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Bireylerin gürdük yaşamlarının her yönüne girmiş otan idare, toplumun ortak gereksinimterini belirteyip, onları karşdayacak kararları
hızta atmak durumundadtr. Hıztı katkmma gereği ve toplumtarin zaman
zaman geçirdikleri otağanüstü dönemter yürütmenin güçlendirilmesi
eğilimlerini arttırmıştır. Gerçekten yürütmenin güçlendirilmesi sorunu
bat! demokrasilerinde ydlardtr anayasa hukukunun gündeminden çık
mamış bir konudur (1). Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan
anayasalar incetendiğinde yürütmenin değişik biçimlerde güçlendir
meye çatışddığı gözlenmektedir.

Nitekim, 1982 Anayasasının hazırlanmasında 1961 Anayasasında
yürütmenin yeterince güçlü olmadığı ve bazı sıkıntıların da bundan
kaynaklandığı yolundaki görüşlerin etkisi olmuştur. Bu konuya Anaya
sa Yargısı sempozyumlarından birinde sunduğumuz bildiri ile değin
mek olanağı bulmuştuk (2).
Aslında, yürütmenin düzenleme yetkisinin kaynağı ve kapsamı ka
mu hukuku öğretisi ve yargı kararlarında çok tartışılmış ve bu niteliği
ni daha uzun süre devam ettireceğe benzeyen çetin bir sorundur. Biz
bu bildirimizde yürütmenin düzenleme yetkisine ilişkin temel bazı so
runlara Anayasa Mahkememizin yaklaşımını özettikle 1982 Anayasası
nın yürüdüğe girişinden sonra verdiği kararlan ele atarak saptamaya
çatışacağız.

O

H.Ü. İ.İ.B. Fakültesi Dekanı.

(1)

E. Teziç, Bat) Demokrasiierinde « Yürütmedin Üstüniüğü ve Yeni Kurumiar Den

(2)

T. Tan, 1982 Anayasası Yönünden Yürütme Görevi ve Yetkisinin Niteiiği (Güç-

gesi, İdare Hukuku ve İiimieri Dergisi, Yi! : 1, Sayı : 2, 1980. s. 91.

iü Deviet ya da Güçiü Yürütme), Anayasa Yargısı, Ankara, 1984, s. 29 -47.
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YÜRÜTMENİN YETKİ OLUŞU VE DÜZENLEME YETKİSİNDE
GENİŞLEME

Anayasa Mahkemesinin 1982 Anayasasmm yürüriüğe girmesin
den sonra verdiği karariar incelendiğinde yürütme organma giderek
daha geniş bir düzenieme yetkisi tamma eğiliminde otduğu gözlen
mektedir. Yüksek Mahkeme 933 saydı Kalkınma Planının Uygulanma
Esasları Hakkında Kanunun önemli hükümlerini iptal ettiği kararında,
özellikle ekonomik alana ilişkin olarak yürütme organına tanınacak
düzenleme yetkisi ile ülgili olarak, -İktisadi tedbirlerin yasa kuralları
ile karşılanamıyacağı, bu tedbirlerin süratle alınması gerektiği düşün
cesine dayandırılması dahi bugünkü iktisadi gerçeklerle, Yasama Mec
lislerinin çalışma durumuna uygun düşmemektedir. Bir kez, her konu
da alınacak iktisadi tedbirler genellikle bellidir. İktisada ilişkin yazı
larda ve uzman raporlarında gösterilmiş bulunmaktadır, yoksa bunlar
yeniden aranılacak bulunacak değildir. Yapılacak iş, bilinen ve salık
verilmiş tedbirlerden hangisinin belli durumda seçileceğidir ki, bu ted
birler yasada sayıldıktan sonra bunlardan bir veya birkaçının seçimi
konusunda yürütmeye yasada belirlenecek sınırlar içinde yetki tanına
bilir.
«Yasada öngörülmeyen çok önemli bir durumla karşılaşılır ya da
gösterilmeyen bir tedbir zorunlu görülürse, ki bu seyrek gerçekleşe
cek bir olaydır, o zaman ivedilikle yaşanırı değiştirilmesi veya ek bir
yasa çıkarılması yoluna gidilebilir. Unutulmamalıdır ki, Meclisler ço
ğunluğunun kamu yararı gördüğü konularda yasa değişiklikleri kısa za
manda. Yasama Meclislerinde yapılabilmektedir." demekteydi (3).
Anayasa Mahkemesinin 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesin
den sonra verdiği çeşitti kararlarında yürütmenin düzenleme yetkisine
ilişkin olarak önceki kararlarından farklı bir yaklaşım benimsediği dik
kat çekmektedir. Nitekim, Yüksek Mahkemeye göre, «her ülkede ön
ceden gelecekteki ekonomik gelişmeleri anlayıp buna göre, bir takım
çerçeveler çizmenin mümkün olamaması, ithalat ve ihracatın her an
değişebilen şartlara tabi bulunması, hükümetlere bir takım geniş ve
esnekliği olan yetkiler verilmesini zorunlu kılmıştır." (4).

