DEN
KARAR
VERİ
LMESİ
NE
YER
OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
10- 25. maddesiyle 5434 sayı
lı Kanun’un Geçici 139.
maddesinin;
A- Üçüncü fı
krası
ndan sonra gelmek üzere eklenen fı
kranı
n
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- Değiş
tirilen sekizinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na
ve iptal isteminin REDDİ
NE, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER ile Mahir Can ILICAK’ı
n karşı
oylarıve
OYÇOKLUĞUYLA,
11- 26. maddesiyle 5434 sayı
lıKanun’a eklenen;
A- Geçici Madde 205’in,
a- Birinci fı
krası
nı
n “....Kadı
n iş
tirakçilerden 20, erkek
iştirakçilerden 25 fiili hizmet yı
lı
nıdolduranları
n istekleri üzerine
emekli aylı
ğıbağlanı
r.” biçimindeki ilk paragrafıile (a) bendine iliş
kin
iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
b- (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) ve (j) bentleri 23.2.2001 günlü,
E.1999/42, K.2001/41 sayı
lı kararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ
KONUSU KURAL HAKKINDA YENİ
DEN KARAR VERİ
LMESİ
NE
YER OLMADIĞINA, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
c- Birinci fı
krası
nı
n “....Doldurmalarıve kadı
n iş
tirakçinin 20,
erkek iş
tirakçinin 25 fiili hizmet süresini tamamlamalarıhalinde
istekleri üzerine emekli aylı
ğıbağlanı
r.” biçimindeki bölümünün
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
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d- İ
kinci fı
krası23.2.2001 günlü, E.1999/42, K.2001/41 sayı
lı
kararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL HAKKINDA
YENİ
DEN
KARAR
VERİ
LMESİ
NE
YER
OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
e- Üçüncü fı
krası23.2.2001 günlü, E.1999/42, K.2001/41 sayı
lı
kararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL HAKKINDA
YENİ
DEN
KARAR
VERİ
LMESİ
NE
YER
OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- Geçici Madde 206, 23.2.2001 günlü, E.1999/42, K.2001/41
sayı
lıkararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL HAKKINDA
YENİ
DEN
KARAR
VERİ
LMESİ
NE
YER
OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
12- 36. maddesiyle 1479 sayı
lıKanun’un Ek 13. maddesinin;
A- Değiş
tirilen son fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve
iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- Sonuna eklenen fı
kra, 23.2.2001 günlü, E.1999/42,
K.2001/41 sayı
lıkararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL
HAKKINDA YENİ
DEN KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
13- 38. maddesiyle 1479 say ı
lıKanun’a eklenen Ek Madde
20’nin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, Ali
HÜNER ile Mahir Can ILICAK’ı
n “sosyal yardı
m zammı
” dahil
ibaresinin iptali gerektiği yolundaki karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
14- 39. maddesiyle 1479 sayı
lıKanun’a eklenen;
A- Geçici Madde 10’un,
a- Birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
b- İ
kinci fı
krası23.2.2001 günlü, E.1999/42, K.2001/41 sayı
lı
kararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL HAKKINDA
YENİ
DEN
KARAR
VERİ
LMESİ
NE
YER
OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
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c- Üçüncü fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- Geçici Madde 11’in Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- Geçici Madde 12’nin,
a- Birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
b- İ
kinci fı
krası31.5.2000 günlü, 4571 sayı
lıYasa’nı
n 2.
maddesiyle değiştirildiğinden konusu kalmayan istem hakkı
nda
KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
15- 40. maddesiyle değiş
tirilen 17.10.1983 günlü, 2926 sayı
lı
Tarı
mda Kendi Adı
na ve Hesabı
na Çalı
ş
anlar Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun 17. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
16- 44. maddesiyle 2926 sayı
lıKanun’a eklenen;
A- Geçici Madde 7’nin,
a- Birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
b- İ
kinci fı
krası23.2.2001 günlü, E.1999/42, K.2001/41 sayı
lı
kararla iptal edildiğinden, İ
Tİ
RAZ KONUSU KURAL HAKKINDA
YENİ
DEN
KARAR
VERİ
LMESİ
NE
YER
OLMADIĞINA,
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
c- Üçüncü fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- Geçici Madde 8’in Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
17- 51. maddesinin birinci fı
krası
ndaki “... ve işten ayrı
lmadan
önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalı
şmı
ş ....”
ibaresinin Anayasaya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE,
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI ile Ali HÜNER’in
karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
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18- 53. maddesinin Anayasaya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
19- 62. maddesinin (3) nolu bendinin Anayasa’ya aykı
rı
olmadı
ğı
na ve iptal isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE, 27.2.2001
gününde karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/43
: 2001/46

Yasa’nı
n 51. maddesine göre, işsizlik sigortası
ndan
yararlanabilmek için, İ
şAkitleri Yasası
’nı
n öngördüğü hallerde sona
erenlerin;
- Süresi içinde Kuruma şahsen baş
vurarak yeni bir işalmaya
hazı
r oldukları
nıkaydettirmeleri,
- Hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yı
l içinde en
az 600 gün sigortalıolarak çalı
ş
ı
p işsizlik sigortasıprimi ödemiş
olmasıve,

302

- İ
ş
ten ayrı
lmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek
sürekli çalı
ş
mı
şolmaları
,
gerekmektedir.
Öngörülen koşullar arası
nda son üç yı
l içinde en az 600 gün
sigortalıolarak çalı
şı
p, iş
sizlik sigortasıprimi ödemede bulunduğuna
göre bunun yeterli görülmeyerek iş
ten ayrı
lmadan önceki son 120 gün
içinde prim ödeyerek sürekli çalı
şmı
şolma koş
ulu getirilmesi iş
sizlik
sigortası
ndan yararlanmak isteyen kişilerin kimi hallerde sigortalı
nı
n
elinde olmayan nedenlerle bu olanağıve sosyal güvenlik hakkı
nı
n
kullanı
lması
nıolanaksı
z hale getirir. Böyle bir düzenlemenin adil
olduğu söylenemez. Bir hukuk devletinde yapı
lan düzenlemelerin adil
olması vazgeçilmez bir koş
uldur. Adil olmayan bu düzenleme
Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti ilkesine
aykı
rı
dı
r. Bu nedenle “işten ayrı
lmadan önceki 120 gün içinde prim
ödeyerek sürekli çalı
ş
mı
ş” ibaresinin iptali gerektiği görüş ve
kanaatiyle aksine oluşan çoğunluk kararı
na karş
ı
yı
z.

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/43
: 2001/46

5434 sayı
lıYasa’nı
n geçici 139. maddesi 4447 sayı
lıYasa’nı
n
25. maddesi ile “Özel kanunlar gereğince sağlı
k yardı
mı
ndan
faydalananlar ile sandı
ktan emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü
aylı
ğıalanları
n diğer sosyal güvenlik kurumları
na tabi görevlerde
çalı
şan veya bu kuruluşlardan aylı
k alan eşleri ve sandı
ktan dul aylı
ğı
alanlardan diğer sosyal güvenlik kurumları
na tabi görevde çalı
şan
veya bu kuruluş
lardan yaşlı
lı
k veya malûllük aylı
ğıalanlar bu madde
hükmünden yararlanamazlar. İ
steğe bağlı sağlı
k sigortası
ndan
yararlananlar
hakkı
nda bu hüküm uygulanmaz”
ş
eklinde
değiş
tirilmiştir.
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Çağdaşdemokratik rejimlerin temel ilkelerinden biri olan “hukuk
devleti” Anayasa’nı
n 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arası
nda
sayı
lmı
ş
tı
r. Kiş
ilerin Devlete güven duymaları
, maddi ve manevi
varlı
kları
nı geliş
tirebilmeleri, temel hak ve özgürlüklerden
yararlanabilmeleri ancak hukuk güvenliği ve üstünlüğünün sağlandı
ğı
bir hukuk devletinde gerçekleşebilir. Bu nedenle, hukuk devleti temel
hak ve özgürlüklere saygıgösteren, onları
n korunup güçlenmelerine
olanak sağlayan adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek
sürdüren, hukuku tüm devlet organları
na egemen kı
lan, Anayasa ve
hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayan eylem ve işlemlerine
karşıyargıyolu açı
k olan Devlettir. Hukuk devletinin sağlamakla
yükümlü olduğu hukuk güvenliği, kişilerin, hukuk düzeninin koruması
altı
ndaki hakları
nı elde edilebilmesi için her türlü önlemin
alı
nması
nızorunlu kı
lar.
Anayasa’nı
n 5. maddesinde ise kiş
ilerin ve toplumun
refahı
,
uyum
ve mutluluğunu sağlamak, kiş
inin temel hak ve
hürriyetlerinin sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bağdaş
mayacak şekilde 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, devletin temel amaç ve
görevleri arası
nda sayı
lmı
ş
tı
r.
Özel kanunlar gereğince sağlı
k yardı
mı
ndan faydalananlar,
sandı
ktan emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylı
ğıalanlar ile
dul aylı
ğı alanlar, bu haklara ulaşabilmek için sandı
ğa olan
yükümlülüklerini yerine getirmiş
lerdir. Diğer sosyal güvenlik
kurumları
na tabi görevlerde çalı
şan veya bu kuruluşlardan aylı
k alan
eşleri de bu kuruluşlara olan yükümlüklerini yerine getirirken eşve
çocukları
nı
n sosyal güvenlik hakları
ndan faydalanacakları
, yasalar
sonucu
bu
hakları
ndan
yararlanacakları
nı göz
önünde
bulundurmuşlardı
r. Sandı
ktan dul aylı
ğıalmaya hak kazanı
lmasıile
diğer sosyal güvenlik kurumları
na tabi görevde çalı
şmalarıfarklı
dı
r.
Kiş
inin kendi yükümlülüklerini yerine getirerek hak kazandı
ğı
emeklilik, adi malûllük veya vazife malûllüğü ve eşinin vefatı
nedeniyle kendisine bağlanan dul aylı
ğıhaklarıile diğer sosyal
güvenlik kurumları
na tabi görevlerde çalı
ş
masıveya bu kuruluşlardan
aylı
k almasıiş
i nedeni ile kullanacağıveya diğer sosyal güvenlik
kurumuna tabi görevde çalı
şmasıveya malûllük aylı
ğıalmasıhakkı
olmak üzere yasaları
n kendisine verdiği iki tür hakkı
vardı
r.
Kaldı ki fı
kranı
n son cümlesinde isteğe bağlı sağlı
k
sigortası
ndan yararlananları
n bu hükümden istisna edilmesi ile
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fı
kranı
n önceki hükümlerinin hakkaniyete aykı
rıolduğu bir nebze
ikrar edilmişolmaktadı
r.
Sosyal güvenliğin tekliği kuralıçalı
şanları
n, çalı
ştı
klarıişten
dolayıtek sosyal güvenlik kurumuna bağlıolacaklarıkuralıolup dava
konusu ile ilgisi yoktur.
Sosyal güvenlik sisteminin ana ilkeleri genellikle ve sigorta
yardı
mları
nda teklik ilkesi yönetimde birlik ilkesi, primlerde teklik ve
vergilerde katkısağlama ilkesi olarak belirlenmiştir. Bu kurala göre
yönetimde birlik olduktan, bireylerin malî katkı
larıya da ödeyecekleri
sigorta primleri teklik ilkesine uygun olarak alı
ndı
ktan sonra sağlı
k
yardı
mları
nda da teklikten bahsedilebilir. Çalı
şanlara muhtelif işveya
memuriyetler nedeniyle muhtelif katkıpayları(primler) ödetildikten
sonra sosyal güvenlikte teklik prensipleri öne sürülerek, muhtelif
sosyal kuruluş
lara aynızamanda birden fazla prim ödetilerek tek
sosyal güvenlik kurumundan sağlı
k yardı
mı
nı
n sağlanması sosyal
devlet ve hukuk devleti ilkesine uygun düş
mez.
Vatandaşı
n yasalarla elde ettiği bu iki hakkı
n birisinin elinden
alı
nmasıhukuk devleti ve sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşmaz.
Dava konusu fı
kranı
n Anayasa’nı
n 2. ve 5. maddelerine
aykı
rı
lı
ğınedeniyle iptali gerekirken, davanı
n reddine karar veren
çoğunluk görüşüne katı
lmı
yorum.
Üye
Samia AKBULUT
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/43
: 2001/46

25.5.1999 günlü, 4447 sayı
lıİ
ş
sizlik SigortasıKanunu’nun:
1- 25. maddesiyle 5434 sayı
lıKanun’un geçici 139. maddesinin
değiş
tirilen sekizinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin reddine dâir E.1999/42, K.2001/41 sayı
lı karardaki
karşı
oyum burada da aynen geçerlidir.
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2- 51. maddesinin birinci fı
krası
ndaki, “... ve işten ayrı
lmadan
önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalı
şmı
ş
...”
ibaresinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğıve iptal isteminin reddine dâir
karara da katı
lmamaktayı
m.
Çünkü, 51. maddede işsizlik sigortası
ndan yararlanabilmek için
son üç yı
lda en az 600 gün sigortalıolarak çalı
şı
p işsizlik sigortası
primi ödeme ş
artıgetirilmesine rağmen, bunun yeterli görülmeyip,
ayrı
ca iş
ten ayrı
lmadan önceki son 120 gün içinde de prim ödeyerek
sürekli çalı
şma ş
artı
nı
n aranması
, iş
sizlik sigortası
ndan yararlanmak
isteyen bir kı
sı
m çalı
şanı
n elde olmayan sebeplerle bu imkândan
mahrum kalmaları
na yol açabilecektir.
Bir hukuk devletinde her türlü iş
lemin adâlet ölçüleri içinde
yürütülmesi gerekirken, genel ş
artı
n içinde zâten mevcut olan böyle
özel bir şart daha aranmasıbir kı
sı
m çalı
şan için hak kaybı
na yol
açacağı
ndan ve fazladan bir yük getireceğinden, burada âdil bir
düzenlemeden bahsedilemez. Böyle bir düzenleme Anayasa’nı
n 2.
maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti ilkesine aykı
rı
lı
k teşkil
eder. Bu yüzden söz konusu ibarenin iptali gerekir.
Üye
Sacit ADALI
KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/43
: 2001/46

28.5.1999 günlü, 4447 sayı
lı“İ
şsizlik SigortasıKanunu”nun
kimi kuralları
nı
n iptali istemiyle açı
lan iptal davasısonucunda verilen
27.2.2001 günlü, 1999/43 Esas, 2001/46 Karar sayı
lıkararı
n aşağı
da
belirtilen bölümlerine açı
kladı
ğı
m nedenlerle katı
lmı
yoruz.
1- Yasa’nı
n 8. maddesiyle, 506 sayı
lıYasa’nı
n 63. maddesine
(B) fı
krası
nı
n birinci bendinden sonra gelmek üzere eklenen bend
uyarı
nca, 506 sayı
lıYasa’ya göre, yaş
lı
lı
k aylı
ğıalmakta iken serbest
avukat veya noter olarak çalı
ş
maları
nısürdürenlerin, sosyal yardı
m
zammıdahil, almakta olduklarıaylı
kları
ndan % 15 oranı
nda sosyal
güvenlik destek primi kesilecektir. Bu kuralda yer alan “sosyal yardı
m
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zammıdahil” ibaresinin iptaline karar verilmesi gerekirken aksine
oluş
an çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.
Sosyal yardı
m zammı
, 506 sayı
lıYasa’nı
n Ek 24. maddesiyle
düzenlenmiştir. Buna göre sosyal yardı
m zammı
, 506 sayı
lıKanun ile
ek ve değişiklikleri gereğince, iş kazalarıve meslek hastalı
kları
,
malüllük, yaş
lı
lı
k ve ölüm sigortaları
ndan gelir ve aylı
k alanlar ile 991
sayı
lıYasa ile Kuruma devredilen sandı
klar mevzuatı
na göre aylı
k
alanlara her ay ödenen ve Bakanlar Kurulu’nca tesbit edilen bir
paradı
r. Ancak, 4447 sayı
lıYasa’nı
n 15. maddesi ile Bakanlar
Kurulu’nun tesbit yetkisi kaldı
rı
lmı
şolduğundan en son 27.4.1995 gün
ve 95/6776 sayı
lıkararla tesbit olunan 4.690.000.-TL. olarak
uygulanmaktadı
r. Sosyal Sigortalar Kurumu, hak sahiplerine ödedi ği
sosyal yardı
m zammıtutarı
nı
, Devlete ait kurum ve kuruluşlar ile
Devletin payıolan işyerlerinden tahsil etmekte, bu sayı
lanlar dı
şı
nda
kalanları
n sosyal yardı
m zamlarıise Kurumca karşı
lanmaktadı
r.
Ayrı
ca sözü edilen Ek 24. madde uyarı
nca, sosyal yardı
m
zammı
ndan icra ve diğer kesintiler yapı
lamayacağıgibi, her türlü
vergi, resim ve harçtan da muaf tutulmuştur.
Anayasa Mahkemesi, sosyal yardı
m zammı
nıdüzenleyen
hükümlerin iptali istemiyle yapı
lan baş
vuru sonucunda, 18.11.1993
gün, 1993/17 Esas, 1993/41 Karar sayı
lıkararı
nda, yaşlı
lı
k aylı
ğı
nı
n
yetersizliğinin sosyal yardı
m zammı
yla giderilmek istendiğinden 506
sayı
lıYasa’nı
n Ek 24. maddesiyle bu yardı
m kurumunun yaşama
geçirildiğini, bu zammı
n, hak eden iş
tirakçilere ödenecek Devlet
katkı
sıolduğunu, bir sosyal katkıolarak sürmesinin, ası
l ödemeler
doyurucu düzeyde olmadı
kça, sosyal devlet niteliğine uygun bir
işleyişolduğunda duraksanamayacağı
nı
, yalnı
zca mali darboğazı
n
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k nedeni oluşturamayacağı
nıbelirterek Ek 24.
maddenin (a) bendinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na karar vermiş
tir.
Anayasa Mahkemesi kararı
nda da belirtildiği gibi sosyal yardı
m
zammı
, yaş
lı
lı
k aylı
ğı
nı
n yetersizliği nedeniyle aylı
ktan ayrıolarak
verilen “sosyal yardı
m” niteliğinde bir ödemedir. Sosyal yardı
mlarda
ilgililerin doğrudan bir katkı
sıbulunmamakta, bu ödemeler “sosyal
devlet” olmanı
n bir gereği olarak görülmektedir.
Ek 24. maddede, sosyal yard ı
m zammı
ndan icra ve diğer ve
diğer kesintilerin yapı
lamayacağı gibi bu yardı
m zammı
, her türlü
vergi, resim ve harçtan da muaf tutulmuş
tur. Diğer taraftan niteliği ve
güdülen amacıitibariyle, primsiz sosyal güvenlik
rejiminin bir
uygulamasıolarak kabul edilen sosyal yardı
m zammı
ndan adıve
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amacıne olursa olsun destek primi kesilmesi, sosyal sigorta
uygulaması
nı
n teknik gereklerine de uygun düş
memektedir.
Ayrı
ca tüm emeklilere eşit miktarda ödenen sosyal yardı
m
zammıyönünden tüm emekliler aynıve eş
it konumda oldukları
ndan
bunlardan sadece serbest avukat ve noterlere ödenen bu zamdan
prim kesilmesi, Anayasa’nı
n eşitlik ilkesine de aykı
rı
lı
k
oluş
turmaktadı
r.
Belirtilen nedenlerle, sosyal yardı
m zammı
ndan da sosyal
güvenlik primi kesilmesi, Anayasa’nı
n sosyal hukuk devleti ve eş
itlik
ilkelerine aykı
rı
lı
k oluş
turduğundan, 4447 sayı
lı Yasa’nı
n 8.
maddesiyle, 506 sayı
lıYasa’nı
n 63. maddesine (B) fı
krası
nı
n birinci
bendinden sonra gelmek üzere eklenen bentte yer alan “sosyal
yardı
m zammıdahil” ibaresinin iptaline karar verilmesi gerekirken
reddi yolundaki çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.
2- Yasa’nı
n 38. maddesiyle, 1479 sayı
lıYasa’ya eklenen Ek 20.
madde uyarı
nca, 1479 sayı
lı Yasa’ya göre yaşlı
lı
k aylı
ğı
bağlananlardan, 24. maddenin (ı
) numaralıbendinde belirtilen
çalı
şmaları
na devam edenlerin veya daha sonra çalı
ş
maya
başlayanları
n, “sosyal yardı
m zammı dahil” tahakkuk eden
aylı
kları
ndan % 10 oranı
nda sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.
Sosyal yardı
m zammı
, 1479 sayı
lıYasa’nı
n Ek 7. maddesi
gereğince, Bağ-Kur’dan malüllük, yaş
lı
lı
k ve ölüm sigortaları
ndan
aylı
k alanlara, her ay aylı
kları
yla birlikte peşin olarak ödenen paradı
r.
Yardı
m miktarı
, geçim endeksleri, asgari ücret ve ekonomik duruma
göre Bakanlar Kurulu’nca tesbit edilecektir. En son 16.4.1997 gün ve
97/9301 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararıile basamak ve derecelere
göre tesbit edilen sosyal yardı
m zammımiktarları4447 sayı
lı
Yasa’nı
n 34. maddesi ile 1479 sayı
lı Yasa’nı
n Ek 7. maddesinin
birinci fı
krası değiş
tirilerek 1-12 basamaklarda bulunanlara
5.850.000.-TL., 13-24 basamaklarda bulunanlara da 4.500.000.- TL.
olarak belirlenmiştir.
Diğer taraftan sözü edilen Ek 7. maddenin dördüncü fı
krası
na
göre de sosyal yardı
m zammı
, haczedilemeyeceği gibi damga vergisi
hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur.
Yukarı
da (ı
) numaralıbölümde izah edildiği üzere, sosyal
yardı
m zammı
, malüllük, yaş
lı
lı
k ve yetim aylı
kları
nı
n yetersizliği
nedeniyle, aylı
klardan ayrıolarak ödenen, “sosyal yardı
m” niteliğinde
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bir ödemedir. Sosyal yardı
mlarda, ilgililerin doğrudan bir katkı
sı
bulunmamakta, prim esası
na dayanmamakta, bu ödemeler “sosyal
devlet” olmanı
n bir gereği olarak yapı
lmaktadı
r. Bu yardı
mlardan,
icra ve diğer kesintiler yapı
lamayacağıgibi her türlü vergi, resim ve
harç da alı
nmayacaktı
r.
Niteliği ve güdülen amacıitibariyle, primsiz sosyal güvenlik
rejiminin bir uygulaması olarak kabul edilen sosyal yardı
m
zammı
ndan, destek primi kesilmesi, sosyal sigorta uygulaması
nı
n
teknik gereklerine de uygun düş
mektedir.
Belirtilen nedenlerle, Bağ-Kur’dan yaşlı
lı
k aylı
ğıalanlardan,
sosyal güvenlik primi kesilirken, bu prime sosyal yardı
m zammı
nı
n da
dahil edilmesi, başka bir ifadeyle sosyal yardı
m zammı
ndan da
sosyal güvenlik primi kesilmesi, Anayasa’nı
n sosyal hukuk devleti
ilkesine aykı
rı
lı
k oluş
turduğundan 38. madde ile eklenen Ek 20.
maddede yer alan “sosyal yardı
m zammıdahil” ibaresinin iptaline
karar verilmesi
gerekirken reddi yolundaki çoğunluk görüşüne
katı
lmı
yoruz.
3- 4447 sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesiyle, 5434 sayı
lıYasa’nı
n
Geçici 139. maddesinin üçüncü fı
krası
ndan sonra gelmek üzere
maddeye bir fı
kra eklenmiş
, aynı maddenin sekizinci fı
krası
değiş
tirilmiştir.
5434 sayı
lıT.C. Emekli Sandı
ğıKanunu’nun Geçici 139.
maddesi emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylı
ğıalanlar ve
bunları
n bakmakla yükümlü olduklarıaile fertleri ile dul ve yetim aylı
ğı
alanlara yapı
lacak olan sağlı
k yardı
mı
nı düzenlemektedir. Bu
maddenin sekizinci fı
krası4447 sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesi ile
değiş
tirilmiştir. Değişiklikten evvel sekizinci fı
krada, “özel kanunları
gereğince sağlı
k yardı
mı
ndan faydalananlar (isteğe bağlıolarak
sağlı
k sigortası
ndan yararlananlar hariç) bu madde hükmünden
yararlanamazlar. Ancak, Sandı
ktan dul ve yetim aylı
ğıalmakta iken
sonradan diğer sosyal güvenlik kurumları
nca dul veya yetim aylı
ğı
bağlanmasınedeniyle sağlı
k yardı
mı
na da hak kazananlar, bu
haklardan vazgeçmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanmaya
devam ederler” hükmü yer almakta iken 25. madde ile yapı
lan
değiş
iklikle, özel kanunlar ı gereğince sağlı
k
yardı
mı
ndan
faydalananlar ile Sandı
ktan emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü
aylı
ğıalanları
n diğer sosyal güvenlik kurumları
na tabi görevlerde
çalı
şan veya bu kuruluş
lardan aylı
k alan “eş
leri” ve sandı
ktan dul
aylı
ğıalanlardan diğer sosyal güvenlik kurumları
na tabi görevde
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çalı
şan veya bu kuruluşlardan yaş
lı
lı
k veya malüllük aylı
ğıalanlar bu
madde hükmünden yararlanamazlar şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Aynıkiş
inin birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamı
nda
bulunmamasıdemek olan “sosyal güvenlikte teklik ilkesi, esas
itibariyle sosyal güvenlik hukuku ilkelerinden olup herkesin bağlı
olduğu
sosyal
güvenlik
kuruluşunun
sağlı
k
yardı
mı
ndan
yararlanması
nı gerektirmektedir. Ancak sağlı
k yardı
mı
ndan
yararlanacaklar, sadece çalı
şanlar, emekli aylı
ğıalanlar olmayı
p
bunları
n eş
lerini, çocukları
nı
, dul ve yetimlerini de kapsamaktadı
r. Bu
yönü ile “sağlı
k yardı
mı
ndan yararlanma” ilkesinin niteliği, getiriliş
amacıitibariyle gerek hukuki açı
dan ve gerekse uygulama yönünden
adil olmayan sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan sonuçlar
ortaya çı
kmaktadı
r. Ülkemizde primli sisteme tabi olan sosyal
güvenlik kurumları
, T.C. Emekli Sandı
ğı
, Sosyal Sigortalar Kurumu ve
kı
saca Bağ-Kur’dur. Bunları
n sağladı
ğısağlı
k yardı
mları
nı
n gerek
miktar, gerek vası
f ve gerekse sağlanan mekân, imkân ve
kolaylı
kları
n aynıolduğunu söylemek olanaklı değildir. Bireylere
sağlı
k yardı
mlarısunulması
nı
n ası
l amacı
, sosyal devlet olmanı
n
gereklerine uymak, sigortalı
lara olabildiğince daha iyi ve daha elveriş
li
şekilde yardı
mda bulunmak olmalı
dı
r. Sağlı
k yardı
mıadıaltı
nda bazı
olanakları
n tanı
nması
, mutlaka bu yardı
mı
n yapı
ldı
ğıanlamı
na
gelmez. Yapı
lmak istenen bu yardı
mları
n gereği gibi insan
haysiyetine, insan sağlı
ğı
na yakı
şı
r ölçüde ve şekilde yapı
lması
gerekir. Aksi halde bir nevi yasak savma anlamı
nıtaş
ı
r. Çoğunluk
görüşünde belirtilen, sosyal güvenlik
kuruluşları
nı
n finansman
açı
kları
yla karşı
laşmamasıgerekçesi insan sağlı
ğıve yaş
am hakkı
yla
bağdaş
amaz. İ
nsanı
n yaş
am hakkıve sağlı
ğıher ş
eyin üstünde
görülmelidir. Sağlı
klıyaş
am, insan mutluluğunun, insanca yaş
amanı
n
temel koş
uludur. Anayasa’nı
n 5. maddesinde, kişilerin ve toplumun
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, insanı
n maddî ve manevî
varlı
ğı
nı
n gelişmesi için gerekli ş
artlarıhazı
rlamak, Devletin temel
amaç ve görevlerinden sayı
lmı
ştı
r. Bu görevin çeş
itli sebep ve
bahanelerle savsaklanması
, gereği gibi yerine getirilmemesi
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turur.
Sözü edilen Geçici 139. maddenin sekizinci fı
krası
nda,
değiş
iklikten önce, Sandı
ktan dul ve yetim aylı
ğıalmakta iken
sonradan diğer sosyal güvenlik kurumları
nca dul veya yetim aylı
ğı
bağlanmasınedeniyle sağlı
k yardı
mı
na da hak kazananları
n “bu
haktan vazgeçmeleri” halinde bu madde hükmünden yararlanacakları
öngörülerek ikinci bir haktan yararlanmaları“vazgeçme” ş
artı
na
bağlanmı
ştı
. Yapı
lan değiş
iklikle, hiç bir ş
art öngörülmeden fı
kra
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metninde yazı
lıhallerde sağlı
k yardı
mı
ndan yararlanı
lamayacağı
kuralıgetirilmiş
tir. Sağlı
k yardı
mı
ndan yararlanma, emeklilere onları
n
aile bireylerine, dul ve yetimlerine verilen sağlı
k karnelerinin ibrazı
yla
mümkün olmaktadı
r. Kendilerine yalnı
zca bir sosyal güvenlik
Kurumunca sağlı
k karnesi verilmesi uygulaması
, diğer kurumları
n
sağlı
k yardı
mları
ndan yararlanmayıda önleyecek olup, sosyal
güvenlik teklik ilkesine de aykı
rıolmayan bir uygulama olarak ortaya
çı
kacaktı
r. Ancak, bunun için hak sahibi olanları
n, gerek eş
lerinden ve
gerekse ana ve babaları
ndan dolayıbu haklarıelde etmişolmaları
yeterli görülmeli, sekizinci fı
kranı
n eski haliyle hiç değilse bir seçimlik
hakkıtanı
nmı
şolmalı
ydı
.
Emekli Sandı
ğı
’ndan, emekli, malüllük aylı
ğıalanı
n eşi hiç bir
yerde çalı
ş
mı
yor veya diğer sosyal güvenlik kurumları
ndan aylı
k
almı
yorsa, Emekli Sandı
ğı
’nı
n yaptı
ğı sağlı
k yardı
mı
ndan
yararlanabilecek, ş
ayet bir yerde çalı
ş
ı
yor veya bir diğer sosyal
güvenlik kurumundan çok az da olsa bir aylı
k alı
yorsa Emekli
Sandı
ğı
’nı
n sağlı
k yardı
mı
ndan yararlanamayacaktı
r ki, böyle bir
düzenleme, adeta çalı
ş
anı
n cezalandı
rı
lması
, çalı
şmayanı
n hoş
görülmesi anlamı
nıtaşı
maktadı
r.
Diğer taraftan öteki sosyal güvenlik kurumları
ndan yetim aylı
ğı
alan Emekli Sandı
ğı iştirakçisinin eşinin durumu ise daha dikkat
çekicidir. Bunları
n Emekli Sandı
ğıile iliş
kisi, Emekli Sandı
ğıiş
tirakçisi
olan eşinden dolayı
, diğer kurumlarla olan iliş
kileri ise ana, baba veya
çocuğundan dolayı
dı
r. İ
ki kurumla da olan ilişkisi, sigortalı
nı
n aile
bireyi olmasınedenine dayanmaktadı
r. Emekli Sandı
ğıemeklisinin
hiç bir iş
te çalı
ş
mayan eşi, şayet babası dolayı
sı
yla diğer
kurumlardan çok az miktarda da olsa yetim aylı
ğıalı
yorsa, Emekli
Sandı
ğısağlı
k yardı
mı
ndan yararlanamayacaktı
r. Bu da Anayasa’nı
n
eşitlik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
Ayrı
ca sosyal güvenlik kurumları
ndan emekli, malüllük ve dul
aylı
ğıalanlar ve bunları
n aile bireyleri, yaş ve maddî durumları
itibariyle çalı
şanlara göre daha fazla korunmaya ve sağlı
k yardı
mı
na
muhtaç kimselerdir. Bu bakı
mdan, diğer sosyal
güvenlik
kurumları
ndan emekli, malüllük ve yetim aylı
ğıalanları
, bu kurumlara
tabi görevlerde aktif sigortalıolarak çalı
şanlardan ayrıdeğerlendirmek
gerekir. Sosyal devlet, zayı
flarıkoruyan, güçsüzlere yardı
m eden, her
vatandaşı
na asgarî bir yaş
am düzeyi sağlamayıödev bilen devlettir.
Öte yandan, isteğe bağlısağlı
k sigortası
ndan yararlananlar için
sözü edilen sekizinci fı
kra uygulanmayacaktı
r. Bunlar diğer sosyal
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güvenlik kurumları
ndan aylı
k almı
şolsalar da Emekli Sandı
ğısağlı
k
yardı
mı
ndan yararlanmaya devam edeceklerdir. Zorunlu sigortalı
lara
tanı
nmayan bir hakkı
n isteğe bağlısigortalı
lara tanı
nması
nı
n haklıbir
nedeni bulunmadı
ğı
ndan, bu husus da Anayasa’nı
n eş
itlik ilkesine
aykı
rı
dı
r.
Belirtilen nedenlerle, 4447 sayı
lıYasa’nı
n 25. maddesi ile 5434
sayı
lı Yasa’nı
n Geçici 139. maddesinin sekizinci fı
krası
nı
n
değiş
tirilmesi suretiyle getirilen kural Anayasa’nı
n 2., 5., 10. ve 60.
maddelerine aykı
rı
lı
k oluş
turduğundan iptaline karar verilmesi
gerekirken reddi yolundaki çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.
4- Yasa’nı
n VII. Bölümünde işsizlik sigortası
na ilişkin hususlar
ve bu bölümde yer alan 51. maddesinde de, iş
sizlik ödeneğine hak
kazanmanı
nş
artlarıdüzenlenmiş
tir. Açı
lan davada iş
sizlik ödeneğine
hak kazanmanı
n ş
artları
ndan olan “ve işten ayrı
lmadan önceki son
120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalı
şmı
şolmaları
” ibaresinin
iptaline karar verilmesi gerekirken iptal isteminin reddi yönünde
oluş
an çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.
İ
ş
sizlik sigortası
ndan yararlanmada prim ödeme süresine ilişkin
şartlar 51. maddede sayı
lmı
ş
tı
r. Buna göre iş
sizlik sigortası
ndan
yararlanabilmek için:
a) Sigortalı
lı
k süresinin en az üç yı
l olması
,
b) Sigortalı
nı
n son üç yı
l içinde en az 600 gün sigortalıolarak
çalı
şı
p işsizlik sigortasıprimi ödemişolması
,
c) Sigortalı
nı
n hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120
gün içinde sürekli çalı
şarak prim ödemesi gerekmektedir.
İ
ş
sizlik sigortası
ndan yararlanabilmek için ilk iki şartı
n aranması
yeterli olup iptali istenilen hizmet akdinin sona ermesinden önceki son
120 gün sürekli çalı
ş
arak prim ödeme koşulunun öngörülmesi,
bilhassa daha evvelce primlerini ödeyerek çalı
ş
ı
p işten ayrı
ldı
ktan
sonra yeniden iş
e girenler yönünden gerçekleş
mesi zor ve hatta bazı
hallerde imkânsı
z durumları
n doğması
na yol açabilecek niteliktedir.
Uzun süreler çalı
şarak 600 günün çok üzerinde prim ödeyen
sigortalı
nı
n yeniden işe girmesi üzerine ayrı
ca en son 120 gün daha
prim ödeme koş
ulunun öngörülmesi sosyal hukuk devleti ilkesine,
hak ve nasafet kuralları
na aykı
rı
lı
k oluş
turur. Bir haktan yararlanmayı
zorlaş
tı
ran veya kaldı
ran bu kuralı
n Anayasa’nı
n 2. ve 60.
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maddeleriyle bağdaştı
ğıkabul edilemez. Bu nedenlerle, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k oluş
turan bu kuralı
n iptaline karar verilmesi gerekirken reddi
yolundaki çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.
Üye
Ali HÜNER

Üye
Mahir Can ILICAK
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İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 26.11.1999 günlü, 4481 sayı
lı
“17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarı
nda
Meydana Gelen Depremin Yol Açtı
ğıEkonomik Kayı
plarıGidermek
Amacı
yla BazıMükellefiyetler İ
hdasıve BazıVergi Kanunları
nda
Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 1., 6., 7. ve 9. maddelerinin,
Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

İ
ptal ve yürürlüğün durdurulmasıistemlerini içeren 27.12.1999
günlü dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“İ
ptal Sebepleri:
26.11.1999 tarih ve 4481 sayı
lıKanun 26.11.1999 günü, 23888
mükerrer sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanarak yürürlüğe girmiş
tir.
Ancak söz konusu Kanun’un 1., 6., 7. ve 9. maddeleri Anayasa’nı
n 2.
ve 73. maddelerine açı
kça aykı
rı
dı
r. Şöyleki;
1) 26.11.1999 tarih ve 4481 sayı
lıKanun’un 1. maddesi
Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
dı
r.
4481 sayı
lıKanun’un 1. maddesi aynen şöyledir: (...)
A) 1. madde, Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 2. maddesine göre ‘Türkiye Cumhuriyeti... sosyal
bir hukuk Devletidir.’
Doktrinde
belirtildiği gibi;
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ve