(3)

Anayasa Mahkemesinin 23-25.10.1969 tarih ve E. 967/41 - K. 969/51 sayıiı ka
rarı. AMKD., Sayı : 8, s. 43- 44.

[4)

Anayasa Mahkemesinin 11.1.1985 tarih ve E. 984/6 - K. 985/1 sayıiı kararı. R.G.,
17.6.1985, Sayı : 18787, s. 7
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Gene Anayasa Mahkemesine göre, «Çağımızda devtet, ekonomik
atana günden güne artan ötçüterde müdahate zoruntuğunda katmaktadtr. Kimi devtet görevterinin yürütüimesinde özettikte ekonomik nitetik taşıyan işterde esnek düzentemetere ihtiyaç duyulmaktadır
**
(5).
Anayasa Mahkemesinin yürütmenin düzenteme yetkisine yaktaşımmdaki bu değişiktik hiç kuşkusuz, yeni Anayasada yürütmeye veriien
yerin incetenmesi suretiyte değertendiritebitir. Ashnda, yürütmenin
düzenteme yetkisinin niteiiği ve kapsam, itk bak,şta teknik bir idare
hukuku sorunu gibi görünse de, anayasa) sistem içinde kuvvetler aras, itişkiterin değertendiritmesini de gerektiren geniş boyuttara sahip
tir. Biz bu yaz, çerçevesinde soruna yürütmenin yalmz «görev
**
değit
aym zamanda «yetki
**
otarak da düzenlenmesi aç,smdan yaktaşacağız.

A.

Yürütme Yasamanm Türevi Özettiğini Koruyor mu?

Yarg, organtarmm yeni Anayasanm yürürlüğe girişinden sonra
verdikten kararlarda yürütmenin, eskisinde farkh otarak «yetki
**
otarak
düzenlenmiş olmasından baz, sonuçtar çıkardıktan bir gerçektir. Ni
tekim, Yargttay Hukuk Genet Kurutu bir kararmda «1982 Anayasasının
1961 ve hatta 1924 Anayasatarma karş, güçtü Devtet ve otoriter idare
kavramtarma daha fazta önem verdiği ve özettikte yürütmeyi yasama
ve yarg, karş,smda daha da güçtendirdiği tartışmasızdır. Anayasanm
bir çok maddeten bu temet düşünceye uygun otarak değiştiritmiş ve
yeniden düzentenmiştir
**
(6) diyerek bu durumu açıkça ifade etmekte
dir.

Benzer durum öğretide de görülmektedir. Nitekim, Gözübüyük,
1961 Anayasasında yürütmenin «yasamanın koyduğu smırtar içinde ye
rine getiriien bir görev
**
otmasma karşm, 1982 Anayasasında «yetki ve
**
görev
otduğuna dikkat çekerek, «böyiece yürütme biraz daha güçlen
**
miştir
demektedir (7).
Doiayısiyte, üzerinde durutması gereken nokta, yürütmenin yeni
Anayasadaki düzenlenişinin düzenteme yetkisi açısından farktı sonuç
tar doğurup doğurmadığıdır. Anayasa Mahkemesine göre, «Yürütme-

(5)

Anayasa Mahkemesinin 18.2.1985 tarih ve E. 984/9 - K. 985/4 saydı karan. R.G.,
26.6.1985, Sayı : 18793, s. 26.

(6)

Yargıtay Hukuk Gene! Kurutunun 14.9.1983 tarih ve E. 980/4 - 1714, K. 983/803

(7)

$. Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Ankara, 1983, s. 2.

saydı kararı. Yargıtay Karadan Dergisi, c. İX, Sayı : 11, Kasım 1983, s. 1591-1592.
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ye bir yetki oima gücünü veren esasiar Anayasanın muhtelif maddeierinde serpiştiriimiş durumdadır. Buntardan düzenieme iie iigiii ola
rak yeni Anayasa'nın getirdikten oiağanüstü haiier ve sıkıyönetim sü
resince Cumhurbaşkanının başkanhğında toplanan Bakaniar Kurulu
nun sözü ediien haberin gerekti kıidığı konuiara hasren kanun hükmün
de kararname çıkarmak."