Anayasa

Mahkemesi’nin

birçok

kararı
nda

‘Hukuk devleti, bütün iş
lem ve eylemlerinin hukuk kuralları
na
uygunluğunu baş
lı
ca geçerlik koşulu bilen, her alanda adaletli bir
hukuk düzeni kurmayıamaçlayan ve bunu geliştirerek 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.’
Hukuk devletinin temel özelliği, bütün vatandaş
lar, hatta vatandaş olmasa bile- ülkesindeki tüm insanlara hukuki güvence
sağlaması
dı
r.
Hukuki güvencenin ilk ve en basit ş
artıise aleyhteki kanunları
n
geriye yürümemesidir.
Oysa, 4481 sayı
lıKanun’un 1. maddesi, geriye dönük olarak
vergileme yapmakta; kiş
i ve kurumları
n iki yı
l önceki gelirleri; 1998
yı
lı
na ait kazanç ve iratlarıüzerinden ek vergi almaktadı
r.
Halbuki klasik iktisadı
n kurucusu kabul edilen Adam Smith’in
kı
saca Milletlerin Zenginliği diye bilinen o meş
hur eserini yayı
nladı
ğı
1776 tarihinden bu yana geriye yürümezlik ilkesi vergilemede temel
bir ilkedir.
Hukuk devletinin bir gereği olan aleyhteki kanunları
n geriye
yürümezliği ilkesi, vergi hukukunda Türk doktrininin hiç
duraksamadan, ittifakla kabul ettiği bir ilkedir.
Nitekim Prof. Dr. Özhan Uluatam’a göre;
‘Hukukun temel ilkelerinden olan kanunları
n ancak yürürlüğe
girdikten sonraki olaylara uygulanması
, Anayasamı
zda yalnı
zca ceza
hukukuna ilişkin olarak ifade edilmekle beraber, vergi hukukunda da
esas olarak geçerliliğini korur.’
Prof. Dr. Mualla Öncel, Prof. Dr. Ahmet Kumrulu ve Prof. Dr.
Nami Çağan ise Vergi Hukuku isimli ortak eserlerinde aynen ş
öyle
demektedirler:
‘Hukuki güvenlik ilkesi, vergi yasaları
nı
n geçmişte meydana
gelen olaylara uygulanmaması
nıgerektirir. Kiş
iler gelecek dönemlere
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ilişkin planları
nıyürürlükteki vergi yasaları
na göre yaparlar. Sonradan
çı
kartı
lan yasalarla geçmişdönemler için vergi yükünün artı
rı
lması
,
yükümlülerin devlete ve hukuk düzenine olan güvenlerini sarsar,
ekonomik ve ticari hayatta bulunmasıgereken belirlilik ve istikrar
bozulur.’
Hukuk devletinden yana olan tüm hukukçuları
n savunduğu
geriye yürümezlik ilkesi, Danı
ştayı
mı
z tarafı
ndan da hiçbir
duraksamaya meydan vermeyecek şekilde benimsenmiştir. Nitekim
Danı
ştay, bir içtihadıbirleştirme kararı
nda geriye yürümeye müsaade
etmemiştir:
‘Kanunları
n geriye yürümezliği ilkesi, bir hukuki eylem ya da
davranı
ş
ı
n, bir hukuki ilişkinin vuku bulduğu ya da meydana geldiği
dönemdeki kanun hükümlerine tabi kalmakta devam edeceğini ifade
eder. Sonradan çı
kan kanun, kural olarak yürürlüğünden önceki
olaylara ve ilişkilere uygulanmaz. Vergi kanunları
, kamu hukukuna
ilişkin yükümlülükler getirdiğinden, bu kanunları
n özellikle malî
yükümü artı
rı
cı nitelikteki hükümlerinin, geçmiş
e yürütülmemesi
hukuki güvenlik ilkesi yönünden önem taş
ı
r. Anayasa’nı
n 73.
maddesinin üçüncü fı
krası
nda ifadesini bulan vergilerin kanuniliği
ilkesi de, hukuki güvenliği sağlama amacı
na matuftur ve vergiyi
doğuran olayı
n vukuu döneminde yürürlükte olmayan bir kanuna
dayanı
larak vergi yükünün artı
rı
lması
na imkan vermez.’ (Danı
ş
tay
İ
çtihadıBirleş
tirme Kurulu kararı
, E. 1988/5, K. 1989/3, T. 3.7.1989)
Danı
ş
tay
Vergi
Dava
Daireleri
Genel
Kurulu’nun
9.4.1993 tarihli (E.1992/299, K.1993/63) kararıda aynıyöndedir. (...)
Danı
ş
tay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı
nda da
açı
kça ve haklıolarak belirtildiği gibi cari yı
lı
n ikinci yarı
sı
nda yapı
lan
bir düzenleme, mükellefin aleyhine olarak yı
lı
n ilk yarı
sı
nıda
etkiliyorsa artı
k hukuki güvenlikten bahsedilemez.
Somut olayı
mı
zda ise 4481 sayı
lıKanun, cari yı
lı
n sadece ilk
yarı
sı
nıdeğil, fakat mükelleflerin aleyhine olarak tam iki yı
llı
k geçmişi
etkilediğine göre artı
k hukuki güvenlikten hiç bahsedilemez.
Baş
ka bir ifadeyle çı
kardı
ğı yeni bir kanuna dayanarak
vatandaşları
nı
n 1998 yı
lı
na ait kazanç ve iratlarıüzerinden 2000
yı
lı
nda ek vergi alan bir devlete hukuk devleti denemez.
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Kı
saca 1998 yı
lı
nı
n vergisi ödenmiş kazanç ve iratları
üzerinden 2000 yı
lı
nda ek vergi almak, hukuk devleti ilkesi ile
bağdaş
amaz.
Anayasa Mahkemesi’nin de bu yönde verilmişbirçok kararı
vardı
r.
Nitekim Yüksek Mahkeme geriye yürümezlik ilkesini incelerken
bir kararı
nda aynen ş
öyle demiş
tir:
‘Geriye yürümezlik ilkesi hakkı
nda Anayasa’da açı
k bir kural
bulunmaması
na karşı
n, Anayasa Mahkemesi, hukuk devleti ilkesi ve
ölçülülük yönlerinden yargı
sal denetim yapar. Vergilendirme iş
leminin
öğesini oluşturan vergiyi doğuran olaydan sonraki artı
ş
larıiçeren
düzenlemeler geriye yürümeyi kapsarsa uygunluk denetimine bağlı
tutulabilir.’(E.1989/6, K.1989/42, T.7.11.1989, AMKD, s.25, s.414)
Anayasa Mahkemesi, aynıkararı
nda konuyu Anayasa’nı
n 2.
maddesi bakı
mı
ndan yani hukuk devleti açı
sı
ndan incelerken ise
aynen şu değerlendirmeyi yapmı
ş
tı
r:
‘Yasal düzenlemelerin Cumhuriyetin temel niteliklerinden birisi
olan hukuk devleti ilkesine uygun olmasıkaçı
nı
lmaz bir zorunluluktur.
Yönetilenlere, en güçlü, en etkin ve en kapsamlıbiçimde hukuksal
güvenceyi sağlayan hukuk devleti, tüm devlet organları
nı
n eylem ve
işlemlerinin hukuka uygunluğunu baş
lı
ca geçerlik koşulu sayarak
insan hakları
, temel haklar ve özgürlükler yönünden anayasal ilkeler
düzeyine ulaşmı
şkurallara dayanı
r. Hukukun üstünlüğünü, toplumsal
barı
şıve ulusal dayanı
ş
mayıamaçlamayan, Anayasa’nı
n öncelik ve
bağlayı
cı
lı
ğı
nıgözetmeyen, hukukun evrensel kuralları
na saygı
lı
olmayan, adaletli bir düzeni gerçekleş
tirmeyen, kiş
ilere değer
vermeyen, çağdaşkurum ve kurallarla uyum sağlamayan devletin
hukuk devleti olduğundan söz edilemez. Yetkilerle güçlendirilen
devlet,
vergilendirme
konusunda
gerekli
düzenlemeleri
gerçekleştirirken de hak ve özgürlükleri özenle koruyacak, devlete
kaynak sağlamak amacı
yla hukuksal ilkelerin yı
pranı
p yı
kı
lması
na
duyarsı
z kalmayacaktı
r. Gelir elde edilmesi amacı
yla hukuk devleti
niteliklerinden vazgeçilemez.’
Kı
saca 4481 sayı
lı Kanun’un 1. maddesi kanaatimizce,
Anayasa’nı
n 2. maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r; iptal edilmelidir.
B) 1. madde, Anayasa’nı
n 73. maddesine de aykı
rı
dı
r:
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4481 sayı
lıKanun’un 1. maddesi Anayasa’nı
n 73. maddesine
iki açı
dan; mali güç ve vergi yükünün adaletli dağı
lı
mıilkeleri
bakı
mı
ndan aykı
rı
dı
r:
a) 1. Madde, ödeme gücü ilkesine aykı
rı
dı
r:
Vergilemenin temel prensiplerinden biri, Anayasamı
zı
n 73/1.
maddesinde ifadesini bulan ödeme gücü ilkesidir.
1 9 6 1 Anayasası
’nı
n Vergi Ödevi başlı
klı6 1 . maddesiyle
hukukumuzda yerini alan mali gücüne göre vergi ödeme yükümlülüğü
1982 Anayasası
’nı
n 73. maddesiyle de benimsenmiş
tir. Böylece
anayasal ilke niteliği alan kavram, kişi ve kuruluşları
n ekonomik
durumları
na göre vergiye bağlıtutulmaları
nıanlatmaktadı
r. Bu ilkenin
uygulanması
yla, mali gücün bilimsel göstergeleri olarak kabul edilen
gelir, sermaye ve harcamalar gözetilerek, vergi yükünün adaletli ve
dengeli biçimde dağı
lı
mısağlanı
r. Mali güç, ödeme gücünün kaynağı
,
dayanağı
, nedeni ve varlı
k koş
uludur. Ekonomik değer düzeyini de
kapsayan, vergi ödeme gücünü ortaya koyan, sahip olunan değerler
toplamı
dı
r. Vergi yükümlülüğünün uygulamadaki ölçütü sayı
lan mali
güç, ekonomik değer düzeyine göre kişi ve kuruluşları
n
yükümlülüğünü belirler. Yasakoyucu, bu olguya göre vergi salar, bu
güç oranı
ndaki değiş
ik önlem ve yöntemlerle vergilendirmeyi
düzenler, toplanması
nıgerçekleştirir. Gelir türlerinde vergi oranları
,
vergi dilimleri, bağı
şı
klı
k ve indirimler bu ölçüt gözetilerek
kurallaş
tı
rı
lı
r.
Gerçek kiş
iler bakı
mı
ndan ayrı
ca, mükelleflerin şahsi ve ailevi
durumlarıdikkate alı
nı
r. Böylece herbir mükellefin ödeme gücü
belirlenir.
b) 4481 sayı
lı Kanun’un 1. maddesi, Anayasa’nı
n 73.
maddesinde ifadesini bulan vergi yükünün adaletli dağı
lı
mıilkesine
aykı
rı
dı
r:
4481 sayı
lıKanun’un 1. maddesi, ek gelir vergisi mükellefi ile ek
kurumlar vergisi mükellefini belirlerken bu mükelleflerin halihazı
rdaki
ödeme güçlerini değil de, 1998 yı
lı
ndaki kazanç ve iratları
nıesas
almı
ş
tı
r.
Baş
ka bir deyişle 1998 yı
lı
nı
n kazanç ve iratlarıüzerinden ek
vergi salı
nı
rken mükellefin bugünkü; gelir, servet, harcama, şahsi ve
ailevi durumlarıhiç dikkate alı
nmamı
ştı
r. Bu sebepledir ki 1998 yı
lı
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kazanç ve iratları
na göre gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan bir
kimse iflas edip, 4481 sayı
lıKanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan
2 6 . 1 1 . 1 9 9 9 itibariyle tasfiye sürecinde bulunsa bile ek vergi
ödeyecektir.
Hiç ödeme gücü bulunmayan hatta ödeme gücü negatif olan
iflas halindeki bir vatandaşı
n iki yı
l önceki vergilendirilmişkazancı
üzerinden ek vergi alı
nması
, kanaatimizce ne vergi adaleti ile, ne
Anayasa’nı
n 73/2. maddesi ile ve ne de sosyal devlet ilkesi ile
bağdaş
abilir.
Ödeme gücü ilkesine göre herkes, kamu giderlerini karşı
lamak
üzere mali gücü nisbetinde bir vergi ödemelidir.
Somut olayı
mı
zda ise 4481 sayı
lıKanun’un 1. maddesiyle
kendilerinden ek vergi istenen mükellefler, daha önce 1998 ve 1999
yı
lları
nda mali güçlerine göre vergilerini ödeyip bitirmişlerdir.
Ödeme gücüne göre vergisini ödemişolan kimselerden, hem de
geriye dönük olarak ek vergiler talep etmenin, Anayasamı
zı
n 73.
maddesindeki ödeme gücü ilkesi ile bağdaş
mayacağıgayet açı
ktı
r.
İ
laveten belirtelim ki, 1 99 8 yı
lı
nda ödeme gücüne göre vergisini
ödemiş olan bir mükellef 2000 yı
lı
nda belki de ödeme gücünü
bütünüyle kaybetmiş
tir.
Mükellefin mevcut durumunu dikkate almadan, 1998 yı
lı
ndaki vergilendirilmiş-kazanç ve iratları üzerinden ek vergi almak,
kanaatimizce Anayasa’nı
n sadece hukuk devleti ve ödeme gücü
ilkelerine değil, fakat aynızamanda sosyal devlet ilkesine de aykı
rı
düşer.
2) 4481 sayı
lıKanun’un 6. maddesi, Anayasa’nı
n 2. ve 73.
maddelerine aykı
rı
dı
r:
4481 sayı
lıKanun’un Ek Emlak Vergisi başlı
ğı
nıtaşı
yan 6.
maddesi aynen ş
öyledir: (...)
A) 4481 sayı
lı Kanun’un 6. maddesinin 1. fı
krası ile 4.
fı
krası
nı
n ilk cümlesi Anayasa’nı
n 2. maddesine; hukuk devleti
ilkesine aykı
rı
dı
r:
a) 4481 sayı
lıKanun’un 6. maddesinin 1. fı
krası
na göre:
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‘29.07.1970 tarihli ve 1 3 1 9 sayı
lıEmlak Vergisi Kanununun 1
ve 12 nci maddelerinde yazı
lıbina, arsa ve araziler, 1999 yı
lıemlak
vergisi matrahlarıüzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek emlak
vergisine tabidir.’
Görüldüğü gibi Kanun’un bu hükmü, vergisi tarh, tahakkuk ve
tahsil edilmişolan yani 1999 yı
lı
yla ilgili olarak vergileme işlemleri
bütünüyle sona ermişbulunan bina, arsa ve araziler üzerinden geriye
dönük olarak ek emlak vergisi alı
nması
nıöngörmektedir. Böyle bir
uygulama, aleyhteki bir vergi kanununun gerçek anlamda geriye
yürümesi demektir. Halbuki aleyhteki kanunları
n geriye yürümezliği
ilkesi hukuk devletinin olmazsa olmaz (sine qua non) şartı
dı
r.
Bu sebeple ve 1. maddeyle ilgili olarak belirttiğimiz
gerekçelerden dolayı4481 sayı
lıKanun’un 6. maddesinin 1. fı
krası
Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r: İ
ptal edilmelidir.
b) Öte yandan aynı(6.) maddenin 4. fı
krası
na göre;
‘1999 yı
lı
nda bina ve arazi vergisi mükellefi olanlar, bu verginin
de mükellefidirler.’
Böyle bir hükmü Anayasamı
zı
n 2. maddesi (hukuk devleti
mantı
ğı
) ile bağdaştı
rmak mümkün değildir. Çünkü 1999 yı
lı
nda
emlak vergisi mükellefi olan birçok kimse, Türkiye’nin içinde
bulunduğu ağı
r ekonomik kriz sebebiyle: iş
letmesini takviye ederek
ayakta tutabilmek veya vergi borçları
nıödeyebilmek için elden
çı
karmak zorunda kalmı
şolabilir.
Bir hukuk devleti, ekonomik güçlükler yüzünden mesela evini
satmak mecburiyetinde kalmı
şolan vatandaşları
na dönüp;
‘Benim paraya ihtiyacı
m var, sizler de geçen sene emlak vergisi
ödemiştiniz. Evinizi, arsa ve arazini satmı
şolmanı
z beni ilgilendirmez.
Ek emlak vergisi ödemeniz lazı
m.’ diyemez. Derse, Anayasa’nı
n 2.
maddesini ihlal etmişolur.
Burada belki ‘mükellefler için, 1 2 0 m 2’yi aşmayan bir konut
bakı
mı
ndan muafiyet tanı
ndı
ğı
na göre böyle bir ş
ey olamaz biçiminde
bir savunma yapı
labilir.’ Ancak böyle bir savunma gerçekçi olamaz.
Çünkü:

320

aa) Deprem bölgesi d ı
şı
ndaki mükellefler için muafiyet, sadece
konut bakı
mı
ndandı
r. Baş
ka bir deyişle arazi ve arsalar bakı
mı
ndan
böyle bir istisna yoktur.
bb) Ek emlak vergisi mükellefleri için muafiyet, sadece bir konut
bakı
mı
ndandı
r.
cc) İ
stisna, sadece ve sadece brüt alanı1 2 0 m2’yi aş
mayan bir
konut için geçerlidir. Baş
ka bir deyişle işletmesini iflastan kurtarmak
veya vergi borçları
yla özel borçları
nıödeyebilmek için arazi ve
arsaları
nıya da brüt alanı121 m2 olan tek konutunu satmak
mecburiyetinde kalmı
şolan vatandaşlar ek emlak vergisi ödemekten
kurtulamayacaklardı
r.
Böyle bir ek emlak vergisinin ise hukuk devleti ilkesine aykı
rı
düşeceği gayet açı
ktı
r.
Burada ş
unu da kaydedelim ki mutlaka ek emlak vergisi almak
gerekiyor idiyse bunun mükellefi, bina, arsa veya arazisi bulunduğu
için 1999 yı
lı
nda emlak vergisi ödemiş olan kimseler değil, hiç
değilse 4481 sayı
lıKanun’un yürürlüğe girdiği tarihte ( 2 6. 1 1 . 1 99 9
günü) söz konusu emlake (bina, arsa ve araziye) malik bulunan
kimseler olmalı
ydı
. Çünkü ek emlak vergisinin konusu 1999 yı
lı
nda
vergilendirilen bina, arsa ve arazilerdir. Bunlar, malikinin ödeme
gücünü etkileyen önemli servet unsurları
dı
r. Bu unsurlar el
değiş
tirirken mükellefiyetin değiş
memesi (mükellefiyetin eski malikin
üzerinde kalması
) Anayasa’ya uygun olamaz.
B) 4481 sayı
lı Kanun’un 6. maddesi Anayasamı
zı
n 73.
maddesine aykı
rı
dı
r.
4481 sayı
lıKanun’un 6. maddesiyle getirilen vergi, mükellefin
ödeme gücü ilkesi ile vergi yükünün adaletli dağı
lı
mıilkesini hiç
dikkate almayan bir ek vergidir. 1999 yı
lı
nda vergilendirilmişbulunan
bina, arsa ve arazi üzerinden alı
nan ilave bir vergidir. Üstelik, 1999
yı
lı
nda konusu (bina, arazi ve arsalar), sahip değiş
tirmişolsa bile
mükellefi değişmemişolan bir vergidir.
Kı
saca, 4481 sayı
lıKanun’un 6. maddesi;
- Vergilendirilmişbina, arsa ve arazilerin ek vergilerle bir daha
vergilendirilmesi
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- Ek emlak vergisinin geçmişe dönük olarak alı
nması
,
- Ek vergilemede;
aa) Mükelleflerin ödeme güçlerinin hiç dikkate alı
nmaması
;
bb) Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mıilkesinin ihlâl
edilmesi; bakı
mı
ndan Anayasa’nı
n 73. maddesine aykı
rı
dı
r.
3) 4481 sayı
lıKanun’un 7. maddesinin 1., 3., 4. f ı
kraları
Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
dı
r:
Ek Motorlu Taşı
tlar Vergisi baş
lı
ğı
nıtaşı
yan 7. madde aynen
şöyledir: (...)
A) 4481 sayı
lıKanun’un 7. maddesinin 1 . , 3. ve 4. fı
kraları
Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rı
dı
r:
Söz konusu 7. maddenin 1. fı
krası
na göre ‘4481 sayı
lıKanunun
yayı
mlandı
ğıtarihte, ilgili sicilde kayı
tlıbulunan taş
ı
tlar, bir defaya
mahsus olmak üzere, 19 9 9 yı
lıiçin tahakkuk ettirilen motorlu taşı
tlar
vergisi tutarıkadar, ek motorlu taşı
tlar vergisine tabidir.’
Aynı(7.) maddenin 3. fı
krası
na göre ise:
‘Ek motorlu taş
ı
tlar vergisi bu Kanunun yayı
mlandı
ğıtarihte
tahakkuk etmişsayı
lı
r.’
4481 Sayı
lıKanun’un 7. maddesinin 4. fı
krası
na göre ise, ek
motorlu taşı
tlar vergisi iki eşit taksitte ödenecektir.
4481 sayı
lıKanun’un bu (7.m, f . 1 , 3 ve 4) hükümleri aleyhteki
kanunları
n geriye yürümezliği ilkesini açı
kça ihlal etmektedir. Hem bu
bakı
mdan hem de -tekrar etmemek için kaydedelim ki- 1. madde için
belirtilen sebeplerden dolayıAnayasa’nı
n 2. maddesinde ifadesini
bulan hukuk devleti ilkesine aykı
rı
dı
r. Bu yüzden 7/1. maddenin iptali
gerekir.
B) 4481 sayı
lıKanun’un 7. maddesinin 1 . , 3. ve 4. fı
kraları
Anayasa’nı
n 73. maddesine de aykı
rı
dı
r:
4481 sayı
lıKanun’un yürürlüğe girdiği 2 6 . 1 1 . 1 9 9 9 tarihine
kadar motorlu taşı
t iktisap etmişolan mükellefler bizzat Devletin
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belirlediği; ödeme gücü ve
vergilerini ödemişlerdir.

adalet ilkelerine göre motorlu taşı
tlar

Ödeme gücü ve adalet ilkelerine göre vergisini ödemişolan
mükelleflerden, eskidikleri için modelden düşüp değer kaybeden
taşı
tlarıüzerinden ek motorlu taş
ı
tlar vergisi alı
nmasıAnayasa’nı
n 73.
maddesinin 1. ve 2. fı
kraları
na açı
kça aykı
rıdüş
er. Bu sebepten
dolayıda, 4481 sayı
lıKanun’un 7. maddesinin l, 3. ve 4. fı
kralarıiptal
edilmelidir.
4) 4481 sayı
lıKanun’un 9. maddesi Anayasa’nı
n 2. ve 73.
maddelerine aykı
rı
dı
r:
Özel İ
şlem Vergisi başlı
ğı
nıtaş
ı
yan 9. madde aynen şöyledir:
(...)
A) 4481 sayı
lı Kanun’un 9. maddesi
maddesindeki sosyal devlet ilkesine aykı
rı
dı
r:

Anayasa’nı
n 2.

Çünkü 9. maddenin 1. fı
krası
na göre;
‘16. 8. 1997 tarihli ve 4306 sayı
lıKanunun geçici 1 inci
maddesinin A fı
krası
nda belirtilen işlemler ve kağı
tlar için ödenen
eğitime katkıpayıtutarıkadar ayrı
ca özel işlem vergisi ödenir.’
16.8.1997 tarih ve 4306 sayı
lıKanun’un geçici 1. maddesinin
(A) fı
krası
, ülkede cereyan eden her türlü hukuki, iktisadi ve mali
olaylardan ‘eğitime katkıpayı
’ adıaltı
nda ‘olağanüstü ek vergiler’
alan çok genişkapsamlıbir fı
kradı
r.
Sözü edilen geçici 1. maddenin (A) f ı
krasıaynen ş
öyledir: (...)
Görüldüğü gibi, 16.8.1997 tarih ve 4306 sayı
lıKanun’un geçici
1. maddesinin (A) fı
krasıülkedeki -iğneden ipliğe kadar- her ş
eyden
ek vergi alı
nması
nıdüzenleyen bir fı
kradı
r.
Bu fı
kranı
n 1 3 . bendine göre Bakanlar Kurulu, eğitime katkı
payı
nıbeşkatı
na kadar artı
rmaya yetkilidir.
Nitekim Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak, 4306 sayı
lı
Kanun’un geçici 1. maddesinin (A) fı
krası
nda belirtilen miktarları
,
3.3.1999 tarihinde % 100 nisbetinde artı
rmı
ş
tı
r.
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Şimdi katkıpayları%100 nisbetinde artı
rı
lmı
şolan miktarlara
ilave olarak aynıkonular üzerinden, aynımükelleflerden ve aynı
miktarlarda özel işlem vergisi alı
nacaktı
r.
Hiç şüphe yoktur ki toplum için bu tür bir vergilendirme getiren
bir yöntem, Anayasa’nı
n sosyal devlet ilkesiyle bağdaş
maz. Çünkü bu
tür vergileme, mükerrer (çifte) vergilemeden de öte
tripler
vergilemedir.
Bilindiği gibi aynımükelleften, aynıkonu sebebiyle aynı
mahiyette birden fazla vergi alı
nması
na, mükerrer vergileme denir.
Mükerrer vergileme ödeme gücü ve vergi adaleti ilkelerine ters
düşer. Bu yüzden, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok Devlet,
mükerrer vergilemeyi önlemek için çeş
itli anlaşmalar imzalamı
ş
lardı
r.
Bu anlaş
malara rağmen, Türkiye’nin, mükerrer vergilemeden de öte
tripler vergiler (Katma Değer Vergisi+Eğitime KatkıPayı
+Özel İ
ş
lem
Vergisi) alması
, Anayasa’nı
n sosyal devlet ilkesine açı
kça aykı
rı
düş
er.
Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı
nda da vurgulandı
ğıgibi;
‘Anayasa’nı
n 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sadece
hukuk devleti değil, aynı zamanda, sosyal devlet olduğunu
belirlemiştir. Hukuk devletinin ileri aşaması
, bu ilke ile sağlanı
r. Bu
ilke, bireyin doğuştan sahip olduğu onurlu bir yaşam sürdürme, maddi
ve manevi varlı
ğı
nı bu yönde geliş
tirme hak ve yetkisinin
kullanı
lması
na Devletin, sosyal adalet gereklerince olanak sağlamak
yükümlülüğünü içerir. Sosyal devletin temel amaç ve görevleri, sosyal
adaletin, sosyal refahı
n ve sosyal güvenliğin sağlanması
dı
r.’
4481 sayı
lıKanun’un 9. maddesinin Anayasa’nı
n 2. maddesine;
sosyal devlet ilkesine aykı
rıolduğu, kanaatimizce, gayet açı
ktı
r, iptali
gerekir.
B) 4481 sayı
lı Kanun’un 9. maddesi Anayasa’nı
n 73.
maddesinin 1. ve 2. fı
kraları
na aykı
rı
dı
r:
Malumlarıolduğu ve 1. maddeyle ilgili gerekçemizde ayrı
ntı
lı
olarak belirtildiği üzere 73. maddenin 1. fı
krası
, verginin herkesten
ödeme gücüne göre alı
nacağı
nı
, aynımaddenin 2. fı
krasıise vergi
yükünün adaletli ve dengeli dağı
lmasıgerektiğini belirtmektedir.
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Maliye bilim adamları
nı
n ortak kanaatine göre vergi ödeme
gücünü belirleyen beşunsur vardı
r. Bu beşunsurdan üçü genel, ikisi
ise şahsa bağlıözel unsurlardı
r.
Ödeme gücünü belirleyen üç genel unsur; mükellefin gelir ve
serveti ile harcamaları
dı
r.
Ödeme gücünü etkileyen iki özel unsur ise mükellefin ş
ahsi ve
ailevi durumudur.
Yine maliye bilimcilerinin ortak kanaatlerine göre zikredilen be ş
unsuru, vası
tası
z vergiler için tespit etmek mümkün, vası
talıvergiler
bakı
mı
ndan ise mümkün değildir, maktu vergiler bakı
mı
ndan ise
imkânsı
zdı
r.
Bu münasebetle gelir ve servet vergileri, mükelleflerin ödeme
güçlerini dikkate aldı
klarıiçin adil, harcama vergileri ise, ödeme
gücünü dikkate almadı
ğıiçin gayr-i adil, maktu vergiler zalim,
mükerrer vergiler ise en zalim vergilerdir.
Konuya bu açı
dan bakı
lacak olursa görülür ki, 4481 sayı
lı
Kanun’un 9. maddesinin ihdas ettiği özel iş
lem vergileri, hem maktu
hem de mükerrer (hatta tripler) vergilerdir. Bu tür vergilerde
mükelleflerin ödeme gücünü tespit etmek mümkün değildir.
Kı
saca dava konusu 9. madde ile ihdas edilen vergiler, en zalim
vergilerdir; Anayasa’nı
n 73. maddesinin 1. ve 2. fı
kraları
na açı
kça
aykı
rıolup iptalleri gerekir.
Yürürlüğün DurdurulmasıSebepleri :
2 6 . 1 1 . 1 9 9 9 tarih ve 4481 sayı
lıKanun’un 1., 6., 7. ve 9.
maddeleri hakkı
nda, kanaatimizce, acilen yürürlüğün durdurulması
kararıverilmelidir. Çünkü:
1) Bu (1., 6., 7., 9.) maddeler, açı
kça, Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
2) Bu maddelerin uygulanması halinde hem mükellefler
bakı
mı
ndan hem de sosyal hukuk devleti açı
sı
ndan telafisi imkânsı
z
bir takı
m zararları
n doğacağıkaçı
nı
lmazdı
r, kesindir.
3) Söz konusu maddeler hakkı
nda yürürlüğün durdurulması
halinde herhangi bir hukuki boş
luk meydana gelmiyecektir.
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4) Dava konusu maddeler hakkı
nda yürürlüğün durdurulması
kararıverilmeyip de bilahare iptal kararıverilecek olursa, işbu iptal
kararıetkisiz kalacaktı
r.
Sonuç: 2 6 . 1 1 . 1 9 9 9 tarihinde kabul edilip aynıgün 23888
mükerrer sayı
lıResmi Gazete’de yayı
nlanarak yürürlüğe giren, ancak
uygulanmasıhalinde telafisi imkansı
z bir takı
m zararlar doğuracağı
kesin bulunan 4481 sayı
lı‘17.8.1999 ve 1 2 . 1 1 . 1 9 9 9 Tarihlerinde
Marmara Bölgesi ve Civarı
nda Meydana Gelen Depremin Yol Açtı
ğı
Ekonomik Kayı
plarıGidermek Amacı
yla BazıMükellefiyetler İ
hdasıve
BazıVergi Kanunları
nda Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun’un 1 . ,
6., 7. ve 9. maddeleri hakkı
nda acilen yürürlüğün durdurulmasıve iptal
kararıverilmesini saygı
ları
mla arz ederim.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Yasa Kuralları
26.11.1999 günlü, 4481 sayı
lıYasa’nı
n iptali istenilen 1., 6., 7.
ve 9. maddeleri şöyledir:
1- “MADDE 1.- Aşağı
da sayı
lan mükellefler ek gelir ve ek
kurumlar vergisine tabidir.
a) 1998 yı
lıkazanç ve iratları
nıyı
llı
k beyanname ile beyan eden
gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri,
b) 1998 yı
lıticari ve mesleki kazançlarıgötürü usulde tespit
edilen gelir vergisi mükellefleri,
c) Bu Kanunun yayı
mlandı
ğıtarihte ücret geliri elde eden ve
1998 yı
lı
nda elde ettikleri ücretlerin vergi matrahıtoplamıon iki milyar
lirayıaşan ücretliler (Yönetim ve denetim kurullarıbaş
kanıve üyeleri
ile tasfiye memurları
na bu sı
fatlarıdolayı
sı
yla ödenen veya sağlanan
para, ayı
n ve menfaatler dahil)”
2- “MADDE 6.- 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayı
lıEmlak Vergisi
Kanununun 1 ve 12 nci maddelerinde yazı
lıbina, arsa ve araziler,
1999 yı
lıemlak vergisi matrahlarıüzerinden bir defaya mahsus olmak
üzere ek emlak vergisine tabidir.
Sahip olunan konutlardan brüt alanı120 m2’yi geçmeyen ve
mükellefçe seçilen bir tanesi ile;
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- Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin merkez ve
ilçelerinde bulunan bina, arsa ve araziler,
- 17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihinde meydana gelen
depremde varlı
kları
nı
n en az yüzde onunu (tevsik edilmek kaydı
yla),
eşini veya birinci derece kan hı
sı
mları
ndan birini kaybedenlerin bina,
arsa ve arazileri,
Bu vergiden müstesnadı
r. Bina ve arazi vergisi ile ilgili muaflı
k
ve istisnalar, bu vergi bakı
mı
ndan da geçerlidir.
1999 yı
lı
nda bina ve arazi vergisi mükellefi olanlar, bu verginin
de mükellefidirler. 1998 yı
lıgenel beyan döneminde veya 1998
yı
lı
nda ortaya çı
kan ve vergi değerini tadil eden nedenlerle verilen
beyannameler bu vergi içinde verilmişsayı
lı
r. Bu vergi, 1999 yı
lı
emlak vergisi matrahıüzerinden, bu Kanunun yayı
mıtarihinden
itibaren Emlak Vergisi Kanununda yer alan nispetlerde belediyelerce
hesaplanı
r. Hesaplanan vergi, başkaca bir iş
leme gerek olmaksı
zı
n
tahakkuk etmişsayı
lı
r.
Bu Kanunun yayı
mıtarihine kadar emlak vergisi beyannamesi
verilmemişolmasıhalinde vergi, Emlak Vergisi Kanununun 32 nci
maddesine göre belirlenecek emlak vergisi matrahı üzerinden
tahakkuk ettirilir.
Tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce 1999 yı
lıAralı
k ve 2000
yı
lıMart ayları
nda olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Belediyeler, bu
madde uyarı
nca tahsil ettikleri vergileri, tahsilatıtakip eden ayı
n
yirminci günü akşamı
na kadar muhtasar beyanname ile bağlı
bulunduklarıvergi dairesine beyan ederek öderler.
Tahsil ettikleri vergiyi yukarı
da belirtilen süre içinde vergi
dairesine yatı
rmayan belediyelerden, yatı
rmaya mecbur oldukları
vergiler 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda
Kanun hükümlerine göre gecikme zammıtatbik edilerek tahsil edilir.”
3- “MADDE 7.- 18.2.1963 tarihli ve 197 sayı
lıMotorlu Taşı
tlar
Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncımaddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve
(IV) sayı
lı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun
yayı
mlandı
ğıtarihte ilgili sicilde kayı
tlıbulunan taş
ı
tlar, bir defaya
mahsus olmak üzere, 1999 yı
lıiçin tahakkuk ettirilen motorlu taşı
tlar
vergisi tutarıkadar, ek motorlu taşı
tlar vergisine tabidir.
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Ancak, bu Kanunun 3 ncü maddesine göre ek gelir ve ek
kurumlar vergisinden muaf olanlar ile 17.8.1999 veya 12.11.1999
tarihlerinde meydana gelen depremde eşini veya birinci derece kan
hı
sı
mları
ndan birini kaybedenlere ait taş
ı
tlar, depremde hasar
gördüğü tevsik edilecek taş
ı
tlar, münhası
ran yolcu ve yük taş
ı
ma
faaliyetinde bulunanları
n taşı
macı
lı
k faaliyetinde kullandı
klarıtaşı
tlar
ek motorlu taş
ı
tlar vergisine tabi değildir.
Ek motorlu taşı
tlar vergisi, bu Kanunun yayı
mıtarihinde
tahakkuk etmişsayı
lı
r.
Kanunun yayı
mıtarihinde ilgili sicilde adları
na kayı
tlıtaş
ı
t
bulunan gerçek ve tüzel kiş
iler, bu taş
ı
tlar dolayı
sı
yla 1999 yı
lıiçin
tahakkuk eden motorlu taşı
tlar vergisinin yı
llı
k tutarı
nı
, ek motorlu
taşı
tlar vergisi olarak birinci taksiti, bu Kanunun yayı
mı
nıizleyen ayı
n
sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2000 yı
lı
nı
n Mart ayı
nı
n sonuna kadar
olmak üzere iki eş
it taksitte taş
ı
tı
n kayı
tlıolduğu yerin vergi dairesine
öderler.”
4- “MADDE 9.- 31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere,
16.8.1997 tarihli ve 4306 sayı
lıKanunun geçici 1 inci maddesinin A
fı
krası
nda belirtilen iş
lemler ve kağı
tlar için ödenen eğitime katkıpayı
tutarıkadar ayrı
ca özel iş
lem vergisi ödenir. 16.8.1997 tarihli 4306
sayı
lıKanunun geçici 1 inci maddesinin A fı
krası
nı
n 10, 11 ve 12
numaralıbentlerinde yer alan hükümler özel iş
lem vergisi hakkı
nda
da uygulanı
r.
Özel işlem vergisinin 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 hükümleri uygulanı
r.
Bakanlar Kurulu özel iş
lem vergisi tutarları
nı4306 sayı
lı
Kanunun geçici 1 nci maddesinin A fı
krası
nı
n 13 numaralıbendine
bağlıkalmaksı
zı
n ayrıayrıveya birlikte on katı
na kadar artı
rmaya
yetkilidir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
unlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
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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.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet
Necdet SEZER, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Mustafa BUMİ
N, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU,
Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ’in
katı
lı
mları
yla 6.1.2000 günü yapı
lan toplantı
da, “Dosyada eksiklik
bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine, yürürlüğü durdurma
isteminin esas inceleme evresinde ele alı
nması
na” oybirliğiyle karar
verilmiş
tir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na iliş
kin rapor, iptali istenilen
yasa kuralları
, dayanı
lan Anayasa kurallarıile bunları
n gerekçeleri
ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği
görüşülüp düş
ünüldü:
A- Yasa’nı
n 1. Maddesinin İ
ncelenmesi
Maddenin (a) bendinde, 1998 yı
lıkazanç ve iratları
nıyı
llı
k
beyanname ile beyan eden gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri; (b)
bendinde, 1998 yı
lıticarî ve meslekî kazançlarıgötürü usulde tespit
edilen gelir vergisi yükümlüleri; (c) bendinde ise, Yasa’nı
n yayı
mı
tarihinde ücret geliri elde eden ve 1998 yı
lı
nda elde ettikleri
ücretlerinin vergi matrahıtoplamı12 milyar lirayıaşan ücretliler
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(yönetim ve denetim kurulları baş
kanı ve üyeleri ile tasfiye
memurları
na bu sı
fatlarıdolayı
sı
yla ödenen veya sağlanan para, ayı
n
ve menfaatler dahil) ek gelir ve ek kurumlar vergisinin yükümlüsü
sayı
lmı
ş
lardı
r.
Buna göre, 1998 yı
lı
nda elde ettikleri kazanç ve iratlar
nedeniyle yı
llı
k beyanname vermesi gerekmeyenler (gelirlerini
münferit veya özel beyanname ile beyan edenler) ek vergiye tabi
değildir. Gelir vergisinde götürü usulde vergileme 4369 sayı
lıYasa ile
kaldı
rı
lmakla birlikte, 4481 sayı
lıYasa, 1998 yı
lı
nda götürü usulde
vergilendirilenleri de kapsamı
na almı
ş
tı
r.
Yasa’nı
n genel gerekçesinde,
“Ülkemiz
17 Ağustos
1999 günü bir deprem felâketi
yaş
amı
ş
tı
r. Yaşanan bu felâket önemli boyutta can ve mal kaybı
na
yol açmı
ş
, daha bir hafta önce yürürlüğe giren bir vergi kanununun
ekonomik hayata yapması beklenen olumlu etkinin işaretleri
görülmeden, yeni ve büyük bir kamu finansman ihtiyacıortaya
çı
kmı
ştı
r.
Bölgede meydana gelen ciddî boyutlardaki tahribatı
n ve zararı
n
giderilerek hayatı
n mümkün
olan en kı
sa sürede
normale
dönüş
türülmesi, hükümetin temel
amacı
dı
r. Depremin Devlet
gelirlerinin yüzde onbeşine tekabül eden bir bölümünün tahsil
edildiği bölgede meydana gelmiş olması
nı
n gelir kaybı
na neden
olacağıgözönüne alı
ndı
ğı
nda karş
ı
laş
ı
lan yükün boyutu daha açı
k
bir biçimde ortaya çı
kmaktadı
r.
Karş
ıkarş
ı
ya bulunulan gelir ihtiyacı
nı
n sağlı
klıkaynağı
nı
n
vergi olduğu kuş
kusuzdur. Bu amaçla hazı
rlanan Tasarı
da depremde
zarar gören yurttaşları
mı
zı
n,
getirilen yükümlülüklerin kapsamı
dı
şı
nda bı
rakı
lmasıprensibi benimsenmiştir.
Bu Tasarı
yla;
- 1998 yı
lı
nda beyan edilen gelir veya kurumlar vergisi
matrahlarıile bu yı
lda elde edilen ve belli miktarı
n üzerindeki ücretler,
- Bina, arsa ve araziler,
- Motorlu taşı
tlar,
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- Cep telefonları
,
üzerinden bir defalı
k ek vergi ödenmesi öngörülmektedir.
Ayrı
ca bankalar tarafı
ndan verilen çekler Değerli Kâğı
tlar Kanunu
kapsamı
na alı
nmaktadı
r.
Bu düzenleme ile bir yandan depremde zarar gören
yurttaş
ları
mı
zı
n yaraları sarı
lmaya çalı
ş
ı
lacak diğer yandan
ekonomide yeni yapı
sal sorunlar yaratı
lmadan bir süredir
uygulanmakta olan
ekonomik
istikrar programı
nı
n devamı
sağlanacaktı
r. Tasarı ile aynızamanda toplumsal dayanı
şmanı
n
hakiki bir örneği gerçekleş
tirilecektir”
denilmektedir.
Dava dilekçesinde, geriye yürütülerek getirilen ek vergi
yükümlülüğünün, Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen hukuk
devletinin gereği olan “hukuk güvenliği ilkesi” ile 73. maddesindeki
“malî güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli ve dengeli bir
şekilde dağı
lı
mıilkesi”ne aykı
rı
lı
ğıileri sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde yer alan
sosyal hukuk devleti,
temel hak ve özgürlükleri en genişölçüde sağlayan ve güvence altı
na
alan, toplumsal gerekleri ve toplum yararı
nıgözeten kiş
i ve toplum
yararıarası
nda denge kuran, toplumsal dayanı
ş
mayıüst düzeyde
gerçekleş
tiren, güçsüzleri güçlüler karş
ı
sı
nda koruyarak eş
itliği,
sosyal adaleti sağlayan, çalı
şma hayatı
nı
n gelişmesi için önlemler
alarak çalı
ş
anlarıkoruyan, millî gelirin adil bir biçimde dağı
tı
lması
nı
sağlayan devlettir.
Anayasa’nı
n “Vergi Ödevi” başlı
klı 73. maddesinin birinci
fı
krası
nda kamu giderlerini karşı
lamak üzere verginin malî güce göre
alı
nmasıve genelliği, ikinci fı
krası
nda vergi yükünün adaletli ve
dengeli bir biçimde dağı
lı
mıöngörülmüştür.
Vergide genellik ilkesi, ayı
rı
m gözetilmeksizin herkesin vergi
ödemesidir. Maddede yer alan “malî güç” kavramı
nı
n “ödeme gücü”
anlamı
na geldiği kuş
kusuzdur. Malî güce göre vergilendirme, verginin
yükümlülerin ekonomik ve kişisel durumları
na göre alı
nması
dı
r.
Ödeme gücünün baş
lı
ca göstergeleri, gelir, servet ve harcamadı
r. Bu
üç
unsurun
da
vergilendirilmesinde
vergi
adaletinin
gerçekleş
tirilebilmesi için yükümlülerin ödeme güçlerinin gözetilmesi
zorunludur. Malî güce göre vergilendirme ilkesi, ödeme gücü fazla
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olanı
n az olana oranla daha fazla vergi ödemesi gereğini belirtir. Bu
ilke aynızamanda vergide eşitlik ilkesinin uygulama aracı
dı
r. Vergide
eşitlik ilkesi, ödeme gücü aynıolanları
n aynıvergiyi ödemeleridir. Malî
güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lı
mı
ilkesi, yükümlülerin ödeme güçleri gözetilerek farklıvergileme rejimine
tabi tutulmaları
nı zorunlu kı
lmaktadı
r. Gelir üzerinden alı
nan
vergilerde artan oranlıvergileme, en az geçim indirimi, ücret
gelirlerinin sermaye gelirlerinden farklı vergilendirilmesi, servet
vergilerinde lüks kabul edilen servet unsurları
nı
n, temel ihtiyacı
karşı
layan
servet
unsurları
ndan
daha
yüksek
oranda
vergilendirilmesi, harcama vergilerinde lüks tüketime konu olan mal
ve hizmetler ile zorunlu mal ve
hizmetlerin farklı oranlarda
vergilendirilmesi, çeş
itli istisna durumlarıve muafiyet uygulamaları
vergi
yükünün adalete uygun
dağı
lı
mıile malî güce göre
vergilendirmenin araçları
dı
r.
Ek gelir ve ek kurumlar vergisi düzenlemesiyle, mükelleflerin
1998 yı
lıgelirlerine iliş
kin olarak, 193 sayı
lıGelir Vergisi ile 5422
sayı
lıKurumlar Vergisi Yasaları
na göre ödedikleri vergiye ek olarak
bir yükümlülük öngörülmüştür.
Ancak, Yasa’nı
n genel gerekçesinde de belirtildiği gibi, deprem
nedeniyle oluş
an ekonomik kayı
pları
n giderilmesi ve toplumsal
dayanı
ş
manı
n sağlanmasıgibi sosyal ve ekonomik koşulları
n zorunlu
kı
ldı
ğınedenlerle, ek vergi getirilmesinde kamu yararı
nı
n gözetildiği
açı
ktı
r.
1998 yı
lı
na ait Gelir ve Kurumlar Vergisi hesaplanı
rken
mükelleflerin özel durumlarıve malî güçleri gözetilmişolduğundan,
dava konusu kuralla getirilen aynıyı
la ilişkin ek vergilendirmede, malî
güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli dağı
lı
mıilkelerinin
esas alı
nmadı
ğıileri sürülemez.
Açı
klanan nedenlerle, dava konusu düzenleme Anayasa’nı
n 2.
ve 73. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
Haşim KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI ve Tülay
TUĞCU maddenin (a) ve (b) bentleri yönünden bu görüş
e
katı
lmamı
ş
lardı
r.
B- Yasa’nı
n 6. Maddesinin İ
ncelenmesi
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Maddenin birinci fı
krası
nda, 1319 sayı
lı Emlak Vergisi
Yasası
’na göre, emlak vergisinin konusuna giren bina, arsa ve
arazilere ilişkin 1999 yı
lımatrahları üzerinden bir defaya mahsus
olmak üzere ek emlak vergisi alı
nmasıöngörülmüş
tür.
Maddenin ikinci ve üçüncü fı
kraları
nda, muaflı
k ve istisnalar
düzenlenmiştir. Buna göre, sahip olunan konutlardan brüt alanı120
m2’yi geçmeyen ve yükümlü tarafı
ndan seçilen bir tanesi ile Bolu,
Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin merkez ve ilçelerinde bulunan
bina, arsa ve araziler ek vergiden istisna kı
lı
nmı
ş, 17.8.1999 veya
12.11.1999 tarihinde meydana gelen depremlerde varlı
kları
nı
n en az
yüzde onunu, eş
ini veya birinci derece kan hı
sı
mları
ndan birini
kaybedenler ek vergiden muaf tutulmuş
lardı
r.
Maddenin diğer fı
kraları
nda ise; verginin tahakkuk ve tahsil
koş
ulları düzenlenmiş
tir. 1998 yı
lıgenel beyan döneminde verilen
beyannameler ek vergi için de geçerli sayı
lmı
ş
tı
r. Ek verginin 1999 yı
lı
emlak vergisi matrahıüzerinden Emlak Vergisi Yasası
’nda yer alan
oranlarda belediyelerce hesaplanacağı
, hesaplanan verginin başka
bir işlem gerekmeksizin tahakkuk edeceği ve tahakkuk eden ek
verginin 1999 yı
lıAralı
k ve 2000 yı
lıMart ayları
nda iki eşit taksitte
ödeneceği belirtilmiştir.
1319 sayı
lıEmlak Vergisi Yasası
’na göre emlak vergisinin
konusuna giren bina, arsa ve arazilerin 1999 yı
lıvergilerine, ikinci ve
üçüncü fı
kralardaki muaflı
k ve istisnalar dı
ş
ı
nda, bir defaya mahsus
olmak üzere %100 oranı
nda ek emlak vergisi getiren dava konusu
düzenlemenin de, 1. maddenin incelenmesi sı
rası
nda belirtildiği gibi,
kamu yararıamacı
na yönelik olduğu açı
ktı
r.
Ayrı
ca maddeyle, 1319 sayı
lıEmlak Vergisi Yasası
’nda yer alan
bina ve arazi vergilerine iliş
kin muaflı
k ve istisnaları
n bu vergi
yönünden de geçerli olacağıöngörüldüğünden, malî güce göre
vergilendirme ve vergi yükünün adaletli dağı
lı
mı ilkelerinin
gözetilmediği savıyerinde değildir.
İ
kinci fı
krada, brüt alanı120 m2’yi geçmeyen bir konut ile
depremden etkilenen yükümlüler için getirilen muaflı
k ve istisna
hükümleri ise, ek emlak vergisinin, sosyal amaç ve malî güç de
dikkate alı
narak düzenlendiğini göstermektedir.
Açı
klanan nedenlerle, düzenleme Anayasa’nı
n 2. ve 73.
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.
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C) Yasa’nı
n 7. Maddesinin İ
ncelenmesi
Maddede, ek motorlu taş
ı
tlar vergisi düzenlenmiş
tir.
Maddenin birinci, üçüncü ve dördüncü fı
kraları
nda, 197 sayı
lı
Motorlu Taşı
tlar Vergisi Yasası
’na göre, motorlu taşı
tlar vergisinin
konusuna giren ve 4481 sayı
lı Yasa’nı
n yayı
mıtarihinde ilgili
sicilinde gerçek ve tüzel kişiler adı
na kayı
tlıtaş
ı
tları
n, 1999 yı
lıiçin
tahakkuk ettirilen motorlu taşı
tlar vergisi tutarıkadar ve bir defaya
mahsus olmak üzere ek motorlu taş
ı
tlar vergisine tabi tutulacağı
,
Yasa’nı
n yayı
mlandı
ğı26.11.1999 tarihinde tahakkuk etmişsayı
lan
ek verginin, Aralı
k 1999 ve Mart 2000 ayları
nda iki eşit taksitte
ödeneceği hükme bağlanmı
ştı
r.
Maddenin ikinci fı
krası
nda ise, ek gelir ve ek kurumlar
vergisinden muaf olanları
n ek motorlu taşı
tlar vergisinden de muaf
olacakları
, ayrı
ca, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu illerinin merkez
ve ilçelerinde kayı
t ve tescil edilmiştaşı
tlardan ek vergi alı
nmayacağı
,
17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihinde meydana gelen depremlerde,
varlı
kları
nı
n en az yüzde onunu kaybedenlerin taş
ı
tlarıile eşini veya
birinci derece kan hı
sı
mları
ndan birini kaybedenlerin taşı
tları
nı
n,
depremde hasar gördüğü belgelenen taş
ı
tlar ile taş
ı
macı
lı
kta
kullanı
lan taş
ı
tları
n ek motorlu taş
ı
tlar vergisine tabi olmayacakları
belirtilmiştir.
Dava dilekçesinde kuralı
n Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine
aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
Bu düzenleme de kuşkusuz 1. ve 6. maddelerin incelenmesi
sı
rası
nda belirtildiği gibi kamu yararıamacı
yla getirilmişolup aynı
gerekçelerle, Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal
isteminin reddi gerekir.
Haşim KILIÇ ve Yalçı
n ACARGÜN bu görüşe katı
lmamı
şlardı
r.
D- Yasa’nı
n 9. Maddesinin İ
ncelenmesi
Madde, 23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lıYasa’nı
n 10. maddesiyle
değiş
tirildiğinden “konusu kalmayan istem hakkı
nda karar verilmesine
yer olmadı
ğı
na” karar verilmiş
tir.
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V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
26.11.1999 günlü, 4481 sayı
lı “17.8.1999 ve 12.11.1999
Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarı
nda Meydana Gelen
Depremin Yol Açtı
ğıEkonomik Kayı
plarıGidermek Amacı
yla Bazı
Mükellefiyetler
İ
hdası ve Bazı Vergi Kanunları
nda Değişiklik
Yapı
lması Hakkı
nda Kanun”un 1., 6., 7. ve 9. maddelerinin
YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N REDDİ
NE,
28.3.2001 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
VI- SONUÇ
26.11.1999 günlü, 4481 sayı
lı “17.8.1999 ve 12.11.1999
Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarı
nda Meydana Gelen
Depremin Yol Açtı
ğıEkonomik Kayı
plarıGidermek Amacı
yla Bazı
Mükellefiyetler İ
hdası ve Bazı Vergi Kanunları
nda Değişiklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un:
A- 1. maddesinin;
1- (a) ve (b) bentlerinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI ile
Tülay TUĞCU’nun karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA,
2- (c) bendinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
B- 6. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
C- 7. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Haş
im KILIÇ ile Yalçı
n ACARGÜN’ün karş
ı
oyları
ve OYÇOKLUĞUYLA,
D- 9. maddesi, 23.11.2000 günlü, 4605 sayı
lıKanun’un 10.
maddesiyle değiştirildiğinden konusu kalmayan istem hakkı
nda
KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA, OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE,
28.3.2001 gününde karar verildi.
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Üye
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Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
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sı
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: 1999/51
: 2001/63