«Bakaniar Kurutunun, vergi, resim, harç ve benzeri maii yükümiüiükierin muaftık, istisnaiar ve indirimieriyie oranfarına iiişkin hükümierinde kanunun beiirttiği yukarı ve aşağı sınıriar içerisinde değişiktik
yapmak, dış ticaretin üike ekonomisi yararına oimak üzere düzenlen
mesi amacıyla, ithaiat, ihracat ve dış ticaret iştemteri üzerine vergi
ve benzer! maii yükümiüiükier dışında ek maii yükümiüiükier koymak
ve buniarı kaidırmak gibi hususlardır." (8).

Yüksek Mahkemeye göre, "Yürütmenin, tüzük ve yönetmelik çı
karmak gibi kiasik düzenieme yetkisi, idarenin kanuniliği ilkesi çerçe
vesinde sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki durumundadır. Bu bakımdan
Anayasada ifadesini buian yukarıdaki ayrık haller dışında, yasalarla
düzenlenmemiş bir alanda yürütmenin sübjektif hakları etkileyen bir
kural koyma yetkisi bulunmamaktadır. Yasa ile yetkiii kılınmış olması
da sonuca etkiii değiidir" (9).

Görüidüğü gibi, Anayasa Mahkemesi yürütmenin doğrudan sahip
oiduğu düzenieme yetkisini, Anayasanın kendisine verdiği yetkiierie
sınırtı oiarak kabui etmektedir. Buniara örnek oiarak da Anayasanın
121, 122, 73 ve 167. maddelerindeki yetkiieri göstermektedir, kanımız
ca bu örnekiere yürütmenin bir parçasını oiuşturan Cumhurbaşkanına
doğrudan Anayasa (m. 107) ile tanınan kararname çıkarmak yetkisini
de ekiemek gerekirdi. Nitekim, öğretide, «bu düzenleme özerk bir yet
kinin kuiianıimasına açık ve kesin bir örnek" (10) oiarak gösteriimekte; Anayasanın "Cumhurbaşkaniığı kararnamesi" adıyia «Türk anaya
sa ve idare hukukunda şimdiye kadar buiunmayan bir düzenleyici işiem"yaratıidığı kabui edilmektedir (11).

(8)

Anayasa Mahkemesinin, 13.6.1985 tarih ve E. 984/14 - K. 985/7 sayıh kararı.
R.G., 24.8.1985, Sayı : 18852 s. 39.

i 9)

İbid.

MO)

L Duran, Düzenieme Yetkisi Özerk Sayıiabiiir mi?
Dergisi, Yıl : 4, Sayı : 1 -3, s. 37.

{11)

M. Soysal, Anayasanın Aniamı, 100 Soruda Dizisi, Gerçek Yayınevi, İstanbu),
1986, s. 322.
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idare Hukuku ve liimieri

Görüldüğü gibi, Anayasa Mahkemesi, Anayasanm doğrudan yürüt
meye düzenleme yetkisi verdiği istisnai konuiar dtşmda, yürütmenin
yetki otarak düzentenmiş olmast nedeniyie, yasaiara dayanmayan bir
düzenieme yetkisine sahip otduğunu kabul etmemektedir. Dolayısiyle,
Gözübüyük'ün de belirttiği gibi, yeni Anayasada «Yürütmenin yasamantn türevi olduğu kurah büyük ölçüde" korunmaktadır (12).

Duran da, TBMM'nin Bakanlar Kuruluna hangi konularda ve koşul
larda düzenleme yetkisi verebileceğinin Anayasada (m. 73, 90, 115, 123
ve 167) saytldtğtm belirttikten sonra, «Anayasanm bu özel yetki veril
mesini öngören hükümleri, yürütme ve idarenin, özerk ve genel bir
düzenleme yetkisinin bulunmadtğmt, ancak yürürlükteki bir kanunla
veya kanunlarla daha önce yasama tarafmdan ele ahnmtş konular) iş
leyebileceğini aç)kça ortaya koymaktad<r" demektedir (13).
B.

Asti ve Genel Düzenleme Yetkisi Var m<?