Deprem nedeniyle meydana gelen ekonomik
kayı
pları
gidermek amacı
yla çı
karı
ldı
ğıbelirtilen 4481 sayı
lıYasa’nı
n kimi
maddelerinin iptali istemiyle açı
lan davada Yasa’nı
n 1. ve 7.
maddelerinin reddine ilişkin çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.
Devletin egemenlik hakkı
nıkullanarak düzenleme yaptı
ğıen
önemli iki alandan biri vergi koymak, kaldı
rmak diğeri de ceza
koymak, kaldı
rmaktı
r. Anayasa’nı
n 38. maddesinin birinci fı
krası
nda
“suç ve cezalarda yasallı
k” ilkesi öngörülmüş, 73. maddesinin üçüncü
fı
krası
nda ise “vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler
kanunla konulur, değiş
tirilir veya kaldı
rı
lı
r” denilerek “vergiler de
yasallı
k” ilkesi benimsenmiş
tir. Suç ve cezalardaki yasallı
k ilkesi gibi,
vergide yasallı
k ilkesinin de önemi nedeniyle yürütme organı
na
ancak, konulan bir verginin muaflı
k, istisna ve indirimlerinde kanunda
belirlenen aş
ağıve yukarısı
nı
rlar içinde değişiklik yapma yetkisi
tanı
nmı
ş
tı
r.
“Yasallı
k ilkesi” hukuk devletinin olmazsa olmaz koş
uludur. Kişi
veya kurumları
n neyin suç olup olmadı
ğı
nıönceden bilmesi en doğal
hakkıolduğu gibi, ödeyeceği vergilerinde miktar ve yükümlülük
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şartları
nıönceden bilmesi hukuksal güvenliğin gereğidir. Sonradan
çı
karı
lan bir yasanı
n geriye yürütülerek kişileri cezalandı
rmanı
n etki
ve ş
iddeti ile geçmişyı
la ait vergilendirilmişbir kazancı
n geriye dönük
yeniden vergilendirilmesinin kiş
iler üzerindeki etkisi arası
nda farklı
lı
k
yoktur. Bu nedenledir ki “yasallı
k ilkesi” her iki durumda da söz
konusu belirsizliği ortadan kaldı
rmaktadı
r. Sebep ne olursa olsun,
hangi haklıgerekçeyle yapı
lı
rsa yapı
lsı
n geriye doğru etki gösteren
cezai ve malî yükümlülük hukuk devletinde tercih konusu olamaz.
Önceden bilinmesi koşuluyla yasakoyucunun anayasal sı
nı
rlar içinde
suç ve ceza tertip etme hakkıolduğu gibi malî yükümlülük tayin ve
tespit etme yetkisi de vardı
r. Vergi mükelleflerinin ne kadar vergi
ödeyeceğini önceden bilmesi bunları
n sosyal, ekonomik ve hukuksal
davranı
ş
ları
na yön veren ve geleceğe ilişkin karar almaları
nımümkün
kı
lan “hukuk güvenliğinin” tartı
ş
ması
z önkoş
uludur. Muhtemel risklerin
karşı
lanması
, yapı
lan iş
in geleceğine iliş
kin kararlar bu güvenliğin
teminatıaltı
nda sağlı
klıbir sonuca ulaşı
r.
Hukukun üstünlüğü ve toplumsal barı
şı amaçlamayan,
Anayasa’nı
n öncelik ve bağlayı
cı
lı
ğı
nıgözetmeyen, çağdaşkurum ve
kurallarla uyum sağlamayan devletin hukuk devleti olduğundan söz
edilemez. Egemen Devlet, vergilendirme konusunda da gerekli
düzenlemeleri yaparken hak ve özgürlükleri özenle koruyacak devlete
kaynak sağlamak amacı
yla da olsa hukuksal ilkelerin yı
pranı
p
yı
kı
lması
na duyarsı
z kalmayacaktı
r. 1998 yı
lı
nda bireysel ve sosyal
durumlar
gözetilerek vergi tarh ve tahakkuk ettirilmiş dönem
kapatı
lmı
ş
tı
r. Kapanmı
şbir döneme ilişkin malî gücün gözetildiği
gerekçesi iptali istenen kuralları
n anayasal dayanağıolamaz.
Çoğunluk, gerekçesinde yeni düzenlemeyi ek bir vergi olarak
nitelemişve baz alı
nan 1998 yı
lı
nda mükelleflerin özel durumlarıile
malî güçlerinin gözetilmişolduğu varsayı
larak aynıyı
la iliş
kin “ek
vergilendirmenin”
Anayasa’ya
aykı
rı olmadı
ğı
nı belirtmiş
tir.
Mükelleflerin 1998 yı
lı
nda beyan ettikleri matraha dayalıbu ek
vergilendirmeyi vergide yasallı
k ilkesiyle bağdaştı
rmak olanaklı
değildir. Hukuksal güvenlik vergi yasaları
nı
n da geçmiş
e
uygulanmaması
nıgerektirir.
1998 yı
lıvergi matrahları
nı
n esas alı
narak bunun % 5 oranı
nda
yeniden vergilendirilmesi verginin müterakkiliği, malî güce göre
alı
nmasıilkeleriyle de bağdaşmamaktadı
r. Ücretlerden ek verginin
alı
nabilmesi, 1998 yı
lı
nda elde edilen gelirin, 12 milyarıaşmasıve
Yasa’nı
n düzenlendiği 26.11.1999 tarihinde de ücretlinin çalı
şı
yor
olmasıkoşuluna bağlanarak verginin cari yı
l gelirlerinden alı
nmasıve
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ücretlilerin konumlarıgereği diğer yükümlülere göre korunması
sağlanmı
ş
tı
r. Oysa, 1. maddenin (a) ve (b) fı
kraları
nda belirtilen
yükümlüler için malî gücü gözeten bir uygulama öngörülmemiştir. Cari
vergilendirme döneminde
mükellefin sahip olduğu malî güç
değerlendirilmiş
, vergilendirilerek dönem sona ermişolması
na karş
ı
n
ek vergi salı
nmı
ştı
r.
Yasa’nı
n 7. maddesinde de “ek motorlu taşı
tlar vergisi”
Kanun’un yayı
mlandı
ğıtarihte ilgili sicilde kayı
tlıbulunan taş
ı
tlar için
öngörülmüş olduğundan Kanun’un yayı
m tarihi ile yı
lı
n
bitimi
arası
nda sicile kaydolan yeni araç
sahipleri bu ek vergiyi
ödemeyeceklerdir. Yasa 26.11.1999 günü yayı
mlanarak yürürlüğe
girdiğinden bu tarihten önce araç sahibi olanlarla bu tarihten sonra
araç sahibi olanlar arası
nda eş
itsizlik yaratı
lmı
ştı
r.
Belirtilen nedenlerle, Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
olan 4481 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin (a) ve (b) bendleri ile, 7.
maddesinin iptal edilmesi gerektiği düş
üncesiyle çoğunluk görüş
üne
katı
lmı
yoruz.

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN
KARŞIOY YAZISI

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/51
: 2001/63

4481 sayı
lıKanun’un 1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğıyolunda beliren çoğunluk görüş
üne ş
u
gerekçelerle katı
lmı
yorum:
-Bu bir Ek Vergi değil, belki yeni bir vergidir. Aynıyı
lda
çı
kartı
lmamı
ş
, aradan 1 yı
l geçmiştir. Hatta, hükümet bununla
“vergi”adıaltı
nda bir “salma”salmı
ş, 1998 yı
lı
na ait kazanç ve iratlar
üzerinden 2000 yı
lı
nda Ek Vergi almı
ş
tı
r.
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-Devlet egemenlik gücünü kullanarak elbette vergi koyabilir.
4481 sayı
lıKanun’un o dönemin ş
artlarıiçinde çı
kartı
lmasıda zaten
gerekliydi. Ancak, “şekil”olarak oyunun kuralları
na uyulmamı
ş
tı
r.
-Kamu yararıadı
na Ek Verginin getirildiği bu Kanun’un mali
güce göre vergi alı
nmaması
, vergi yükünün adaletli dağı
tı
lmaması
,
geriye yürütülmesi gibi kendi içinde tutarsı
zlı
klarıvardı
r. Ayrı
ca, bu
yolla toplanan paraları
n hassaten deprem bölgesi ve insanları
na
harcanacağı
na dair, 8 yı
llı
k kesintisiz eğitimle ilgili Kanunda
öngörüldüğü gibi bir hüküm de bulunmamaktadı
r, tahsis alanıboş
bı
rakı
lmı
ştı
r.
-İ
ptali istenilen maddenin (a) bendine göre, beyan edilen
kazancı
nı
n niteliğine, beyanname verme dönemine ve dar veya tam
yükümlü olup olmadı
ğı
na bakı
lmaksı
zı
n 1998 yı
l kazanç ve iratları
nı
yı
llı
k beyanname ile beyan etmesi gereken gelir ve kurumlar vergisi
yükümlüleri ile maddenin (b) bendine göre de, 1999 yı
lı
nda
vergilendirme ş
ekilleri ne olursa olsun, 1998 yı
lıticari ve mesleki
kazançlarıgötürü usulde tespit edilen gelir vergisi yükümlüleri ek gelir
ve ek kurumlar vergisi kapsamı
ndadı
rlar. Buna göre gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerinin 1999 yı
lı
nda vergilendirilen 1998 yı
lı
na ilişkin
kazanç ve iratlarıaynımatrah üzerinden bu kez Yasa’nı
n 2. maddesi
uyarı
nca, % 5 oranı
nda ek gelir ve kurumlar vergisi adıaltı
nda
vergilendirilmektedir.
Anayasa’nı
n 73. maddesi ile öngörülen, “Herkes, kamu
giderlerini karş
ı
lamak üzere, mali gücüne göre vergi vermekle
yükümlüdür”kuralıile verginin “genel olması
”, “mali güce göre”ve
“kamu giderlerini karş
ı
lamak üzere alı
nması
”amacıgüdülmüş
tür.
Belirtilen ilkelere uyularak vergi alı
nmasıile vergi yükünün adaletli ve
dengeli bir biçimde dağı
lı
mısağlanı
r. Vergi mükellefinin kazanç ve
iratları
nı
n
azaldı
ğı veya
mükellefiyetlerinin
sona
erdiği
düşünülmeksizin, önceki yı
l kazançlarıüzerinden değiş
ik oranda
yeniden vergilendirilmesi Anayasa’nı
n “mali güce göre”vergi alma
ilkesine aykı
rı
dı
r. Mükelleflerin ekonomik ve kişisel durumları
gözönünde bulundurulmaksı
zı
n aynı matrah üzerinden yeniden
vergilendirme, vergide eş
itlik ilkesini de zedelemektedir. Zira, vergide
eşitlik vergi ödeme gücüne göre vergilendirmeyi gerektirir.
-Öte yandan, bu Kanun olağan bir dönemdeymiş gibi
çı
karı
lmı
ştı
r. Halbuki, Anayasa’nı
n 119. maddesinde olağanüstü
haller baş
lı
ğıaltı
nda “tabii afet”durumu düzenlenmiş
tir. Hükümet o
dönemde olağanüstü hâl ilânı
nıtercih etmemiştir. Bu bir siyasî
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görüştür. Ancak, Türkiye’nin tarihinde ender rastlanan ve neredeyse
dörtte birini yok eden 17 Ağustos ve 12 Kası
m 1999 depremleri “tabii
afet”sayı
lmayacak ta hangi olaylar bu kapsamda mütalaa edilecektir.
121. maddeye göre olağanüstü durumlar için geçerli KHK gibi daha
kolay bir yol dururken neden normal dönemlerin usulleri
uygulanmı
ş
tı
r? Böyle olunca da, normal dönemlerde çı
kartı
lan vergi
kanunları
nda aranan “eşitlik”, “müterakkilik”, “geriye yürümezlik”, “mali
güce göre vergi alma”, “hukuki güvenlik”gibi ilke ve unsurlara dikkat
edilmemişolmaktadı
r.
Bu sebeplerle, 4481 sayı
lıKanun’un 1. maddesinin (a) ve (b)
bentleri Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
dı
r.
Üye
Sacit ADALI
AYRIŞIK OY
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 1999/51
: 2001/63

Deprem nedeniyle oluş
an ekonomik kayı
pları
n giderilmesi
amacı
yla çı
karı
lan 4481 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin (a) ve (b)
bentlerinin iptal edilmesi yolundaki Haş
im KILIÇ
ve Yalçı
n
ACARGÜN’ün ayrı
ş
ı
k oyları
nda belirttikleri gerekçelerle, 1. maddenin
(a) ve (b) bentlerinin Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rıolduğu
ve iptali gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararı
na katı
lmı
yorum.

Üye
Tülay TUĞCU
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/325
: 2001/98
: 5.6.2001

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 9. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu’nun 43. maddesinin (B) fı
krası
na, 18.5.1994 günlü,
527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle eklenen I SAYILI CETVEL’in “IITEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI” baş
lı
klıbölümünün (b) bendinde yer
alan “istatistikçi” sözcüğünün Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6. ve
91. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
İ
statistikçi olarak görev yapan davacı
nı
n, bitirdiği öğrenim
kurumunun niteliğine göre 527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle 657
sayı
lıYasa’nı
n 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I SAYILI
CETVEL’in, II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI baş
lı
klıbölümünün (a)
bendinde yer alan ek göstergeler esas alı
narak emekli ikramiyesi ve
emekli maaşıve özel hizmet tazminatıödenmesi için yaptı
ğı
başvurunun reddine iliş
kin idari iş
lemin iptali istemiyle açtı
ğıdavada,
Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nıciddî bulan Mahkeme, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu’na 527 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin 3.
maddesiyle eklenen I-SAYILI CETVEL’in “II TEKNİ
K Hİ
ZMETLER
SINIFI” başlı
klıbölümün (b) bendindeki “istatistikçi” sözcüğünün iptali
için baş
vurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Anayasa’nı
n 91. maddesi uyarı
nca yetki Yasası
’na dayalı
olarak çı
karı
lan KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, Anayasa
Mahkemesi’nin yerleşik içtihatları
nda, yasaları
n denetiminden farklı
değerlendirilmektedir. Buna göre Anayasa’nı
n 11. maddesinin
“Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz” buyurucu kuralınedeniyle,
yasaları
n denetimi yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
ğı
biçiminde yapı
lı
rken, KHK’lerin ise, konu, amaç, kapsam ve ilkeleri
yönünden hem dayandı
kları yetki yasası
na hem Anayasa’ya
uygunluğu yönlerinden irdelenmektedir.
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Anayasa Mahkemesi, KHK’nin Anayasa’ya uygun bir yetki
yasası
na dayanması
nıgeçerliliğinin ön koşulu kabul ederek bir yetki
yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal
edilen bir KHK’nin kuralları
, içerikleri yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
oluş
turmasalar bile, Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemeyeceği
görüşündedir.
Uyuş
mazlı
ğa konu olayda uygulanacak sözcüğü içeren 527
sayı
lıKanun Hükmünde Kararname 3990 sayı
lıYetki Yasası
’na
dayanı
larak çı
kartı
lmı
ş
tı
r. KHK’nin dayanağı
nıoluşturan 3990 sayı
lı
Yetki Yasasıise Anayasa Mahkemesi’nin 5.7.1994 günlü, E: 1994/50,
K: 1994/44-2 sayı
lıkararıile iptal edilmiştir.
Buna göre, Mahkememizce bakı
lmakta olan davada
uygulanacak olan 527 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3.
maddesiyle 657 sayı
lıYasa’nı
n 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I
sayı
lıCetvelin II- Teknik Hizmetler Sı
nı
fı(b) bendinde yer alan
“...istatistikçi...” sözcüğü, dayanağı olan yetki yasası
nı
n iptal
edilmesiyle Anayasal dayanaktan yoksun kaldı
ğı
ndan, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç, 2., 6. ve 91. maddelerine aykı
rı bulunduğu kanaatine
ulaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle; Anayasa’nı
n 152. maddesinin birinci,
2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesinin ikinci fı
kralarıuyarı
nca, bir
davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, taraflardan birinin ileri sürdüğü
aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rsa, tarafları
n bu
konudaki iddia ve savunmaları
nıve kendisini bu kanı
ya götüren
görüşünü açı
klayan kararı ile Anayasa Mahkemesi’ne itirazen
başvurmasıöngörüldüğünden, 527 sayı
lı KHK’nin 3. maddesinde
657 sayı
lıYasa’nı
n 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I SAYILI
CETVEL’in, II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI (b) bendinde yer alan
“...istatistikçi...” sözcüğü yönünden iptali için itirazen Anayasa
Mahkemesi’ne gönderilmesine
ve Anayasa Mahkemesi’nin bu
konuda vereceği karara kadar davanı
n geri bı
rakı
lması
na, 23.2.2001
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Kural
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun 43. maddesinin (B)
fı
krası
na 527 sayı
lı KHK’nin 3. maddesiyle eklenen I-SAYILI
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CETVEL’in “II-TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI” başlı
klıbölümünün (b)
bendi şöyledir:
“b) Kadrolarıbu sı
nı
fa dahil olup, en az 4 yı
l süreli
yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak
yürürlükteki hükümlere göre, Şehir Plancı
sı
, Bölge Plancı
sı
, Jeolog,
Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi,
İ
statistikçi, Yöneylemci (hareket araş
tı
rmacı
sı
), Matematiksel İ
ktisatçı
,
Ekonomici ve Kimyager unvanı
nıalmı
ş olanlarla Teknik Yüksek
Öğretmen Okulu mezunları
”.
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r :
1- Baş
langı
ç
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n ilgili bölümü ş
öyledir:
“Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayı
tsı
z ş
artsı
z
Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adı
na kullanmaya yetkili
kı
lı
nan hiçbir kiş
i ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi
demokrasi ve bunun icapları
yla belirlenmiş hukuk düzeni dı
şı
na
çı
kamayacağı
;”
2- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
3- “MADDE 6.- Egemenlik, kayı
tsı
zş
artsı
z Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanı
n koyduğu esaslara göre,
yetkili organlarıeliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye
veya sı
nı
fa bı
rakı
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
4- “MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir.
Ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere,
Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan
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temel haklar, kiş
i haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez.
Yetki kanunu, çı
karı
lacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacı
nı
, kapsamı
nı
, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nıgösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası
, düşürülmesi veya yasama
döneminin bitmesi, belli süre için verilmişolan yetkinin sona ermesine
sebep olmaz.
Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafı
ndan süre bitiminden önce onaylanmasısı
rası
nda, yetkinin son
bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
Sı
kı
yönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaş
kanı
nı
n
Baş
kanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde
kararname çı
karması
na iliş
kin hükümler saklı
dı
r.
Kanun
hükmünde
kararnameler,
Resmî
Gazetede
yayı
mlandı
klarıgün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük
tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
Kararnameler, Resmî Gazetede yayı
mlandı
klarıgün Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur.
Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde
kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve Genel
Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür.
Yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan
kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen
kararnameler bu kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte,
yürürlükten kalkar. Değiş
tirilerek kabul edilen kararnamelerin
değiş
tirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıgün yürürlüğe girer.”
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IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca Haş
im
KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel
PEKİ
NER, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Mustafa Y. AYGÜN’ün
katı
lmaları
yla 5.6.2001 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verildi.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
Kanun Hükmünde Kararname kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıile
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’da KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüştür. KHK’lerin, işlevsel yönden yasama işlemi
niteliğinde olmaları nedeniyle bunları
n yargı
sal denetimlerinin
yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir.
Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na sonra da
Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir. Her ne
kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki yasaları
na
uygunluğunun denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya biçim ve
esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz edilmekte
ise de, Anayasa’ya uygunluk denetimi öncelikle KHK’nin yetki
yasası
na uygunluğunun denetimini gerektirir. Çünkü, Anayasa’da,
Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen sı
nı
rlar içerisinde
KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüştür. Yetkinin dı
şı
na
çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya ayk ı
rıduruma getirir. Bu durumda,
KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rıolmasıile
özdeş
leş
ir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan Anayasa’nı
n
121. maddesinden aldı
kları
ndan, bir yetki yasası
na dayanmaları
gerekli değildir. Olağan dönemlerdeki KHK’lerin ise bir yetki
yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle, KHK’ler ile dayandı
kları
yetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
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KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Bir yetki
yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya dayandı
ğıyetki yasasıiptal
edilen bir KHK’nin kuralları
, içerikleri yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
oluş
turmasalar bile Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemez.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
n
denetimlerinden farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar
Anayasaya aykı
rıolamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n
denetiminde, onları
n yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup
olmadı
klarısaptanı
r. KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri
yönünden hem dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya
uygun olmak zorundadı
rlar.
Bu nedenlerle, iptaline karar verilen bir yetki yasası
na
dayanı
larak çı
karı
lan KHK’lerin, Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
ndaki “hiç bir
kişi ve kuruluş
un, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve
bunun icapları
yla belirlenmişhukuk düzeni d ı
şı
na çı
kamayacağı
”, 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle, 6. maddesindeki “Hiç kimse
veya organ kaynağı
nı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmalarıolanaksı
zdı
r.
2- İ
tiraz Konusu Yapı
lan Sözcüğün Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
Sorunu
Baş
vuru kararı
nda itiraz konusu “istatistikçi” sözcüğünün
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İ
tiraz konusu sözcüğü içeren kuralı
n yer aldı
ğı527 sayı
lıKanun
Hükmünde Kararname’nin dayandı
ğı
, 18.5.1994 günlü, 3990 sayı
lı
Yetki YasasıAnayasa Mahkemesi’nin 5.7.1994 günlü, Esas 1994/50,
Karar 1994/44-2 sayı
lıkararıile iptal edilmiş
tir. Böylece, 527 sayı
lı
KHK anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 3990 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
şbulunan 527 sayı
lıKHK’nin 3.
maddesiyle, 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun 43. maddesinin
(B) fı
krası
na eklenen I SAYILI CETVEL’in II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER
SINIFI başlı
klıbölümünün (b) bendinde yer alan “istatistikçi” sözcüğü,

346

Anayasa’nı
n Başlangı
ç ile 2., 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptali
gerekir.
B- İ
ptal Kararı
nı
n Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden baş
layarak bir yı
lı geçemez” denilmekte, Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural tekrarlanmaktadı
r.
Maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boşluğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlâl edici mahiyette görmesi halinde yukarı
daki
fı
kra hükmünü uygulayacağıbelirtilmiştir.
527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle, 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu’nun 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I SAYILI
CETVEL’in II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER sı
nı
fıbaşlı
klıbölümünün (b)
bendinde yer alan itiraz konusu “istatistikçi” sözcüğünün iptaline karar
verilmesinin doğuracağıhukuksal boşluk kamu düzeni ve kamu
yararı
nıbozucu nitelikte olduğundan gerekli düzenlemelerin yapı
lması
amacı
yla iptal kararı
nı
n Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan
başlayarak bir yı
l sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür.
VI- SONUÇ
A- 18.5.1994 günlü, 527 sayı
lı“Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileri ile İ
lgili BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin, 3.
maddesiyle 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na eklenen I SAYILI
CETVEL’in “II-TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI” başlı
klıbölümünün (b)
bendinde yer alan “...İ
statistikçi...” sözcüğünün Anayasa’ya aykı
rı
olduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen sözcüğün doğuracağı 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 beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL
HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ GAZETE’DE
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YAYIMLANMASINDAN
BAŞLAYARAK
YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE,

Bİ
R

YIL

SONRA

5.6.2001 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİ
NER

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Mustafa Y. AYGÜN

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/388
: 2001/342
: 13.9.2001

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 2. İ
dare Mahkemesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayı
lıDevlet
MemurlarıKanunu’nun 43. maddesinin (B) fı
krası
na, 18.5.1994 günlü,
527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle eklenen I SAYILI CETVEL’in “IITEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI” baş
lı
klıbölümünün (b) bendinde yer
alan “Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları
” sözcüklerinin
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Teknik eleman olarak görev yapan davac ı
nı
n, bitirdiği öğrenim
kurumunun niteliğine göre 527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle 657
sayı
lıYasa’nı
n 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I SAYILI
CETVEL’in, II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI baş
lı
klıbölümünün (a)
bendinde yer alan ek göstergeler esas alı
narak maaşödenmesi için
yaptı
ğıbaş
vurunun reddine iliş
kin işlemin iptali istemiyle açtı
ğı
davada, Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savı
nıciddî bulan Mahkeme, 657 sayı
lı
Devlet Memurları Kanunu’na 527 sayı
lı Kanun Hükmünde
Kararname’nin 3. maddesiyle eklenen I SAYILI CETVEL’in, IITEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI baş
lı
klıbölümün (b) bendindeki “Teknik
Yüksek Öğretmen Okulu mezunları
” sözcüklerinin iptali için
başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Mahkeme’nin başvuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Anayasa’nı
n 91. maddesi uyarı
nca Yetki Yasası
’na dayalı
olarak çı
karı
lan KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, Anayasa
Mahkemesi’nin yerleşik içtihatları
nda, yasaları
n denetiminden farklı
değerlendirilmektedir. Buna göre Anayasa’nı
n 11. maddesinin
“Kanunlar Anayasaya aykı
rıolamaz” buyurucu kuralınedeniyle,
yasaları
n denetimi yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup olmadı
ğı
biçiminde yapı
lı
rken, KHK’lerin ise, konu, amaç, kapsam ve ilkeleri
yönünden hem dayandı
kları yetki yasası
na hem Anayasa’ya
uygunluğu yönlerinden irdelenmektedir.
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Anayasa Mahkemesi, KHK’nin Anayasa’ya uygun bir yetki
yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya dayanağıyetki yasasıiptal
edilen bir KHK’nin kuralları
, içerikleri yönünden Anayasa’ya aykı
rı
lı
k
oluş
turmasalar bile, Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemeyeceği
görüşündedir.
Uyuş
mazlı
ğa konu olayda uygulanacak sözcüğü içeren 527
sayı
lıKanun Hükmünde Kararname 3990 sayı
lıYetki Yasası
’na
dayanı
larak çı
kartı
lmı
ş
tı
r. KHK’nin dayanağı
nıoluşturan 3990 sayı
lı
Yetki Yasasıise Anayasa Mahkemesi’nin 5.7.1994 günlü, E: 1994/50,
K: 1994/44-2 sayı
lıkararıile iptal edilmiştir.
Buna göre, Mahkememizce bakı
lmakta olan davada
uygulanacak olan 527 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3.
maddesiyle 657 sayı
lıYasa’nı
n 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I
sayı
lıCetvelin II- Teknik Hizmetler Sı
nı
fı(b) bendinde yer alan
“Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Mezunları
” sözcükleri, dayanağı
olan yetki yasası
nı
n iptal edilmesiyle Anayasal dayanaktan yoksun
kaldı
ğı
, bu nedenle, Anayasa’nı
n
Baş
langı
ç, 2., 6. ve 91.
maddelerine aykı
rıbulunduğu kanaatine ulaş
ı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle; Anayasa’nı
n 152. maddesinin birinci,
2949 sayı
lıYasa’nı
n 28. maddesinin ikinci fı
kralarıuyarı
nca, bir
davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, taraflardan birinin ileri sürdüğü
aykı
rı
lı
k iddiası
nı
n ciddi olduğu kanı
sı
na varı
rsa, tarafları
n bu
konudaki iddia ve savunmaları
nıve kendisini bu kanı
ya götüren
görüşünü açı
klayan kararı ile Anayasa Mahkemesi’ne itirazen
başvurmasıöngörüldüğünden, 527 sayı
lı KHK’nin 3. maddesinde
657 sayı
lıYasa’nı
n 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I SAYILI
CETVEL’in, II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI (b) bendinde yer alan
“Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları
” sözcükleri yönünden
iptali için itirazen Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurulması
na, konu ile
ilgili belgelerin onaylı örneklerinin karar ile birlikte Anayasa
Mahkemesi
Baş
kanlı
ğı
’na
gönderilmesine
ve
Anayasa
Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davanı
n geri
bı
rakı
lması
na, 13.6.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenilen Kural
657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun 43. maddesinin (B)
fı
krası
na 527 sayı
lı KHK’nin 3. maddesiyle eklenen I-SAYILI
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CETVEL’in “II-TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI” baş
lı
klıbölümünün itiraz
konusu sözcükleri de içeren (b) bendi şöyledir:
“b) Kadrolarıbu sı
nı
fa dahil olup, en az 4 yı
l süreli
yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak
yürürlükteki hükümlere göre, Şehir Plancı
sı
, Bölge Plancı
sı
, Jeolog,
Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi,
İ
statistikçi, Yöneylemci (hareket araş
tı
rmacı
sı
), Matematiksel İ
ktisatçı
,
Ekonomici ve Kimyager unvanı
nıalmı
ş olanlarla Teknik Yüksek
Öğretmen Okulu mezunları
”.
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r :
1- Baş
langı
ç
Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ı
nı
n ilgili bölümü ş
öyledir:
“Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayı
tsı
z ş
artsı
z
Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adı
na kullanmaya yetkili
kı
lı
nan hiçbir kiş
i ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi
demokrasi ve bunun icapları
yla belirlenmiş hukuk düzeni dı
şı
na
çı
kamayacağı
;”
2- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
3- “MADDE 6.- Egemenlik, kayı
tsı
zş
artsı
z Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanı
n koyduğu esaslara göre,
yetkili organlarıeliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye
veya sı
nı
fa bı
rakı
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
4- “MADDE 91.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir.
Ancak sı
kı
yönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere,
Anayasanı
n ikinci kı
smı
nı
n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan
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temel haklar, kiş
i haklarıve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez.
Yetki kanunu, çı
karı
lacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacı
nı
, kapsamı
nı
, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çı
karı
lı
p çı
karı
lamayacağı
nıgösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası
, düşürülmesi veya yasama
döneminin bitmesi, belli süre için verilmişolan yetkinin sona ermesine
sebep olmaz.
Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafı
ndan süre bitiminden önce onaylanmasısı
rası
nda, yetkinin son
bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
Sı
kı
yönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaş
kanı
nı
n
Baş
kanlı
ğı
nda toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde
kararname çı
karması
na iliş
kin hükümler saklı
dı
r.
Kanun
hükmünde
kararnameler,
Resmî
Gazetede
yayı
mlandı
klarıgün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük
tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
Kararnameler, Resmî Gazetede yayı
mlandı
klarıgün Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur.
Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde
kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıve Genel
Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüş
ülür.
Yayı
mlandı
klarıgün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan
kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen
kararnameler bu kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte,
yürürlükten kalkar. Değiş
tirilerek kabul edilen kararnamelerin
değiş
tirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıgün yürürlüğe girer.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ,
Samia AKBULUT,
Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüş
tü
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SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n
katı
lmaları
yla 13.9.2001 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine
oybirliğiyle karar verildi.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenilen
Kanun Hükmünde Kararname kuralı
, dayanı
lan Anayasa kurallarıile
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
A- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- KHK’nin Yargı
sal Denetimi Hakkı
nda Genel Açı
klama
Anayasa’da KHK’lerin siyasal denetimi yanı
nda yargı
sal
denetimi de öngörülmüştür. KHK’lerin, işlevsel yönden yasama işlemi
niteliğinde olmaları nedeniyle bunları
n yargı
sal denetimlerinin
yapı
lmasıgörev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir.
Yargı
sal denetimde KHK’nin, öncelikle yetki yasası
na sonra da
Anayasa’ya uygunluğu sorunları
nı
n çözümlenmesi gerekir. Her ne
kadar, Anayasa’nı
n 148. maddesinde KHK’lerin yetki yasaları
na
uygunluğunun denetlemesinden değil, yalnı
zca Anayasa’ya biçim ve
esas bakı
mları
ndan uygunluğunun denetlenmesinden söz edilmekte
ise de, Anayasa’ya uygunluk denetimi öncelikle KHK’nin yetki
yasası
na uygunluğunun denetimini gerektirir. Çünkü, Anayasa’da,
Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasası
nda belirtilen sı
nı
rlar içerisinde
KHK çı
karma yetkisi verilmesi öngörülmüştür. Yetkinin dı
şı
na
çı
kı
lması
, KHK’yi Anayasa’ya ayk ı
rıduruma getirir. Bu durumda,
KHK’nin yetki yasası
na aykı
rıolmasıAnayasa’ya aykı
rıolmasıile
özdeş
leş
ir.
Olağanüstü Hal KHK’leri dayanakları
nıdoğrudan Anayasa’nı
n
121. maddesinden aldı
kları
ndan, bir yetki yasası
na dayanmaları
gerekli değildir. Olağan dönemlerdeki KHK’lerin ise bir yetki
yasası
na dayanmasızorunludur. Bu nedenle, KHK’ler ile dayandı
kları
yetki yasasıarası
nda çok sı
kıbir bağvardı
r.
KHK’nin yetki yasasıile olan bağı
, KHK’yi aynıya da
değiş
tirerek kabul eden yasa ile kesilir. KHK’nin Anayasa’ya uygun bir
yetki yasası
na dayanması
, geçerliliğinin ön koş
uludur. Bir yetki
yasası
na dayanmadan çı
kartı
lan veya yetki yasası
nı
n kapsamı
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dı
şı
nda kalan ya da dayandı
ğıyetki yasasıiptal edilen KHK’lerin
anayasal konumları birbirlerinden farksı
zdı
r. Böyle durumlarda,
KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulundukları
ndan içerikleri
Anayasa’ya aykı
rıbulunmasa bile dava açı
ldı
ğı
nda iptalleri gerekir.
KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasaları
n
denetimlerinden farklı
dı
r. Anayasa’nı
n 11. maddesinde, “kanunlar
Anayasaya aykı
rıolamaz” denilmektedir. Bu nedenle, yasaları
n
denetiminde, onları
n yalnı
zca Anayasa kuralları
na uygun olup
olmadı
klarısaptanı
r. KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri
yönünden hem dayandı
klarıyetki yasası
na hem de Anayasa’ya
uygun olmak zorundadı
rlar.
Bu nedenle, iptaline karar verilen bir yetki yasas ı
na dayanı
larak
çı
karı
lan KHK’lerin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ı
ndaki “hiçbir kişi ve
kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun
icapları
yla belirlenmiş hukuk düzeni dı
ş
ı
na çı
kamayacağı
”, 2.
maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle, 6. maddesindeki “Hiçbir
kimse veya organı
n kaynağı
nıAnayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz” kuralıve KHK çı
karma yetkisine iliş
kin 91. maddesiyle
bağdaş
tı
rı
lmalarıolanaksı
zdı
r.
2- İ
tiraz Konusu Yapı
lan Sözcüğün Anayasa’ya Aykı
rı
lı
ğı
Sorunu
Baş
vuru kararı
nda itiraz konusu “Teknik Yüksek Öğretmen
Okulu mezunları
” sözcüklerinin Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6. ve
91. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İ
tiraz konusu sözcüğü içeren kuralı
n yer aldı
ğı527 sayı
lı
Kanun Hükmünde Kararname’nin dayandı
ğı18.5.1994 günlü, 3990
sayı
lıYetki YasasıAnayasa Mahkemesi’nin 5.7.1994 günlü, Esas
1994/50, Karar 1994/44-2 sayı
lıkararıile iptal edilmiştir. Böylece, 527
sayı
lıKHK anayasal dayanaktan yoksun kalmı
ş
tı
r.
Bu nedenle, Anayasa’ya aykı
rıgörülerek iptal edilen 3990 sayı
lı
Yetki Yasası
’na dayanı
larak çı
karı
lmı
şbulunan 527 sayı
lıKHK’nin 3.
maddesiyle, 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun 43. maddesinin
(B) fı
krası
na eklenen I SAYILI CETVEL’in II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER
SINIFI başlı
klıbölümünün (b) bendinde yer alan “Teknik Yüksek
Öğretmen Okulu mezunları
” sözcükleri, Anayasa’nı
n Baş
langı
ç ile
2., 6. ve 91. maddelerine aykı
rı
dı
r. İ
ptalleri gerekir.
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B- İ
ptal Kararı
nı
n Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu
Anayasa’nı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden baş
layarak bir yı
lı geçemez” denilmekte, Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Yasa’nı
n 53.
maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural tekrarlanmaktadı
r.
Maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boşluğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlâl edici mahiyette görmesi halinde yukarı
daki
fı
kra hükmünü uygulayacağıbelirtilmiştir.
527 sayı
lıKHK’nin 3. maddesiyle 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu’nun 43. maddesinin (B) fı
krası
na eklenen I SAYILI
CETVEL’in II- TEKNİ
K Hİ
ZMETLER sı
nı
fıbaşlı
klıbölümünün (b)
bendinde yer alan itiraz konusu “Teknik Yüksek Öğretmen Okulu
mezunları
” sözcüklerinin iptaline karar verilmesinin doğuracağı
hukuksal boş
luk kamu düzeni ve kamu yararı
nıbozucu nitelikte
olduğundan gerekli düzenlemelerin yapı
lmasıamacı
yla iptal kararı
nı
n
Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan baş
layarak bir yı
l sonra
yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.
VI- SONUÇ
A- 18.5.1994 günlü, 527 sayı
lı“Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileri ile İ
lgili BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin, 3.
maddesiyle 657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’na eklenen I SAYILI
CETVEL’in “II-TEKNİ
K Hİ
ZMETLER SINIFI” başlı
klıbölümünün (b)
bendinde yer alan “...Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları
”
sözcüklerinin Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- İ
ptal edilen sözcüğün doğuracağı hukuksal boşluk kamu
yararı
nı ihlal edici nitelikte
görüldüğünden, Anayasa’nı
n 153.
maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lıYasa’nı
n 53. maddesinin
dördüncü ve beş
inci fı
kralarıgereğince
İ
PTAL HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ
GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN
BAŞLAYARAK Bİ
R YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE,
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13.9.2001 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüş
tü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/424
: 2001/354
: 22.11.2001

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
Mehmet Recai KUTAN, Yasin HATİ
BOĞLU ve 111 milletvekili
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu’nun 12.10.2001 günlü, 24551 sayı
lıResmî Gazete’de
yayı
mlanan 10.10.2001 günlü, 722 sayı
lı“Anayasanı
n 92 nci ve 117
nci maddeleri uyarı
nca Hükümete İ
zin Verilmesine Dair Karar”ı
nı
n
son fı
krası
nı
n bir İ
çtüzük değişikliği niteliğinde olduğu ileri sürülerek,
Anayasa’nı
n 6., 87., 92. ve 104. maddelerine ayk ı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
ve yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.
I-İ
PTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMLERİ
Nİ
N
GEREKÇESİ
İ
ptal ve yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava
dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“ I. GENEL AÇIKLAMALAR
Yüksek malûmlarıolduğu üzere:
1) Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini belirleyen
Anayasa’nı
n 148. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi kanunları
n,
kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya
şekil ve esas yönünden uygunluğunu denetler.
2) TBMM kararları
, Anayasa’da sayı
lan (dokunulmazlı
ğı
n
kaldı
rı
lması
, milletvekili üyeliğinin düşmesi kararlarıgibi) istisnalar
dı
şı
nda kural olarak Anayasa Mahkemesi’nin denetim kapsamı
dı
şı
nda kalmakta ise de, Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda
belirtildiği gibi TBMM’nin İ
çtüzük hükmü niteliğindeki ya da içtüzük
hüküm ve etkisindeki kararları
n Anayasal denetime tabi tutulması
gerekmektedir.
3) TBMM kararı
nı
n niteliği, değeri ve etkisi üzerinde durmadan
Anayasal denetimin dı
şı
nda kaldı
ğı
nı
n kabul edilmesi, İ
çtüzük hükmü
etkisi doğuran TBMM kararları
nı
n Anayasal yargıdenetiminden
kaçı
rı
lmasıneticesini doğurur.
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4) Önemle vurgulamak gerekir ki bir yasama metnine verilen
isim o metnin Anayasal yargıdenetimine tabi olup olmayacağı
konusunda tek ve yeterli ölçü değildir. Bu yasama metninin
kapsamı
nı
n ve özünün gözönünde bulundurulmasıgerekir. İ
ncelenen
Meclis kararı
, ihdasî nitelikte yeni bir düzenleme içeriyor ya da
mevcut İ
çtüzük hükümlerini değişikliğe uğratı
yorsa bu Anayasal
denetim kapsamı
na giriyor demektir. İ
smi, Meclis kararıda olsa bir
İ
çtüzük değerinde, niteliğinde ve etkisinde olduğundan denetim
konusu yapı
lmasıgerekir.
5) Çünkü, Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda
vurgulandı
ğıgibi; “İ
çtüzüğün bir kuralı
nıdeğiştirme ya da İ
çtüzüğe
yeni bir kural koyma niteliğinde olan TBMM uygulamalarıve kararları
,
İ
çtüzük kuralısayı
lı
r.” (Any.Mah.Kararı
, T.14.5.1996, E.1996/21,
K.1996/15; AMKD, S.32, C.2, s.721).
6) Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda belirtildiği gibi;
“...yasama organı
nca Anayasa’da öngörülenlerden baş
ka isimler
altı
nda ve baş
ka yöntemler uygulanarak oluşturulan yasama
işlemlerinin Anayasa Mahkemesi’nin denetimine bağlı olup
olmadı
ğı
nı
n saptanması
nda bu işlemlerin nitelik ve içeriklerinin
gözetileceği açı
ktı
r. Bu nitelikteki bir iş
lemin denetiminin Anayasa
Mahkemesi’nin görev alanı
na girip girmediği belirlenirken, meydana
getirilen metnin oluşturulması
nda uygulanan yöntem kadar içeriğinin
niteliği üzerinde durulması
, değer ve etkisinin ortaya konulmasıve bu
metnin denetime bağlıtutulan iş
lemlerle eş
değerde ve etkinlikte ise
denetiminin yapı
lmasızorunludur.
Anayasa Mahkemesi, öteden beri konuyu bu yönden
değerlendirmiş
tir. Nitekim 27.2.1968 günlü, Esas 1967/6, Karar
1968/9 sayı
lıkararla adı“içtüzük değiştirilmesi” olmadı
ğı ve
içtüzüklerin değiştirilmesindeki yöntemler uygulanmadı
ğıhalde,
değer ve etki bakı
mı
ndan birer İ
çtüzük düzenlemesi niteliğinde olan
Millet Meclisi kararları
nı
n denetim alanı
na gireceği kabul edilmiş
tir.”
(T.14.5.1996, E.1996/21, K.1996/15; AMKD, S.32, C.2, s.721.)
7) Bu açı
klamalardan sonra belirtelim ki Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin 10.10.2001 tarih ve 722 sayı
lıkararı
, 12 Ekim 2001 tarih
ve 24551 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
nlanarak yürürlüğe girmiş
tir.
8) Hemen belirtelim ki bu karar “ İ
çtüzük değiş
ikliği”
niteliğindedir. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda
vurgulandı
ğıgibi;
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“İ
çtüzüğün bir kuralı
nıdeğiştirme ya da İ
çtüzüğe yeni bir kural
koyma niteliğinde olan TBMM uygulamalarıve kararları
,İ
çtüzük kuralı
sayı
lı
r. (T.14.5.1996, E. 1996/21, K.1996/15, AMKD, S.32, C.2, s.21)
9) Şunu da belirtelim ki; 722 sayı
lıKarar’ı
n mahiyeti, 1990
yı
lı
nda Anayasa Mahkemesi’nin huzuruna getirilen 12.8.1990 tarih ve
107 sayı
lı Karar ile 05.9.1990 tarih ve 108 sayı
lı Karar’ı
n
mahiyetinden tamamen farklı
dı
r.
Zira 107 ve 108 sayı
lıKararlar “somut bir olay” karş
ı
sı
nda
“Körfez Krizi” sebebiyle “içe dönük” bir şekilde “savunma amaçlı
”
olarak alı
nmı
ş
tı
r.
Nitekim,
- 107 sayı
lıKarar “Ülkemize bir tecavüz vukuu halinde derhal
mukabele edilmesi maksadı
na münhası
r olarak”
- 108 sayı
lıKarar ise “Ülkemizin muhtemel tehlikelere karş
ı
güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak... üzere” alı
nmı
ş
tı
r.
722 sayı
lıKarar ise bütünüyle “dı
şa dönük”tür.
10) Bu ve benzeri birçok sebepten dolayı
, 10.10.2001 tarih ve
722 sayı
lıKarar’ı
n iptali gerekmektedir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi, daha önce, yine Anayasa’nı
n 92.
maddesine dayanı
larak alı
nan bir Meclis kararı
nı
, “Ülkemizde
Konuş
landı
rı
lan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatı
lması
na
İ
lişkin” 28.3.1996 tarih ve 409 Sayı
lıKararıiptal etmiştir.
“Yeni bir İ
çtüzük kuralıniteliğinde olan 28.3.1996 günlü, 409
sayı
lı“Ülkemizde Konuşlandı
rı
lan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin
Uzatı
lması
na İ
lişkin” TBMM kararı
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE,... karar verildi.” (Any.Mah.KararıT.14.5.1996, E. 1996/21,
K.1996/15, AMKD, S.32, C.2. s.724)
II. İ
PTAL SEBEPLERİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10.10.2001 tarih ve 722 say ı
lı
Kararı
n son fı
krasıTürkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün 129. ve
130. maddelerini eylemli ve Anayasa’ya aykı
rıolarak değiştirmiş
tir.
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Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün, “Silahlı
Kuvvet gönderilmesi veya kabulü” başlı
ğı
nıtaşı
yan 130. maddesi
aynen şöyledir:
“Madde 130.- Anayasanı
n 92 nci maddesinin birinci fı
krası
gereğince, Türk SilahlıKuvvetlerinin yabancıülkelere gönderilmesine
veya yabancısilahlıkuvvetlerin Türkiye’de bulundurulması
na, belli bir
süre için, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Türkiye Büyük Millet
Meclisince izin verilir. Bu kararıCumhurbaş
kanıuygular.”
722 sayı
lıKarar’ı
n dava konusu olan son fı
krasıise aynen
şöyledir :
“Bu nedenle ve bu bağlamda, Hükümet, Anayasanı
n 92 nci ve
117 nci maddeleri uyarı
nca, gereği, kapsamı
, sı
nı
rı
, zamanıve süresi
Hükümetçe belirlenmek üzere, terörizme karşıbaşlatı
lan sürekli
özgürlük harekatıve devamı
nı
n icrasıkapsamı
nda Türk Silahlı
Kuvvetlerinin yabancıülkelere gönderilmesi, yabancısilahlıkuvvetler
unsurları
nı
n Türkiye’de bulunmasıve Hükümetçe verilecek izin ve
belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanı
lmasıiçin,
Hükümete izin verilmesi, Genel Kurulun 10/10/2001 tarihli 5’inci
Birleşiminde kararlaş
tı
rı
lmı
ş
tı
r.”
Hemen ilk bakı
şta fark edileceği gibi 722 sayı
lıKarar, TBMM
İ
çtüzüğü’nün 130. maddesini, birçok bakı
mdan “eylemli” ve
Anayasaya aykı
rıolarak değiştirmiş
tir. Şöyle ki:
A) 722 sayı
lıKarar, İ
çtüzüğün 130. maddesini, Anayasa’ya
aykı
rıolarak “yetki” bakı
mı
ndan değiştirmiş
tir :
722 sayı
lıKarar, Anayasa’ya ayk ı
rıeylemli İ
çtüzük değişikliği ile
hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkisini hem de
Cumhurbaş
kanı
’nı
n yetkisini ihlâl etmiş
tir. İ
çtüzüğün eylemli olarak
değiş
tirilen 130. maddesine göre;
“Türk SilahlıKuvvetlerinin yabancıülkelere gönderilmesine
veya yabancısilahlıkuvvetlerin Türkiye’de bulunması
na Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nce izin verilir. Bu kararıCumhurbaş
kanı
uygular.”
Bu “izin verme yetkisi”, sadece ve sadece Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne ait olan “münhası
r” bir yetkidir.
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722 sayı
lıKarara göre ise Türk SilahlıKuvvetlerinin yabancı
ülkelere gönderilmesi veya yabancı kuvvetlerin Türkiye’de
konuşlandı
rı
lmasıyetkisi, belirsiz bir süre için, bütünüyle Bakanlar
Kurulu’na devredilmiş
tir.
Bu devir, tam anlamı
yla bir “yetki devri”dir.
Yukarı
da bahsolunduğu gibi Türk SilahlıKuvvetlerinin yabancı
ülkelere gönderilmesine veya yabancısilahlıkuvvetlerin Türkiye’de
bulunması
na izin verme yetkisi, Anayasa’nı
n 92/1. maddesine göre,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olan “münhası
r” bir yetkidir. Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin bu yetkiyi “devir yetkisi” yoktur. Söz konusu
yetkinin devredilmesi, Anayasa’nı
n hem 92/1. maddesine hem de 6.
maddesinin son cümlesine yani “Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” diyen hükmüne
açı
kça aykı
rıolur.
Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin yabancıülkelere gönderilmesine veya yabancısilahlı
kuvvetlerin Türkiye’de bulunması
na izin verilmesi halinde, bu kararı
uygulama yetkisi İ
çtüzüğe göre, Cumhurbaş
kanı
na aittir.
722 sayı
lıKarar ise, “gereği, kapsamı
, sı
nı
rı
, zamanıve süresi
Hükümetçe belirlenmek üzere.... Hükümetçe verilecek izin ve
belirlenecek
esaslar
çerçevesinde...”
demek
suretiyle,
Cumhurbaş
kanı
nı
n yetkisini Hükümete vermektedir.
Bu da eylemli bir İ
çtüzük değiş
ikliğidir. Bu değişiklik,
Cumhurbaş
kanı
nı
n yetkileri bakı
mı
ndan Anayasa’nı
n hem 92/2.
maddesine hem de 104. maddesinin “Türk SilahlıKuvvetlerinin
kullanı
lması
na karar vermek” diyen “b/7” hükmüne açı
kça aykı
rı
dı
r.
B) 722 sayı
lı
Karar, İ
çtüzüğün 130. maddesindeki “belli bir süre için”
kavramı
nı
eylemli olarak değiş
tirmiş
tir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün 130. maddesine göre;
“Anayasa’nı
n 92 nci maddesinin birinci fı
krasıgereğince, Türk
SilahlıKuvvetleri’nin yabancıülkelere gönderilmesine veya yabancısilahlı
kuvvetlerin Türkiye’de bulunması
na ‘belli bir süre için’,... Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nce izin verilir.”
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722 sayı
lıKarara göre ise Anayasa’nı
n 92 nci maddesinin birinci
fı
krasıgereğince,
Türk
SilahlıKuvvetleri’nin yabancıülkelere
gönderilmesi veya yabancısilahlıkuvvetlerin Türkiye’de bulunması
için artı
k Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin izin vermesine gerek yoktur.
Çünkü;
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yetkisini Hükümete süresiz
olarak devretmiş
tir.
Bundan böyle,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmen ve fiilen savaş
a dahil
olduğu bir dönemde, Türk Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
bilgisi dı
şı
nda Türk SilahlıKuvvetlerini yabancıülkelere gönderebilecek,
yabancısilahlıkuvvetleri ise Türkiye’de konuş
landı
rabilecektir.
Türk Silahlı
Kuvvetlerinden,
- Kaç asker,
- Ne zaman,
- Ne kadarlı
k bir süre için,
- Hangi ülkelere,
gönderilecektir?
Bunları
n cevapları
nıtahmin etmek bile mümkün değildir.
Aynen bunlar gibi;
- Hangi yabancıülke silahlıkuvvetleri,
- Ne miktarda,
- Türkiye’nin neresinde,
- Ne zaman,
- Ne kadarlı
k bir süre için,
konuşlanacaktı
r?
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Bu soruları
n da cevapları
nıtahmin etmek mümkün değildir.
Hiç kuş
ku yoktur ki 722 sayı
lıKarar’ı
n son fı
krası
na dayanan
(bu tür) uygulamaları
n tamamıAnayasa’nı
n 92/1. maddesinin hem
lafzı
na (sözüne) hem de ruhuna (özüne) aykı
rıdüşecektir.
Çünkü 722 sayı
lı Kararı
n son fı
krası
, Anayasa’nı
n 92/1.
maddesinin hem lafzı
na hem de ruhuna aykı
rı
dı
r.
a) 722 sayı
lıKarar, Anayasa’nı
n 92/1. maddesinin lafzı
na
aykı
rı
dı
r.
722 sayı
lıKarar’ı
n, “lafı
z bakı
mı
ndan” Türkiye Büyük Millet
Meclisi İ
çtüzüğü’ne aykı
rıolan hükümleri aynızamanda Anayasa’nı
n
92/1. maddesine de aykı
rı
dı
r. Çünkü İ
çtüzüğün 130. maddesi
Anayasa’nı
n 92/1. maddesiyle uyumludur. Bu uyum sebebiyledir ki
İ
çtüzüğün 130. maddesine aykı
rıolan bir düzenleme, doğal olarak
Anayasa’nı
n 92/1. maddesine de aykı
rıdüş
ecektir.
b) 722 sayı
lıKarar, Anayasa’nı
n 92/1. maddesinin ruhuna
aykı
rı
dı
r.
Anayasa’nı
n 92/1. maddesi
maddesinden aynen alı
nmı
ştı
r.

1961

Anayasası
’nı
n

66.

Anı
lan (66.) madde, 1961 Anayasası
’na çok büyük acı
tecrübelerin sonucu olarak girmiş
tir.
Söz konusu madde Temsilciler Meclisi’nde görüşülürken, Fahri
BELEN isimli üye aynen ş
öyle demiştir :
“Muhterem arkadaşlar; tasarı
nı
n bu maddesi, yasama
hayatı
mı
za bir yenilik daha getirmiş
tir. Bu bakı
mdan sayı
n komisyona
teşekkürlerimi sunarı
m.
Bu maddeye göre yabancıkuvvetlerin Türkiye’ye gelmesi yahut
Türk kuvvetlerinin yabancıülkelere gitmesi Büyük Millet Meclisi’nin
iznine tabi olacaktı
r. Belki diğer Anayasalarda mevcut olmayan bir
hükmün, maddede yer almasıbizde çok lüzumludur, arkadaşlar.
Yüksek malumunuz olduğu üzere, Birinci Cihan Harbinden
evvel Almanya ile yapı
lan ittifak ne Meclisin, ne Padişahı
n ve ne de
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kabine ekseriyetinin
imzalanmı
ştı
r.

malumatı olmadan,

dört

kiş
i tarafı
ndan

Sonra arkadaş
lar bizi harbe sürükleyen Sivastopol baskı
nıiçin
iki Nazı
r karar vermiş
, diğerlerinin hiçbir malumatıyoktur.
Arkadaşlar, Kore muharebesi milli tarihimize şerefli sayfalar
eklemiş
tir... fakat bu kararı
n ne ş
ekilde verildiğini biliyor musunuz?
Yalova’da Reisicumhur, Başbakan ve Milli Savunma Bakanıkarar
vermiş
lerdir. Tatbikat için de Genelkurmaya gerekli emirler verilmiştir.
Usulen Bakanlar Kurulundan karar alı
nmasıiçin, 3-4 gün sonra
Bakanlar Kurulu toplanmı
ştı
r, Bakanlar Kurulundan usulen karar
alı
nması
, uysal arkadaşlarıiştirak ettirmek suretiyle temin edilmiş
,
bendeniz ve Sayı
n Nihat Reşat Belger bu toplantı
ya davet
edilmemiştir. Ondan sonra da Meclis tasdik etmiş
tir.
Arkadaşlar, karar yerindedir, fakat usul, tatbik edilen şekil
hatalı
dı
r. Artı
k milletlerin mukadderatıbirkaç kiş
inin hata ve sevabı
na
bı
rakı
lamaz. Bu bakı
mdan bu maddeyi büyük bir memnuniyetle
karşı
lı
yorum.” (Av Kazı
m ÖZTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
,
C.2, Ankara, 1966, s.2315).
Yine Temsilciler Meclisi’nde Emin Soysal isimli üye ise,
konunun öneminden dolayı“milletlerarasıhukuk kurallarıuyarı
nca
savaşhali ilanı
na Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarasıanlaş
maları
n
veya milletlerarasınezaket kuralları
nı
n gerektirdiği haller dı
şı
nda”
hükmünün, hükümetler tarafı
ndan istismar edileceği endişesiyle
maddeden çı
karı
lması
nıönermiştir. Emin Soysal şöyle demiş
tir:
“Muhterem arkadaş
lar, bundan evvelki Anayasada bu husus
sadece sulh akdi ve harp ilanış
eklinde ifade edilmiştir. Komisyonun
bu yeni tasarı
da Türk Devletini son derece ... nazik bir vaziyette
bı
raktı
ğı
na kaniim. Buradaki “Milletlerarasıhukuk kurallarıuyarı
nca
savaşhali ilanı
na Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarasıanlaş
maları
n
veya milletlerarasınezaket kuralları
nı
n gerektirdiği haller dı
şı
nda
ibaresini bendeniz zait buluyorum. ...
Onun için yüksek dikkatinizi çekerim, bu maddenin bu
fı
krası
nı
n çı
kması
nda milli menfaatimiz bakı
mı
ndan fayda
olduğuna kaniim. Bu hususta da bir önerge veriyorum.
Bir Hükümet gelir, .... böyle bir fı
kradan istifade ederek çeşitli
kararlar verirse tehlikeli duruma sürükler milleti! Kore’ye asker
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gönderilmesi oldu...Meclisin de haberi yoktu. Büyük Millet Meclisi
tedbirlerini almadan dört kişinin kararı
yla milletlerarasınezaket
kuralları bakı
mı
ndan asker göndermek milleti tehlikeye harb içine
sürükler. Bu olmaz. Tarihi olaylar,
geçmiş
teki
felaketler
bize
ders olması gereken hakikatlerdir.” (Öztürk, ss.2316-2317)
Temsilciler Meclis’i üyelerinden yine Emin Soysal, 66. madde
üzerindeki konuşması
nış
öyle sürdürmüştür :
“...bendeniz Mecliste endişe yaratmak değil, geçmiş
teki acı
tecrübelerin ı
ş
ı
ğı altı
nda Türk Devletinin inisiyatifini yarıyarı
ya
azaltan bir şeyin önlenmesi ve inisiyatifin millette ve Mecliste olması
için teklif ediyorum. Yoksa Meclisi endiş
eye düş
ürmek için değil.
Geçmiş
teki
endişelerin
ı
ş
ı
ğı altı
nda konuşuyorum. Bu milleti
birdenbire kimsenin haberi olmadan Kore’ye sevk ettiklerini unuttuk
mu? Birinci Cihan Harbi bu milletin, padişahı
n, Meclisin haberi
olmadan ilan edilmiş
tir. Bu milletin coğrafi durumu hiçbir millete
benzemez. Bunu bilmek lazı
m. Her vaziyette ne olursa olsun silahlı
kuvvetleri kullanmak ve harp ilan etmek hallerinde behemehal bu
Meclisin .... kararı
na bağlanmalı
dı
r.” (Öztürk, s.2321)
Öneminden dolayıtekraren belirtelim ki 1961 Anayasası
’nı
n 66.
maddesi 1982 Anayasası
’na 92/1. madde olarak aynen alı
nmı
ş
tı
r.
Dolayı
sı
yla, 1961 Anayasası
’nı
n 66. maddesi görüş
ülürken belirtilen
gerekçe ve endiş
eler bugün için de geçerlidir.
İ
laveten belirtelim ki bugün harabeye dönüş
en Afganistan’ı
, bu
duruma düş
üren, ülkesinde uzun süre yabancısilahlıkuvvetler
bulunduran, “kukla” Afgan Hükümetleridir.
Kı
saca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10.10.2001 tarih ve 722
sayı
lıKararı
’nı
n son fı
krası
, Anayasa’nı
n 92. maddesinin hem lafzı
na
hem de ruhuna aykı
rı
dı
r; iptali gerekir.
Öte yandan hükümetler çeş
itli sebeplerden dolayıörneğin
iktisadi, mali, ideolojik veya askeri sebeplerle yabancıgüçlerin
etkisinde kalabilir, onları
n kontrolüne de girebilir. Ve hatta bir kı
sı
m
yöneticiler, kişisel çı
karları
nıulusal menfaatlerin üzerinde görerek
düşmanla iş
birliği dahi yapabilir. Nitekim tarihte bunun örnekleri çok
görülmüş
tür.
İ
nsanlı
k tarihinin yaş
adı
ğıbu acıtecrübelerden dolayı
dı
r ki
Cumhuriyet Anayasaları
mı
zı
n tümünde, savaş ilanı ve Silahlı
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Kuvvetler’in kullanı
lması
na karar verme yetkisi TBMM’ne verilmiştir.
1924 Anayasasıda 26. maddesinde savaşilanı
nıTBMM’nin “bizzat
kendi ifa ettiği” görevler arası
nda saymı
ş
tı
r.
Türk SilahlıKuvvetlerinin yurtdı
ş
ı
na gönderilmesi yetkisiyle
donatı
lan hükümet(ler) çeşitli baskıve nedenlerle Türkiye’yi, bir “oldu
bitti” ile savaşa dahi sokabilir.
Nitekim, ajanslardan öğrendiğimize göre şu an Afganistan ile
savaşhalinde olan Amerika Birleş
ik Devletleri’nin yanı
nda yer almak
üzere, askeri birliklerimiz cepheye intikal etmişdurumdadı
r.
Savaşan devletlerden birinin yanı
nda yer alarak, cepheye asker
göndermek “fiilen savaşilan etmek” demektir.
Bu durum, 10.10.2001 tarih ve 722 sayı
lıKarara dayanı
larak
icra edildiğine göre, TBMM İ
çtüzüğü’nün 129. maddesinin birinci
fı
krası“eylemli ve Anayasaya aykı
rı
” olarak değiştirildiği anlamı
na
gelmektedir.
Bilindiği gibi İ
çtüzüğün, “Savaş hali ilanı
” baş
lı
ğı
nı
taşı
yan 129. maddesinin birinci fı
krasıaynen şöyledir:
“MADDE 129- Anayasanı
n 92 nci maddesinin birinci fı
krası
gereğince, yabancıbir devlete karş
ıveyahut belli bir devleti hedef
tutmayı
p Türkiye için savaşhukukunun yürürlüğe girmesini gerektiren
hallerde savaş hali ilanı
na, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,
Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir. Bu kararı
Cumhurbaş
kanıuygular.”
Hükümet’in eylemli olarak savaşilanı
na dayanak teş
kil eden ve
Meclis İ
çtüzüğü’nün 129/1. maddesini “eylemli” olarak değiş
tiren 722
sayı
lıKarar, Anayasa’nı
n, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev
ve yetkileri”ni düzenleyen 87. maddesinin “savaş ilanı
na karar
vermek” hükmüne aykı
rı
dı
r.
Kı
saca;
Anayasa’nı
n 92’nci maddesine göre Hükümete yetki
verilmesine dair işlemlerin hukuki çerçevesi hem Anayasa hem de
Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü tarafı
ndan kesin olarak
çizilmiş
tir. Bu sı
nı
rı
n aşı
lması
, tı
pkı722 sayı
lıkarar gibi, Anayasaya
aykı
rıolarak “eylemli bir İ
çtüzük ihdası
” anlamı
na gelir.
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Anayasa’ya aykı
rı olarak ihdas edilen “eylemli İ
çtüzük”
değiş
ikliklerinin; Anayasal yargıdenetiminin dı
şı
nda tutulmasıve
Demokratik bir hukuk devletinde varlı
ğı
nısürdürmesi, düş
ünülemez.
III. YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA SEBEPLERİ:
1) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10.10.2001 tarih ve 722
sayı
lıKararı
’nı
n son fı
krası
, Anayasa’nı
n 6/son, 87., 92. ve 104/b-7
maddelerine açı
kça aykı
rı
dı
r.
2) Söz konusu karara dayanı
larak. Türk SilahlıKuvvetleri’nin bir
bölümü yabancıülkelere gönderilmiştir.
3) 722 sayı
lıKararı
n uygulanması
na devam edilmesi halinde
Türkiye için telafisi imkansı
z bir çok zararları
n meydana geleceği
gayet açı
ktı
r.
4) 722 sayı
lıKarar hakkı
nda yürürlüğü durdurma kararı
verilmeyip bilahare iptal kararı verildiğinde, iptal kararı
, belki
bütünüyle etkisiz kalacaktı
r.
SONUÇ
Anayasa’nı
n 92. maddesinin Anayasa’ya giriş sebepleri
gerekçeleri, Meclis müzakere tutanaklarıve tarihi süreç açı
kça ortaya
koymaktadı
r ki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere
gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de
bulunması
na izin veren bir Meclis kararı
nı
n Anayasa’ya uygun
olabilmesi için söz konusu kararda;
A- 1) Kaç kişi (asker)den oluş
an Türk birliğinin,
2) Ne amaçla?
3) Hangi ülkeye veya ülkelere?
4) Ne zaman?
5) Ne kadarlı
k bir süre için? gönderileceğinin,
B- 1) Hangi ülke veya ülkelerin silahlıkuvvetlerinin?
2) Ne amaçla?
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3) Ne kadarlı
k bir süre için?
Türkiye’de
bulundurulacağı
nı
n,
belirtilmesi gerekir.

açı
kça

(somut

olarak)

Halbuki 722 sayı
lı Karar bu hususlara hiç değinmemiş
,
“gereğini”, “kapsamı
nı
”, “sı
nı
rı
nı
”, “zamanı
nı
” ve “süresini” belirleme
yetkisini bütünüyle Hükümete bı
rakmı
ş
tı
r. Böylece Anayasa’nı
n;
1) 92. maddesi hükmünü,
2) 87. maddesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve
yetkileri arası
nda saydı
ğı“savaşilanı
na karar vermek” hükmünü,
3) 104. maddesinin “b/7” (Türk
kullanı
lması
na karar vermek) hükmünü,

Silahlı Kuvvetlerinin

4) 6. maddesinin son cümlesi hükmünü (“Hiçbir kimse veya
organ kaynağı
nıAnayasa’dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz”
diyen hükmü),
ihlal etmiş
, etkisiz kı
lmı
ştı
r.
Bu sebeplerle ve Yüksek Mahkeme’nin re’sen dikkate alacağı
diğer gerekçelerle, TBMM’nin “eylemli İ
çtüzük değiş
ikliği” niteliğindeki
10.10.2001 tarih ve 722 sayı
lı“Anayasanı
n 92 nci ve 117 nci
maddeleri Uyarı
nca Hükümete İ
zin Verilmesine Dair Karar”ı
nı
n,
Anayasa’nı
n 92., 6., 87 ve 104. maddelerine açı
kça aykı
rıolan “son
fı
krası
” hakkı
nda acilen yürürlüğün durdurulmasıve iptal kararı
verilmesini arz ve talep ederiz.”
II- METİ
NLER
A- İ
ptali İ
stenilen TBMM Kararı
TBMM Genel Kurulu’nun iptali istenilen son fı
krası
nı
n da yar
aldı
ğı10.10.2001 günlü, 722 sayı
lıkararış
öyledir:
“Dostumuz ve müttefikimiz Amerika Birleş
ik Devletleri’ne 11 Eylül
günü yöneltilen ve büyük can ve mal kaybı
na neden olan terörist
saldı
rı
sı
, dünyanı
n en güçlü devletinin bile terörizm tehdidi altı
nda
bulunduğunu göstermiş
tir.
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Yı
llard ı
r terörizmin acı
sı
nıduyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu
tehdidi azı
msa-yan hatta görmezden gelen ülkeleri terörizmin tehlikeleri
konusunda öteden beri uyarmakta idi.
Amerika Birleş
radı
ğ
ıağ
ı
r saldı
rıkarş
ı
sı
nda, ş
imdi,
ik Devletleri’nin uğ
birçok ülke, terörizm afeti karşı
sı
nda uluslararası dayanı
ş
manı
n
gerekliliğini kavramaya baş
lamı
ştı
r.
Bu bağlamda NATO Anlaşması
’nı
n 5 inci maddesine iş
lerlik
kazandı
rı
lmı
ş
tı
r.
BirleşmişMilletler Güvenlik Konseyi’nce alı
nan 1368 ve 1373
sayı
lıkararlar da dünyada terörizme karşıyaygı
n bir bilinçlenme
sürecinin başladı
ğı
nıgöstermiştir.
Terörizm karş
ı
sı
nda Türkiye’yi her zaman desteklemiş olan
Amerika Birle şik Devletleri’nin çağdı
ş
ıterörist Taleban yönetimine
karş
ıaçtı
ğı
savaş
ta, Türkiye’yi yanı
nda bul ması
doğaldı
r.
Amerika Birleşik Devletleri’nin terörizme karş
ıbaşlattı
ğı“Sürekli
Özgürlük Harekâtı
”nı
n baş
arı
ya ulaş
masıtüm insanlı
ğı
n yararı
nadı
r.
Bu harekâtıİ
slama karş
ıbir eylem gibi göstermeye kalkı
şanlar,
barı
şdini olan İ
slâmı
n yüce değerleriyle çeliş
mektedirler.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, baş
latı
lan mücadelenin kı
sa sürede
ve yaygı
nlaş
madan başarı
ya ulaş
masıiçin, kendi olanakları
nı
n elverdiği
ölçü ve biçimde, her katkı
yıyapmalı
dı
r.
Bu nedenle ve bu bağlamda, Hükümet, Anayasanı
n 92 nci ve
117 nci maddeleri uyarı
nca, gereği, kapsamı
, sı
nı
rı
, zamanıve süresi
Hükümetçe belirlenmek üzere, terörizme karş
ı baş
latı
lan sürekli
özgürlük harekâtıve devamı
nı
n icrasıkapsamı
nda Türk Silahlı
Kuvvetlerinin yabancıülkelere gönderilmesi, yabancısilahlıkuvvetler
unsurları
nı
n Türkiye’de bulunmasıve Hükümetçe verilecek izin ve
belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanı
lmasıiçin
Hükümete izin verilmesi, Genel Kurulun 10/10/2001 tarihli 5 inci
Birleşiminde kararlaş
tı
rı
lmı
ş
tı
r.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde dayanı
lan Anayasa kurallarış
öyledir:

369

1- “MADDE 6.- Egemenlik, kayı
tsı
zş
artsı
z Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanı
n koyduğu esaslara göre,
yetkili organlarıeliyle kullanı
r.
Egemenliğin kullanı
lması
, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye
veya sı
nı
fa bı
rakı
lamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağı
nı
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
2- “MADDE 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri, kanun koymak, değiş
tirmek ve kaldı
rmak; Bakanlar Kurulunu
ve bakanlarıdenetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun
hükmünde kararname çı
karma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap
kanun tasarı
ları
nıgörüş
mek ve kabul etmek; para bası
lması
na ve
savaş ilânı
na
karar
vermek;
milletlerarası andlaşmaları
n
onaylanması
nıuygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayı
sı
nı
n beş
te üç çoğunluğunun kararıile genel ve özel af
ilânı
na, mahkemelerce verilip kesinleş
en ölüm cezaları
nı
n yerine
getirilmesine karar vermek ve Anayasanı
n diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
3- “MADDE 92.- Milletlerarasıhukukun meşrû saydı
ğıhallerde
savaş hali ilânı
na ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası
andlaş
maları
n veya milletlerarasınezaket kuralları
nı
n gerektirdiği
haller dı
ş
ı
nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere
gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de
bulunması
na izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken
ülkenin ani bir silahlısaldı
rı
ya uğramasıve bu sebeple silahlıkuvvet
kullanı
lması
na derhal karar verilmesinin kaçı
nı
lmaz olmasıhalinde
Cumhurbaş
kanıda, Türk SilahlıKuvvetlerinin kullanı
lması
na karar
verebilir.”
4- “MADDE 104.- CumhurbaşkanıDevletin başı
dı
r. Bu sı
fatla
Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder;
Anayasanı
n uygulanması
nı
, Devlet organları
nı
n düzenli ve uyumlu
çalı
şması
nıgözetir.
Bu amaçlarla Anayasanı
n ilgili maddelerinde gösterilen ş
artlara
uyarak yapacağıgörev ve kullanacağıyetkiler ş
unlardı
r:
a) Yasama ile ilgili olanlar :
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...
b) Yürütme alanı
na ilişkin olanlar :
...
Türk SilahlıKuvvetlerinin kullanı
lması
na karar vermek,
...”
C- İ
lgili İ
çtüzük Kuralları
TBMM İ
çtüzüğü’nün dayanı
lan kurallarışöyledir:
1- “MADDE 129.- Anayasanı
n 92 nci maddesinin birinci fı
krası
gereğince, yabancıbir devlete karş
ıveyahut belli bir devleti hedef
tutmayı
p Türkiye için savaşhukukunun yürürlüğe girmesini gerektiren
hallerde savaş hali ilanı
na, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,
Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir. Bu kararı
Cumhurbaş
kanıuygular.
Ancak, Anayasanı
n 92 nci maddesinin ikinci fı
krası
nda belirtilen
hallerde Cumhurbaş
kanıda, Türk SilahlıKuvvetlerinin kullanı
lması
na
karar verebilir ve derhal Türkiye Büyük Millet Meclisini toplantı
ya
çağı
rı
r.”
2- “MADDE 130.- Anayasanı
n 92 nci maddesinin birinci fı
krası
gereğince Türk SilahlıKuvvetlerinin yabancıülkelere gönderilmesine
veya yabancısilahlıkuvvetlerin Türkiye’de bulunması
na belli bir süre
için, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nce izin verilir. Bu kararıCumhurbaşkanıuygular.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmaları
yla
22.11.2001 gününde yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda dava dilekçesi
ve ekleri, ilk incelemeye ilişkin rapor, iptali istenilen TBMM kararıile
dayanı
lan Anayasa, yasa ve içtüzük kuralları
yla bunları
n gerekçeleri
ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği
görüşülüp düş
ünüldü:
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TBMM’nin 10.10.2001 günlü, 722 sayı
lıkararı
na yönelik iptal
istemini içeren
dilekçedeki Anayasa’ya aykı
rı
lı
k savları
nı
n
incelenmesine geçmeden önce, bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin
görevli olup olmadı
ğı
nı
n bir önsorun olarak çözülmesi gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin “Görev ve yetkileri” Anayasa’nı
n 148.
maddesinin birinci fı
krası
nda belirtilmiş
tir. Buna göre, “Anayasa
Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas
bakı
mları
ndan uygunluğunu denetler, Anayasa değiş
ikliklerini ise
sadece ş
ekil bakı
mı
ndan inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü
hallerde, sı
kı
yönetim ve savaşhallerinde çı
karı
lan kanun hükmünde
kararnamelerin ş
ekil ve esas bakı
mı
ndan Anayasaya aykı
rı
lı
ğı
iddiası
yla, Anayasa Mahkemesinde dâva açı
lamaz.”
Yine Anayasa’nı
n 85. maddesinde, “Yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n
kaldı
rı
lması
na veya üyeliğin düş
tüğüne Meclisçe karar verilmesi
hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararı
n,
Anayasa veya İ
çtüzük hükümlerine aykı
rı
lı
ğıiddiası
yla iptali için
Anayasa Mahkemesine baş
vurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal
istemini onbeşgün içinde karara bağlar.” biçiminde ayrı
k bir hüküm
öngörülmüştür.
Anı
lan hükümlerden de anlaşı
lacağıgibi, Anayasa’nı
n 85.
maddesinde sözü edilen yasama dokunulmazlı
ğı
nı
n kaldı
rı
lması
na
veya üyeliğin düşmesine ilişkin ayrı
k kural dı
şı
nda, Anayasa’da,
TBMM “kararları
nı
” anayasal yargıdenetimine tâbi tutan, dolayı
sı
yla
Anayasa Mahkemesi’ne bu alanda görev veren açı
k bir düzenleme
yoktur.
Bir yasama metnine verilen ad, o metnin anayasal yargı
denetimine tâbi olup olamayacağıkonusunda tek ve yeterli ölçüt
değildir. Yasama metninin içeriğinin ve özünün de gözönünde
bulundurulması zorunludur. Anayasa Mahkemesi’nin yerleş
ik
kararları
nda benimsendiği gibi, Yasama Meclisi’nce Anayasa’da
öngörülenler dı
şı
ndaki adlar altı
nda ve baş
ka yöntemler uygulanarak
oluş
turulan işlemlerin Anayasa Mahkemesi’nin denetimine bağlıolup
olmadı
ğısaptanı
rken, uygulanan yöntem kadar o metin veya belgenin
içeriğinin niteliği üzerinde de durulup değer ve etkisinin belirlenmesi
gerekir. Bu açı
dan yapı
lan değerlendirme, sözkonusu metin veya
belgenin, Anayasa’ca denetime bağlıtutulan iş
lemlerle eşdeğerde ve
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etkinlikte olduğunu ortaya koyuyorsa, onun da denetime bağlıtutulması
gerekir.
Bu durumda, Anayasa Mahkemesi’nin bu davada görevli olup
olmadı
ğı
nı
n belirlenmesi için, Anayasa’ya uygunluk denetiminden
geçirilmesi istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 722 sayı
lı
kararı
nı
n dava dilekçesinde iddia edildiği gibi bir İ
çtüzük değişikliği
niteliğinde olup olmadı
ğı
nı
n saptanmasıgereklidir.
Anayasa’nı
n 95. maddesinin birinci fı
krası
nda, “Türkiye Büyük
Millet Meclisi, çalı
ş
maları
nıkendi yaptı
ğıİ
çtüzük hükümlerine göre
yürütür.”, Geçici 6. maddesinde de, “Anayasaya göre kurulan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin toplantıve çalı
ş
malarıiçin kendi İ
çtüzükleri
yapı
lı
ncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihinden önce
yürürlükte olan İ
çtüzüğünün, Anayasaya aykı
rı olmayan hükümleri
uygulanı
r.” denilmektedir.
TBMM çalı
ş
maları
yla ilgili olarak Anayasa’nı
n 95. maddesinde
öngörülen İ
çtüzük düzenlemesi henüz yapı
lamamı
ştı
r. Bu nedenle,
Anayasa’nı
n Geçici 6. maddesi uyarı
nca 12 Eylül 1980’den önce
yürürlükte olan Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rıolmayan
hükümleri uygulanmaktadı
r.
Baş
vuru dilekçesinde, TBMM’nin 10.10.2001 tarih ve 722 sayı
lı
kararı
nı
n son fı
krası
yla, TBMM İ
çtüzüğü’nün 129. ve 130.
maddelerinde öngörülen kurallara aykı
rı biçimde, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin, zamanı ve süresi Hükümet’çe belirlenmek üzere
yabancıülkelere gönderilmesi ve bu kuvvetlerin kullanı
lmasıiçin
Hükümet’e izin verildiği, böylece eylemli İ
çtüzük değiş
ikliği yapı
ldı
ğıileri
sürülmektedir.
Anayasa’nı
n 95. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi
çalı
ş
maları
nı
n, kendi yaptı
ğıİ
çtüzük hükümlerine göre yürütüleceği
belirtilmiş, TBMM İ
çtüzüğü’nün 181. maddesinde de İ
çtüzük değişikliği
yapı
lması
nda izlenecek yöntem gösterilmiş
tir.
İ
ptali istenilen TBMM kararı
nda, İ
çtüzüğün değiş
tirilmesi yönünde
prosedürüne uygun bir teklif, istem veya irade bulunmadı
ğıgibi, içeriği
de gözetildiğinde kararı
n, açı
k veya eylemli bir İ
çtüzük düzenlemesi
veya değiş
ikliği olarak kabulü ile anayasal denetime tabi kı
lı
nması
mümkün görülmemiştir.
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Dava konusu kararı
n, İ
çtüzüğün 129. ve 130. maddelerinde
öngörülen kurallara aykı
rı
lı
ğınedeniyle, nitelik yönünden TBMM’nin
anayasal denetimine tabi olan kararlarıile eş
değerde olduğunun
kabulü halinde, Anayasa’nı
n 85. maddesinde belirtilenler dı
şı
nda kalan
kimi kararlar da Anayasa Mahkemesi’nin denetim alanıiçine alı
nmı
ş
olur. Oysa Anayasa’nı
n 85. maddesinde, Anayasa Mahkemesi’nin
yargı
sal denetimine tabi olan TBMM kararları sayı
lmı
şolup, bu tür
yorumla bu sayı
lanlara ilave yapı
lması
nda Anayasa’ya uyarlı
k yoktur.
İ
ptal baş
vurusunun görevsizlik nedeniyle reddi gerekir.
Bu görüşlere Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI ile
Ali HÜNER katı
lmamı
şlardı
r.
IV- SONUÇ
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10.10.2001 günlü, 722 say ı
lı
“Anayasanı
n 92 nci ve 117 nci Maddeleri Uyarı
nca Hükümete İ
zin
Verilmesine Dair Karar”ı
nı
n son fı
krası
na ilişkin iptal isteminin
GÖREVSİ
ZLİ
K NEDENİ
YLE
REDDİ
NE,
Haş
im KILIÇ, Yalçı
n
ACARGÜN, Sacit ADALI ile Ali HÜNER’in karşı
oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA, 22.11.2001 gününde karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Baş
kanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY GEREKÇESİ
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/424
: 2001/354

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun 10.10.2001 günlü
ve 722 sayı
lıKararı
nı
n Anayasa Mahkemesi’nin denetim alanı
na giren
bir yasama kararıolmadı
ğı
na ilişkin çoğunluk görüşüne aş
ağı
daki
nedenlerle katı
lmı
yoruz.
TBMM’nin Genel Kurul çalı
ş
malarısı
rası
nda uygulanmakta olan
içtüzük hükümleri zaman zaman eylemli olarak ya değiş
tirilmişya da
ihdasi nitelikte yeni kural oluş
turacak şekilde uygulamalara konu
olmuştur. Anayasa Mahkemesi böyle durumlarda içtüzüğün nası
l
değiştirileceğine ilişkin kurallara uygun davranı
lı
p davranı
lmadı
ğı
na
bakmadan içtüzük hüküm ve etkisi doğuran bu tür eylemli uygulamaları
ya içtüzük değiş
ikliği ya da yeni bir içtüzük kuralı(ihdasi nitelikte)
ş
eklinde kabul ederek anayasal denetimini yapmı
ş
tı
r.
Anayasa Mahkemesi verdiği pek çok kararı
nda; yasama metnine
verilen ismin anayasal denetimde tek ve yeterli ölçü olmadı
ğı
, yasama
metninin kapsam ve özünün de gözönünde bulundurulmasıgerektiği,
ismi meclis kararıda olsa içtüzük değerinde, niteliğinde ve etkisinde
olan yasama metinlerinin de denetim konusu olacağıaksi halde içtüzük
etkisi doğuran meclis kararları
nı
n anayasal yargı denetiminden
kaçı
rı
lmasıneticesinin doğacağı
nı
açı
klı
kla belirtmiş
tir.
Yasama organı
nca Anayasa’da öngörülenlerden başka isimler
altı
nda ve başka yöntemler uygulanarak oluş
turulan yasama
işlemlerinin Anayasa Mahkemesi’nin denetimine bağlıolup olmadı
ğı
nı
n
saptanması
nda bu işlemlerin nitelik ve kapsamları
nı
n gözetilmesi
zorunludur. Bu nitelikteki bir iş
lemin denetiminin Anayasa
Mahkemesi’nin görev alanı
na girip girmediği belirlenirken, meydana
getirilen metnin oluş
turulması
nda uygulanacak yöntem kadar içeriğinin
niteliği üzerinde durulması
, değer ve etkisinin ortaya konulması
denetime bağlı tutulan işlemlerle eşdeğerde ve etkinlikte ise
denetiminin yapı
lmasıgerekir.
TMBB’nin
çalı
ş
ması
nı düzenleyen
İ
çtüzüğü’nün
130.
maddesinde “...Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere
gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye de
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bulunması
na BELLİBİ
R SÜRE için Bakanlar Kurulu’nun istemi
üzerine, TBMM’nce izin verilir...” denilmektedir.
Görüldüğü gibi içtüzüğün bu maddesinde silahlıkuvvetlerin
yabancıülkelere gönderilmesinde veya yabancısilahlıkuvvetlerin
Türkiye’de bulunması
na ancak TBMM’nce tespit edilecek BELLİBİ
R
SÜRE için izin verilebilir. Süresi belli olmayan bir iznin ve yetkinin
verilmesi söz konusu olamaz. Verilen iznin kapsamı
nı
n da somut bir
ş
ekilde kararda belirtilmesi gerekir.
TMBB’nin dava konusu 722 sayı
lıKararı
’na baktı
ğı
mı
z zaman
“...gereği, kapsamı
, sı
nı
rı
, zamanıve süresi hükümetçe belirlenmek
üzere...” denilerek hükümete süresi belirsiz bir yetki ve iznin verildiği
görülmektedir. İ
çtüzüğün 130. maddesine göre “belli bir süre için”
verilmesi gereken izin eylemli olarak değiştirilmek suretiyle “belirsiz bir
süre” biçimine dönüştürülmüş
tür. Böyle bir uygulamanı
n ise İ
çtüzüğün
130. maddesini değiş
tirdiği açı
k ve kesindir.
Çoğunluk görüşünde, “Anayasa’nı
n 95. ve İ
çtüzüğün 181.
maddelerine göre belirlenen yöntemin uygulanarak değiş
tirilmişbir
içtüzük kuralı
nı
n bulunmadı
ğı
nı
” belirterek kararı
n içtüzüğü
değiş
tirmediği sonucuna varmaktadı
r. İ
çtüzükte belirlenen yöntem
uygulanmak suretiyle herhangi bir değişiklik yapı
lmı
şolsaydıAnayasa
Mahkemesi’nin bunu inceleyip incelemeyeceği konusunda bir
tartı
ş
manı
n olmasızaten söz konusu olamazdı
. Mahkemenin bugüne
kadar verdiği kararlarda oluş
an içtihat da eylemli olarak yapı
lan bu tür
uygulamaları
n içtüzüğü değiştiren ya da yeni bir içtüzük ihdas eden
kural niteliğinde olup olmadı
ğı
nıtespit ettikten sonra anayasal
denetimini yapmak olmuş
tur. Çoğunluk, kararı
n içeriğine de
bakı
ldı
ğı
nda içtüzük değişikliği ya da yeni bir kural olmadı
ğısonucuna
varmakta ancak nedenini ortaya koymamakta, İ
çtüzüğün 130.
maddesinde öngörülen “belli bir süre” ile izin verilip verilmediği
tartı
ş
masıkarş
ı
lanmamaktadı
r.
Belirtilen nedenlerle, İ
çtüzüğün 130. maddesini değiş
tirir
nitelikteki 722 No’lu TBMM kararı
nı
n anayasal denetiminin yapı
lması
gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüş
üne katı
lmı
yoruz.