Asltnda, yürütmenin asli ve genel düzenleme yetkisine sahip olup
olmadtğ) 1961 Anayasas) döneminde de tarttştlmtş bir sorundur. Hat
ta, Damştaym bazt kararlarmda «kamu yarartnm gerektirdiği hallerde,
idarenin genel nitelikte düzenleme yetkisine sahip olduğu hukukun
genel ilkelerindendir-(14) diyerek, «idarenin genel ve asli düzenleme
yetkisi" bulunduğu görüşünü benimsediği (15) dikkat çekmektedir. D,amştaya göre, idarenin bir alana düzenleyebilmesi için «mutlak surette
bu hususta yetki tamyan bir metnin varhğt zorunlu" olmaytp(16), «ya
sal metin olmasa dahi idarenin genel düzenleme yetkisi içinde düzen
lemelerde bulunmas) zorunluğu- vardtr(17). Hatta, Damştay Bakan
lar Kurulunun «Türkiye üzerinden karayolu transit taştmalart ile Türki
ye'den transit eşyanm taşmmast esaslan-na ilişkin kararını «Devletin
egemenlik hakk) ve idarenin genel düzenleme yetkisi «ne dayandırmış
tır (18).

(12)

Gözübüyük, op. cit., s. 2.

(13)

Duran, loc. cit., İdare Hukuku ve iiimleri Dergisi, Yıl : 4, Sayı : 1 - 3, 1983, s. 42.

(14)

DDK., 28.4.1972, E. 968/709 - K. 972/364, AİD., c. 5, Sayı : 5, s. 201.

(15)

DDK., 5.4.1974, E. 972/358 - K. 974/437, Duran, İdare Hukuku Dersieri, İstan-

bu), 1982, s. 392.
(16)

DDK., 25.3.1977, E. 976/92 - K. 977/160, Danıştay Dergisi, Sayı : 18 -19, s. 246.

(17)

DDK., 5.5.1972, E. 970/453 - K. 972/385, AİD., c. 5, Sayı : 3, s. 193.

(18)

DDK., 28.4.1972, E. 968/709 - K. 972/364, AİD., c. 5, Sayı : 4, s. 201.
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İdarenin asii ve gene) bir düzenieme yetkisine sahip oiduğu gö
rüşünün, mutiak aniamda, 1982 Anayasasından sonra da kabuiünün
mümkün oiamtyacağ) yukarıdaki açıklamalardan anlaşılmaktadır. Zi
ra, Anayasa Mahkemesinin de beiirttiği gibi, «yasalarla düzenlenmemiş bir atanda yürütmenin sübjektif haktan etkileyen bir kurai koyma
yetkisi" bulunmamaktadır.
Batta, ^kanuni yetki ilkesi" oiarak ifade ettiği bu durumu, «Kanu
ni yetki isteyen konular Anayasanın iigiii kurallarından anlaşılır. Bu
konuiarın başında idare edilenlerin özgüriükieri ve öteki hak atanları
getir. Gerçekten idare, idare ediienierin özgüriükierine ve öteki hak
alanlarına dokunan bir davranışta bukınmaya, onlara kişisei ya da ma
ii bir yüküm yükiemeye yainız bir kanun kurahnın buna izin verdiği
haiierde ve koyduğu şart ve öiçü içinde yetkilidir,
*
şekiinde açıklamak
ta ve «önieyici zabıta müdahaleleri" iie «vergi saimaiari"nı buniara
örnek oiarak vermektedir (19).

Duran da, yürütmenin özerk ve genei bir düzenieme yetkisine sa
hip olmadığını beiirtirken, «Yasama organı (TBMM) Anayasa çerçeve
sinde her konuyu diiediği gibi, kanunia düzenieyebiidiği haide, yürüt
me (Bakaniar Kurutu) suç, ceza, vergi ve yargı gibi birçok konuya el
atmaktan yasaklandıktan başka, düzenleyici veya bire! özgül işlemle
rinde kanunlara aykırı hukuki durum ihdas edemez. Yasama organı yü
rütme ve idareye yetki verdiği konuiarda yapıian düzeniemeieri her
zaman değiştirmek ve kaldırmak imkânına sahip olduğu gibi, yeni çı
kardığı kanuniarla ilgili tüm düzenleyici işlemleri hükümsüz ve etkisiz
kılabilir" demektedir (20)

H.

YASA İLE DÜZENLEMENİN ANLAMI VE YASAMA YETKİSİNİN
DEVRİ

1982 Anayasası açısından yürütmenin düzenleme yetkisinin asli
ve genei nitelikte oiup oimadığı sorununu tartıştıktan sonra üzerinde
duruiması gereken bir başka konu anayasaya göre yasa iie düzenienmesi gereken bir atanda yasal düzenlemenin varlığı için gerekli asga
ri koşutların neler olduğudur. Bir başka deyimle, yasa ile düzenlenme
si gereken bir alanın ne kadarı yasa ile düzenlenmelidir ki, ondan son
rası yürütme organınca düzenlenebilsin.
(19)

T.B. Balta, İdare Hukuku l, SBF yayını, Ankara, s. 127-128

(20)

Duran, ioc. cit., İdare Hukuku ve İlinden Dergisi, Yd : 4, Sayı : 1 - 3, 1983, s. 41.
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A.