Başkanvekili
Haşim KILIÇ
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Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/24
: 2001/356
: 5.12.2001

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet Partisi) TBMM
Grubu adı
na Grup BaşkanıMehmet Recai KUTAN
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 16.11.2000 günlü, 4604 sayı
lı
“Türkiye Vakı
flar Bankası Türk Anonim Ortaklı
ğı Kanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un Anayasa’nı
n 2., 35., 48. ve
153. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasıistemidir.
Iİ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“I. 4604 SAYILI KANUNUN TAMAMININ İ
PTAL SEBEPLERİ
“Türkiye Vakı
flar BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”, 22.11.2000 tarih ve 24238 sayı
lı
Resmi Gazete’de yayı
nlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bu Kanun’un
tamamı
, Anayasa’nı
n; (2.), (35.), (48.) ve (153.) maddelerine açı
kça
aykı
rı
dı
r. Çünkü 4604 sayı
lıKanun, sözü ve özüyle, bir bütün olarak
Anayasa’nı
n;
- 2. maddesinde ifadesini bulan “hukuk devleti” ilkesini,
- 35. maddesinde yer alan “mülkiyet hakkı
”nı
,
- 48. maddesinde belirtilen “sözleş
me hürriyeti”ni ve
- 153. maddenin son fı
krası
hükmünü.
açı
kça ihlal etmiş
tir.
Şöyle ki:
4604 sayı
lıKanun ile Devlet, hiçbir zaman kendisinin olmayan,
hatta içinde bir kuruşluk dahi payıbulunmayan ve tamamı
yla özel hukuk
hükümlerine tabi bir bankayı
, Vakı
flar Bankası
nı
, sı
rf egemenlik gücüne
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dayanarak, satmayıöngörmektedir. Üstelik bu satı
şta, Devlet’in kendi
malları
nı
n satı
şıiçin uyguladı
ğıkurallar, 2886 sayı
lıDevlet İ
hale Kanunu
ve 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmayacaktı
r.
(m.6).
Hiç şüphe yok ki Devlet’in bu tutumu, yani Vakı
flar Bankası
’nı
“özelleş
tirmek” amacı
yla “satı
ş
a çı
karması
’’ hem Anayasa’ya hem de
hukukun temel prensiplerine aykı
rı
düş
er.
Çünkü:
A) Türkiye Vakı
flar Bankasızaten bir “özel banka”dı
r.
11.1.1954 tarih ve 6219 sayı
lı
Kanun’un l. maddesine göre:
“Türkiye Vakı
flar BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğıadı
yla, hususi
hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir banka kurmak için Vakı
flar Umum
Müdürlüğüne selahiyet verilmiş
tir.”
Anı
lan (6219 sayı
lı
) Kanun’un 17. maddesine göre:
“Banka ve kuracağıortaklı
kları
n personeli hususi hukuk hükümlerine
tabidir. 3659 sayı
lıkanun, banka ve kuracağıortaklı
klar hakkı
nda
uygulanmaz.”
B) Vakı
flar Bankası
’nda Devletin (Hazine’nin) hiçbir payıyoktur.
11.1.1954 tarih ve 6219 sayı
lıTürkiye Vakı
flar BankasıTürk
Anonim Ortaklı
ğıKanunu’nun 6. maddesine göre:
“Hisse senetleri (A, B ve C) grupları
na ayrı
lmı
ş
tı
r. Bunlardan (A) grubu
sermayenin %55’ini, (B) grubu %20’sini, (C) grubu da %25’ini teş
kil eder.
(A) Grubu Vakı
flar Umum Müdürlüğü’ne, (B) Grubu mülhak vakı
flara ve
(C) grubu da sair hakiki ve hükmi ş
ahı
slara tahsis edilmiş
tir.”
1954 yı
lı
nda 50 (elli) milyon lira ile kurulan Türkiye Vakı
flar
BankasıGenel Müdürlüğ
ü sermayesi;
- 16/11/1988 tarih ve 88/13494 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
yla
250.000.000.000.-(ikiyüzelli milyar) lira,
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- 27/6/1990 tarih ve 90/650 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
yla
500.000.000.000.-(beş
yüzmilyar) liraya,
- 28/10/1991 tarih ve 91/2413 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
yla
1.000.000.000.000.-(birtrilyon) liraya,
- 7/9/1994 tarih ve 94/6025 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
yla
5.000.000.000.000.-(beş
trilyon) liraya.
- 12/2/1996 tarih ve 96/7875 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
yla
12.000.000.000.000.-(onikitrilyon) liraya,
- 7/8/1997 tarih ve 97/9817 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
yla
25.000.000.000.000.-(yirmibeş
trilyon) liraya,
- 13/4/1998 tarih ve 98/11071 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
yla
50.000.000.000.000.-(ellitrilyon) liraya,
- 29/1/1999 tarih ve 99/12369 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
yla
100.000.000.000.000.-(yüztrilyon) liraya,
- 18/9/1999 tarih ve 99/13421 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararı
yla
140.000.000.000.000.-(yüzkı
rktrilyon) liraya çı
karı
lmı
ş
tı
r.
Sermaye artı
rı
mları
tamamen Vakı
f imkanları
na dayanı
larak yapı
lmı
ş
tı
r.
Baş
ka bir deyiş
le Vakı
flar Bankası
nı
n sermayesinde Devletin bir kuruş
luk
katkı
sı(payı
) yoktur.
Nitekim:
a) Anayasa Mahkemesi de aynı
görüş
tedir.
Örneğ
in:
1) Anayasa Mahkemesi’nin T.30.01.1969, E. 1967/47, K. 1969/9 sayı
lı
kararı
na göre: Vakı
f malları
nı
n maliki hiçbir zaman Devlet değil, vakı
fları
n
kendileridir.
...
Yukarı
da da söylendiği gibi, vakı
f malları
nı
n mülkiyetinin Devlete
değil, vakı
f tüzelkişiliğine ait olduğu, bugünkü Vakı
flar Kanunu’yla
kabul edilmişbulunmaktadı
r.”(AMKD,Sayı
:7, s. 226-227)
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2) Anayasa Mahkemesi. T. 04.12.1969, E.1969/35, K.1969/70 sayı
lı
kararı
nda ise aynen ş
öyle demiş
tir:
“Vakı
f, kökü İ
slam hukukuna dayanan bir sosyal yardı
m
kurumudur. Bu kurumun temeli, vakfeden denilen kimsenin, malı
nı
vakfetmek, yani belli bir iş
e süresiz olarak bağlamak iradesidir. İ
slam
Hukuku açı
sı
ndan vakı
f, bir özel hukuk kurumu ve ondan doğan
ilişkiler, özel hukuk ilişkileridir ve böylece vakı
f malı
, vakfı
n özel
mülkiyetinde bulunan malı
dı
r. 6762 sayı
lıVakı
flar Kanunu, eski
vakı
flarıdüzenlerken vakı
f kurumunun ve ondan doğan ilişkilerin
hukuki niteliğinde ve bu arada vakı
f malları
nı
n özel mülkiyet konusu
mallar olması
nda, herhangi bir değiş
iklik yapmı
şdeğildir. Bu durum,
sözü edilen yasanı
n düzenlediği bütün eski vakı
fları
n mallarıiçin
böyledir. Bu düzenlemenin yasa koyucusunun eski vakı
flarıkuranları
n
iradelerine olabildiğince saygıgösterme ilkesine dayandı
ğıve sözleşme
özgürlüğüne Anayasal temel bulunan, Anayasa’nı
n 40. maddesinin
doğrultusunda olduğu açı
ktı
r. Nitekim; Anayasa Mahkemesinin daha
önceki verilmişbir kararı
nda da, vakı
f malları
nı
n Vakı
f özel mülkiyetinde
olduğu ve 6762 sayı
lıVakı
flar Kanunu’nun bu durumda bir değişiklik
yapmadı
ğıbelirtilmişbulunmaktadı
r. Ocak 1969 günlü, 1967/47 Esas,
1969/9 K. sayı
lıAnayasa Mahkemesi Kararı
, 24.12.1969 günlü 13382 sayı
lı
Resmi Gazete, S.4)
İ
ptal konusu kuralı
n yazı
lı
şıve fı
kranı
n tümü göz önünde
tutulunca, Vakı
flar İ
daresi’ne ait mallar sözü ile, 6762 sayı
lıVakı
flar
Kanunu’nun kapsamı
na giren malları
n anlatı
ldı
ğı sonucuna
varı
lmaktadı
r. Nitekim hukuk uygulamaları
nda, Vakı
flar İ
daresi’ne ait
mal denilince, genellikle, Medeni Yasa’dan önce kurulmuşbulunan ve
hukuki durumları6762 sayı
lıVakı
flar Kanunu’nda düzenlenmişolan
mallardan söz edildiği herkesçe benimsenen bir gerçektir. Vakfa ait
malları
n vakı
f tüzel kiş
iliğinin özel mülkiyetindeki mallar olması
karşı
sı
nda, Anayasa’nı
n 38. maddesinin açı
k hükmü gereğince malı
n
gerçek karş
ı
lı
ğıpeş
in olarak ödenmedikçe bu malları
n vakı
f tüzel
kişiliğinin elinden alı
nmasıAnayasa’ya uygun görülemez. Bundan
ötürü itiraz konusu kuralı
n iptaline Anayasanı
n 147. maddesinin 1.
fı
krasıve 151. maddesi uyarı
nca karar verilmelidir. (AMKD, Sayı
:7,
S.453)
3) Anayasa Mahkemesi. T. 23.12.1976, E. 1976/32, K. 1976/56 sayı
lı
kararı
nda da vakı
f malları
nı
n devlet malı
olmadı
ğı
nı
belirtmiş
tir.
Diğer mahkeme kararları
da hep aynı
yöndedir.
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b) Yargı
tay İ
çtihatları
na Göre de Vakı
f Malları
nı
n Sahibi Devlet
Değildir. Örneğ
in:
1) Yargı
tay İ
çtihadı
Birleş
tirme Umumi Heyeti’nin 26.5.1935 tarih ve E.
1935/78, K.1935/6 sayı
lı
kararı
na göre:
“Mal-ı
vakı
f (vakı
f malları
) emsali Devletten (Devlet malı
) değ
ildir.”
2) Yine, Yargı
tay İ
çtihadıBirleş
tirme Umumi Heyeti, 06.03.1978 tarih
ve E.1978/2, K. 1978/2 sayı
lı
kararı
nda;
Vakı
flar Genel Müdürlüğü ile diğer 3533 sayı
lıKanun’un 1.
maddesinde yer alan kuruluşlar arası
nda çı
kan uyuş
mazlı
kları
n, vakı
f
malları
nı
n Devlet malıolmadı
ğı
ndan dolayı
, tahkim suretiyle değ
il, genel
mahkemelerde açı
lacak dava yolu ile çözüleceğine hükmetmiş
tir.
c) Vakı
f malları
nı
n Devlet malıolmadı
ğı
, iş
bu davaya konu olan
16.11.2000 tarih ve 4604 sayı
lı
Kanun’a kadar Yasama Organı
tarafı
ndan da
kabul edilmiş
tir. Nitekim:
1) 05.06.1935 tarih ve 2762 sayı
lıVakı
flar Kanunu’nun değiş
ik 1.
maddesi “4 birinci teş
rin 1926 tarihinden önce vücut bulmuşvakı
flardan;
A- Bu Kanundan önce zaptedilmişbulunan vakı
flar,
B- Bu Kanundan önce idaresi zaptedilmişolan vakı
flar,
C- Mütevelliliği bir makama ş
artedilmişolan vakı
flar,
D- Kanunen veya fiilen hayri bir hizmeti kalmamı
şolan vakı
flar,
E- Mütevelliği vakfedenlerin ferilerinden başkaları
na şarfedilmiş
vakı
flar,
Vakı
flar Umum Müdürlüğünce idare olunur. Bunları
n hepsine
birden (Mazbut Vakı
flar) denir.
Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerine ş
art edilmişvakı
flara (Mülhak
Vakı
flar) denir. Bunlar, mütevellileri tarafı
ndan idare olunur.
Mütevelliler, Vakı
flar Genel Müdürlüğ
ünün ve Genel Müdürlük de
idare meclisinin kontrolü altı
ndadı
r.
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Cemaatlere ve esnafa mahsus vakı
flar bunlar tarafı
ndan seçilen kiş
i
veya heyetlerce idare edilirler. İ
lgili makamlarla Vakı
flar Genel Müdürlüğü
tarafı
ndan denetlenirler.”
hükmünü taş
ı
makta olup, aynıKanunun 21 inci maddesinin ikinci
fı
krasımütevelli olmasılazı
m gelenlerden kimse sağkalmamı
şsa o
vakfı
n da mazbut vakı
flar arası
na alı
nacağı
nı
öngörmektedir.
2) 20.5.1935 günlü, 21 sayı
lıAdliye Encümeni mazbatası
nda,
Vakı
flar Genel Müdürlüğünce idare olunan mazbut vakı
flara ait
taşı
nmaz malları
n hiçbir zaman Vakı
flar Genel Müdürlüğünün
Mülkiyetinde olmayı
p, bu idarece temsil olunan tek bir tüzel kişiliğin
malları
olduğu açı
klanmı
ştı
r.
3)
11.1.1954 günlü, 6219 sayı
lıKanunun l inci maddesi
uyarı
nca Vakı
flar Genel Müdürlüğünce kurulan Türkiye Vakı
flar
BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğı
nı
n sermayesinin yüzde ellibeşi anı
lan
Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri uyarı
nca mazbut vakı
flardan
sağlanmı
ş
tı
r.
4) Diğer taraftan 6219 sayı
lıKanunla, Türkiye Vakı
flar Bankası
Türk Anonim Ortaklı
ğıadı
yla özel hukuk hükümlerine tabi olmak
üzere bir banka kurmak için Vakı
flar Umum Müdürlüğüne yetki verilmiş
ve bu yetkiye istinaden kurulan Vakı
flar Bankası
, 440 sayı
lıKanunun
görüşülmesi sı
rası
nda, karma geçici komisyon raporunda,
sermayesinin yüzde elliden fazlası Devlete ve İ
ktisadi Devlet
Teş
ekküllerine ait ortaklı
klar arası
nda gösterilmişise de, bu Bankanı
n
ortakları
ndan olan Vakı
flar Genel Müdürlüğü, katma bütçeli bir idare
olmakla beraber, diğer katma bütçeli idarelerden kaynaklarıbakı
mı
ndan
farklıgörülerek 440 sayı
lıKanunun l inci maddesinin sonuna,
Cumhuriyet Senatosu tarafı
ndan “Bu Kanun Türkiye Vakı
flar Bankası
Türk Anonim ortaklı
ğıhakkı
nda uygulanmaz.” Fı
krasıeklenmiş
, ancak
bu fı
kra Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Karma Komisyonunca
madde metninden, “Vakı
flar Bankası
nı
n sermayesinin yüzde elli beş
inin
sağlandı
ğımazbut vakı
flar Devletin mülkiyetinde olmadı
ğı
ndan Banka,
Kanunun şümulüne girmemektedir. Bu bakı
mdan, bir istisna hükmünün
konulması
na lüzum yoktur. Kaldıki, böyle bir hükmün konulması
mazbut vakı
flardan sağlanan para ve ayı
nlarla tesis edilen diğer
teş
ekküllerin bu kanuna tabi tutulmasısonucunu doğurabilecektir.”
Gerekçesi ile çı
karı
lmı
ş
tı
r.
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Görüldüğü
gibi
burada
da
mazbut
vakı
fları
n
gayrimenkullerinin Vakı
flar Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde olmadı
ğı
kanun vazı
nca açı
kça belirlenmiş
tir.
2762 sayı
lıKanunda, mazbut vakı
fları
n Genel Müdürlüğünün
mal varlı
ğı
na dahil bulunduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadı
r.
İ
dare bu malları
temsilci olarak yönetir.
2762 sayı
lıVakı
flar Kanunu’nun biraz daha yakı
ndan incelenmesi
konuyu yeterince aydı
nlatacaktı
r. Şöyle ki:
Vakı
flar Kanununun hükmi ş
ahsiyet başlı
ğı
nıtaşı
yan 6 ncı
maddesinde mülhak vakı
fları
n, Vakı
flar Umum Müdürlüğ
ünce niyabeten
İ
dare olunsalar bile ayrıayrıbirer hükmi ş
ahsiyet sayı
lacakları
, bunları
n kendi
taahhütleri ile ilzam olunacakları ve borçları
nı kendi malları
ndan
ödeyecekleri, Umum Müdürlüğün idare ve temsil ettiği vakı
fları
n da bir
kül halinde hükmi ş
ahsiyet sayı
lacağıbelirtilmiş
, 8 inci maddesinde ise
vakı
fları
n doğrudan doğruya hayrattan olan gayrimenkullerinin
rehnedilemiyeceği, bunlarda mülkiyet ve irtifak hakkıiçin iktisap müruru
zamanı
nı
n iş
lemiyeceği ve Vakı
flar Kanunun gösterdiği haller dı
şı
nda
satı
lamayacakları
, bu gayrimenkullerin vakı
flar idaresinin istemesi
üzerine vakı
flar adı
na tapuca tescil olunacaklarıbeyan edilmiştir. Aynı
Kanunun 9 uncu maddesinde de bu gayrimenkullerin, yani vakı
fları
n
doğ
rudan doğruya hayrattan olan gayrimenkullerinin Devlet malları
imtiyazı
ndan faydalanacağ
ıöngörülmüş
, nitekim ayrı
calı
k teş
kil eden
Vakı
f paralarla, vakı
fları
n akar nevinden olan gayrimenkullerinde ise hususi
mülkiyet hükümlerinin cereyan edeceği hükme bağ
lanmı
ş
tı
r.
Yukarı
da belirtilen hükümlerden açı
kça anlaş
ı
lacağı üzere,
Vakı
flar
Umum Müdürlüğ
ünce idare olunan mazbut vakı
flara ait
gayrimenkuller, hiçbir zaman Vakı
flar Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde
olmayı
p, bu idarece temsil olunan tek bir hükmi ş
ahsiyetin malları
dı
r.
Bunları
n bir kül halinde, tek bir hükmi ş
ahsiyet sayı
lmaları
; tek bir idare
tarafı
ndan idare ve temsil edilmeleri nedeniyle, masraf, gelir ve borç
noktası
ndan bir bütün teşkil etmelerinin sonucudur. Nitekim bu husus
20.5.1935 günlü ve 21 sayı
lı Adliye Encümeni Mazbatası
nda
açı
klanmı
ş
tı
r. Öte yandan Kanunun 8 inci maddesinde, vakı
fları
n doğrudan
doğruya hayrattan olan gayrimenkullerinin, vakı
flar idaresinin istemesi
üzerine vakı
flarıadı
na tapuca tescil olunacaklarıbelirtilmekte bunları
n
(hayrattan olan vakı
f malları
n) dahi Devlet malıolmadı
ğı açı
kça
gösterilmiş ancak bu gayrimenkullerin Devlet malıimtiyazı
ndan
faydalanacakları
9 uncu maddede öngörülmüş
tür.
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Vakı
flar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakı
fları
n hükmi ş
ahsiyetleri
birbirinden tamamen ayrı
dı
r. Çünkü mazbut vakı
flar, tüzel kiş
iliğini
Vakı
flar Kanununun 6’ncımaddesinin ikinci fı
krası
ndan; Vakı
flar Genel
Müdürlüğ
ü ise, 6760 sayı
lıKuruluşKanununun l inci maddesinde yer alan
“Vakı
flar Genel Müdürlüğü Baş
bakanlı
ğa bağlıve tüzel kişiliği haiz olup
mülhak bütçe ile idare olunur.” yolundaki hükümden almaktadı
r.
Kı
saca, vakı
f malları
nı
n bu arada Vakı
flar Bankası
’nı
n sahibi Devlet
değildir, hiçbir zaman da olmamı
ş
tı
r. Bu sebepledir ki Devlet’in, kendisine ait
olmayan Vakı
flar Bankası
’nısatı
ş
a çı
karmasıhukuka uygun düş
mez. Zira
medeni ülkelerin benimsediği evrensel hukuk kuralları
na göre;
“Hiç kimse, kendi hakkı
ndan fazlası
nı
devredemez, satamaz”.
Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı
nda da belirtildiği gibi; “Devlet,
maliki olduğu mallarısatı
m, bağı
ş
lama gibi yollarla yasalara dayanarak
elden çı
karabilirse de kendi mülkiyetinde olmayan mallar üzerinde bu
biçimde salt bir yetkiye
sahip değildir.”(T.30.01.1969, E.1967/47,
K.1969/9, AMKD, Sayı
: 7, s. 225).
Bu sebepledir ki; “Devletin, baş
kası
nı
n ... malı
na el atabilmesi, ancak
kamulaş
tı
rma yolu ile ve o malı
n gerçek karş
ı
lı
ğı
nı ödeyerek
olabileceğinden ...; bunun dı
şı
nda bir davranı
şla Devletin kamu yararı
düş
üncesi ile dahi olsa, baş
kası
nı
n ... malı
nı
gerçek değerinden az değerli
kimi yurttaş
lara vermesi Anayasa ‘ya uygun ... bir durum sayı
lamaz. Bu
nedenlerle Anayasa’ya aykı
rıbulunan itiraz konusu hükmün, iptali
gereklidir.”(Any. Mah., T.30.01.1969, E.1967/47, K.1969/9, AMKD, s.7, s.
228).
Buraya kadar yapı
lan açı
klamalardan da gayet açı
k ve net olarak
anlaşı
lacağıgibi Devlet, 4604 sayı
lıKanunla Vakı
flar Bankası
nısatı
ş
a
çı
karmaktadı
r. Halbuki Vakı
flar Bankası
’nı
n sahibi Devlet değildir. Demek
oluyor ki Devlet, üstün gücüne dayanarak, baş
kası
nı
n mülkiyetinde
bulunan dev bir Banka’yısatmak istiyor.
Devlet’in bu tutumu, Anayasa’nı
n himayesi altı
nda olan “mülkiyet
hakkı
”nı
n (m.35) açı
kça ihlali anlamı
na gelir.
Ayrı
ca vakı
f malları
, tarihi süreç içerisinde bir takı
m sözleş
melerle Vakı
f
Kurumu’nun idaresine, dolayı
sı
yla Devlet’in yönetimine bı
rakı
lmı
ş
tı
r. Şimdi ise
Devlet, 4604 sayı
lıKanun ile, yine üstün gücüne dayanarak, Anayasa’nı
n
teminatı
altı
nda olan “sözleş
me hürriyeti”ni (m.48) ihlal etmektedir.
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Böylece Devlet, bizzat kendisi tarafı
ndan konulmuşkurallara dahi
uymamak suretiyle, Anayasa’nı
n 2. maddesinde ifadesini bulan “Hukuk
Devleti” ilkesini de ihlal etmektedir.
Bilindiği ve Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı
nda vurgulandı
ğı
gibi;
“Anayasa’nı
n 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiş
tir. Hukuk Devleti,
eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan hakları
na saygı
lı
, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni
kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykı
rı durum ve
tutumlardan kaçı
nan, hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayan,
yasaları
n üstünde yasa koyucunun da uymasıgereken temel hukuk
ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinde olan Devlettir.” (AYMK,
T.13/7/1999, K.1999/30, E. 1999/24).
C) Vakı
flar Bankası
’nı
n satı
lması
, Bankanı
n KuruluşAmacı
na
Aykı
rı
dı
r:
Vakı
flar Bankası
1954 yı
lı
nda ş
u gerekçelerle kurulmuş
tur:
“Ası
rlar boyunca cemiyet hayatı
mı
zda büyük hizmetler ifa eden
vakı
fları
mı
z yurdumuzun her tarafı
na serpilmişabide ve camilerimizin
tamiri ve bakı
mıile çeşitli sosyal yardı
m iş
leri başta olmak üzere bugün
de vareste kalı
namayacak vazife ve hizmetlerini kendi varlı
ğı
ndan temin
ettiği gelirle ifa etmektedir.
Evvelce sahip bulunduğu zengin kaynaklardan muhtelif
sebeplerle mahrum kalmı
şolan bu tarihi müessesenin halen başlı
ca
varidatıelindeki çeş
itli gayrimenkullerin icar bedelleri ve hası
latıile taviz,
akar ve toprak satı
şbedelleri ve nukudu mevkufeden meydana gelen
nakit mevcudunun tenmiyesi [nemalandı
rı
lması
] neticesinde elde edilen
paradan ibarettir.
Faiz hadlerinin inmesinden sonra ş
imdiye kadar elde edilen
hası
latı
n bundan böyle temini mümkün olmayacağıgibi, daha verimli
ve istifadeli bir faaliyet tarzıtakibine bugünkü teş
ekkülün kuruluşve
bünyesi de müsait bulunmadı
ğı
ndan bürokratik devlet dairesi hüviyeti
dı
şı
nda kalı
narak iktisadi icaplara uyulmak suretiyle eldeki varlı
ktan azami
istifadeyi temin için anonim ortaklı
k ş
eklinde bir VAKIFLAR BANKASI
kurulmasıuygun görülmüşve bu maksatla ilişik kanun tasarı
sıtanzim
olunmuş
tur.
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Teklif yüksek tasviplerine mazhar olduğu takdirde mühim bir
sermaye ile kurulacak bu banka mazbut ve mülhak vakı
fları
n nakit
varlı
ğı
nıçeş
itli bankacı
lı
k faaliyeti içinde en verimli bir ş
ekilde temniyeyi
temin edeceği gibi, halkı
mı
zı
n Vakı
flar Müessesesine karş
ıbeslediği
itimat ve inanı
ş
tan da faydalanı
larak genişmikyasta toplanacağı
umulan
mevduatı
n iş
letilmesi suretiyle de ayrı
ca büyük menfaat sağlanacaktı
r.
Böyle bir müessesenin ş
iddetle hissedilen kredi ihtiyacı
nı
n
karş
ı
lanmasıbakı
mı
ndan da hayı
rlıhizmetler ifa ederek Memlekete bu
sahada büyük faydalar temin edeceği ş
üphesizdir.
Diğer taraftan Vakı
flar sahip bulunduğu çeş
itli gayrimenkullerle
işletmelerin lüzum görülenlerin idaresinin de Bankaya tevdii suretiyle
bunları
n ticari ve iktisadi icaplara uygun olarak en rantabl bir ş
ekilde
idaresi mümkün olacak ve bu suretle kurulacak banka, ayniyle intifa
edilen hayrat nevinden binlerce gayrimenkulün bakı
m ve idamesi, çeşitli
hayı
r hizmetlerinin ifasıve mülhak vakı
fları
n nezaret ve murakabesi gibi
idari hizmetleri ifa edecek olan Vakı
flar Genel Müdürlüğü’nün
finansman müessesesi vazifesini de görecektir.”
Hemen fark edileceği gibi (dava konusu 16.11.2000 tarih ve) 4604
sayı
lıKanun’un amacı
ile Vakı
flar Bankası
’nı
n satı
lması
arası
nda bir paralellik
yoktur, aksine, bir çatı
ş
ma vardı
r. Çünkü bugün, Vakı
flar Bankası
, 329
ş
ubesi, 24 Özel İ
şlem Merkezi, 104 ödeme bürosu, çeş
itli sektörlerde
faaliyet gösteren 40 iş
tiraki, muazzam bir teknolojik altyapı
sı
, dünyada
kullanı
lan tüm ileri teknolojileri barı
ndı
ran alternatif dağı
tı
m kanalları
,
sağlam bünyesi ve bizatihi “Vakı
fbank” adı
yla bir “marka” olan en önemli
bankaları
mı
zdan biridir.
Kamuoyu, daha önce içi boş
altı
lan bir çok bankamı
z gibi ş
imdi de
Vakı
fbank’ı
n içinin boş
altı
lı
p çökertileceğ
i endiş
esini taş
ı
maktadı
r.
Bilindiği gibi bu tür endiş
e ve beklentilerin ekonomik faaliyetler
üzerinde büyük etkileri vardı
r.
D) 4604 sayı
lıKanun’un tamamıAnayasa Mahkemesi tarafı
ndan
(17.10.2000 tarih ve E. 2000/52, K.2000/29 sayı
lıkararla) iptal edilen
(Resmi Gazete: 31.10.2000), 606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname’nin
maddelerinden oluş
maktadı
r. (R.G. 26.7.2000)
Bu bakı
mdan, 4604 sayı
lıKanun, Anayasa’nı
n 153. maddesinin
son fı
krası
na aykı
rı
dı
r.
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Ayrı
ca 4604 sayı
lıKanun, kanun yapma tekniğine aykı
rıolarak
ihdas edilmiş
; “Konusuz” bir kanundur. Şöyle ki:
606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname, 11.01.1954 tarih ve
6219 sayı
lıVakı
flar Bankası
’nı
n bazımaddelerini değiş
tirmiş veya
yürürlükten kaldı
rmı
ş
tı
.
Anayasa Mahkemesi’nin 606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararnameyi
iptal etmesi üzerine, 6219 sayı
lıKanun’un 606 sayı
lıKHK ile değiş
tirilen
veya yürürlükten kaldı
rı
lan hükümleri yeniden avdet etmez. Halbuki 4604
sayı
lıKanun, 6219 sayı
lıKanun’un 606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname
ile değ
iştirilen veya yürürlükten kaldı
rı
lan hükümlerinin avdet ettiği
faraziyesine dayanı
larak çı
karı
lmı
ş
tı
r.
Yani 4604 sayı
lıKanun’un kabul edildiğ
i tarihte, 6219 sayı
lıKanun’un
“namevcut” olan (yürürlükte bulunmayan) hükümlerini düzenlemiş(mülga
kı
lmı
şveya değiş
tirmiş)tir.
Bu durumda 4604 sayı
lı Kanun “yok” hükmündedir. Bizzat
Baş
bakanlı
k tarafı
ndan hazı
rlanmı
şbulunan Mer’i Kanunlar Külliyatı
’nı
n
incelenmesi dahi, 4604 sayı
lıKanun’un “değiş
tirdiği veya mülga kı
ldı
ğ
ı
”
hükümlerin, 606 sayı
lıKHK ile 26.7.2000 tarihinde ortadan kaldı
rı
lmı
ş
olduğunu gayet açı
k ve kesin bir ş
ekilde ortaya koyacaktı
r.
Mesela 4604 sayı
lıKanun’un 3. maddesi 6219 sayı
lıKanun’un
hem 6. maddesini değiş
tirmiş
, hem de aynı(6219) sayı
lı
) Kanun’un 7.
maddesini ve 14. maddesinin birinci fı
krasıile ikinci fı
krası
nı
n ikinci
cümlesini yürürlükten kaldı
rmı
ş
tı
r.
Halbuki 4604 sayı
lıKanun’un kabul edildiği tarihte, ortada mesela
ne6219sayı
lı
Kanun’un 7. maddesi ne de 14. maddesinin birinci fı
krasıile
ikinci fı
krası
nı
n ikinci cümlesi vardı
.
II. HERBİ
R MADDENİ
Nİ
PTAL SEBEPLERİ
4604 sayı
lıKanun’un, bir bütün olarak birçok yönden Anayasa’ya
aykı
rıolması
na, hatta “yok hükmünde” bulunması
na ilaveten ayrı
ca yürürlük ve
yürütme maddeleri dı
ş
ı
ndaki her bir maddesi de Anayasa’ya aykı
rı
dı
r. Çünkü:
4604 sayı
lı
Kanun;
- 1, 2., 3., 4. ve 5. maddeleri “yok hükmünde”,

387

- 6. madde ile 6219 sayı
lı
Kanuna eklenen “Ek madde l” ve “Ek madde 2”
ile “Geçici madde l” ve “Geçici madde 2” Anayasa’ya aykı
rı
dı
r.
Anı
lan maddelerin “yok hükmünde” sayı
lmasıveya “iptal edilmesi”
halinde, 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri
Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesi uyarı
nca “yürürlük” ve “yürütme”
maddelerinin de iptali gerekir. Şöyle ki:
1) 4604 sayı
lı
Kanun’un 1. maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Durumu:
4604 sayı
lıKanun’un 1. maddesi “yok hükmünde”dir. Çünkü anı
lan 1.
madde, 6219 sayı
lıKanun’un 4. maddesini değiş
tirmektedir. Halbuki
6219 sayı
lıKanun’un 4. maddesini değiş
tirmek mümkün değildir. Zira
anı
lan (4.) maddenin içi daha önceden boş
altı
lmı
ş
: Önce değiş
tirilmiş
sonra da değiş
tiren hüküm iptal edilmiş
tir.
Değiş
tiren hükmün iptal edilmesi üzerine değiş
tirilen madde geri
dönmeyeceğine göre 4601 sayı
lı Kanun’un 1. maddesi ile
değiştirilebilecek bir madde, somut olayı
mı
zda 6219 sayı
lıKanun’un 4.
maddesi “yok” demektir.
“Yok”u değiş
tiren l. madde de “yok hükmünde”dir.
2) 4604 sayı
lı
Kanun’un 2. Maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Durumu:
4604 sayı
lıKanun’un 2. maddesi de aynıgerekçelerle (1.
maddenin yokluğunu gerektiren sebeplerden dolayı
) “yok hükmünde”dir.
3) 3. maddenin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Durumu:
4604 sayı
lı
Kanun’un 3. maddesiyle “6219 sayı
lı
Kanun”un 6. maddesi
“Hisse senetleri (A), (B) ve (C) grupları
na ayrı
lmı
şolup, nama yazı
lı
dı
r.”
ş
eklinde değiş
tirilmişve aynıKanun’un “7. maddesi ve 14. maddesinin
birinci fı
krasıile ikinci fı
krası
nı
n ikinci cümlesi yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.”
Dava konusu 3. madde de hukuken “yok hükmünde”dir. Çünkü:
a) Söz konusu maddenin yayı
nlandı
ğıtarihte 6219 sayı
lıKanun’un
içinde yürürlükte olan herhangi bir “6. madde” yoktu. Zira anı
lan (6.) madde
606 sayı
lı
KHK (m.6) ile değ
iş
tirilmiş
, 606 sayı
lı
KHK ise Anayasa Mahkemesi
tarafı
ndan (17.10.2000 tarih ve E.2000/52, K.2000/29 sayı
lıkararla) iptal
edilerek ortadan kaldı
rı
lmı
ş
tı
.
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b) Dava konusu (3.) maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, 6219 sayı
lı
Kanun’un 7. maddesi ve 14. maddesinin birinci fı
krasıile ikinci fı
krası
nı
n
ikinci cümlesi de yürürlükte değildi.
Daha açı
k bir ifade ile 4604 sayı
lıKanun’un yürürlüğe girdiği
tarihte (22.11.2000’de) mülga kı
lı
nmak istenilen hükümlerin hukuki durumu
aynen ş
öyle idi:
“Madde 7- (Değiş
ik:6/7/2000-KHK-606/3 md.)”
“Madde 14- (Birinci fı
kra Mülga: 6/7/2000 -KHK- 606/6 md.)”
Eğer, dava konusu 3. madde “yok hükmünde” bulunmasaydı
dahi yine de iptali gerekirdi. Çünkü anı
lan madde Anayasa’nı
n,
- 2. maddesinde ifadesini bulan Hukuk Devleti ilkesine, 35.
maddesindeki “mülkiyet hakkı
”na ve 48. maddesindeki “sözleş
me hürriyeti”ne
aykı
rı
düş
erdi.
Çünkü 6219 sayı
lıKanun’un 4604 sayı
lıKanun’un 3. maddesi ile
değ
iş
ik 6. maddesi “Hisse senetleri (A), (B) ve (C) grupları
na ayrı
lmı
şolup
nama yazı
lı
dı
r.” hükmünü içerecekti. Halbuki Vakı
f kurumunun yapı
sı
ndan
dolayı(A) ve (B) grubu hisse senetlerinin nama yazı
lıolmasımümkün
değ
ildi. Zira (A) grubu hisse senetlerinin sahibi “Vakı
flar Umum Müdürlüğü”,
(B) grubu hisse senetlerinin sahibi ise “mülhak vakı
flar” idi, yani tüzel kiş
ilerdi.
Malik durumundaki bu tüzel kiş
ilerin mülkiyet haklarıile “sözleş
me
hürriyetleri”ni ihlal etmeden (A) ve (B) grubu hisse senetlerinin piyasada
satı
larak nama yazı
lıhale getirilmesi mümkün değ
ildi.
Gerçek veya tüzel kiş
ilerin mülkiyet hakları
ile sözleş
me hürriyetlerini ihlal
eden bir kanun hükmü ise Anayasa’nı
n 2., 35. ve 48. maddelerine uygun
düş
emezdi.
4) 4604 sayı
lı
Kanun’un 4. maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Durumu:
4604 sayı
lıKanun’un 4. maddesiyle, 6219 sayı
lıKanun’un 15.
maddesinin birinci fı
krası
değiş
tirilmiş
tir.
Halbuki 4604 sayı
lıKanun’un kabul edildiği tarihte 6219 sayı
lı
Kanun’un 15. maddesinin birinci fı
krasıyürürlükte değildir. Çünkü söz
konusu fı
kra, daha önce 606 sayı
lıKHK’nin 4. maddesiyle değ
iş
tirilmiş
, 606
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sayı
lıKHK de Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan (T. 17.10.2000, E.2000/52,
K.2000/29 sayı
lı
kararla) iptal edilmiş
tir.
Baş
ka bir ifadeyle 4604 sayı
lıKanun’un 4. maddesinin kabul edildiği
tarihte 6219 sayı
lıKanun’un 15. maddesinin birinci fı
krasıyoktu.
“Yok”u değ
iş
tirmek isteyen 4. madde “yok hükmünde”dir.
5) 4604 sayı
lı
Kanun’un 5. maddesinin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Durumu:
4604 sayı
lıKanun’un 5. maddesi, 6219 sayı
lıKanun’un 16.
maddesini, başlı
ğıile birlikte değ
iş
tirmiş
tir.
İ
ş
bu (5.) madde de “yokluk” ile maluldür. Yoklukla malûl olmasaydıdahi,
bilhassa “Genel Müdür Baş
bakan tarafı
ndan atanı
r.” hükmü sebebiyle,
“sözleş
me hürriyetine müdahale ettiği için, yine Anayasa’ya aykı
rıdüş
erdi.
Çünkü bir özel bankanı
n genel müdürünün doğrudan doğruya, bizzat
Baş
bakan tarafı
ndan atanması
o bankanı
n “özel” sı
fatı
ile bağ
daş
amazdı
.
Nitekim bu sebepledir ki Devlet, 2547 sayı
lıYükseköğretim
Kanunu’na göre özel üniversitelere Hazine’den yardı
m yaptı
ğıhalde (Ek
m. 18., Ek m.7), onları
n yönetimini; rektör, dekan ve bölüm baş
kanı
atamaları
nı
hiçbir ş
ekilde kendisi yapmamaktadı
r.
Gerçekten, Devlet’ten büyük ölçüde maddi yardı
m alan üniversitelerde
rektör, dekan ve ... bölüm baş
kanıatamaları
nı“mütevelli heyetleri”
yapmaktadı
r.(2547 sayı
lıKanun, m. 13/1. f, son cümle ve Ek m. 5).
Aksine bir davranı
ştüzel kiş
iliğe sahip bir özel kurumun, somut
olayı
mı
zda olduğu gibi bir “özel bankanı
n” genel müdürünün hele hele
sonradan kanun değ
iş
tirmek suretiyle bizzat Baş
bakan tarafı
ndan atanması
“tüzel kiş
ilik” “özellik” ve “özerklik” ile bağ
daş
amaz: “Hukuk Devleti” ilkesine ters
düş
er.
6) 6. Maddenin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Durumu:
4604 sayı
lı
Kanun’un 6. maddesiyle, 6219 sayı
lı
Kanun’a iki “ek madde”
eklenmiş
tir.
a) Ek 1. maddeye göre: “Hisse senetlerinin satı
ş
ı
nda 2886 sayı
lı
Devlet İ
hale Kanunu ve 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu
hükümleri uygulanmaz.”
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Devlet, bu (ek 1.) maddeye dayanarak, kendisinin olmayan
(Vakı
flar Genel Müdürlüğü’ne ve Mülhak Vakı
flara ait olan) hisse
senetlerini ihalesiz ve denetimsiz bir ş
ekilde istediği zaman, dilediği
kimselere satabilecektir.
Böyle bir uygulama Hukuk Devleti ilkesine uygun düş
meyeceğ
i gibi
Anayasa’nı
n 35. maddesinin korumasıaltı
nda bulunan “mülkiyet hakkı
”nı
Devletin ihlal etmesi anlamı
na gelir.
b) Ek 2. maddeye göre:
“Vakı
flar Genel Müdürlüğüne ait (B) grubu hisseler halka arz
suretiyle satı
labilir. Bu hisselerin satı
ş
ıyapı
lmadan (A) grubu hisselerin
satı
şı
na karar alı
namaz. (A) grubu hisselerin satı
ş
ı
na ve bu satı
şla ilgili
usul ve esaslarıbelirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
Ek 2. madde de Anayasa’nı
n 2. maddesine (Hukuk Devleti ilkesine) ve
35. maddesine açı
kça aykı
rı
dı
r.
Çünkü:
a) Ek 2. maddenin ilk cümlesine göre;
“Vakı
flar Genel Müdürlüğüne ait (B) grubu hisse senetleri halka
arz suretiyle satı
labilir.”
Hemen belirtelim ki 11.01.1954 tarih ve 6219 sayı
lı“Türkiye Vakı
flar
BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğ
ıKanunu”nun 6. maddesine göre, (B) grubu
hisse senetleri, Vakı
flar Genel Müdürlüğü’ne değil, “mülhak vakı
flara” aittir.
Bilindiği gibi 05.06.1935 tarih ve 2762 sayı
lıKanun’un 1.
maddesinin üçüncü fı
krası
na göre:
“Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerine vakfedilmiş vakı
flara
(Mülhak Vakı
flar) denir. Bunlar, mütevellileri tarafı
ndan idare olunur.”
2762 sayı
lıKanun’un 4. fı
krası
na göre Vakı
flar Genel Müdürlüğü’nün
mütevelliler (dolayı
sı
yla mülhak vakı
flar) üzerinde sadece denetim yetkisi vardı
r.
Halbuki 4604 sayı
lıKanun’un Ek 2. maddesinin ilk cümlesinden
anlaş
ı
ldı
ğı
na göre mülhak vakı
flara ait olan (B) grubu hisse senetleri iş
bu
dava konusu (4604 sayı
lı
) Kanun ile Vakı
flar Genel Müdürlüğ
ü’nün
mülkiyetine geçirilmektedir.
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Bilindiği gibi “mülkiyet hakkı
” mutlak haklardandı
r. Anayasa’mı
z da, bu
mutlak hakkı
, 35. maddesi ile “temel haklar” arası
nda sayarak teminat altı
na
almı
ş
tı
r. Anayasa’nı
n teminatı
altı
nda bulunan bir hakkı
n, mülkiyet hakkı
nı
n,
- Malikin veya onun vekilinin rı
zası
olmadan,
- Ortada bir mahkeme (veya hukuka uygun bir kamulaş
tı
rma)
kararıbulunmadan, sı
rf Devletin üstün gücüne dayanarak baş
kası
na
nakledilmesi, hiç ş
üphesiz, Anayasa’nı
n;
- Mülkiyet hakkı
nı
güvence altı
na alan 35. maddesine,
- Sözleş
me hürriyetini düzenleyen 48. maddesine ve
- 2. maddesinde ifadesini bulan “Hukuk Devleti” ilkesine, aykı
rı
düş
er.
Sonra (B) grubu hisse senetlerini, Kanun’dan anlaş
ı
ldı
ğı
na göre,
halka arz suretiyle satacak olanlar, bu senetlerin malikleri değil, baş
kaları
dı
r.
Böyle bir satı
ş
ı
n Anayasa’ya uygun düş
tüğü söylenemez.
Öte yandan ek 2. maddenin son cümlesi ile:
“(A) grubu hisselerin satı
ş
ı
na ve bu satı
ş
la ilgili usul ve esasları
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili” kı
lı
nmı
ş
tı
r.
Devlet, bütünüyle özel hukuk hükümlerine tabi gerçek veya tüzel
kiş
ilerin mülkiyetinde, yönetim ve denetiminde bulunan hisse senetlerinin
satı
ş
ı
nı
, bu satı
ş
la ilgili usul ve esasları
, kamu yararı
nıgöz önünde
bulundurarak kanunla düzenleyebilir. Buna karş
ı
lı
k bir Hukuk Devleti, söz
konusu hisse senetlerini satmaya, bu satı
ş
la ilgili usul ve esasları
belirlemeye Bakanlar Kurulu’nu yetkili kı
lamaz. Çünkü böyle bir
yetkilendirme “yetki gasbı
” anlamı
na gelir ve Anayasa’ya (m.2, 35 ve 48’e)
aykı
rı
düş
er.
7) Geçici 1. Maddenin Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Durumu:
4604 sayı
lıKanun’un Geçici 1. madde (tı
pkıgeçici 2. maddesi gibi)
hukuk tekniğine aykı
rıolarak ihdas edilmişbir “korsan” maddedir. Çünkü
4604 sayı
lıKanun, isminden de anlaş
ı
lacağıgibi, 6219 sayı
lıVakı
flar
BankasıKanunu’nda değiş
iklik yapan bir kanundur, yani 4604 sayı
lı
Kanun’un yaptı
ğı bütün düzenlemelerin 6219 sayı
lı Kanun’a
aktarı
lmasıgerekir. Halbuki 4604 sayı
lıKanun’da, geçici 1. (ve 2.)
maddenin 6219 sayı
lıKanun’a eklendiğ
ine dair bir hüküm yoktur.
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Böyle bir madde ihdası
, hukukun yerleş
ik kuralları
na, bu arada
Anayasa’nı
n 2. maddesine, “Hukuk Devleti” ilkesine uygun düş
mez.
Çok daha önemlisi, geçici l. maddeye göre;
4604 sayı
lıKanun’un yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Genel
Müdür, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren dört yı
l süreyle yeniden
atanmı
şsayı
lacak, olması
dı
r.
Geçici 1. madde, 4604 sayı
lıKanun’un diğer hükümleriyle birlikte,
bir bütün olarak incelendiği zaman görülür ve anlaşı
lı
r ki, Devlet bu
Kanun ile, tamamen özel hukuk hükümlerine tabi olan bir “özel
banka”ya, ortada hiçbir haklıgerekçe yokken, el koymuş
tur. Bu el
koymanı
n, hiçbir ş
ekilde haklıolduğu, hukukun temel ilkelerine ve
Anayasa’ya uygun düş
tüğü söylenemez.
8) Geçici 2. Maddenin Durumu:
Geçici 2. madde de tı
pkıgeçici l. madde gibi “korsan” bir maddedir.
Hukuk «tekniğine aykı
rıolarak ihdas edilmiş
tir. Önceki maddelerin iptali
halinde anlamsı
z kalacak bir maddedir.
2949 sayı
lıKanun’un 29. maddesi uyarı
nca Geçici 2. maddenin
de iptali gerekir.
9) 7. ve 8. Maddelerin Durumu:
Yürürlük ve yürütme maddeleri olan bu (7. ve 8.) maddelerin de 2949
sayı
lı
Kanun’un 29. maddesi uyarı
nca iptal edilmeleri gerekir.
III.YÜRÜRLÜĞÜNDURDURULMASI SEBEPLERİ
4604 sayı
lıKanun’un yürürlüğünün durdurulması
nıgerektiren
baş
lı
ca sebepleri, maddeler halinde ş
uş
ekilde sı
ralamak mümkündür:
1. Her şeyden önce 4604 sayı
lıKanun’un bazımaddeleri
“konusuz” olup “yok hükmünde”dir. Örneğin; 1, 2., 3., 4. ve 5. maddelerin
durumu böyledir: Bu beşmadde “yok hükmünde”dir.
Çünkü bu maddenin değ
iş
tirdiğ
i veya yürürlükten kaldı
rdı
ğıhükümler,
daha önce 606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile değiş
tirilmişveya
yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
. 606 sayı
lıKHK de Anayasa Mahkemesi kararı
yla
ortadan kaldı
rı
lmı
ş
tı
r. Yani 4604 sayı
lıKanun’un ilk beşmaddesi, 6219 sayı
lı
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Kanun’un yürürlükte bulunmayan hükümlerine gönderme yapmı
ş
tı
r. Bu yüzden ilk
beşmadde “konusuz”dur: “Yok hükmünde”dir.
2. Kanun’un “yok hükmünde olmayan” diğer maddeleri ise Anayasa’nı
n
2., 35. ve 48/1. Maddelerine açı
kça aykı
rı
dı
r.
3. 4604 sayı
lıKanun hakkı
nda yürürlüğün durdurulmasıkararı
verilmediği takdirde “Demokratik Hukuk Devleti” bakı
mı
ndan telafisi
imkansı
z birçok sakı
ncaları
n ortaya çı
kacağı
, örneğin bir Kamu İ
ktisadi
Teş
ebbüsü olmayan, bütünüyle özel hukuk hükümlerine tabi bir “özel
banka”nı
n “özelleş
tirme” bahanesiyle çökertilebileceğ
i gayet açı
ktı
r.
4. Eğer 4604 sayı
lıKanun hakkı
nda yürürlüğ
ün durdurulmasıkararı
verilmeyip de bilahare iptal kararı
verilecek olursa bu iptal kararı
büyük ölçüde -belki
de bütünüyle-etkisiz kalacaktı
r.
5. Yürürlüğ
ün durdurulmasıkararıverildiği zaman Türkiye’nin ekonomik,
sosyal ve hukuki sisteminde bir boş
luk meydana gelmeyecektir. Nitekim 606 sayı
lı
KHK iptal edildiğ
i zaman böyle bir boş
luk meydana gelmemiş
tir. Bir boşluk
meydana gelmediği içindir ki Anayasa Mahkemesi, 606 sayı
lıKHK’yi iptal
edince, yeni bir düzenleme için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne herhangi bir
süre tanı
mamı
ş
tı
r.”
SONUÇ : Anayasa’ya açı
kça aykı
rıolan ve uygulanması
halinde “Demokratik Hukuk Devleti” bakı
mı
ndan telafisi imkansı
z birçok
zararlar meydana getireceği kesin bulunan 16.11.2000 tarih ve 4604
sayı
lı“Türkiye Vakı
flar BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğıKanununda
Değiş
iklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un tamamıhakkı
nda acilen yürürlüğün
durdurulması
ve iptal kararı
verilmesini arz ederim. 10.01.2001”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralları
İ
ptali istenen 16.11.2000 günlü, 4604 sayı
lıYasa ş
öyledir:
“MADDE 1.- 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayı
lıTürkiye Vakı
flar
BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğıKanununun 4 üncü maddesi baş
lı
ğıile
birlikte aş
ağı
daki ş
ekilde değiş
tirilmiştir.
Süre
Madde 4.- Banka süresiz olarak faaliyette bulunur.
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MADDE 2.- 6219 sayı
lı
Kanunun 5 inci maddesi aş
ağı
daki ş
ekilde
değ
iş
tirilmiş
tir.
Madde 5.- Bankanı
n sermayesinin miktarıile her payı
n itibari
kı
ymeti Banka ana sözleşmesinde belirtilir.
MADDE 3.- 6219 sayı
lıKanunun 6 ncımaddesi aş
ağı
daki
şekilde değiş
tirilmiş, 7 nci maddesi ve 14 üncü maddesinin birinci
fı
krası
ile ikinci fı
krası
nı
n ikinci cümlesi yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
tı
r.
Madde 6.- Hisse senetleri (A), (B) ve (C) grupları
na ayrı
lmı
şolup,
nama yazı
lı
dı
r.
MADDE 4.- 6219 sayı
lıKanunun değiş
ik 15 inci maddesinin
birinci fı
krasıaş
ağı
daki ş
ekilde değiştirilmiş
tir.
Bankanı
n İ
dare Meclisi; dördü (A), biri (B), üçü (C) grubu hisse
senedi sahiplerini temsil etmek üzere sekiz üyeden oluşur.
MADDE 5.- 6219 sayı
lıKanunun 16 ncı
maddesi baş
lı
ğıile birlikte
aş
ağı
daki ş
ekilde değiş
tirilmiş
tir.
Genel Müdür
Madde 16.- Bankanı
n işleri Genel Müdür tarafı
ndan tedvir olunur.
Genel Müdür Başbakan tarafı
ndan atanı
r.
Banka Genel Müdürlüğüne atanacakları
n hukuk, iktisat, iş
letme,
maliye, bankacı
lı
k, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla
ilgili mühendislik alanları
nda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş
olmasıve bankacı
lı
k veya işletmecilik alanı
nda en az on yı
llı
k mesleki
deneyime sahip olması
zorunludur.
Genel Müdürün görev süresi dört yı
ldı
r. Süresi biten Genel Müdür
yeniden atanabilir.
Genel Müdürün süresi dolmadan herhangi bir ş
ekilde görevine son
verilemez. Ancak bu Kanun ve 4389 sayı
lıBankalar Kanunu hükümleri
gereğince, atanmasıiçin gerekli ş
artlarıkaybettiği tespit edilen veya
görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayıhakkı
nda verilen
mahkûmiyet kararıkesinleş
en Genel Müdürün görevi sona erer.

395

MADDE 6.eklenmiştir.

6219 sayı
lıKanuna aşağı
daki ek maddeler

EK MADDE 1.- Hisse senetlerinin satı
ş
ı
nda 2886 sayı
lıDevlet
İ
hale Kanunu ve 1050 sayı
lıMuhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri
uygulanmaz.
EK MADDE 2.- Vakı
flar Genel Müdürlüğüne ait (B) grubu hisseler
halka arz suretiyle satı
labilir. Bu hisselerin satı
ş
ıyapı
lmadan (A) grubu
hisselerin satı
ş
ı
na karar alı
namaz. (A) grubu hisselerin satı
ş
ı
na ve bu
satı
şla ilgili usul ve esaslarıbelirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
GEÇİ
CİMADDE 1.- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevde
olan Genel Müdür, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren dört yı
l süreyle
yeniden atanmı
şsayı
lı
r.
GEÇİ
CİMADDE 2.- 6219 sayı
lıKanunun 3 üncü maddesi, 14
üncü maddesinin üçüncü fı
krası
, 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü
fı
kra hükümleri ile, bu Kanun ile değiş
ik 16 ncımaddesinin birinci,
üçüncü ve dördüncü fı
kraları
Vakı
flar Genel Müdürlüğünün hisseleri %50
oranı
nı
n altı
na düş
ünceye kadar geçerli olmaya devam eder.
MADDE 7. - Bu Kanun yayı
mıtarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal isteminde dayanı
lan Anayasa kurallarışunlardı
r:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
2- “MADDE 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.”
3- “MADDE 48.- Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
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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.”
4- “MADDE 153.- Anayasa Mahkemesinin kararlarıkesindir.
İ
ptal kararlarıgerekçesi yazı
lmadan açı
klanamaz.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamı
nıveya bir hükmünü iptal ederken, kanun
koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm
tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi İ
çtüzüğü ya da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî
Gazetede yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lıgeçemez.
İ
ptal kararı
nı
n yürürlüğe giriş
inin ertelendiği durumlarda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, iptal kararı
nı
n ortaya çı
kardı
ğıhukukî boş
luğu
dolduracak kanun tasarıveya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
İ
ptal kararlarıgeriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen
yayı
mlanı
r ve yasama, yürütme ve yargı organları
nı
, idare
makamları
nı
, gerçek ve tüzelkiş
ileri bağlar.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can
ILICAK, Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ve Mustafa Yaşar
AYGÜN’ün katı
lı
mları
yla 24.1.2001 günü yapı
lan ilk inceleme
toplantı
sı
nda, “Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n
incelenmesine, yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki raporun
hazı
rlanması
ndan sonra ele alı
nması
na” oybirliğiyle karar verilmiş
tir.
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IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralları
yla, dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp
düşünüldü:
A- Dava Konusu Kuralları
n Anlam ve Kapsamı
Dava konusu Yasa’nı
n gerekçesinde, 6219 sayı
lıTürkiye
Vakı
flar BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğıKanunu’na dayanı
larak
kurulan Vakı
flar Bankası
’nı
n özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, bu
bakı
mdan ticari anlamda tam olarak özel banka koş
ulları
nda çalı
ş
mak
ve rekabet etmek zorunda bulunduğu; ancak, Banka sermayesinin %
55’inin (A) grubu hissedarıolarak mazbut vakı
flar adı
na Vakı
flar
Genel Müdürlüğü’ne, % 20’sinin de (B) grubu hissedarımülhak
vakı
flara ait olduğu, (A) grubu hisse senetlerinin satı
lamayacağı
, (B)
grubu hisse senetleri ise ancak Vakı
flar Genel Müdürlüğü’nün izni ile
aynıgruba dahil hissedarlar arası
nda alı
nı
p satı
labileceği, Banka
sermayesinin % 75’ini oluş
turan hisse senetlerinin serbest piyasada
alı
nı
p satı
lamadı
ğıve gerçek değeri üzerinden değerlendirilemediği,
bu nedenle, söz konusu hisselerin satı
şı
nıyasaklayan hüküm ortadan
kaldı
rı
ldı
ğıtakdirde, alı
mıve satı
mıserbest hale gelen hisse
senetlerinin serbest piyasa ş
artları
nda gerçek değerine ulaş
ması
nı
n
sağlanması suretiyle sermayenin tabana yaygı
nlaştı
rı
lacağı
, bu
çerçevede yapı
lacak sermaye artı
ş
larıile Banka’nı
n mali bünyesinin
güçleneceği, hissedarları
n da elde ettikleri nakdi, çeş
itli yatı
rı
m
araçlarıile değerlendirmek suretiyle en yüksek geliri elde etmek
olanağı
na kavuş
acaklarıbelirtilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda, 6219 sayı
lıYasa’da değişiklik yapmak
üzere çı
karı
lan ve dayandı
ğıYetki Yasası
’nı
n iptali nedeniyle yasal ve
anayasal dayanaktan yoksun kaldı
ğıiçin Anayasa Mahkemesi’nin
17.10.2000 günlü, E.2000/52, K.2000/29 sayı
lıkararı
yla iptal edilen
606 sayı
lıKHK ile değiştirilen hükümler, dava konusu 4604 sayı
lı
Yasa ile yeniden düzenlenmiştir.
Yasa’nı
n 3. maddesiyle, 6219 sayı
lıYasa’nı
n Banka hisse
senetlerini (A), (B) ve (C) grupları
na ayı
ran, sermayenin % 55’ini
oluş
turan (A) grubunu mazbut vakı
fları
n yasal temsilcisi olarak
Vakı
flar Genel Müdürlüğü’ne, % 20’sini oluş
turan (B) grubunu mülhak
vakı
flara, % 25’ini oluş
turan (C) grubunu diğer gerçek ve tüzel kişilere
tahsis eden, aynı zamanda da (A) grubu hisselerin sat ı
şı
nı
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yasaklayan, (B) grubu hisselerin satı
ş
ı
nıkı
sı
tlayan
6. maddesi
değiş
tirilerek, hisse senetleri (A), (B) ve (C) grupları
na ayrı
lmı
şve
nama yazı
lıolduklarıbelirtilmiş
tir. Böylece hem Banka ile mazbut ve
mülhak vakı
flar arası
ndaki yasa ile getirilen sermaye bağlantı
sı
koparı
lmı
ş, hem de (A) ve (B) grubu hisseler üzerindeki satı
şyasağı
ve kı
sı
tlaması kaldı
rı
larak hisse senetlerinin serbestçe alı
nı
p
satı
lması
na olanak sağlanmı
ştı
r. Bu değişikliğin uygulanabilmesi ve
Banka’nı
n özerk bir yapı
ya kavuşturulabilmesi için de, 6219 sayı
lı
yasa’nı
n, (A) grubu hisse senetlerinin bedellerinin, mazbut vakı
flara
ait vakfedilmişparalardan ve taviz bedellerinden ayrı
lacak miktarlarla,
gerektiğinde akar ve toprak satı
şbedelleri mevcudundan, (B) grubu
hisse senetlerinin de mülhak vakı
fları
n aynınevi paralarıile sarf
mahalli olmayan gelir fazlaları
ndan ayrı
lacak paralardan ödeneceğine
ilişkin 7. maddesi de yürürlükten kaldı
rı
lmı
ş
, Banka Genel
Müdürü’nün atanması
, süresi, görevleri, görevden alı
nmasıgibi
hususlar yeniden düzenlenmiş, Banka’nı
n verimliliğini etkilediği
düşünülen kurallar değiş
tirilmiş
tir.
Yapı
lan incelemeden, Banka’nı
n kurulduğu 1954 yı
lı
ndan bu
yana, sermayesinde sürekli artı
şolduğu, mülhak vakı
fları
n rüçhan
hakları
nıkullanmamalarınedeniyle (B) grubu hisselerin % 19,75’nin
bedelleri mazbut vakı
fları
n kaynakları
ndan karş
ı
lanmak suretiyle
Vakı
flar Genel Müdürlüğü tarafı
ndan satı
n alı
ndı
ğı
, her biri ayrı
tüzelkişiliğe sahip mülhak vakı
fları
n elinde % 0,25 hisse kaldı
ğı
,
mazbut vakı
flara ait hisse senetleri bedellerinin, 6760 sayı
lıYasa’ya
3651 sayı
lıYasa ile eklenen ek 2. madde gereğince kurulan ve bu
vakı
fları
n nakit varlı
kları
nı
n toplandı
ğı Özel Fon Hesabı
ndan
karşı
landı
ğı
, 2762 sayı
lıVakı
flar Kanunu’na göre bir kül halinde
tüzelkişilik sayı
lan, mütevellileri bulunmayan ve Vakı
flar Genel
Müdürlüğü tarafı
ndan temsil ve idare olunan mazbut vakı
fları
n,
Banka’dan almalarıgereken temettüden daha fazla parayıBanka
sermaye iş
tirakinde kullanmak zorunda kaldı
kları
, 4604 sayı
lıYasa ile
yapı
lan değişiklikle, nama yazı
lıolan bu hisse senetlerinin satı
şı
nı
n
ve bu satı
ş
tan elde edilecek gelirin yine bu Fon’da toplanarak daha iyi
değerlendirilmesi
ve
vakı
f
iradesine
uygun
alanlarda
kullanı
labilmesinin amaçlandı
ğıanlaşı
lmaktadı
r.
Yasa’nı
n 6. maddesiyle 6219 sayı
lıYasa’ya eklenen ek madde
1’de hisse senetlerinin satı
şı
nda 2886 sayı
lıDevlet İ
hale Kanunu ve
1050
sayı
lı Muhasebe-i
Umumiye
Kanunu
hükümlerinin
uygulanmı
yacağı
, ek madde 2’de de (B) grubu hisselerin halka arz
suretiyle satı
labileceği, bu hisselerin satı
şıyapı
lmadan (A) grubu
hisselerin satı
şı
na karar alı
namayacağı
, (A) grubu hisselerin satı
şı
na
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ve bu satı
şla ilgili usul ve esaslarıbelirlemeye Bakanlar Kurulu’nun
yetkili olduğu belirtilmiş; söz konusu ek madde 2, 4604 sayı
lıYasa’nı
n
iptali için dava açı
lması
ndan sonra, 20.6.2001 günlü, 4684 sayı
lı
Yasa’nı
n 3. maddesiyle değiş
tirilmiş
tir.
B- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
Dava dilekçesinde, 4604 sayı
lıYasa’nı
n tüm maddelerinin
Anayasa’nı
n 153. maddesine, 3. maddesinin ve 6. maddesiyle, 6219
sayı
lıYasa’ya eklenen ek 1. ve 2. maddelerin, Anayasa’nı
n 2., 35. ve
48. maddelerine, aynıYasa’nı
n 16. maddesini değiştiren 5. maddesi
ile geçici 1. maddesinin Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rıolduğu ileri
sürülerek iptalleri istenmiştir.
1- Anayasa’nı
n 153. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde, 11.1.1954 günlü, 6219 sayı
lıYasa’nı
n bazı
maddelerinde değiş
iklik yapan 4604 sayı
lıYasa’nı
n tamamı
nı
n,
Anayasa Mahkemesi tarafı
ndan 17.10.2000 günlü, E.2000/52,
K.2000/29 sayı
lıkararla iptal edilen 606 sayı
lıKHK’nin maddelerinden
oluş
tuğu, 606 sayı
lıKHK’nin 6219 sayı
lıYasa’nı
n bazımaddelerini
değiş
tirdiği ya da yürürlükten kaldı
rdı
ğı
, söz konusu KHK’nin Anayasa
Mahkemesi tarafı
ndan iptal edilmesiyle bu hükümlerin de ortadan
kalktı
ğıve bu hükümlere yeniden avdet edilemeyeceği, 4604 sayı
lı
Yasa’nı
n kabul edildiği tarihte bu Yasa ile getirilen hükümlerin mülga
olduğu, bu durumda 4604 sayı
lıYasa’nı
n yok hükmünde olduğu, bu
nedenlerle de 4604 sayı
lıYasa’nı
n Anayasa’nı
n 153. maddesinin son
fı
krası
na aykı
rıolduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir.
Anayasa’nı
n 153. maddesinin son fı
krası
nda,
Anayasa
Mahkemesi kararları
nı
n kesin olduğu, yasama, yürütme ve yargı
organlarıile yönetim makamları
nı
, gerçek ve tüzelkişileri bağladı
ğı
belirtilmiştir. Bu kural gereğince, yasama organıyapacağıyeni
düzenlemelerde daha önce aynıkonuda verilen Anayasa Mahkemesi
kararları
nıgöz önünde bulundurmak, bu kararlarıetkisiz kı
lacak
biçimde yeni yasa çı
karmamak ve Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal
edilen kurallarıtekrar yasalaştı
rmamak yükümlülüğündedir. Baş
ta
yasama organıolmak üzere tüm organlar kararları
n yalnı
z sonuçları
ile değil, bir bütünlük içinde gerekçeleri ile de bağlı
dı
r. Kararlar
gerekçeleriyle, yasama işlemlerini değerlendirme ölçütlerini içerirler
ve yasama etkinliklerini yönlendirme iş
levi de görürler. Yasama
organı
, yasa çı
karı
rken iptal edilen yasalara ilişkin kararları
n sonuçları
ile birlikte gerekçelerini de göz önünde bulundurmak ve sözcükler ayrı
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da olsa aynıdoğrultu, içerik ya da nitelikte yeni yasa çı
karmamak
zorundadı
r.
Dava konusu Yasa’nı
n yürürlüğe girmesinden önce, 6.7.2000
günlü, 606 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile 6219 sayı
lı
Yasa’da değişiklikler yapı
lmı
ş
; söz konusu KHK, açı
lan iptal davası
üzerine, dayandı
ğı4588 sayı
lıYetki YasasıAnayasa Mahkemesi’nin
5.10.2000 günlü, E.2000/45, K.2000/27 sayı
lı kararı ile iptal
edildiğinden ve böylece yasal ve anayasal dayanaktan yoksun
kaldı
ğı
ndan, Anayasa Mahkemesi’nin 17.10.2000 günlü, E.2000/52,
K.2000/29 sayı
lıkararı
yla iptal edilmiştir. İ
ptal kararı
nı
n 31.10.2000
günlü Resmi Gazete’de yayı
mlanması
ndan sonra, 606 sayı
lıKHK ile
aynıiçerik ve nitelikte olan 16.11.2000 günlü 4604 sayı
lıYasa
çı
karı
lmı
ştı
r.
Bir yasa kuralı
nı
n Anayasa’nı
n 153. maddesi yönünden
Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğı
nı
n ileri sürülebilmesi için, aynıiçerik ve nitelikte
olduğu iddia edilen kuralları
n özünün Anayasa’ya uygunluk yönünden
incelenmesi ve Anayasa’nı
n belirli hükümlerine aykı
rıbulunarak iptal
edilmiş olmasıgerekir. 606 sayı
lıKHK, maddeleri itibariyle ayrıayrı
Anayasa’ya uygunluk denetimine tabi tutulmamı
ş
, yasal ve anayasal
dayanaktan yoksun kaldı
ğı için iptal edilmiş
tir.
Bu nedenle,
Anayasa’ya aykı
rıbulunarak iptal edilen kurallar doğal olarak dava
konusu Yasa ile yeniden düzenlenmiş
tir.
Bu durumda, Anayasa’ya aykı
rıkurallar içerdiği için değil, yasal
ve anayasal dayanaktan yoksun kaldı
ğıiçin Anayasa Mahkemesi
tarafı
ndan iptal edilen KHK yerine, yasakoyucu tarafı
ndan yeniden
aynıiçerik ve nitelikte kurallar getirilmesi Anayasa’nı
n
153.
maddesine aykı
rı
lı
k oluşturmaz. Bu yöndeki iptal isteminin reddi
gerekir.
2- Anayasa’nı
n 2., 35. ve 48. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
Dava dilekçesinde, 4604 sayı
lıYasa ile Devletin, hiçbir zaman
kendisinin olmayan, sermayesi mazbut ve mülhak vakı
flar ile diğer
gerçek ve tüzelkişilere ait, tamamı
yla özel hukuk hükümlerine tabi
özel bir banka olan Vakı
flar Bankası
’nı
, egemenlik gücüne dayanarak
satmayıöngördüğü, bu satı
şta, kendi malları
nı
n satı
ş
ıiçin uyguladı
ğı
kurallarıuygulamadı
ğı
, vakı
flara ait hisselerin satı
şıve bu satı
şı
n usul
ve esasları
nı
n Bakanlar Kurulu tarafı
ndan belirlenmesi suretiyle
mülkiyet hakkı
na müdahale edildiği, 2762 sayı
lıYasa’nı
n eski vakı
fları
düzenlerken vakı
f kurumunun hukuki durumunda değiş
iklik
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yapmadı
ğı
, bu nedenle bu vakı
flara ait malları
n mülkiyetinin Devlete
değil, vakı
f tüzelkiş
iliklerine ait olduğu, Vakı
flar Bankası
’nı
n
satı
lması
nı
n kuruluşamacı
na da aykı
rıbulunduğu, özel bir bankanı
n
genel müdürünün doğrudan doğruya Baş
bakan tarafı
ndan atanması
ve 4604 sayı
lıYasa’nı
n yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Genel
Müdürün, Yasa’nı
n yürürlük tarihinden itibaren dört yı
l süreyle
yeniden atanmı
şsayı
lacağı
na iliş
kin düzenlemenin bankanı
n özel
sı
fatıile, tüzelkişilik ve özerklikle bağdaşmayacağı
, bu nedenlerle de
4604 sayı
lıYasa’nı
n, 6219 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesini yeniden
düzenleyen, 7. maddesi ile 14. maddesinin birinci fı
krasıve ikinci
fı
krası
nı
n ikinci tümcesini yürürlükten kaldı
ran 3. maddesinin ve 6219
sayı
lıYasa’ya aynıYasa ile eklenen ek 1. ve 2. maddelerin
Anayasa’nı
n 2., 35. ve 48. maddelerine, 6219 sayı
lıYasa’nı
n 16.
maddesini yeniden düzenleyen 5. maddesi ile geçici 1. maddesinin
ise Anayasa’nı
n 2. maddesine aykı
rıolduğu ileri sürülerek iptali
istenmiştir.
Anayasa’nı
n 2. maddesinde belirtilen “hukuk devleti” insan
hakları
na saygı
lı
, bu haklarıkoruyan, toplum yaş
amı
nda adalete ve
eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve bu düzeni sürdürmekle
kendini yükümlü sayan, bütün davranı
şları
nda Anayasa’ya ve hukuk
kuralları
na uyan, işlem ve eylemleri yargıdenetimine bağlıolan
devlettir.
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
rıolamayacağıhükme bağlanmı
ştı
r.
Mülkiyet hakkıkiş
iye, baş
kası
nı
n hakkı
na zarar vermemek ve
yasaları
n koyduğu sı
nı
rlamalara uymak koş
uluyla, sahibi olduğu ş
eyi
dilediği gibi kullanma, ürünlerden yararlanma ve tasarruf olanağıverir.
Özel mülkiyet için Anayasa’nı
n 35. maddesiyle getirilen koruma,
devletin, diğer tüzelkişilerin, vakı
flarda dahil mülkiyet haklar ıiçin de
geçerli olduğundan, özel mülkiyet konusundaki özenin kamu
mülkiyeti konusunda da öncelikle düşünüleceği kuşkusuzdur. Bu
nedenle, vakı
flardaki mülkiyetin sona erdirilmesine iliş
kin esasları
n
yasayla düzenlenmesi, Anayasa’nı
n 35. maddesinin getirdiği bir
zorunluluktur.
Kökü islam hukukuna dayanan ve temelinde vakfedenlerin
iradesi bulunan vakı
flar, özel hukuk kurumu olmaları
na karş
ı
n,
402

Medeni Kanun kapsamı
ndaki vakı
flardan farklıolarak, tarihten gelen
özellikleri, kuruluşirade ve amaçlarıile vakı
f senetlerindeki koşullar
gereği korunmalarıve sürekliliklerinin sağlanmalarıiçin özel hukuk
yanı
nda kamu hukukunun da kapsamıiçinde nitelendirilmişlerdir.
Toplumun ortak varlı
ğıhaline gelen bu vakı
flar, ayrıbir yasa ile
düzenlenmiş, yönetimleri ve kontrolleri Devlete bı
rakı
lmı
ş
tı
r. Ancak bu
düzenleme yapı
lı
rken, söz konusu vakı
fları
n vakfiyelerinden
kaynaklanan varlı
kları
nı
n, statülerinin ve amaçları
nı
n özel hukuk
hükümlerine göre korunması
na önem verilmiş
, kamu düzeni ve
vakfiyeye uygun korumanı
n ve sürekliliğin sağlanmasıiçin kamunun
temsil ve yönetimi sağlanmı
ş, böylece, özel alanı
n kamu düzeni ve
yararıiçin kamu tarafı
ndan korunmasıve yönetilmesi amacı
yla
kendine özgü bir müessese oluş
turulmuş
tur.
6219 sayı
lıTürkiye Vakı
flar BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğı
Kanunu’nun gerekçesinde de belirtildiği gibi, Cumhuriyet öncesinden
gelen, toplum yararıiçin kurulan ve mütevellileri bulunmayan vakı
flara
ait
varlı
kları
n
verimli
kullanı
lması
,
değerlendirilmesi
ve
nemalandı
rı
lmasıamacı
yla özel bir banka kurulması
nda kamu
düzeni ve kamu yararıamaçlanmı
ştı
r.
Mazbut ve mülhak vakı
fları
n nakit varlı
kları
nı
n bankacı
lı
k
faaliyeti içinde en verimli şekilde korunup değerlendirilmesi ve
nemalandı
rı
lmasıamacı
yla 1954 yı
lı
nda 99 yı
llı
ğı
na kurulan Vakı
flar
Bankası
’nı
n sermaye yapı
sı
nda da vakı
f varlı
kları
nı
n mülkiyetinin
korunması
na önem verilmiş
; Devlet dairesi dı
ş
ı
nda ekonomik
gereklere uygun ve özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket
statüsünde bir banka kurulurken, anonim ş
irketlerin en önemli
özelliklerinden biri olan hisselerin üçüncü kiş
ilere satı
şıve devri kamu
düzeni ve yararıamacı
yla sı
nı
rlandı
rı
lmı
ş
tı
r. Vakfedilen malları
n ve
bunlardan sağlanan gelirlerin vakfı
n kuruluş amaçları dı
şı
nda
kullanı
lmaması vakı
f iradesinin en önemli unsuru olup, bunun
istisnası artı
k vakı
f malları
nı
n vakı
f amacı
na uygun olarak
kullanı
lamaz duruma gelmesidir. Bu tür “zorunlu” durumlarda, elde
edilen paraları
n değerlendirilerek yine
vakı
flara harcanması
koş
uluyla, vakı
f varlı
kları
nı
n satı
şısöz konusu olabilecektir. Zorunlu
durumlara ilişkin satı
ş
lar ile satı
ştan elde edilen paraları
n
nemalandı
rmasıve değerlendirilmesi 2762 sayı
lıVakı
flar Kanunu’nun
ilgili maddelerinde düzenlemiştir.
Vakı
flar Bankası
’nı
n sermayesinin (A) ve (B) grubu hisselerinin
mazbut ve mülhak vakı
flara tahsisinin ve bu vakı
fları
n varlı
kları
ndan
karşı
lanan hisseler üzerindeki satı
ş yasağı ve kı
sı
tlaması
nı
n
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kaldı
rı
lması
nı
n temel amacı
, dava konusu Yasa’nı
n gerekçesinde de
belirtildiği gibi, Banka sermayesinin % 75’ini teşkil eden hisse
senetlerinin satı
ş
ı
nıyasaklayan ve kı
sı
tlayan hükmün ortadan
kaldı
rı
larak, alı
mıve satı
mıserbest hale gelen hisse senetlerinin
gerçek değerlerine ulaş
ı
lması
nısağlamak suretiyle daha genişhalk
kitlelerinin Bankaya hissedar olmaları
nı
n amaçlandı
ğı
, bu çerçevede
yapı
lacak sermaye artı
şlarıile Bankanı
n mali bünyesinin daha da
güçlendirilmesi, vakı
fları
n da elde ettikleri nakdi, çeş
itli yatı
rı
m araçları
ile değerlendirmek sureti ile en yüksek geliri elde etmek imkanı
na
kavuşturulması
dı
r. Banka’nı
n ekonominin koşulları
na uygun olarak
faaliyetini sürdürebilmesi için sürekli sermaye artı
şı
nda bulunması
nı
n
ve bu bağlamda ortaklarıolan mazbut ve mülhak vakı
flara dağı
tması
gereken temettülerden daha fazla bir kaynağı
n sermaye artı
şı
nda
kullanı
lması
nı
n, Banka’yısektör içinde etkin çalı
şmadan ve vakı
f
varlı
kları
nı
n değerlendirilmesi
amacı
ndan uzaklaş
tı
rarak, vakı
f
varlı
kları
nıvakı
f iradesine uygun olarak verimli bir şekilde kullanamaz
duruma getirdiği bu nedenle, yasa ile hisseye bağlanan ve üzerinde
hiç bir hukuki iş
lem yapı
lamayan, sağladı
klarıfaydaya göre kalmaları
gerekli görülmeyen vakı
fları
n özel mülkiyetindeki nakit varlı
kları
n,
Vakı
flar Yasası ve vakı
f senetlerine uygun olarak yeniden
değerlendirebilmeleri ve verimli bir ş
ekilde kullanı
labilmeleri için
Banka’nı
n kuruluşunda bedelleri vakı
f varlı
kları
ndan karşı
lanan hisse
senetlerine kamu düzeni ve yararıamacı
yla bu vakı
fları
n özel
mülkiyetinde bulunan varlı
kları
n özüne dokunulmadan ve vakı
f
iradesine aykı
rıhareket edilmeden 6219 sayı
lıYasa ile getirilen satı
ş
yasağı
nı
n dava konusu Yasa ile kaldı
rı
ldı
ğıanlaşı
lmaktadı
r.
Öte yandan, Vakı
flar Bankası
’nı
n, tarihi vakı
flarla ilgili olarak
yasa ile kendisine verilen görevleri ve sermaye yapı
sıiçinde bu
vakı
fları
n varlı
kları
ndan karş
ı
lanan hisselerinin ağı
rlı
ğıgöz önünde
bulundurulduğunda, Banka Genel Müdürü’nün, kamu düzeni ve
yararı amacı
yla vakı
flara ait hisselerin oranı % 50’nin altı
na
düşünceye kadar Baş
bakan tarafı
ndan atanmasıve görevde olan
Genel Müdür’ün Yasa’nı
n yürürlük tarihinden itibaren dört yı
l süreyle
yeniden atanmı
ş sayı
lması
nda hukuk devleti ilkesine ve hizmet
gereklerine bu bağlamda aykı
rı
lı
k bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, mazbut ve mülhak vakı
fları
n özel
mülkiyetinde bulunan varlı
klarla karş
ı
lanan Vakı
flar Bankası
hisselerine yasa ile getirilen satı
ş yasağı
nı
n yine bir yasa ile
kaldı
rı
lmasıve Banka’nı
n sermaye ve idari yapı
ları
nda düzenlemeler
yapı
lmasıAnayasa’nı
n 2. ve 35. maddelerine aykı
rıdeğildir.
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Anayasa’nı
n 48. maddesinde, “Herkes, dilediği alanda çalı
şma
ve sözleş
me hürriyetlerine sahiptir. Özel teş
ebbüsler 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.” denilmektedir. Bu kurala göre
devlete verilen görev, özel teşebbüslerin ulusal ekonominin
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun çalı
ş
maları
nısağlayacak
ekonomik ve sosyal politikalarıuygulamaktı
r.
Yasakoyucunun, devletin bu amacıgerçekleştirmesi 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 yetkili olduğu açı
ktı
r.
Dava konusu Yasa’nı
n 6. maddesiyle 6219 sayı
lıYasa’ya
eklenen (A) ve (B) grubu hisselerin satı
ş esas ve usullerinin
düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki veren ek 2.
madde, dava açı
ldı
ktan sonra yürürlüğe giren 26.6.2001 günlü, 4684
sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan
istem hakkı
nda karar verilmesine yer olmadı
ğısonucuna varı
lmı
ştı
r.
Açı
klanan nedenlerle, dava konusu 4604 sayı
lıYasa’nı
n 6.
maddesiyle 6219 sayı
lıYasa’ya eklenen ek madde 2 dı
şı
ndaki dava
konusu kuralları
n Anayasa’nı
n 2., 35. ve 48. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
na
ilişkin iptal isteminin reddi gerekir.
V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
16.11.2000 günlü, 4604 sayı
lı“Türkiye Vakı
flar BankasıTürk
Anonim Ortaklı
ğıKanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un,
yürürlüğünün durdurulmasıisteminin reddine 5.12.2001 gününde
oybirliğiyle karar verilmiştir.
VI- SONUÇ
16.11.2000 günlü, 4604 sayı
lı“Türkiye Vakı
flar BankasıTürk
Anonim Ortaklı
ğıKanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair Kanun”un:
A- 1. maddesiyle 6219 sayı
lıTürkiye Vakı
flar BankasıTürk
Anonim Ortaklı
ğı Kanunu’nun baş
lı
ğıile birlikte değiş
tirilen 4.
maddesinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE,
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B- 2. maddesiyle değiştirilen 6219 sayı
lı Kanun’un 5.
maddesinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE,
C- 1- 3. maddesiyle değiş
tirilen 6219 sayı
lıKanun’un 6.
maddesinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE,
2- 3. maddesiyle 6219 sayı
lıKanun’un 7. maddesi ve 14.
maddesinin birinci fı
krası ile ikinci fı
krası
nı
n ikinci cümlesinin
yürürlükten kaldı
rı
lması
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
D- 4. maddesiyle değiştirilen 6219 sayı
lıKanun’un değiş
ik 15.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
E- 5. maddesiyle 6219 sayı
lıKanun’un başlı
ğıile birlikte
değiş
tirilen 16. maddesinin Anayasa’ya ayk ı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
F- 6. maddesiyle 6219 sayı
lıKanun’a eklenen;
1- Ek 1. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
2- Ek 2. maddesi, 20.6.2001 günlü, 4684 sayı
lıKanun’un 3.
maddesiyle değiştirildiğinden KONUSU KALMAYAN İ
STEM
HAKKINDA KARAR VERİ
LMESİ
NE YER OLMADIĞINA,
G- Geçici 1. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
H- Geçici 2. maddesinin Anayasa’ya aykı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
I- 7. maddesinin Anayasa’ya ayk ı
rıolmadı
ğı
na ve iptal isteminin
REDDİ
NE,
J- 8. maddesinin Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE,
5.12.2001 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/387
: 2001/357
: 6.12.2001

İ
PTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Doğru Yol) Partisi
TBMM Grubu Adı
na Grup Baş
kanıTansu Çİ
LLER
İ
PTAL DAVASININ KONUSU : 15.11.2000 günlü, 4603 sayı
lı
“Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
, Türkiye Halk BankasıAnonim
Şirketi ve Türkiye Emlak BankasıAnonim Şirketi Hakkı
nda Kanun”a,
4684 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin
Anayasa’nı
n 2., 10. ve 129. maddelerine, 11.1.1954 günlü, 6219
sayı
lıTürkiye Vak ı
flar BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğıKanunu’na
4604 sayı
lıYasa ile eklenen ve daha sonra 4684 sayı
lıYasa’nı
n 3.
maddesiyle değiş
tirilen ek 2. maddenin ise Anayasa’nı
n 2., 35., 47.
ve 48. maddelerine aykı
rıolduklarısavı
yla iptalleri ve 6219 sayı
lı
Yasa’nı
n ek 2. maddesinin yürürlüğünün durdurulması
na karar
verilmesi istemidir.
İ
İ
PTAL
VE
YÜRÜRLÜĞÜN
İ
STEMLERİ
Nİ
N GEREKÇESİ

DURDURULMASI

Dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“4684 sayı
lıYasanı
n 3 üncü maddesi, Anayasanı
n 47, 35, 48, 2
inci maddelerine aykı
rı
dı
r.
Madde, Vakı
flar Genel Müdürlüğüne ait olan Vakı
fbank “A/B” grubu
hisselerinin satı
şve bu iş
lemin usûl ve esasları
nıbelirleme yetkisini
Bakanlar Kuruluna vermektedir.
Anayasanı
n 47/III hükmü ş
öyledir: “Devletin, kamu iktisadi
teş
ebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkiş
ilerinin mülkiyetinde bulunan
işletme ve varlı
kları
n özelleş
tirilmesine iliş
kin esas ve usuller kanunla
gösterilir.”
Vakı
flar Genel Müdürlüğüne ait hisse senetleri, kuş
ku yokki bir
“mülkiyet varlı
ğı
”dı
r. Bunları
n satı
mıise, bir özelleştirmedir. Satı
ş
yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesinde anayasaya bir aykı
rı
lı
k
yoktur. Ancak satı
ş
ı
n esas ve usûlleri, değerlendirme prensipleri,
piyasaya arz durumları
, dı
şpiyasa talepleri, aleniyeti ve yarı
şmayı
sağlayacak yapı
lar, birer yasa sorunudur. Bunları
, hukukun ve diğer
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objektif gereklerin terkibinde yasama organıbelirleyecektir. Madde usûl
ve esaslarıbelirlemeyi, Bakanlar Kuruluna bı
rakarak Anayasayıaş
mı
ş
tı
r.
Öte yandan nihai tahlilde Vakı
flar Bankası
nı
n, temelde vakfı
n
oluş
turduğu ve süreklilik niteliğini taş
ı
yan özel hukuk tüzel kiş
isi olduğu,
bu anlamda (A/B gruplarıdahil) hisselerin mülkiyet hakkıkapsamı
nda
bulunduğu düşünülebilir. Bu bakı
şaçı
sı
yla 3 üncü madde hükmü,
Anayasanı
n mülkiyet hakkı (Any.Mad.35), girişim özgürlüğü
(Any.Mad.48) ve hukuk devleti (Any.Mad.2) ilkelerine aykı
rı
dı
r.
Telafisi imkansı
z durumları
n ortaya çı
kması
nıönlemek için yürürlüğün
durdurulması
gerekir.
Talep - Sonuç
l-Yasanı
n 3 üncü maddesinin belirtilen ve Yüksek Mahkemece
belirlenen nedenlerle iptaline,
2- İ
çtihattaki şartlarıtaşı
masısebebiyle 3 üncü maddesinin
yürürlüğünün durdurulması
na,
karar verilmesi hususu arz ve talep olunur.”
II- YASA METİ
NLERİ
A- İ
ptali İ
stenen Yasa Kuralı
Türkiye Vakı
flar BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğıKanunu’nun
4684 sayı
lıYasa ile değişik Ek Madde 2 ş
öyledir:
“EK MADDE 2.- Bankanı
n (A) grubu hisseleri ile (B) grubundan
Vakı
flar Genel Müdürlüğüne ait olanları
n satı
şı
na ve bu satı
ş
la ilgili
usul ve esaslarıbelirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralları
İ
ptal isteminde dayanı
lan Anayasa kurallarışöyledir:
1- “MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
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2- “MADDE 35.- Herkes, mülkiyet ve miras hakları
na sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararıamacı
yla , kanunla sı
nı
rlanabilir.
Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lmasıtoplum yararı
na aykı
rıolamaz.”
3“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.
Devletin, kamu iktisadî teş
ebbüslerinin ve diğer kamu
tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan iş
letme ve varlı
kları
n
özelleş
tirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir.
Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkiş
ileri
tarafı
ndan yürütülen yatı
rı
m ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk
sözleş
meleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptı
rı
labileceği veya
devredilebileceği kanunla belirlenir”
4- “MADDE 48.- Herkes, dilediği alanda çalı
şma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teş
ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlı
lı
k içinde
çalı
şması
nısağlayacak tedbirleri alı
r.”
III- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçı
n ACARGÜN,
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ,
Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n
katı
lı
mları
yla 12.9.2001 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda,
“Dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan iş
in esası
nı
n incelenmesine,
yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki raporun hazı
rlanması
ndan
sonra ele alı
nması
na” oybirliğiyle karar verilmiştir.
IV- ESASIN İ
NCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, iptali istenen
yasa kuralları
yla, dayanı
lan Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve
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diğer yasama belgeleri okunup incelendikten ve 4603 sayı
lıYasa’ya
4684 sayı
lıYasayla eklenen geçici 5. madde ile 6219 sayı
lıYasa’nı
n
4684 sayı
lıYasayla değiştirilen ek 2. maddesinin iptali istemine iliş
kin
davanı
n farklıyasalarıiçermesi nedeniyle 4603 sayı
lıYasa’ya 4684
sayı
lıYasayla eklenen geçici 5. madde hakkı
ndaki iptal isteminin bu
davadan ayrı
lması
na ayrı bir esasa kaydedilmesine 6.12.2001
gününde oybirliğiyle karar verilerek gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Dava dilekçesinde, Vakı
flar Bankası
’nı
n Vakı
flar Genel
Müdürlüğü’ne ait (A) ve (B) grubu hisselerinin satı
ş
ı
nı
n özelleştirme
olduğu, satı
şyetkisinin Bakanlar Kurulu’na verilmesinde Anayasa’ya
aykı
rı
lı
k bulunmadı
ğı
; ancak, satı
şusul ve esasları
nı
n yasama organı
tarafı
ndan düzenlenmesi gerektiği, öte yandan özel hukuk tüzelkişisi
konumundaki Vakı
flar Bankası
’na ait vakı
f hisselerinin de mülkiyet
hakkıkapsamı
nda bulunduğu, bu nedenlerle, ek madde 2’nin
Anayasa’nı
n
2., 35., 47. ve 48. maddelerine aykı
rı
lı
ğı ileri
sürülmüştür.
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
çta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu,
35. maddesinde de, herkesin mülkiyet ve miras hakları
na sahip
bulunduğu ve bu hakları
n, ancak kamu yararıamacı
yla, kanunla
sı
nı
rlanabileceği belirtilmiş
tir.
Hukuk devleti, temel hak ve özgürlükleri koruyucu, adaletli bir
hukuk düzeni kurup sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, bütün
etkinliklerinde hukuka ve Anayasa’ya uyan, iş
lem ve eylemleri
bağı
msı
z yargıdenetimine bağlıolan devlettir. Mülkiyet hakkıkiş
iye,
başkası
nı
n hakkı
na zarar vermemek ve yasaları
n koyduğu
sı
nı
rlamalara uymak koş
uluyla, sahibi olduğu ş
ey üzerinde dilediği
biçimde kullanma, ürünlerden yararlanma ve tasarruf olanağıverir.
Toplum yararı
na aykı
rıolmamak kaydı
yla mâlik, sahibi olduğu ş
eyi
dilediği biçimde kullanı
r.
Dava konusu kuralla, Vakı
flar Bankası
’nı
n, bedelleri mazbut
vakı
fları
n varlı
kları
ndan karş
ı
lanan, (A) ve (B) grubu hisselerinin
satı
ş
ı
na ve bu satı
şla ilgili esas ve usulleri belirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkili kı
lı
nmı
ştı
r. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bu
yetkilendirmenin amacı
; bir kül halinde tüzelkişiliğe sahip olup
mütevellileri bulunmayan ve kamu düzeni ve yararıiçin Vakı
flar Genel
Müdürlüğü tarafı
ndan temsil ve idare olunan mazbut vakı
flara ait
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Banka hisselerinin satı
şı
na ilişkin usul ve esasları
n Bakanlar
Kurulu’nca belirlenmesi suretiyle, piyasaları
n durumuna göre satı
ş
koş
ulları
nı
n saptanarak bu hisselerin en değerli olduğu anda ve en
uygun yöntemle satı
şı
nı
n gerçekleştirilmesidir.
Kamu yararıamacı
yla satı
şla ilgili usul ve esaslarıbelirlemede
ve Vakı
flar Bankası
’nı
n sermaye ve idarî yapı
sı
nda olumlu hedeflere
yönelinmesinde, Bakanlar Kurulu’nun yasal olarak yetkili kı
lı
nması
nda
mülkiyet hakkıihlâlinden ve dolayı
sı
yla Anayasa’nı
n 35. maddesine
aykı
rı
lı
ktan söz edilemez.
Bu nedenle, dava konusu kural, Anayasa’nı
n 2. ve
maddelerine aykı
rıdeğildir. İ
ptal isteminin reddi gerekir.