Yasa ite Düzenlemenin Asgari Koşulian

1961 Anayasast döneminde verdiği değişik kararlartnda Anayasa
Mahkemesi bu konuda baz! öiçütier getirmeye çaitşmişttr. Yüksek
Mahkemeye göre, yasa koyucu genel kurallar) koyup idareye takdir
yetkisine göre düzenleyebileceği alan btraktrken, gene anayasada ön
görülen idarenin yargtsal denetiminin etkililiğini engellemiyecek nes
nel kuraliara bağlamahd)r(21). Bu da, Anayasa Mahkemesine göre,
«temel esaslar-, veya "temel hükümler-in yasada yer almast, «uzmanhk" ya da «yönetim tekniği-ne ihşkin konular)n düzenlenmesinin ise
yürütmeye bırakılmas) ile sağlanacakt)r (22).

Ölçüt olarak kullamlan kavramlann açtk ve kesin olmadtklan bir
gerçektir. Nitekim, Duran'm hakh olarak belirttiği gibi, «bir konunun
esaslar), ilkeleri, genel kurallar) veya ana öğelerinin nelerden ibaret
olduğunu kestirmek her zaman kolay ve herkesçe kabul edilebilecek
bir şey değildir- (23). Dolaytsiyle, bu ölçütleri somutlaştıracak olan
da önüne gelen davalar dolaytsiyle gene Anayasa Mahkemesinin ken
disi oiacaktr. Yüksek Mahkemenin bu aç<dan ilginç gördüğümüz ve
1982 sonras) verilmiş iki kararma örnek olarak değinmek istiyoruz.
Bunlardan biri yabancdarm mülk edinmelerine ilişkin 3029 say)h Yasa,
diğeri de üst kademe yöneticilerin yetiştirilmeleri hakkmda 3149 sayih
Yasaya ilişkin kararlardır. Astl üzerinde durmak istediğimiz ise vergi
ve benzeri mali yükümlülükler alanma ilişkin olduğu için 2976 sayih
Dtş Ticaretin Düzenlenmesi Hakkmda Kanuna ilişkin karandtr.
Anayasa Mahkemesi, yabancdann müik edinmeierine ilişkin 3029
say'll. Yasa konusunda verdiği kararmda, «uygulamaya iiişkin esasların
tesbiti yönünden yürütmeye verilen yetkinin genişliği ve belirsizliği
apaçık ortadadtr. Yasada, esasla alakah bir çok yönler düzenlenme
miştir- (24) diyerek bunu Anayasada (m. 7) yasaklanan yasama yet
kisinin devri niteliğinde görmüştür (25).
(21)

23-25.10.1969 tarih ve E. 967/41 - K. 969/57 sayth karar. AMKD., Say, : 8, s. 41.

(22)

7.3.1963 tarih ve E. 962/281 - K. 963/52 sayth karar. AMKD., Sayt : 1, s. 121 vd.,
ite 5.4.1977 tarih ve E. 977/1 -K.977/20 sayth karar. AMKD., Sayt : 15, s. 261.

(23)

Duran, İdare Hukuku Dersieri, s. 466.

(24)

Anayasa Mahkemesinin 13.6.1985 tarih ve E. 984/14 - K. 985/7 sayth karart.
R.G., 24.8.1985, Sayt : 18852, s. 39.

(25)

Yüksek Mahkemeye göre, «Yasada sadece Toptu Konut Fonuna alınacak mik
tar beiirienmiş, diğer hususlartn tesbiti yürütme organtna bırakılmtşttr. Buniar arastnda kanunia düzenlenmesi gereken yönler vardır. Uygulamantn yaygınlaşttrtlması durumunda yasama organtnca düzenlenmesi gereken esasla-
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Yüksek Mahkeme, 3149 sayıiı Üst Kademe Yöneticiierin Yetiştir
mesi Hakkmda Kanunun 3. maddesinin Anayasaya (m. 7 ve 128) aykıniığı sonucuna varırken de «Anayasanm 128. maddesinin son fıkrası
üst kademe yöneticiieriinin yetiştiriime usul ve esasiarmm kanunla özei
oiarak düzenlenmesini emretmektedir. Oysa, iptali istenilen madde
örneğin, eğitimin hangi kurumlarda yapılacağa eğitime kimlerin katıiacağı, eğitim süresinin hiç değilse alt sınırının ne olacağı, uygulana
cak programların niteliği konusunda herhangi bir esas belirlenmemiş
tir.

«Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında belirtildiği gibi, Yasa
Koyucu, belli konularda gerekli kuralları koyacak, çerçeveyi çizecek,
eğer uygun ve zorunlu görürse, onların uygulanması yönünde sınırlan
belirlenmiş alanlar bırakacak, idare, ancak o alanlar içinde takdir yet
kisine dayanmak suretiyle yasalara aykırı olmamak üzere birtakım ku
rallar koyarak yasanın uygulanmasını sağlayacaktır.»
«Esasen, Anayasa'mn 8 maddesinin, yürütme yetkisi ve görevinin
Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir hük
münün anlamı da budur» demektedir (26).

Anayasa Mahkemesi, 3149 sayılı Yasanın eğitime katılma koşulla
rından sadece üç tanesini belirleyip diğerlerinin belirlenmesini yönet
meliğe bırakan kuralım da, eğitim programına katılma koşullarının,
«hem eğitim usul ve esasları hem de memurların özlük işleri çerçeve
sinde değerlendirilmesi gereken bir konu
*,
olması nedeniyle ve yuka
rıdaki gerekçelerle Anayasanın 7. ve 128. maddelerine aykırı bulmuş
tur (27).
rm neier olabileceği daha da belirgin hale gelmektedir. Yabancının alacağı ara
zinin azami miktarı, emlakin adedi, alınma amaçları Bakaniar Kuruiuna veriien
yetkinin devam! süresi satın ahnacak arazi ya da emiakin yeri, satm aimanm koşulları, devir ve ferağda uygulanacak ilkeler hep yasa iie düzenienmesi gere
ken hususlardandı. Bütün bu yönlerde yasama organmm serinkanh ve objek
tif değerlendirmesine gereksinim vardır.

"Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan uygulama esaslarında da, bu ka
nuna göre edinilmiş olan gayrimenkullerin yalnız Türk vatandaşlar! ile bu ka
nuna göre gayrimenkul edinme hakkına sahip olan yabanc! ülkelerin hakiki şa
hıslarına satılabileceğine dair 4. ve satışın dövizle yapılacağına ilişkin 5. mad
desindeki esaslar, yürütmece düzenlenebilecek uygulama esaslarından say
mak mümkün değildir. Öte yandan, mülkiyet hakkım sınırlayan bu esasların
yasa ile düzenlenmesi Anayasa nın 35. maddesi hükmü gereğidir». İbid., s. 38.
(26)

18.6.1985 tarih ve E. 985/3 - K. 985/8 sayılı karar. R.G., 18.10.1985, Sayı : 18902,
s. 18.

(27)

İbid., s. 19.
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Öte yandan, Duran, Yüksek Mahkemenin, eğitime katıiacakiarı,
yani sonradan kanun kapsamma ahnacakian saptama yetkisinin Ba
kaniar Kurutuna veriimesini, ashnda yasama yetkisinin devri niteiiğinde oiduğu haide, Anayasanm 7. maddesine ayktrt buimamastnt bir çeiişki otarak görmektedir (28).

B.

Maii Yükümiüiükier ve Yasa iie Düzenieme

Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde bu alana iiişkin
karariarmda aynen, «Anayasa koyucunun her çeşit maii yükümierin
kanunia konuimasını buyururken, keyfi ve takdiri uygulamaiart önieyecek iikeierin kanunda yer aimast ereğini güttüğünde kuşku yoktur.
Kanun koyucunun yaimzca konusunu beiii ederek bir maii yükümün itgiiiiere yükletilmesine izin vermesi, bunun kanunia konutmuş sayıiabiimesi için yeterii neden oiamaz. Maii yükümlerin yükümlüleri, mat
rah ve oraniart, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, müeyyideleri, za
man aştmt gibi çeşitli yönleri vardtr. Bir maii yüküm, bu yönieri doiaytsiyie kanunda yeterince çerçeveienmemişse, kişiierin sosyai ve
iktisadi durumiarını, hatta temet hakiartnt etkiieyecek keyfi uyguiamalara yoi açabiiir. Bu baktmdan yükümier, belli başh unsuriart da
açıklanarak ve çerçeveleri kesin kesin çizgiierle belirtilerek mutiaka
kanunla düzenienmeiidir" diyordu (29).