35.

Bu görüş
lere Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Ali HÜNER ile
Ahmet AKYALÇIN katı
lmamı
şlardı
r.
Fulya KANTARCIOĞLU ek gerekçeyle katı
lmı
ştı
r.
Dava konusu kuralı
n Anayasa’nı
n devletleştirme ve
özelleş
tirmeyi düzenleyen 47. ve çalı
ş
ma ve sözleşme hürriyetini
düzenleyen 48. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.
V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
11.1.1954 günlü, 6219 sayı
lıTürkiye Vakı
flar BankasıTürk
Anonim Ortaklı
ğıKanunu’nun 4684 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle ile
değiş
tirilen ek 2. maddesinin yürürlüğünün durdurulmasıisteminin
reddine 6.12.2000 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
VI- SONUÇ
11.1.1954 günlü, 6219 sayı
lıTürkiye Vakı
flar BankasıTürk
Anonim Ortaklı
ğıKanunu’nun 4684 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle
değiş
tirilen Ek 2. maddesinin Anayasa’ya ayk ı
rıolmadı
ğı
na ve iptal
isteminin REDDİ
NE, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Ali HÜNER ile
Ahmet AKYALÇIN’ı
n karşı
oylarıve OYÇOKLUĞUYLA, 6.12.2001
gününde karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Enis TUNGA

KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/387
: 2001/357

11.1.1954 günlü, 6219 sayı
lıTürkiye Vakı
flar BankasıT. A.O.
Kanunu’nun 4684 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle değiş
tirilen EK-2.
maddesinin iptaline yönelik açı
lan dava sonucunda verilen iptal
isteminin reddine iliş
kin karara aşağı
da açı
kladı
ğı
m nedenlerle
katı
lmı
yoruz.
6219 sayı
lıTürkiye Vakı
flar BankasıT. A. O. Kanunu’na 4604
sayı
lıYasa ile eklenen EK-2. maddesi “Vakı
flar Genel Müdürlüğüne
ait (B) grubu hisseler halka arz suretiyle satı
labilir. Bu hisselerin
satı
ş
ıyapı
lmadan (A) grubu hisselerin satı
şı
na karar alı
namaz. (A)
grubu hisselerin satı
ş
ı
na ve bu satı
ş
la ilgili esas ve usulleri
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir” şeklinde iken, 4684 sayı
lı
Yasa’nı
n 3. maddesiyle “Bankanı
n (A) grubu hisseleri ile (B)
grubundan Vakı
flar Genel Müdürlüğüne ait olanları
n satı
şı
na ve bu
satı
ş
la ilgili usul ve esaslarıbelirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir”
şeklinde değiş
tirilmiş
tir. Böylece, EK-2. maddenin değiş
meden önceki
şeklinde “halka arz suretiyle” satı
labileceği belirtilen Vakı
flar Genel
Müdürlüğü’ne ait (B) grubu hisseler de (A) grubu hisseler gibi
değerlendirilerek her iki grup hisse senetlerinin satı
şı
nda ve bu satı
şla
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ilgili usul ve esaslarıbelirlemede Bakanlar Kurulu yetkili kı
lı
nmı
ştı
r. Bu
madde kapsamı
na giren (A) grubu hisseler, karşı
lı
klarımazbut
vakı
flar varlı
kları
ndan karşı
lanan hisseler olup toplam sermayenin %
55’ini, (B) grubu hisseler ise mülhak vakı
flar tarafı
ndan alı
nmadı
ğıiçin
Vakı
flar Genel Müdürlüğü’nce alı
nan ve karş
ı
lı
kları Özel Fon
Hesabı
ndan karşı
lanan hisseler olup toplam sermayenin % 19.75’ini
oluş
turmakta, % 0.25’inin karşı
lı
klarıise mülhak vakı
flar üzerinde
bulunmaktadı
r. 4684 sayı
lıYasa ile yapı
lan değiş
iklikle (A) ve (B)
grupları
na ait toplam % 75 oranı
ndaki hisselerden, mülhak vakı
flara
ait olmayan, ancak karşı
lı
klarımazbut vakı
fları
n kaynakları
nı
n yer
aldı
ğıÖzel Fon Hesabı
ndan karşı
lanan toplam % 74.75 oranı
ndaki
hisselerin satı
şı
na ve bu satı
şla ilgili esas ve usulleri belirlemeye
Bakanlar Kurulu yetkili kı
lı
nmı
ştı
r.
Yasakoyucunun yürütme organı
na
belirli yetkiler vermesi
durumunda bu yetkinin sı
nı
rları
nı
n gösterilmesi gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin pek çok kararı
nda da belirtildiği üzere bir
yasa kuralı
nı
n Anayasa’nı
n 7. maddesine uygun olabilmesi için temel
ilkeleri koyması
, çerçeveyi çizmesi, sı
nı
rsı
z, belirsiz, genişbir alanı
yönetim organı
nı
n düzenlemesine bı
rakmamasıgerekir. Temel kuralı
koymadan, ölçüsünü belirlemeden ve sı
nı
rı
nıçizmeden yürütmeye
düzenleme yetkisi veren kural, Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
düşer. Yasakoyucu, belli konularda gerekli kuralları koyacak,
çerçeveyi çizecek, eğer uygun ve zorunlu görürse, onları
n
uygulanmasıyolunda sı
nı
rlar ıbelirlenmişalanlar bı
rakacak, idare,
ancak bu alanlar içinde takdir yetkisine dayanmak suretiyle yasalara
aykı
rı olmamak üzere birtakı
m kurallar koyarak o yasanı
n
uygulanması
nısağlayacaktı
r. Esasen, yürütme yetkisi ve görevinin,
Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanı
lacağı
na ve yerine
getirileceğine iliş
kin Anayasa’nı
n 8. maddesi hükmünün anlamıda
budur. Yasada temel esasları
n belirlenmesi koş
uluyla, uzmanlı
k ve
teknik konulara iliş
kin ayrı
ntı
ları
n düzenlenmemesinin yürütmeye
bı
rakı
lmasıise Anayasa’ya aykı
rı
lı
k oluş
turmayacaktı
r. Bir konunun
yasayla düzenlenmesinin anlamı
, yasanı
n o konuda kavram olarak,
ad ve kurum olarak söz etmesi demek değildir. Düzenlemede yetkiyi
başkası
na bı
rakmadan kendisinin yani yasanı
n
kurallaştı
rması
gerekir. Yasa’yıkabul edip yürürlüğünü belirlemek biçimindeki irade
belirtmesi, o konudaki düzenlemeyi kendisi yapmı
şolmadı
kça yasayı
Anayasa’ya aykı
rıolmaktan kurtaramaz.
6219 sayı
lıYasa’ya 4604 sayı
lıYasa ile eklenen ve 4684 sayı
lı
Yasa ile değiştirilen EK-2. maddesi, yukarı
da belirtildiği üzere, temel
kurallarıkoymadan, ölçüsünü belirlemeden ve s ı
nı
rı
nıçizmeden,
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hisselerin satı
şı
na ilişkin usul ve esasları
nıbelirlemeye Bakanlar
Kurulu’nu yetkili kı
ldı
ğıcihetle, Anayasa’nı
n 2. ve 7. maddelerine
aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
Diğer taraftan, vakı
fları
n özel mülkiyetinde bulunan ve Vakı
flar
Bankası
’nı
n sermaye yapı
sı
ndaki zorunlu değişiklikler sonucu
sağladı
klarıfaydaya göre kalmaları
nda gerek görülmeyen hisselerin,
günün koş
ulları
na uygun yöntemle ve uygun bir bedelle satı
ş
ı
suretiyle paraya çevrilmesi ve bunun Devlet tarafı
ndan yapı
lması
mülkiyet hakkı
nı
n özüne dokunmamakla birlikte, aynıkonuda mülkiyet
hakkı
na bir sı
nı
rlama getirmektedir. Bu sı
nı
rlama, kamu yararıamacı
ile olsa bile ancak yasa ile yapı
lmalı
dı
r. Bu hususun Bakanlar
Kurulu’na bı
rakı
lması
, Anayasa’nı
n 7. maddesine aykı
rı
lı
k
oluş
turduğu gibi 35. maddesi ile koruma altı
na alı
nan mülkiyet
hakkı
na da aykı
rıdüşmektedir.
Yukarı
da belirtildiği gibi, (A) ve (B) grubuna ait hisselerin satı
ş
usul ve esasları
nı
n Bakanlar Kurulu’na bı
rakı
lması
nı
n, kanunla
yapı
lan düzenleme olarak kabul edilmesi mümkün olmadı
ğı
ndan,
6219 sayı
lıYasa’ya 4604 sayı
lıYasa ile eklenen ve 4684 sayı
lıYasa
ile değiş
tirilen E-2. maddesi, Anayasa’nı
n 2., 7. ve 35. maddelerine
aykı
rı
lı
k
oluşturduğundan iptaline karar verilmesi gerekirken,
Anayasa’ya aykı
rıbulunmadı
ğı
na ve iptal isteminin reddine iliş
kin
çoğunluk görüşüne katı
lmı
yoruz.

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Ali HÜNER

EK GEREKÇE
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/387
: 2001/357

Dava dilekçesinde, satı
ş yetkisinin Bakanlar Kuruluna
verilmesinde Anayasa’ya aykı
rı
lı
k bulunmadı
ğıancak satı
şusul ve
esasları
nı
n yasama organı tarafı
ndan düzenlenmesi gerektiği
belirtilerek dava konusu kuralla dolaylıolarak
yetki devrinde
bulunulduğu ifade edilmiş
tir.
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Anayasa’nı
n 7. maddesine göre, “Yasama yetkisi Türk Milletine
adı
na Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.” Bu
kural uyarı
nca yasama organı
, herhangi bir alanıanayasal sı
nı
rlar
içinde düzenleyebilir. Kişinin 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 karş
ı
sı
nda temel
kuralları saptadı
ktan sonra ekonomik ve mali politikaları
nı
n
uygulanmasıgibi kimi teknik konulara iliş
kin hususları
n düzenlenmesi
için yürütme organı
nı görevlendirmesi de yasama yetkisinin
kullanı
lması
dı
r. Bu gibi durumlar, yasama yetkisinin devri anlamı
na
gelmez.
Dava konusu kuralla, Vakı
flar Bankası
’nı
n, bedelleri mazbut
vakı
fları
n varlı
kları
ndan karş
ı
lanan, (A) ve (B) grubu hisselerinin
satı
ş
ı
na ve bu satı
şla ilgili esas ve usulleri belirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkili kı
lı
nmı
ştı
r. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bu
yetkilendirmenin amacı
, bir kül halinde tüzelkişiliğe sahip olup
mütevellileri bulunmayan ve kamu düzeni ve yararıiçin Vakı
flar Genel
Müdürlüğü temsil ve idare olunan mazbut vakı
flara ait Banka
hisselerinin satı
ş
ı
na iliş
kin usul ve esasları
n Bakanlar Kurulu’nca
belirlenmesi suretiyle, piyasaları
n durumuna göre satı
şkoş
ulları
nı
n
saptanarak bu hisselerin en değerli olduğu anda ve en uygun
yöntemle satı
şı
nı
n gerçekleştirilmesidir.
Ekonomik olayları
n özelliklerine göre değişen piyasa
koş
ulları
nı
n önceden bilinerek satı
ş
la ilgili usul ve esasları
n yasayla
belirlenmesine olanak bulunmadı
ğı
ndan dava konusu kuralla tüm
devlet organlarıgibi kamu yararıamacı
yla düzenleme yapacağı
tartı
ş
ması
z olan Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesinde, Anayasa’nı
n
7. maddesinin yanı
sı
ra 2 ve 35. maddelerine de aykı
rı
lı
k
bulunmamaktadı
r.
Açı
klanan nedenlerle, karara bu ek gerekçeyle katı
lı
yorum.
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
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KARŞIOY YAZISI
Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı

: 2001/387
: 2001/357

Vakı
f, kökü İ
slâm hukukuna dayanan sosyal yardı
m amaçlı
,
temelinde vakfedenlerin iradesi olan özel hukuk kurumudur. Vakı
f
malları
nı
n mâliki hiçbir zaman devlet değil, vakı
fları
n kendisidir.
2762 sayı
lıYasa’nı
n 11. maddesinde, vakı
f paralarla vakı
fları
n
akar nevinden olan gayrimenkullerinde, hususî mülkiyet hükümlerinin
uygulanacağıbelirtilmiş
tir.
6219 sayı
lıTürkiye Vakı
flar BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğı
Kanunu’nun 1. maddesiyle, Türkiye Vakı
flar BankasıAnonim Ortaklı
ğı
adı
yla hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir banka kurmak
için Vakı
flar Genel Müdürlüğü’ne verilen selâhiyete istinaden vakı
f
kaynakları
nı
n idaresi için Türkiye Vakı
flar Bankasıkurulmuştur.
Dava konusu düzenlemeyle, Bankanı
n (A) grubu ile (B)
grubundan Vakı
flar Genel Müdürlüğü’ne ait olan hisselerin satı
şıile
ilgili usul ve esaslarıbelirleme konusunda Bakanlar Kurulu’na genel
nitelikte kural koyma yetkisi verilmiştir.
Anayasa’nı
n mülkiyet hakkı
nıdüzenleyen 35. maddesinin ikinci
fı
krası
nda, mülkiyet hakkı
nı
n ancak kamu yararıamacı
yla kanunla
sı
nı
rlanabileceği belirtilmiş ve teminat altı
na alı
nmı
ş
tı
r. Devletin,
Anayasa ve hukukun üstün kuralları
yla kendini bağlısayması
, Hukuk
Devleti olmanı
n gereğidir.
Anayasa’nı
n 7. maddesinde “Yasama yetkisi Türk milleti adı
na
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” denilerek
yasama yetkisinin TBMM’nce kullanı
lacağıve devredilemeyeceği
kurala bağlanmı
ştı
r.
Yürütmeye yetki gücünü veren kurallara Anayasa’nı
n kimi
maddelerinde yer verilmiştir. Bunlar, düzenleme alanı
nda olağanüstü
durumlar ve sı
kı
yönetim süresince Cumhurbaşkanı
’nı
n baş
kanlı
ğı
nda
toplanan Bakanlar Kurulu’nun sözü edilen durumları
n gerekli kı
ldı
ğı
konularda KHK çı
karmak (m. 121, 122); Bakanlar Kurulu’nun vergi
resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflı
k, istisnalar ve
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indirimleriyle oranları
na iliş
kin hükümlerde Yasa’nı
n belirlediği yukarı
ve aşağısı
nı
rlar içerisinde değiş
iklik yapmak (m. 73); dı
şticaretin
ülke ekonomisinin yararı
na olmak üzere düzenlenmesi amacı
yla,
ithalat, ihracat ve dı
ş ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri
yükümlülükler dı
şı
nda ek malî yükümlülükler koymak ve kaldı
rmak
(m. 167)’tan ibarettir.
Bu bakı
mdan, Anayasa’da belirlenen bu ayrı
k durumlar dı
şı
nda,
yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yürütme organı
nı
n sübjektif
(öznel) haklarıetkileyen bir kural koyma yetkisi bulunmamaktadı
r.
Yürütme organı
nı
n yasa ile yetkili kı
lı
nmı
ş olmasıda yasayla
düzenleme anlamı
na gelmez.
Bankanı
n (A) grubu ile (B) grubundan Vakı
flar Genel
Müdürlüğü’ne ait olan hisselerin satı
ş
ımülkiyet hakkı
yla ilgilidir. Satı
ş
konusunda, temel kural koymadan, ölçüsü belirlenmeden ve sı
nı
rı
çizilmeden, yürütmeye düzenleme yetkisi verilmesi Anayasa’nı
n 2., 7.
ve 35. maddelerine aykı
rı
dı
r.
Bu nedenlerle, satı
ş ile ilgili usul ve esasları
n yasayla
belirlenmemesi yönünden 4684 sayı
lıYasa’nı
n 3. maddesiyle
değiş
tirilen ek 2. maddenin Anayasa’ya ayk ı
rıolduğu kanı
sı
na
vardı
ğı
mdan çoğunluğun görüşüne katı
lmı
yorum. 6.12.2001

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2000/42
: 2001/361
: 10.12.2001

İ
Tİ
RAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danı
ş
tay Onuncu Dairesi
İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 9.3.1988 günlü, 3417 sayı
lı“Çalı
ş
anları
n
Tasarrufa Teş
vik Edilmesi ve Bu Tasarrufları
n Değerlendirilmesine
Dair Kanun”un 6. maddesinin ikinci fı
krasıile üçüncü fı
krası
nı
n
18.11.1998 günlü, Esas 1997/59, Karar 1998/71 sayı
lıkararla iptal
edilen bölümü dı
ş
ı
nda kalan kı
smı
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 5., 10. ve 35.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.
I- OLAY
Altıyı
ldan fazla tasarrufta bulunan davacıtarafı
ndan, bu süre
içinde aylı
kları
ndan kesilen zorunlu tasarrufun, devlet katkı
sıve
nemaları
yla birlikte ödenmesi istemiyle yapı
lan başvurunun reddine
ilişkin iş
lemin iptali istemiyle açı
lan davanı
n temyiz aşaması
nda,
Danı
ştay Onuncu Dairesi, 3417 sayı
lıYasa’nı
n
itiraz konusu
kuralları
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğu kanı
sı
na varan Danı
ş
tay 10.
Dairesi iptalleri için başvurmuştur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir :
“Resul Özyı
lmaz vekili Av. Erol Gür tarafı
ndan, davalıidarelerde
işçi olarak çalı
şmaktayken işakdini feshetmek suretiyle görevinden
ayrı
lan davacı
nı
n tarafı
na ödenmeyen tasarruf kesintisi ve nema
tutarıolarak 130.000.000 liranı
n işten ayrı
ldı
ğı26.2.1996 tarihinden
itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle
Erzurum Büyükş
ehir Belediye Başkanlı
ğıve Eski Genel Müdürlüğüne
karşıaçı
lan dava sonunda, Erzurum İ
dare Mahkemesi 4.4.1997 tarih
ve E:1996/430, K:1997/154 sayı
lıkararı
yla; 3417 sayı
lıYasanı
n 6.
maddesine göre tasarruf kesintileri ile Devlet ve iş
veren katkı
ları
nı
n
ilgililere veya kanuni mirasçı
ları
na nemasıile birlikte ödenebilmesinin
emeklilik yada ölüm halinde mümkün olduğu, ancak en az 6 yı
l
tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde sadece biriken tasarruf
kesintilerinin ödenebileceği, davacı
nı
n 6 yı
ldan fazla bir süre
tasarrufta bulunduğu kendisine sadece bu kesintilerin ödenmesi
gerektiği, iş
e başladı
ğıtarihten 15.5.1995 tarihine kadar yapı
lan
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tasarruf kesintisi toplamı 36.143.439 liranı
n Erzurum Su ve
Kanalizasyon İ
daresi Genel Müdürlüğü tarafı
ndan, Büyükşehir
Belediyesinde çalı
ştı
ğısüre içerisinde maaş
ı
ndan kesilen 14.184.358
lira tasarruf kesintisinin de bu idare tarafı
ndan işten ayrı
ldı
ğıtarihten
itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği
gerekçesiyle davayıkı
smen kabul ederek tasarruf kesintileri toplamı
olan 50.327.797 liranı
n davacı
nı
n görevden ayrı
ldı
ğıtarihten itibaren
hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Anı
lan kararı
n temyizen incelenerek bozulması
nı
n istenilmesi
üzerine oluş
turulan dosya incelenerek gereği düş
ünüldü:
Çalı
ş
anları
n Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufları
n
Değerlendirilmesine Dair 3417 sayı
lıKanunun “Ödemeler” başlı
klı6.
maddesinin 2. fı
krası“En az 15 yı
l tasarrufta bulunanlara istedikleri
takdirde biriken tasarruf kesintileri, Devlet ve işveren katkı
ları...... ile
bunları
n neması
nı
n toplamı
nı
n 3/5’i ödenir, 3. fı
krasıise “En az 6 yı
l
tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde biriken tasarruf kesintileri
ödenir.” hükmünü amirdir.
Dairemizce 3417 sayı
lıYasanı
n iptali istemiyle başka bir
dosyada yapı
lmı
şolan başvuru sonucunda, Anayasa Mahkemesinin
18.11.1998 günlü, E:1995/59, K:1998/71 sayı
lıkararı
yla, 3417 sayı
lı
Yasanı
n 6. maddesinin 3. fı
krası
nı
n,Yasanı
n 2. maddesi
kapsamı
ndan çı
kanlar yönünden iptaline karar verilmiş
tir.
Anayasa Mahkemesinin 18.11.1998 günlü, E:1995/59, K:
1998/71 sayı
lıkararı
nı
n anlam ve kapsamı
:
16.1.2000 günlü, 23935 sayı
lıResmi Gazete’de yayı
mlanan
Anayasa Mahkemesinin 18.11.1998 günlü, E:1997/59, K:1998/71
sayı
lıkararı
yla “9.3.1988 günlü, 3417 sayı
lıÇalı
şanları
n Tasarrufa
Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufları
n Değerlendirilmesine Dair
Kanunun 6.maddesinin üçüncü fı
krası
nı
n Yasanı
n 2. maddesi
kapsamı
ndan çı
kanlar yönünden Anayasaya aykı
rıolduğuna ve
İ
PTALİ
NE” karar verildiğinden öncelikle bu iptal kararı
nı
n “anlam ve
kapsamı
nı
n” belirlenmesi gerekli bulunmaktadı
r.
Anayasa Mahkemesi anı
lan iptal kararı
nı
; 4 yı
l 4 ay süreyle
aylı
kları
ndan kesilen zorunlu tasarrufun devlet katkı
sıve nemaları
yla
birlikte ödenmesi için yapı
lan başvurunun reddine ilişkin iş
lemin iptali
istemiyle açı
lan davanı
n temyiz aşaması
nda Dairemizin 3417 sayı
lı
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Yasanı
n tümünün Anayasaya aykı
rıolduğundan bahisle itiraz yoluyla
yaptı
ğıbaşvuru üzerine vermiştir.
Anayasa Mahkemesi o davada uygulanacak kuralı
n, 3417 sayı
lı
Yasanı
n 6. maddesinin 3. fı
krası
nda yer alan “En az 6 yı
l tasarrufta
bulunanlara
istedikleri
takdirde
sadece
biriken
tasarruf
kesintileri,...ödenir.” kuralıolduğunu belirterek Anayasaya aykı
rı
lı
k
iddiası
nı
n bu ibareye yönelik olarak incelenmesine 25.9.1997 günü ilk
inceleme toplantı
sı
nda karar vermiştir.
Daha sonra işin esası
nı
n incelenmesi evresinde, Dairemizde
temyizen incelenen davadaki istem ve davacı
nı
n sübjektif durumu
nedeniyle 3417 sayı
lıYasanı
n 6. maddesinin 3. fı
krası
nı
n “Yasanı
n 2.
maddesi kapsamı
ndan çı
kanlar”la sı
nı
rlıolarak incelenmesine karar
verilmiş
tir.
Davacı
nı
n açtı
ğıdavadaki istemi tasarruf kesintileriyle birlikte
devlet katkı
sıve nemaları
nı
n ödenmesi isteminin reddine iliş
kin
işlemin iptaline iliş
kin olması
na karşı
n, sı
nı
rlama kararıalı
nı
rken
davacı
nı
n isteminin tasarruf kesintilerinin iadesi olduğu belirtilerek
Anayasaya aykı
rı
lı
k sorununun incelenmesine geçilmiş
tir. Bu ayı
rı
m
daha sonra vurgulanacağıgibi 3417 sayı
lıKanun kapsamı
nda olanlar
için ödenen “Devlet/işveren katkı
sı
” ile “tasarruf kesintisi ve
Devlet/iş
veren katkı
ları
nı
n tamamı
nı
n değerlendirilmesi sonucu
oluş
an nemalar” konusunda Anayasaya aykı
rı
lı
k hususunda bir
değerlendirme yapı
lmamı
şolmasıdolayı
sı
yla önem kazanmaktadı
r.
Anayasa Mahkemesi, 18.11.1998 günlü, E:1997/59, K:1998/71
sayı
lıkararı
nı
; 6 yı
ldan daha az tasarrufta bulunup Yasanı
n 2.
maddesi kapsamı
ndan çı
kanlarla, 6 yı
ldan fazla tasarrufta bulunup
kendi isteğiyle 3417 sayı
lıYasa kapsamı
nda tasarrufta bulunmak
istemeyenlerin hukuksal konumlarıarası
nda bir fark olmadı
ğı
ndan,
farklıkurallara bağlıtutulamayacağıgibi, çalı
ş
anları
n aylı
k ve ücretleri
üzerinden kesilip Tasarrufu Teş
vik Hesabı
nda toplanan tasarruf
tutarlarıüzerinde kiş
ilerin mülkiyet hakkıbulunduğundan Yasanı
n 2.
maddesi
kapsamı
ndan
çı
kanlara
tasarruf
kesintilerinin
ödenmemesinin mülkiyet hakkı
nıda ortadan kaldı
rdı
ğıgerekçesiyle
vermiş
tir. Diğer bir ifadeyle 6 yı
ldan az tasarrufta bulunanlarla 6
yı
ldan fazla tasarrufta bulunanlar kı
yaslanarak ve mülkiyet hakkı
ortaya konularak bu gibilere tasarruf kesintilerinin ödenmesinin
gerektiği sonucunu doğuracak biçimde karar vermiş
tir.
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Alı
nan sı
nı
rlama kararı
nda, davacı
nı
n istemi “tasarruf
kesintisinin iadesi” olduğundan o davadaki davacı için devlet
tarafı
ndan yapı
lan tasarruf katkı
sı ve nemaları
n davacı
ya
ödenmemesine ilişkin olarak Anayasaya uygunluk denetimi
yapı
lamamı
ş
tı
r.
Bu itibarla; Anayasa Mahkemesinin 18.11.1998 günlü,
E:1997/59, K:1998/71 sayı
lıkararı
nı
n, 6 yı
ldan daha az süreyle
tasarrufta bulunup Yasanı
n 2. maddesi kapsamı
ndan çı
kanlarla ilgili
olduğu, 6 yı
l veya daha fazla süreyle kesinti yapı
lı
p ta kanun
kapsamı
ndan çı
kmak isteyenlere Devlet/iş
veren katkı
sıve nemaları
n
ödenmeyeceğini öngören yasal düzenlemeleri kapsamadı
ğı
sonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Anayasa Mahkemesinin 18.11.1998 günlü, E:1997/59,
K:1998/71 sayı
lıkararı
; yukarı
da belirtildiği üzere 3417 sayı
lı
Kanunun 6. maddesinin 3. fı
krası
nı
n (6 yı
ldan daha az süreyle bu
Yasa kapsamı
nda tasarrufta bulunup) Yasanı
n 2. maddesi
kapsamı
ndan çı
kanları
n durumuyla ilgili olduğundan 3417 sayı
lı
Kanunun 6. maddesinin 3. fı
krası
; 6 yı
ldan fazla süreyle tasarrufta
bulunup artı
k kendisinden tasarruf kesintisi yapı
lması
nıistemeyenlere
yapı
lacak ödemenin niteliği yönünden yürürlükte bulunmaktadı
r.
Durum böyle olunca bakı
lan davada uygulanacak kanun hükmü
niteliği taşı
yan 3417 sayı
lıKanunun 6. maddesinin 3. fı
krası
nı
n daha
önce iptal edilmeyen kı
smı
nı
n ve 2. fı
krası
nı
n Kurulumuzca
Anayasaya aykı
rı
lı
ğıbakı
mı
ndan incelenmesi gerekli görülmüştür.
3417 sayı
lı Yasayla, memur, sözleşmeli ve diğer kamu
personeli ile iş
çilerin ücret gelirlerinden re’sen kesilen tasarruf
kesintisi T.C. Ziraat BankasıAnkara Merkez Şubesinde oluş
turulan
çalı
şanları
n Tasarrufları
nı Teşvik Hesabı
nda Devlet/işveren
katkı
ları
yla birlikte toplanmakta, Yüksek Planlama Kurulunca
belirlenecek esaslar dahilinde verimi yüksek yatı
rı
mlarda
değerlendirilmekte; süreklilik ve bütünlük arzeden bu sistem içinde
ilgililerin tasarruf, Devlet/işveren katkı
larıve nemanı
n tümüne tasarruf
edebilmesi için emekli olmalarıveya ölmeleri gerekmektedir. 6 yı
l
sonunda eğer isterlerse sadece tasarruf tutarları
nı
, 15 yı
lı
n sonunda
ise tasarruf kesintisi ve devlet katkı
sı
nı
n neması
yla birlikte 3/5’ini
almak suretiyle tasarrufta bulunan kiş
ilerin sistemden ayrı
labilmesine
olanak tanı
nmı
ştı
r.
3417 sayı
lıYasanı
n 6. maddesinin 3. fı
krası
, en az 6 yı
l
kesintisi yapı
lan çalı
şanları
n, sistemden ayrı
lmak istemeleri halinde
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kendi adları
na açı
lan Tasarrufu Teş
vik Hesabı
ndaki Devlet/işveren
katkı
sı
nı
n ve tasarruf kesintisiyle birlikte bu katkı
ları
nı
n
nemalandı
rı
lması
yla oluşan tutarı
n hiç ödenmemesine ve ilgiliye
ödenmeyen tutarları
n sisteme dahil bulunan diğerlerinin, ortak
hesaplarıolan “Çalı
şanları
n Tasarrufları
nıTeş
vik Hesabı
”nda nema
olarak, 2. fı
krasıise en az 15 yı
l tasarrufta bulunupda sistemden
ayrı
lmak isteyenlere iliş
kin olarak nemanı
n ödenmeyen kı
smıolan
2/5’inin “Çalı
şanları
n Tasarrufları
nıTeşvik Hesabı
”nda nema olarak
kalması
na ilişkin bulunmaktadı
r.
Hukuk devleti, her şeyden önce, bütün faaliyetlerinde hukukun
genel ilkeleri ile bağlayı
cı
lı
ğıve üstünlüğü olan Anayasa hükümlerine
uygun hareket etmek zorundadı
r. Anayasa’nı
n 5. maddesinde;
kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kiş
inin
temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bağdaş
mayacak surette sı
nı
rlandı
ran ekonomik ve sosyal engelleri
kaldı
rmak, insanı
n maddi varlı
ğı
nı
n gelişmesi için gerekli ş
artları
hazı
rlamaya çalı
ş
mak; 2. maddede “sosyal hukuk devleti” niteliği
vurgulanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel amaç ve görevleri
arası
nda sayı
lmı
ştı
r. Anayasanı
n ikinci kı
sı
m, Kiş
inin Haklarıve
Ödevleri başlı
klıİ
kinci Bölümü 35. maddesi uyarı
nca, “Herkes
mülkiyet ve miras hakkı
na sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı
amacı
yla, yasayla sı
nı
rlanabilir.”
3417 sayı
lıYasa, adı
nı
n aksine teş
vik değil adı
na tasarruf
edilenlerin iradesi dı
şı
ndaki yatı
rı
mlarda değerlendirilecek ve hangi
durumlarda, ne miktarda geri ödeme yapı
lacağı
nıkendi belirlediği bir
zorunlu tasarruf sistemi öngörmüş
tür. 3417 sayı
lıKanunun 4.
maddesine göre Yasa kapsamı
ndaki kişilerin her biri adı
na T.C. Ziraat
Bankası
nda bir Tasarrufu Teş
vik Hesabıaçtı
rı
lmakta, bu hesaba
ilgililerden kesilen “tasarruf kesintileri” ve “Devlet/işveren katkı
ları
”
yatı
rı
lmakta, bu hesapları
n tümündeki tutarlar Yüksek Planlama
Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Hazine (ve Dı
ş Ticaret)
Müsteş
arlı
ğı
nca nemalandı
rı
lmaktadı
r. En az iki yı
l tasarrufta
bulunanlara 3417 sayı
lıKanunun 6. maddesinin 5. fı
krasıuyarı
nca
istemleri halinde tasarruf kesintisi ile Devlet/iş
veren katkı
ları
nı
n
toplamıüzerinden tahakkuk edecek nemanı
n 1/3’ünün her yı
l
ödenmesi zorunlu bulunmaktadı
r. Uygulamada, ilgililerin bir istemde
bulunması
na gerek kalmadan iki yı
l tasarrufta bulunulduktan sonra
Yasa kapsamı
ndakilere her yı
l “nema” adıaltı
nda bir ödeme yapı
ldı
ğı
da bilinmektedir.
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Anayasanı
n 10. maddesinde belirtilen eş
itlik, eylemli değil,
hukuksal eş
itliktir. Eş
itlik kavramı öncelikle Anayasanı
n 10.
maddesinin birinci fı
krası
nda sayı
lan nedenlerle Yasa önünde ayrı
mı
yasaklamaktadı
r. Yasa’nı
n 6. maddesinin 2. fı
krası
nda en az 15 yı
l
tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde biriken tasarruf kesintileri,
Devlet ve işveren katkı
larıile bunlar neması
nı
n toplamı
nı
n 3/5’inin
ödeneceği öngörülmüş
tür. Onbeşyı
ldan az tasarrufta bulunanlarla
onbeş yı
ldan daha fazla tasarrufta bulunanları
n hukuksal
konumları
nda farklı
lı
k yoktur. Aynıhukuksal konumda olanları
n farklı
kurallara bağlıtutulmasıAnayasanı
n 10. maddesindeki eş
itlik ilkesine
aykı
rı
lı
k oluş
turmaktadı
r.
Zorunlu olarak 3417 sayı
lıYasa kapsamı
na sokulan ve adları
na
Tasarrufu Teşvik Hesabıaçı
lan kiş
ilerin en az 6 yı
l sistemde kaldı
ktan
sonra sistemden çı
kmak istediklerinde yalnı
zca adları
na açı
lan
hesapta biriken “tasarruf kesintisi”ni alabilmeleri, bu hesapta biriken
“Devlet/işveren katkı
ları
nı
n” ve “kesinti ve katkı
nı
n neması
nı
”
alamayacak olması
nı
n irdelenmesi gerekli bulunmaktadı
r.
Anayasa Mahkemesi kararı
nda da belirtildiği gibi; mülkiyet
hakkıkiş
iye sahibi olduğu ş
ey üzerinde, yasalar çerçevesinde dilediği
gibi tasarruf olanağıverir, toplum yararı
na aykı
rıolmamak kaydı
yla
malikin sahibi olduğu şeyi dilediği biçimde kullanma hakkı
bulunmaktadı
r. Tasarrufu teş
vik hesabı
nda ilgili kişi adı
na toplanan
tasarruf tutarlarıyanı
nda bu kiş
iler için devletin ve İ
ş Kanunu
hükümlerine göre işçi çalı
ş
tı
ran iş
verenlerin bu hesaba yasa gereği
yapmak zorunda oldukları“katkı
” ve “nema” üzerinde de ilgilinin
mülkiyet hakkıbulunmaktadı
r.
Sistemden ayrı
lma olanağı
na 6 yı
l tasarruftan sonra sahip olan
ilgililere kendi adları
na açı
lan hesapta toplanan “Devlet/işveren
katkı
ları
nı
n ve nemanı
n” ödenmeyecek olmasıAnayasa ile güvence
altı
na alı
nan mülkiyet hakkı
nıihlal etmekte, ayrı
ca “Devlet/işveren
katkı
ları
nı
n” ve “nema”nı
n ilgilisine ödenmeyip sistemdeki diğer
kişilerin hesapları
na nema olarak aktarı
lması
, diğer kişilerin sebepsiz
zenginleşmesine yol açmasınedeniyle eşitlik ilkesine de aykı
rıhale
gelmektedir.
Öte yandan, 6 yı
l tasarrufta bulunup sistemden ayrı
ldı
ktan
sonra yeniden sisteme dahil olmak isteyen kişilerin hesapları
na bu
katkı
ları
n yeniden aktarı
lması
nıengelleyen 3417 sayı
lıYasanı
n 6.
maddesinin 4. fı
krası
ndaki kural gözönüne alı
ndı
ğı
nda “Devlet/işveren
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katkı
ları
nı
” ve “nema”nı
n ilgilisine ödenmemesi kuralı mülkiyet
hakkı
nı
n zedelenmesini daha da ağı
rlaştı
rmaktadı
r.
Uzun yı
llardı
r yüksek enflasyon içinde paranı
n hı
zla değer
kaybetmesi olgusu toplum olarak yaş
adı
ğı
mı
z yadsı
namaz bir
gerçektir. Hazine Müsteşarlı
ğıverilerine göre, 1984-1998 yı
lları
nı
n 14
yı
llı
k ortalama enflasyon artı
ş
ıToptan Eşya Fiyat Endeksine göre
%65, Tüketici Fiyat Endeksine göre % 68 olmuştur. Bu hususlar
gözönüne alı
ndı
ğı
nda 3417 sayı
lıYasayla öngörülen zorunlu tasarruf
sistemine giren ve en az 6 yı
l tasarrufta bulunduktan sonra sistemden
ayrı
lma olanağı
na sahip kı
lı
nan kişilere asgari 6 yı
l, azami 14 yı
l önce
maaşve ücretlerinden yapı
lmı
şolan kesintilerin katkı
sı
z ve neması
z
olarak ödenecek olması
nı sosyal hukuk devleti ilkesi ile
bağdaş
tı
rmaya da imkan bulunmamaktadı
r. Zira 6 ile 14 yı
l önce
yapı
lan kesintilerin katkı
sı
z ve neması
z olarak ödenmesi durumunda,
ödeme tarihindeki tutarları
n herhangi bir ekonomik değeri
kalmayacaktı
r.
Belirtilen hukuksal durum ve davanı
n konusuna göre; 3417
sayı
lıÇalı
şanları
n Tasarrufa Teş
vik Edilmesi ve Bu Tasarrufları
n
Değerlendirilmesine Dair Kanun’un 6. maddesinin 2. fı
krasıve 3.
fı
krası(6 yı
ldan daha az tasarrufta bulunup Yasa’nı
n 2. maddesi
kapsamı
ndan çı
kanlar dı
ş
ı
ndakilere iliş
kin hükümleri) tasarruf
kesintileri ve bunları
n nemasıyönünden Anayasanı
n 2., 5., 10. ve 35.
maddelerine aykı
rıgörülmüştür.
Açı
klanan nedenlerle ve bir davaya bakmakta olan
mahkemenin, o dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun Anayasaya
aykı
rıolduğu kanı
sı
na götüren görüşünü açı
klayan kararıile Anayasa
Mahkemesi’ne başvurması gerektiğini düzenleyen 2949 sayı
lı
Kanun’un 28. maddesinin 2. fı
krasıgereğince, 3417 sayı
lıKanun’un
6. maddesinin 2. fı
krasıve 3. fı
krası
nı
n (daha önce iptal edilmeyen
hükümlerinin) iptali için Anayasa Mahkemesi’ne baş
vurulması
na ve
Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar dosyanı
n
bekletilmesine 19.4.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralları
3417 sayı
lıYasa’nı
n itiraz konusu fı
kra ve bölümü de içeren 6.
maddesi ş
öyledir:
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“Madde 6.- Emeklilik veya ölüm halinde biriken tasarruf
kesintileri ile Devlet ve işveren katkı
ları
, Bağ-Kur kapsamı
nda olanlar
bakı
mı
ndan tasarruf tutarlarıve Devlet katkı
ları
, ilgililere veya kanunî
mirasçı
ları
na nemasıile birlikte ödenir.
En az 15 yı
l tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde biriken
tasarruf kesintileri, Devlet ve iş
veren katkı
ları
, Bağ-Kur kapsamı
nda
olanlar bakı
mı
ndan tasarruf tutarlarıve Devlet katkı
larıile bunları
n
neması
nı
n toplamı
nı
n 3/5’i ödenir.
En az 6 yı
l tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde sadece
biriken tasarruf kesintileri, Bağ-Kur kapsamı
nda olanlar bakı
mı
ndan
tasarruf tutarları ödenir. (Bu fı
kra Anayasa Mahkemesi’nin
E.1997/59, K.1998/ 71 sayı
lıkararı
yla kı
smen iptal edildi.)
İ
kinci ve üçüncü fı
kralara göre ödeme yapı
lanlara tasarruf
kesintisi, Devlet veya işveren katkı
ları
, Bağ-Kur kapsamı
nda olanlar
bakı
mı
ndan tasarruf tutarları ve Devlet katkı
ları ile nemanı
n
ödenmeyen kı
smı3 üncü madde uyarı
nca T.C. Ziraat Bankası
Ankara Merkez ş
ubesinde açı
lacak hesaba nema olarak kaydedilir
ve bunlar bu Kanunda belirtilen imkânlardan, işe yeni baş
layanlar gibi
değerlendirilmek suretiyle yeniden yararlanabilirler.
En az iki yı
l tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde, tasarruf
kesintileri, Devlet veya işveren katkı
ları
; Bağ-Kur kapsamı
nda olanlar
bakı
mı
ndan tasarruf tutarlarıve Devlet katkı
larıtoplamıüzerinden
tahakkuk edecek nemanı
n 1/3’ü her yı
l ödenir.”
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 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
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manevî varlı
ğı
nı
n gelişmesi
çalı
şmaktı
r.”