1982 Anayasası (m. 73) vergi, resim, harç ve benzeri mali yüküm
lerin kanunla konulacağını, değiştirileceğini ve kaldırılacağını öngör
mektedir. Bu hükme göre, «vergi, resim, harç ve benzeri mali yüküm
lüklerin muaftık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına iiişkin hükümierinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınıriar içinde değişiklik
yapmak yetkisi" Bakaniar Kuruluna verilebilecektir.
Öte yandan, yani Anayasa (m. 167) «dış ticaretin üike ekonomisi
nin yararına oimak üzere düzenienmesi amacıyia ithaiat, ihracat ve di
ğer dış ticaret işiemieri üzerine vergi ve benzeri yükümiüiükier dışın
da ek mali yükümiüiükier koymaya ve buniarı kaldırmaya kanunla Ba
kaniar Kurutuna yetki verilebilir- hükmünü de getirmiştir.

Anayasanın bu hükmü doğruitusunda çıkardan 2976 saydı Dış Ti
caretin Düzenienmesi Hakkında Kanunun «ithaiat, ihracat veya dış ti
caret işiemieri üzerine konuian ek maii yükümiülükierin nevi, miktarı,
tahsiii, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irad kaydediimesi, bir fon(28)

L. Duran, Anayasa Mahkemesine göre Türkiye'nin Hukuk Düzeni (I), AİD., c.
19, Sayı : 1, Mart 1986, s. 17.

(29)

29.11.1977 tarih ve E. 977/107 - K. 977/131. R.G., 8.3.1978, Sayı : 16222, s. 19 vd.
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da toplanması ve fonun kullanımı esastan Bakantar Kurutu kararmda
gösterilir^ hükmünü (m. 3), Anayasa Mahkemesi, «Anayasa'nm 167.
maddesinin ikinci fıkrası vermiş otduğu yetkiye dayanarak Yasama Organt, 'dtş ticaretin düzenlenmesi'ni yürütme orgamna btrakmtşttr. O
hatde Bakantar Kurutu, Anayasa ya uygun oimak koşuiuyta bu konunun
çerçevesini, genet esasiartnt, temei yönterini ve ayrıntılarını tümüyte
düzenteme yetkisine sahiptir
**
diyerek, yasama yetkisinin devredilemiyeceğine iiişkin Anayasa kurahna (m. 7) ayktrt butmamtşttr (30).
Yüksek Mahkeme, Anayasanın 7. maddesi hükmünün bir genet
kura) otmast dotaytsiyte, gene Anayasada yer atan özel hükümierte
bittikte değertendiritmesi gerektiğini betirterek, Anayasantn 91., 121.
ve 167. maddelerini devir yasağtnın istisnatart otarak görmekte, esa
sen 91. ve 121. madde hükümterinin Dantşma Meclisinde kabut editen
7. madde metninde sakh tutulduğunu, 167. maddenin ise Mitti Güventik Konseyi tarafmdan metne konuiduğu için bu istisnatar arastnda yer
aimadtğtnt belirtmektedir (31).
Yüksek Mahkemenin yorumuna göre, Anayasantn 91., 121 ve 122.
maddeieri yantnda 73. ve 167. maddelerinde yürütmeye tantnan dü
zenleme yetkilerinin yasama yetkisinden de güçtü otduğunu beiirten
Duran'a göre, «vergi ve dış ticaret konutartndaki yetkiter kanun hük
münde kararnamelerden de öteye, sürekti otarak ve TBMM'nin bitgi ve
onayt dtşmda kullanılabilecek, Anayasa Mahkemesinin denetiminden
uzak, idari yargının çok sımrtı ve kısıttı denetiminde katacaktır
**
(32).

Öte yandan, üzerinde durutması gereken bir nokta da, 167. madde
ye göre çıkardan Bakantar Kurutu kararlarının niteliğidir. Sağtam, «ade
ta üçüncü bir tip KHK çıkarma olanağı sağtanmış
**
otduğu görüşü
nü (33) iteri sürerken; bu işlemlerin hukuki niteliğinin açık olmadığını betirten Özbudun'a göre, «Ancak bu tür iştemter için kanunta Ba
kantar Kurutuna yetki verilmesi, buntarın birer KHK otabiteceğini akta
getirmektedir" (34).
(30)

Anayasa Mahkemesinin 11.1.1985 tarih ve E. 984/6 - K. 985/1 sayı), kararı. R.G.,
17.6.1985, Sayı : 18787, s. 3 vd.