için

gerekli

ş
artları hazı
rlamaya

3- “MADDE
10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kişiye,
tanı
namaz.

aileye,

zümreye

veya

sı
nı
fa

imtiyaz

Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
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 uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Nurettin
TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüş
tü
SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ı
n
katı
lmaları
yla 6.7.2000 günü yapı
lan ilk inceleme toplantı
sı
nda;
dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan işin esası
nı
n incelenmesine,
sı
nı
rlama sorununun esas inceleme evresinde ele alı
nması
na
oybirliğiyle karar verilmiştir.
V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, iş
in esası
na ilişkin rapor, Anayasa’ya
aykı
rı
lı
ğıileri sürülen yasa kuralıile aykı
rı
lı
k savı
na dayanak yapı
lan
Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
Sı
nı
rlama yapı
lması
na gerek görülmeyerek işin incelenmesine
geçildi.
A- Anayasa’ya Aykı
rı
lı
k Sorunu
1- Anayasa’nı
n 2., 5. ve 35. Maddeleri Yönünden İ
nceleme
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Baş
vuru kararı
nda, tasarruf kesintisi yapı
lan
kişilerin
hesapları
nda biriken tasarruflarıile işveren/Devlet katkı
sıve nemanı
n
kimi koşullara bağlıtutularak kı
smen veya tamamen ödenmemesinin
mülkiyet hakkı
na,
tasarruf kesintisi yapı
lması yönünden aynı
konumda olmaları
na karşı
n bunları
n belli süreler gözetilerek geri
ödemelerinde farklı
lı
k yaratı
lması
nı
n ise eş
itlik ilkesine aykı
rıolduğu
gerekçesiyle itiraz konusu kuralları
n Anayasa’nı
n 2., 5., 10. ve 35.
maddelerine aykı
rıolduğu ileri sürülmüştür.
Anayasa’nı
n mülkiyet hakkıbaşlı
ğı
nıtaş
ı
yan 35. maddesinde;
“Herkes, mülkiyet ve miras hakları
na sahiptir. Bu haklar, ancak kamu
yararıamacı
yla, kanunla sı
nı
rlanabilir. Mülkiyet hakkı
nı
n kullanı
lması
toplum yararı
na aykı
rıolamaz” denilmektedir.
Mülkiyet hakkıkiş
iye yasal sı
nı
rlar içinde kalmak ve toplum
yararı
na aykı
rıolmamak kaydı
yla sahibi olduğu ş
eyi dilediği biçimde
tasarruf olanağıverir. Anayasa’nı
n 13. maddesine göre, temel hak ve
hürriyetler, özlerine dokunulmaksı
zı
n, yalnı
zca Anayasa’nı
n ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlıolarak ve ancak kanunla
sı
nı
rlanabilir. Bu sı
nı
rlamalar Anayasa’nı
n sözüne ve ruhuna,
demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve
ölçülülük ilkelerine aykı
rıolamaz.
Demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde
sağlanı
p güvence alt ı
na alı
ndı
ğı rejimlerdir. Temel hak ve
özgürlüklerin özüne dokunup tümüyle kullanı
lamaz hale getiren
sı
nı
rlamalar, demokratik toplum düzeni gerekleriyle uyum içinde
sayı
lamaz. Bu nedenle, özgürlükler, istisnaî olarak ve ancak temel
hak ve özgürlüklerin özüne dokunmamak koşuluyla demokratik
toplum düzeninin sürekliliği için zorunlu olduğu ölçüde
sı
nı
rlandı
rı
labilirler.
Önceki kararı
mı
zda da belirtildiği gibi çalı
şanları
n aylı
k ve
ücretlerinden 3417 sayı
lıKanun uyarı
nca kesilen ve tasarrufu teşvik
hesabı
nda toplanan tasarruf tutarlarıüzerinde mülkiyet hakları
bulunmaktadı
r. Adıgeçenlerin Devlet katkı
sıve nema üzerindeki
hakları ise
alacak hakkı
dı
r. Bu durumda, itiraz konusu
düzenlemelerle anı
lan miktarları
n sistemden çı
kan kiş
ilere verilmesini
engelleyerek
haksı
zlı
ğa uğratı
lması Anayasa’nı
n 2. ve 5.
maddelerinin amacı
na aykı
rı
dı
r.
Yasa’nı
n 3. maddesine göre, çalı
şanları
n aylı
k ve ücretlerinin
belli bir yüzdesi üzerinden hesaplanarak ve ilgililerin tasarruf
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kesintisine eklenerek tasarrufu teşvik
hesabı
na yatı
rı
lan
Devlet/iş
veren katkı
sıile katkı
nı
n ve tasarruf kesintisinin birlikte
değerlendirilmesiyle oluşan nemaları
n mülkiyet hakkıkapsamı
nda
olduğu tartı
şması
zdı
r. Bu durumda, sözkonusu tutarları
n belli sürelere
bağlanarak kı
smen veya tamamen ödenmesinin engellenmesi
mülkiyet hakkı
nı
n özünü zedelemekte ve onu kullanı
lmaz hale
getirmektedir.
Bu nedenle kurallar Anayasa’nı
n 13. ve 35. maddelerine
aykı
rı
dı
r. İ
ptali gerekir. Kuralları
n Anayasa’nı
n 2. ve 5. maddeleri
yönünden incelenmesine gerek görülmemiş
tir.
2- Anayasa’nı
n 10. Maddesi Yönünden İ
nceleme
Baş
vuru kararı
nda, sistemden ayrı
lma olanağı
na 6 yı
l
tasarruftan sonra sahip olan ilgililere kendi adları
na açı
lan hesapta
toplanan Devlet/işveren katkı
ları
nı
n ve nemaları
nı
n ödenmeyerek
sistemdeki diğer kiş
ilerin hesapları
na nema olarak aktarı
lması
nı
n
diğer kiş
ilerin sebepsiz zenginleş
melerine yol açtı
ğıvurgulanarak
itiraz konusu fı
kraları
n eş
itlik ilkesine de aykı
rı olduğu ileri
sürülmektedir.
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 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.
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Çalı
ş
anları
n aylı
k ve ücretlerinden yapı
lacak tasarruf kesintisi
Devlet/iş
veren katkı
sıve bunlara iliş
kin nemaları
n ödenmesinde
ilgililerin tasarruf süreleri ve özel durumları
na göre gruplandı
rı
larak
farklı kurallara bağlı tutulmaları
nda eş
itlik
ilkesine aykı
rı
lı
k
bulunmamakta ise de, tasarruf kesintisi, Devlet/işveren katkı
sıve
nemalar üzerindeki sahip olduklarımülkiyet hakkıbakı
mı
ndan aynı
konumda olduklarıaçı
ktı
r. Bu nedenle, 3417 sayı
lı Yasa’ya tâbi
çalı
şanlar arası
nda ayrı
ma gidilerek bunlardan kimilerine ödeme
yapı
lmamasıveya kı
smen yapı
lmasıAnayasa’nı
n 10. maddesine
aykı
rı
dı
r. Kuraları
n iptali gerekir.
C- İ
ptalin Diğer Kurallara Etkisi
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
nda, yasanı
n
belirli kuralları
nı
n iptali, diğer kimi kuralları
nı
n veya tümünün
uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, bunları
n da Anayasa
Mahkemesi’nce iptaline karar verilebileceği öngörülmektedir.
3417 sayı
lıYasa’nı
n 6. maddesinin ikinci ve üçüncü fı
kraları
nı
n
iptali nedeniyle uygulanma olanağıkalmayan aynı maddenin
dördüncü fı
krası
nı
n 2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve
Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesinin ikinci fı
krası
gereğince iptaline karar verilmesi gerekir.
VI- İ
PTAL
SORUNU

KARARININ

YÜRÜRLÜĞE

Gİ
RECEĞİ GÜN

Anayasanı
n 153. maddesinin üçüncü fı
krası
nda, “Kanun, kanun
hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü ya
da bunları
n hükümleri, iptal kararları
nı
n Resmî Gazetede
yayı
mlandı
ğıtarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca
kararlaş
tı
rabilir. Bu tarih, kararı
n Resmî Gazetede yayı
mlandı
ğı
günden başlayarak bir yı
lı geçemez.” denilmekte; Anayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
53. maddesinin dördüncü fı
krası
nda da bu kural tekrarlanmaktadı
r.
Maddenin beşinci fı
krası
nda ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal
halinde meydana gelecek hukuksal boşluğu kamu düzenini tehdit
veya kamu yararı
nıihlâl edici mahiyette görürse yukarı
daki fı
kra
hükmünü uygulayacağıbelirtilmektedir.
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3417 sayı
lıÇalı
şanları
n Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu
Tasarrufları
n Değerlendirilmesine Dair Kanun’un 6. maddesinin ikinci
fı
krasıile üçüncü fı
krası
nı
n (daha önce iptal edilmeyen hükümlerinin)
ve dördüncü fı
krası
nı
n iptali nedeniyle belirli sürelerle tasarrufta
bulunduktan sonra sistemden
çı
kmak isteyenlere yapı
lacak
ödemelerle ilgili herhangi bir düzenleme kalmayacaktı
r. Doğacak bu
hukuksal boş
luk, kamu düzeni ve kamu yararı
nı bozucu nitelikte
olduğundan gerekli düzenlemelerin yapı
lmasıamacı
yla iptal kararı
nı
n
Resmî Gazete’de yayı
mlanması
ndan baş
layarak dokuz ay sonra
yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.
VII- SONUÇ
9.3.1988 günlü, 3417 sayı
lı“Çalı
şanları
n Tasarrufa Teşvik
Edilmesi ve Bu Tasarrufları
n Değerlendirilmesine Dair Kanun”un 6.
maddesinin;
A- İ
kinci fı
krası
nı
n Anayasa’ya aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
B- Üçüncü fı
krası
nı
n, 18.11.1998 günlü, E. 1997/59, K. 1998/71
sayı
lıkararla iptal edilen bölümü dı
ş
ı
nda kalan kı
smı
nı
n Anayasa’ya
aykı
rıolduğuna ve İ
PTALİ
NE,
C- İ
kinci ve üçüncü fı
kraları
nı
n iptali nedeniyle uygulanma
olanağı kalmayan dördüncü fı
krası
nı
n
2949 sayı
lı Anayasa
Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama Usulleri Hakkı
nda Kanun’un
29. maddesinin ikinci fı
krasıgereğince İ
PTALİ
NE,
D- İ
ptal edilen kuralları
n doğuracağıhukuksal boşluk kamu
yararı
nı ihlal edici nitelikte
görüldüğünden, Anayasa’nı
n 153.
maddesinin üçüncü fı
krası
yla 2949 sayı
lıYasa’nı
n 53. maddesinin
dördüncü ve beşinci fı
kralarıgereğince İ
PTAL HÜKMÜNÜN,
KARARIN
RESMİ
GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN
BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE Gİ
RMESİ
NE,
10.12.2001 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.
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Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/382
: 2002/2 (Yürürlüğü Durdurma)
: 23.1.2002

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
NDE BULUNAN :
Cumhurbaş
kanıAhmet Necdet SEZER
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU :
29.6.2001 günlü, 4706 sayı
lı“Hazineye Ait Taşı
nmaz Malları
n
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 3. maddesinin, Anayasa’nı
n 170.
maddesine aykı
rı
lı
ğı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün
durdurulması
na karar verilmesi istemidir.
I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
30.7.2001 günlü dava dilekçesinde, 29.6.2001 günlü, 4706
sayı
lı“Hazineye Ait Taş
ı
nmaz Malları
n Değerlendirilmesi ve Katma
Değer Vergisi Kanununda Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 3.
maddesinin, Anayasa’ya açı
k aykı
rı
lı
ğıile giderilmesi güç ya da
olanaksı
z hukuksal sonuçlar ve kamusal zararlar doğuracağı
gözönünde bulundurularak yürürlüğünün durdurulması
na karar
verilmesi istenilmiştir.
IIYÜRÜRLÜĞÜN
İ
NCELENMESİ

DURDURULMASI

İ
STEMİ
Nİ
N

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesi, esas
inceleme raporu, iptali istenilen kural, dayanı
lan Anayasa kuralı
,
bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düş
ünüldü:
29.6.2001 günlü, 4706 sayı
lı“Hazineye Ait Taş
ı
nmaz Malları
n
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapı
lması Hakkı
nda Kanun”un 3. maddesinin iptaline karar
verildiğinden, bu maddenin uygulanması
ndan doğacak sonradan
giderilmesi güç veya olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal
kararı
nı
n sonuçsuz kalmaması için kararı
n Resmi Gazete’de
yayı
mlanacağıgüne kadar maddenin yürürlüğünün durdurulması
na
karar verilmesi gerekmiş
tir.
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III- SONUÇ
29.6.2001 günlü, 4706 sayı
lı“Hazineye Ait Taş
ı
nmaz Malları
n
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapı
lmasıHakkı
nda Kanun”un 3. maddesi, 23.1.2002 günlü, E.
2001/382, K. 2002/21 sayı
lıkararla iptal edildiğinden, bu maddenin
uygulanması
ndan doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksı
z
durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmaması
için kararı
n Resmi Gazete’de yayı
mlanacağıgüne kadar MADDENİ
N
YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 23.1.2002 gününde
OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Baş
kan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Enis TUNGA

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

: 2001/485
: 2002/2
: 3.1.2002
YOLUNA

BAŞVURAN

:

Gölcük

Asliye

Ceza

İ
Tİ
RAZIN KONUSU : 21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan
1999 Tarihine Kadar İ
ş
lenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye,
Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5.
bendinin (a) alt bendinin Türk Ceza Kanunu’nun 301 ve 303.
maddeleri yönünden, Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.
I- OLAY
Sanı
klar hakları
nda, Türk Ceza Kanunu’nun 301 ve 303.
maddeleri gereğince cezalandı
rı
lmaları istemiyle açı
lan kamu
davası
nda, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen
Suçlardan Dolayı Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun” un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt
bendini Türk Ceza Kanunu’nun 301 ve 303. maddeleri yönünden,
Anayasa’ya aykı
rıgören Mahkeme, iptali için baş
vurmuş
tur.
II- İ
Tİ
RAZIN GEREKÇESİ
Baş
vuru kararı
nı
n gerekçe bölümü ş
öyledir:
“Olay tarihinde sanı
klar Cevat Aslan ve Hikmet Kı
rçiçek’in
Gölcük Cezaevinde infaz koruma memuru olduklarıve Cengiz Dursun
hükümlü olarak kaldı
ğısı
rada olay tarihinde cezaevinde nöbetçi
olduklarıve bu sı
rada sanı
ğı
n hükümlü Cengiz Duran’ı
n firar
etmesine ihtimalleri sonucu neden olduklarıiddiasıile TCK.nun 303.
maddesi gereğince cezalandı
rı
lmalarıistenmiş
,
Sanı
klar Dursun Köse, Yavuz Cantimur, Osman Kutluer’in firara
yardı
mcı olmak suçunu işledikleri iddiası ile TCK.nun 301/1.
maddeleri gereğince cezalandı
rı
lmalarıistenmişise de,
Müsnet suçları
n yargı
lamasısı
rası
nda yürürlüğe giren 23 Nisan
1999 tarihine kadar iş
lenen suçlardan dolayışartla salı
vermeye, dava
ve cezaları
n ertelenmesine dair 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin
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5/a bendinin Yasa’nı
n kapsamı dı
şı
nda bı
rakı
lması Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası
’nı
n 10. maddesine aykı
rı
dı
r. Çünkü sözü
geçen madde uyarı
nca herkes dil, ı
rk ve cinsiyet, siyasi düş
ünce,
felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrı
m gözetilmeksizin
kanun önünde eşittir. Hiçbir kimseye, aileye, zümreye ve sı
nı
fa
imtiyaz tanı
namaz. Devlet organlarıve idare makamlarıbütün
işlemlerinde kanun önünde eş
itlik ilkesine uygun hareket etmek
zorundadı
r. Yasama Organı
nda müsnet suçlara tatbiki söz konusu
olan TCK.nun 301, 303. maddelerini 4616 sayı
lıYasa’nı
n 1.
maddesinin 5/a bendine göre kapsam dı
şıbı
rakmasıhukuka ve
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
’na aykı
rı
dı
r. Bunun yanı
nda Yüksek
Anayasa Mahkemesi’nin 18.7.2001 gün ve 2001/332 K. sayı
lıkararı
ile TCK.nun 298. maddesinden hüküm giyen veya bu maddeye ilişkin
davalarda yargı
lananlara 4616 sayı
lıKanun’un 1. maddesinin 5/a
maddesinde
sözü
geçen
yasa
hükümlerinden
yararlandı
rı
lmayacağı
na ilişkin maddesi iptal edilmiş olup bu
maddeye bağlısuç ve yaptı
rı
mlarıhüküm altı
na alan TCK.nun 301 ve
302. maddesinin kapsam dı
ş
ıbı
rakı
lmasıçelişik sonuca yol açmı
ş
durumda olup bu yönlerden de 4616 sayı
lıKanun’un 1. maddesinin 5.
bendi (a) fı
krası
ndaki TCK.nun 301 ve 303. maddelerinin kapsam dı
ş
ı
bı
rakı
lması
na iliş
kin hükmün iptali gerekmektedir. Bu nedenle Yüksek
Mahkeme’ye baş
vurmak gerekmiş
tir.
Karar: Gerekçesi yukarda açı
klandı
ğıüzere.
4616 sayı
lıKanun’un 1. maddesinin 5. bendi (a) fı
krası
nda
kapsam dı
şıbı
rakı
lan TCK.nun 301 ve 303. maddelerinin Anayasa’ya
aykı
rıolduğuna, itiraz yoluyla bu maddelerin iptaline karar verilmesi
için dosyanı
n Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi için Cumhuriyet
Savcı
lı
ğı
’na tevdiine karar verildi. 22.11.2001”
III- YASA METİ
NLERİ
A- İ
tiraz Konusu Yasa Kuralı
4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan
DolayıŞartla Salı
verilmeye Dava ve Cezaları
n Ertelenmesine Dair
Kanun” un 1. maddesinin kapsam dı
şıbı
rakı
lan suçlarıbelirleyen 5.
bendinin itiraz konusu bölümü de içeren (a) alt bendi şöyledir:
“Ancak:
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a) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 157, 1 6 1 , 162, 168, 1 7 1 ,
172, 188, 1 9 1 , 192, 202, 205, 208, 209, 2 1 1 ilâ 214, 216 ilâ 219,
240, 243, 264, 298, 301 ilâ 303, 305 inci maddelerinde, 312 nci
maddenin ikinci fı
krası
nda,313 üncü maddesinde, 314 üncü
maddenin birinci fı
krası
nda, 339 ilâ 349, 366, 367, 383, 394, 403 ilâ
408, 414 ilâ 418 ve 503 ilâ 506 ncımaddelerinde,
yer alan suçlarıişleyenler hakkı
nda bu madde hükümleri
uygulanmaz.”
B- Dayanı
lan Anayasa Kuralı
İ
tiraz baş
vurusunda dayanı
lan Anayasa kuralışudur:
“MADDE 10.- Herkes, dil, ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî düş
ünce,
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı
rı
m
gözetilmeksizin kanun önünde eş
ittir.
Hiçbir kiş
iye, aileye, zümreye veya sı
nı
fa imtiyaz tanı
namaz.
Devlet organlarıve idare makamlarıbütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadı
rlar.”
C- İ
lgili Anayasa Kuralı
Anayasa’nı
n ilgili görülen 2. maddesi ş
öyledir:
“MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanı
ş
ma ve adalet anlayı
şıiçinde, insan hakları
na saygı
lı
, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı
, başlangı
çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
IV- İ
LK İ
NCELEME
Anayasa Mahkemesi İ
çtüzüğü’nün 8. maddesi uyarı
nca,
Mustafa BUMİ
N, Haş
im KILIÇ, Yalçı
n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali
HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY,
Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nı
n katı
lmalarıile
3.1.2002 günü yapı
lan toplantı
da, dosyada eksiklik bulunmadı
ğı
ndan
işin esası
nı
n incelenmesine oybirliği ile karar verilmiş
tir.
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V- ESASIN İ
NCELENMESİ
Baş
vuru kararıve ekleri, işin esası
na ilişkin rapor, itiraz konusu
yasa kuralı
, dayanı
lan ve ilgili görülen Anayasa kurallarıile bunları
n
gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüş
ülüp düşünüldü:
4616 sayı
lıYasa’nı
n 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde,
bu bentde belirtilen ve araları
nda TCK’nun 301. ve 303. maddelerinin
de bulunduğu suçlarıiş
leyenlerin Yasa’nı
n 1. maddesinde öngörülen
hükümlü ve tutukluları
n lehine olan düzenlemeden istifade
edemeyecekleri belirtilmiş
tir.
Türk Ceza Kanunu’nun “Adliye Aleyhinde Cürümler” başlı
klı
dördüncü babı
nı
n “Tevkifhane ve Hapishaneden Firar ve Firara
Vesatat” isimli yedinci faslı
nda yer alan 301. maddesi memur
olmayan kişilerin hükümlü ve tutukluları
n kaçması
nıhazı
rlamak ve
kolaylaştı
rmak eylemlerini yaptı
rı
ma bağlamakta, 303. maddesi ise,
hükümlü veya tutukluları
n kaçmasıeyleminin memurun kasta dayalı
olmayan kayı
tsı
zlı
k veya tedbirsizliğinden neşet etmesi halinde ilgili
memur hakkı
nda uygulanacak cezai yaptı
rı
mıdüzenlemektedir.
İ
tiraz yoluna baş
vuran Mahkeme, firar suçunu düzenleyen
TCK’nun 298. maddesinin yasa kapsamı
na alı
nması yolunda
Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararıbulunduğu halde 301 ve
303 maddelerinde yaptı
rı
ma bağlanan suçları
n istisna tutulması
nı
n
Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rıolduğunu ileri sürmüştür.
2949 sayı
lıAnayasa Mahkemesinin Kuruluş
u ve Yargı
lama
Usulleri Hakkı
nda Kanun’un 29. maddesine göre Anayasa
Mahkemesi, kanunları
n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İ
çtüzüğü’nün Anayasa’ya aykı
rı
lı
ğıhususunda
ilgililer tarafı
ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur
değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlıkalmak kaydı
yla başka
gerekçe ile de Anayasa’ya aykı
rı
lı
k kararıverebilir. Bu nedenle, dava
konusu kural ilgisi nedeniyle Anayasa’nı
n 2. maddesi yönünden de
incelenmiş
tir.
Anayasa’nı
n 10. maddesinde yer alan, “yasa önünde eş
itlik
ilkesi” hukuksal durumlarıaynıolanlar için sözkonusudur. Bu ilke ile
eylemli değil, hukuksal eş
itlik öngörülmüştür. Eş
itlik ilkesinin amacı
,
aynıdurumda bulunan kişilerin yasalar karşı
sı
nda aynıişleme bağlı
tutulmaları
nısağlamak, ayrı
m yapı
lması
nıve ayrı
calı
k tanı
nması
nı
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önlemektir. Bu ilkeyle, aynıdurumda bulunan kimi kişi ve topluluklara
ayrı kurallar uygulanarak yasa karş
ı
sı
nda eşitliğin çiğnenmesi
yasaklanmı
ş
tı
r. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı
kurallara bağlıtutulacağıanlamı
na gelmez. Durumları
ndaki özellikler,
kimi kiş
iler ya da topluluklar için değişik kurallarıve uygulamaları
gerektirebilir. Aynıhukuksal durumlar aynı
, ayrıhukuksal durumlar
farklıkurallara bağlıtutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi
zedelenmez.
İ
tiraz konusu kurallar ile cezai yaptı
rı
ma bağlanan suçlar, gerek
nitelik, gerekse koruduklarıhukuki yarar bakı
mı
ndan fası
lda yer alan
diğer suçlardan farklıoldukları
ndan bunlarıişleyenlerin aynıdurumda
sayı
lmaları
na olanak bulunmamaktadı
r. Bu nedenle, belirtilen suçlar
arası
nda eşitlik karş
ı
laş
tı
rı
lmasıyapı
lamaz.
Öte yandan, 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.
Baş
vuru kararı
nda belirtilen Türk Ceza Kanunu’nun 298.
maddesiyle bir kimsenin bir suçtan dolayı kanun dairesinde
tutuklandı
ktan sonra kaçması301. ve 303. maddeleriyle ise tutuklu
veya hükümlünün kaçması
nıhazı
rlama veya kolaylaştı
rma cezai
yaptı
rı
ma bağlanmaktadı
r. Bu maddelerdeki suçları
n özellikleri, unsur
ve nitelikleri ile korunan hukuki yarar bakı
mı
ndan gösterdikleri
farklı
lı
klar dikkate alı
ndı
ğı
nda 301. ve 303. maddelerin kapsam
dı
şı
nda bı
rakı
lması
nı
n adaleti zedeleyen, hukuk devleti ilkesiyle
çeliş
en bir yönü bulunmadı
ğısonucuna varı
lmı
ş
tı
r.
Açı
klanan nedenlerle itiraz konusu kural, Türk Ceza
Kanunu’nun 301. ve 303. maddeleri yönünden Anayasa’nı
n 2. ve 10.
maddelerine aykı
rıdeğildir. Baş
vurunun reddi gerekir.
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VI- SONUÇ
21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İ
şlenen Suçlardan DolayıŞartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt
bendinin, Türk Ceza Kanunu’nun 301. ve 303. maddeleri yönünden
Anayasa’ya aykı
rı olmadı
ğı
na ve itirazı
n REDDİ
NE, 3.1.2002
gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Üye
Sacit ADALI

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Enis TUNGA

Esas Sayı
sı
Karar Sayı
sı
Karar Günü

: 2001/293
: 2002/5 (Yürürlüğü Durdurma)
: 13.2.2002

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
NDE BULUNAN :
Anamuhalefet (Fazilet) Partisi Genel BaşkanıMehmet Recai KUTAN
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N KONUSU :
20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanunu”nun Geçici 4.
ve Geçici 8. maddelerinin birinci fı
kraları
nı
n, Anayasa’nı
n 125., 35.,
48. ve 2. maddelerine
aykı
rı
lı
ğı ileri sürülerek iptalleri ve
yürürlüklerinin durdurulması
na karar verilmesi istemidir.
I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İ
STEMİ
Nİ
N GEREKÇESİ
1.5.2001 günlü dava dilekçesinde, 20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı
“Elektrik PiyasasıKanunu”nun Geçici 4. ve 8. Geçici maddelerinin
birinci fı
kraları
nı
n uygulanmasısonucu doğabilecek sakı
ncaları
n
önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulması
na karar verilmesi
istenilmiş
tir.
IIYÜRÜRLÜĞÜN
İ
NCELENMESİ

DURDURULMASI

İ
STEMİ
Nİ
N

Yürürlüğün durdurulmasıistemini de içeren dava dilekçesi ve
ekleri, esas inceleme raporu, iptali istenilen kurallar, dayanı
lan
Anayasa kuralları
, bunları
n gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüş
ülüp düşünüldü:
20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanunu”nun
Geçici 4. maddesinin birinci fı
krası
nı
n “... 30 Haziran 2001” ibaresi
dı
şı
nda kalan bölümü ile Geçici 8. maddesinin birinci fı
krası
nı
n
iptallerine karar verildiğinden, bu fı
kraları
n, uygulanması
ndan
doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksı
z durum ve
zararları
n önlenmesi ve iptal kararı
nı
n sonuçsuz kalmamasıiçin
kararı
n Resmi Gazete’de yayı
mlanacağı güne kadar fı
kraları
n
yürürlüklerinin durdurulması
na karar verilmesi gerekmiş
tir.
III- SONUÇ
20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı“Elektrik PiyasasıKanunu”nun
Geçici 4. maddesinin birinci fı
krası
nı
n “... 30 Haziran 2001...” ibaresi
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dı
şı
nda kalan bölümü ile Geçici 8. maddesinin birinci fı
krası
,
13.2.2002 günlü, E. 2001/293, K. 2002/28 sayı
lıkararla iptal
edildiğinden bu fı
kraları
n, uygulanması
ndan doğacak sonradan
giderilmesi güç veya olanaksı
z durum ve zararları
n önlenmesi ve iptal
kararı
nı
n sonuçsuz kalmaması için kararı
n Resmi Gazete’de
yayı
mlanacağıgüne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,
13.2.2002 gününde OYBİ
RLİ
Ğİ
YLE karar verildi.

Başkan
Mustafa BUMİ
N

Başkanvekili
Haş
im KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçı
n ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Rüştü SÖNMEZ

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

442

Üye
Enis TUNGA

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

Karar
Sayı
sı
1995/51
1996/36
1997/70
1998/6
1998/10
1998/41
1998/58
1998/59
1998/61
1998/70
1999/42
2000/25
2000/47
2000/48
2000/49
2001/9
2001/10
2001/46
2001/63
2001/98
2001/342
2001/354
2001/356
2001/357
2001/361
2002/2
2002/2
2002/5

Kararları
m Yayı
nlandı
ğı Dergideki
Esas
Resmi Gazete’nin
Sayfa
Sayı
sı
Günü
Sayı
sı
Numarası
1995/13
28.11.2002
24950
1
1996/23
08.06.2002
24779
9
1996/59
16.01.2003
24995
64
1996/76
21.09.2002
24883
75
1997/26
14.11.2002
24936
86
1996/73
01.05.2002
24742
96
1997/76
30.04.2002
24741
116
1997/61
15.11.2002
24937
124
1997/5
07.01.2003
24986
135
1998/35
15.01.2003
24994
148
1999/27
02.05.2002
24743
160
1999/46
04.10.2002
24896
171
2000/10
18.09.2002
24880
182
2000/26
15.03.2002
24696
190
2000/77
15.03.2002
24696
200
2000/76
07.02.2002
24664
212
1999/32
14.03.2002
24695
220
1999/43
20.03.2002
24701
233
1999/51
29.03.2002
24710
314
2001/325
06.02.2002
24663
341
2001/388
06.02.2002
24663
349
2001/424
04.02.2003
25014
357
2001/24
13.04.2002
24725
377
2001/387
06.04.2002
24718
408
2000/42
28.03.2002
24709
419
2001/382 (Y.D) 26.01.2002
24652
433
2001/485
05.06.2002
24776
435
2001/293 (Y.D) 15.02.2002
24672
441

443

ALFABETİ
K ARAMA CETVELİ
Karar
Sayı
sı

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

Sayfa
Numarası

- C1997/70 1412 sayı
lı Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu’nun 423. maddesinin birinci fı
krası
nı
n
Anayasa’nı
n 2., 10., 36. ve 141. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

64

-Ç2001/361

9.3.1988 günlü, 3417 sayı
lı “Çalı
şanları
n
Tasarrufa
Teşvik
Edilmesi
ve
Bu
Tasarrufları
n
Değerlendirilmesine
Dair
Kanun”un 6. maddesinin ikinci fı
krasıile
üçüncü fı
krası
nı
n 18.11.1998 günlü, Esas
1997/59, Karar 1998/71 sayı
lıkararla iptal
edilen bölümü dı
şı
nda kalan kı
smı
nı
n,
Anayasa’nı
n 2., 5., 10. ve 35. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

419

-D2001/63 26.11.1999 günlü, 4481 sayı
lı“17.8.1999 ve
12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve
Civarı
nda Meydana Gelen Depremin Yol
Açtı
ğı Ekonomik
Kayı
pları Gidermek
Amacı
yla BazıMükellefiyetler İ
hdasıve Bazı
Vergi Kanunları
nda Değişiklik Yapı
lması
Hakkı
nda Kanun”un 1., 6., 7. ve 9.
maddelerinin,
Anayasa’nı
n
2.
ve
73.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

444

314

Karar
Sayı
sı

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

Sayfa
Numarası

1998/58

657 sayı
lıDevlet MemurlarıKanunu’nun 570
sayı
lıKanun Hükmünde Kararname ile Değiş
ik
IV sayı
lı Makam Tazminatı Cetveli’nin 5.
sı
rası
nı
n (d) bendinin Anayasa’nı
n 10. ve 11.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

116

2001/98

14.7.1965 günlü, 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu’nun 43. maddesinin (B) fı
krası
na,
18.5.1994 günlü, 527 sayı
lı KHK’nin 3.
maddesiyle eklenen I SAYILI CETVEL’in “IITEKNİ
K
Hİ
ZMETLER
SINIFI”
başlı
klı
bölümünün (b) bendinde yer alan “istatistikçi”
sözcüğünün Anayasa’nı
n Başlangı
ç’ıile 2., 6.
ve 91. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali
istemidir.

341

2001/342 14.7.1965 günlü, 657 sayı
lıDevlet Memurları
Kanunu’nun 43. maddesinin (B) fı
krası
na,
18.5.1994 günlü, 527 sayı
lı KHK’nin 3.
maddesiyle eklenen I SAYILI CETVEL’in “IITEKNİ
K
Hİ
ZMETLER
SINIFI”
başlı
klı
bölümünün (b) bendinde yer alan “Teknik
Yüksek
Öğretmen
Okulu
mezunları
”
sözcüklerinin Anayasa’nı
n Baş
langı
ç’ıile 2., 6.
ve 91. maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali
istemidir.

349

-E2002/5

20.2.2001 günlü, 4628 sayı
lı“Elektrik Piyasası
Kanunu”nun Geçici 4. ve Geçici 8.
maddelerinin birinci fı
kraları
nı
n, Anayasa’nı
n
125., 35., 48. ve 2. maddelerine aykı
rı
lı
ğıileri
sürülerek
iptalleri
ve
yürürlüklerinin
durdurulması
na karar verilmesi istemidir.

441

445

Karar
Sayı
sı

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

Sayfa
Numarası

- G2000/48

18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı “Gayrimenkul
Kiraları Hakkı
nda Kanun”a 4531 sayı
lı
Yasa’yla eklenen Geçici 7. maddenin birinci
fı
krası
nı
n ilk tümcesi ile dördüncü fı
krası
nı
n
Anayasa’nı
n 10. ve 48. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.

190

2000/49

18.5.1955 günlü, 6570 sayı
lı “Gayrimenkul
Kiraları Hakkı
nda Kanun”a 4531 sayı
lı
Yasa’yla eklenen
Geçici 7. maddenin
Anayasa’nı
n 2., 10.,11., 13. ve 35.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

200

1998/41

31.12.1960 günlü, 193 sayı
lıGelir Vergisi
Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fı
krası
nı
n
3239 sayı
lıKanunla değiş
tirilen 2. ve 3946
sayı
lıYasa’yla değiş
tirilen 13. bendlerinin,
aynıYasa’ya eklenen mükerrer 75. madde ile
87. maddenin birinci paragrafı
nda yer alan “...
vergi alacağıdahil olmak üzere kurumlardan
elde edilen kâr payları
...” sözcüklerinin
Anayasa’nı
n 11. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.

96

2001/10

24.6.1995 günlü, 560 sayı
lı “Gı
daları
n
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararname”nin 21. ve
4128 sayı
lı Yasa ile eklenen 18/A
maddelerinin Anayasa’nı
n 13., 38. ve 91.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

220

446

Karar
Sayı
sı

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

Sayfa
Numarası

-H2002/2

29.6.2001 günlü, 4706 sayı
lı“Hazineye Ait
Taşı
nmaz Malları
n Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapı
lması Hakkı
nda
Kanun”un
3.
maddesinin, Anayasa’nı
n 170. maddesine
aykı
rı
lı
ğı
ileri sürülerek iptaline ve
yürürlüğünün durdurulması
na karar verilmesi
istemidir.

433

- İ2000/25

9.6.1932 günlü, 2004 sayı
lı“İ
cra ve İ
flâs
Kanunu”nun 82. maddesinin birinci bendi ile
3.4.1930 günlü, 1580 sayı
lı “Belediye
Kanunu”nun 19. maddesinin yedinci bendinin
Anayasa’nı
n 35. ve 138. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali istemidir.

171

1995/51

24.2.1984 günlü, 2981 sayı
lı “İ
mar ve
Gecekondu
Mevzuatı
na Aykı
rıYapı
lara
Uygulanacak Bazıİ
şlemler ve 6785 sayı
lı
İ
mar
Kanununun
Bir
Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkı
nda Kanun”un Geçici 2.
maddesinin 22.5.1986 günlü, 3290 sayı
lı
Yasa’nı
n 14. maddesiyle
değiştirilen (e)
bendinin Anayasa’nı
n
169. ve 170.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

1

2001/46

25.8.1999 günlü, 4447 sayı
lı “İ
şsizlik
SigortasıKanunu”nun 3., 4., 6., 8., 13., 15.,
17., 18., 22., 25., 26., 36., 38., 39., 40., 44.,
51., 53. ve 62/3 maddelerinin, Anayasa’nı
n 2.,
5., 10., 17., 49., 56., 60., 161., 162, 163., 164.,
165., 166., 167., 168. ve 169. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir

233

447

Karar
Sayı
sı

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

Sayfa
Numarası

-K1998/6

20.11.1996 günlü, 4213 sayı
lı “Kı
ymetli
Maden ve Ziynet EşyasıBeyanıHakkı
nda
Kanun’un 1. maddesinin birinci, ikinci ve
beşinci fı
kraları
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 5., 10.,
13., 17., 48. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla
iptalleri
ve
yürürlüklerinin
durdurulmasıistemidir.

75

-M 1996/36

448

26.4.1996 günlü, 22622 sayı
lı Resmî
Gazete’de yayı
mlanan 22.4.1996 günlü, 4139
sayı
lı1996 Malî Yı
lıBütçe Kanunu’nun 6.
maddesinin son fı
krası
nda yer alan “ilgili
kanunları
n öngördüğü yükümlülükleri yerine
getirmeyen” ve “bütçe ödeneklerini kesmeye
ve diğer imkanları
nıdurdurmaya” ibarelerinin,
13. ve 14. maddelerinin, 15. maddesinin (a),
(b),
(c)
bendlerinin,
29.
ve
30.
maddelerinin,31. maddesinin 1. bendindeki
“Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname” ile
6. bendindeki “Bakanlar Kurulu Kararı
”
ibarelerinin ve 7. bendinin, 35. maddesinin (d)
bendinin, 48. maddesinin (c), (e) ve (f)
bendlerinin, 60. ve 65. maddelerinin, 68.
maddesinin (b) bendinin (3) alt bendi, (c), (d),
(e) bendleri, (f) bendinin (1.) ve (6.) alt
bendleri ile (h), (i) ve (j) bendlerinin
Anayasa’nı
n 2., 6., 7., 8., 10., 11., 87., 88.,
89., 153., 161. ve 162. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptallerine ve dava sonuna kadar
yürürlüklerinin durdurulması
na karar verilmesi
istemidir.

9

Karar
Sayı
sı

2001/9

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün
Durdurulması
na Konu Kanun ve KHK’ler
29.6.1999 günlü, 4393 sayı
lı“1999 Malî Yı
lı
Bütçe
Kanunu”nun
14.
maddesinin
Anayasa’nı
n 161. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.

Sayfa
Numarası

212

-S1998/70

17.7.1964
günlü, 506 sayı
lı “Sosyal
Sigortalar Kanunu”nun 37. maddesinin
birinci fı
krası
nda yer alan “... ve 18 ayı
geçmemek...” sözcüklerinin Anayasa’nı
n 10.,
17. ve 56. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir.

148

- Ş2002/2

21.12.2000 günlü, 4616 sayı
lı“23 Nisan 1999
Tarihine Kadar İ
şlenen Suçlardan Dolayı
Şartla Salı
verilmeye, Dava ve Cezaları
n
Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin
5. bendinin (a) alt bendinin Türk Ceza
Kanunu’nun 301 ve 303. maddeleri yönünden,
Anayasa’nı
n 10. maddesine aykı
rı
lı
ğısavı
yla
iptali istemidir

435

–T–
1998/10

765 sayı
lı Türk Ceza Kanunu’nun 102.
maddesinin birinci fı
krası
nı
n üç numaralı
bendindeki “beş seneden ziyade hapis”
sözcüklerinin,
TCK’nun
493.
maddesi
yönünden Anayasa’nı
n 2. ve 10. maddelerine
aykı
rıolduğu savı
yla iptali istemidir.

86

449

Karar
Sayı
sı

1999/42

İ
ptale, İ
tiraza ve Yürürlüğün
Durdurulması
na Konu Kanun ve KHK’ler
1.3.1926 günlü, 765 sayı
lı “Türk Ceza
Kanunu”nun 237. maddesinin dördüncü
fı
krası
nı
n, Anayasa’nı
n 2., 10., 12., ve 24.
maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

Sayfa
Numarası

160

2001/354 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulu’nun 12.10.2001 günlü, 24551 sayı
lı
Resmî Gazete’de yayı
mlanan 10.10.2001
günlü, 722 sayı
lı“Anayasanı
n 92 nci ve 117
nci maddeleri uyarı
nca Hükümete İ
zin
Verilmesine Dair Karar”ı
nı
n son fı
krası
nı
n bir
İ
çtüzük değişikliği niteliğinde olduğu ileri
sürülerek, Anayasa’nı
n 6., 87., 92. ve 104.
maddelerine
aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

357

2001/357 15.11.2000 günlü, 4603 sayı
lı “Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası
, Türkiye Halk
BankasıAnonim Şirketi ve Türkiye Emlak
BankasıAnonim Şirketi Hakkı
nda Kanun”a,
4684 sayı
lıYasa’nı
n 2. maddesiyle eklenen
geçici 5. maddenin Anayasa’nı
n 2., 10. ve
129. maddelerine, 11.1.1954 günlü, 6219
sayı
lıTürkiye Vakı
flar BankasıTürk Anonim
Ortaklı
ğıKanunu’na 4604 sayı
lı Yasa ile
eklenen ve daha sonra 4684 sayı
lıYasa’nı
n
3. maddesiyle değiş
tirilen ek 2. maddenin ise
Anayasa’nı
n 2., 35., 47. ve 48. maddelerine
aykı
rıolduklarısavı
yla iptalleri ve 6219 sayı
lı
Yasa’nı
n ek 2. maddesinin yürürlüğünün
durdurulması
na karar verilmesi istemidir.

408

450

Karar
Sayı
sı

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

Sayfa
Numarası

1998/59

17.2.1926 günlü, 743 sayı
lıTürk Kanunu
Medenisi’nin 14.5.1997 günlü, 4248 sayı
lı
Yasa ile değiş
tirilen 153. maddesinin birinci
fı
krası
nı
n Anayasa’nı
n 12. ve 17. maddelerine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

124

2000/47

27.7.1967 günlü, 926 sayı
lı“Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu”na 4376 sayı
lı
Yasa’nı
n 7. maddesi ile eklenen Ek Geçici
Madde 73’de yer alan “...31.12.1984 tarihi
ile...” ibaresinin Anayasa’nı
n 10. maddesine
aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali istemidir.

182

2001/356 16.11.2000 günlü,
4604 sayı
lı “Türkiye
Vakı
flar BankasıTürk Anonim Ortaklı
ğı
Kanununda Değişiklik Yapı
lması
na Dair
Kanun”un Anayasa’nı
n 2., 35., 48. ve 153.
maddelerine aykı
rı
lı
ğı savı
yla iptali ve
yürürlüğünün durdurulmasıistemidir.

377

- V1998/61

5.6.1935 günlü, 2762 sayı
lı “Vakı
flar
Kanunu”nun 4.4.1995 günlü, 4103 sayı
lıYasa
ile değiştirilen 27. maddesinin Anayasa’nı
n 10.
ve 11. maddelerine aykı
rı
lı
ğısavı
yla iptali
istemidir.

135

451

Karar
Sayı
sı

2001/63

452

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

Sayfa
Numarası

26.11.1999 günlü, 4481 sayı
lı“17.8.1999 ve
12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve
Civarı
nda Meydana Gelen Depremin Yol Açtı
ğı
Ekonomik Kayı
plarıGidermek Amacı
yla Bazı
Mükellefiyetler
İ
hdası ve
Bazı Vergi
Kanunları
nda Değiş
iklik Yapı
lmasıHakkı
nda
Kanun”un 1., 6., 7. ve 9. maddelerinin,
Anayasa’nı
n 2. ve 73. maddelerine aykı
rı
lı
ğı
savı
yla iptali ve yürürlüğünün durdurulması
istemidir.

314