(31)

Karşıoyumuz için bkz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu Raporu 1/463, s. 10.

(32)

Duran, ioc. cit, AİD., c. 19, Sayı : 1, s. 16.

(33)

F. Sağtam, Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisinin Sınırtarı Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar, Anayasa Yargısı, Ankara, 1984,
s. 262, dip not: 1.

(34)

E. Özbudun, 1961 ve 1982 Anayasalarında
Anayasa Yargısı 2, Ankara, 1986, s. 233.
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Kanun Hükmünde Kararnameler,

Anayasa Mahkemesi bu son karart iie «dış ticaretin üike ekono
misinin yarariartna düzenienmesi amactyia ek maii yükümiüiükier koy
maya yetkiii ktltnan Bakaniar Kurutu, üike ekonomisi ne gibi mali yükümiülükier konuimasmt gerektiriyorsa bunun nevini ve miktarmm
saptanmasında serbest oiacakttr. Esasen, önceden neierden ibaret
oiacağtnt saymaya ve miktarını saptamaya oianak da yoktur. Başka
üikeierin atacağı öniemiere veya oniarın ekonomisinin gidişine ya da
üikemizdeki ekonomik oiayiara bakıiarak günü gününe ahnacak tedbirierle dış ticaretin üike ekonomisinin yararına düzenienmesi sağla*.
nacaktır
(35) diyerek yürütmeye ne kadar geniş bir düzenieme yet
kisi tanıdığını göstermektedir.

Ancak, Anayasa kuratının (m. 167/2) aynen tekrarının bir yasa) dü
zenlemenin varhğı için yeteri! oiduğunu söyiemek güçtür. Astında
Yüksek Mahkeme de, 2976 sayıiı Yasanın 1. maddesinin Anayasa kurahnın tekrarı niteiiğinde oiduğunu, fakat bu maddenin dava konusu
edilmediğini söyieyerek konunun tartışmasına girmemektedir. Zaten,
Anayasa Mahkemesi, yasat düzeniemenin yetersizliğini, «Bakaniar
Kurutu, Anayasaya uygun oimak koşuiuyia bu konunun çerçevesini ge
net esasiarını, temei yönierini ve ayrıntıiarını tümüyie düzenieme yet
kisine sahiptir- diyerek doiayiı biçimde de otsa kabui etmektedir.
Doiayısiyle. bu karar, Duran ın hakti otarak belirttiği gibi, «Yük
sek Mahkeme nin genel olarak yürütme yetkisi ni, 'Yasa Koyucunun
betti konuiarda gerekti kuraiiarı koy(duktan), çerçeveyi çiz(dikten) son
ra', uygun veya zoruniu gördüğü ataniar içinde, yasaiara aykırı olma
mak koşutuyia, 'birtakım kurattar koyarak, yasanın uygulanmasını sağ
lamak' biçimindeki tanım ve aniayışıyta da bağdaşmamaktadır
*.
(36).

HL DÜZENLEME YETKİSİNİ KULLANMA BİÇİMLERİ
İdarenin düzenieme yetkisi kuiianarak yaptığı işiemterin neier olduktarı, bir başka deyimte düzenieyici iştem türteri öğretide ve yargı
kararırında tam bir açıktık butunduğu söylenemez. Aynı durum yürürtükteki mevzuat açısından da söz konusudur.
Anayasanın iigiti maddelerinde «tüzük
*,
(m. 115) ve «yönetmeiik" (m. 124) kavramları kullanılması yanında, idari yargı alanını dü
zenleyen metinlerde, «Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu ku(35)

R.G., 17.6.1985, Sayı : 18787, s. 8.

(36)

Duran, ioc. cit., AİD., c. 19, Sayı : 1, s. 18.
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ruluşlan veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkanlan ve ü!ke çapmda uygulanacak düzenleyici işlemler» (2575 sayıh
Danıştay Kanunu, m. 24.1/d), «Bakanlar Kurulunun düzenleyici işlem
leri^ (2575 sayıh Yasa, m 38.2), "Bakanlar Kurulu Kararlara (2575 sa
yth Yasa, m. 24.1/a) ve «ilam gereken düzenleyici işlemler» (2577 sa
yth İdari Yargtlama Usulü Kanunu, m. 7.4) deyimleri yer almaktadır.
Uygulamaya baktığımızda da düzenleyici işlemlerin tüzük ve yönetmehklerden ibaret olmadığı, değişik isimler taşıyan düzenleyici iş
lemlere stkça rastlandığı görülmektedir. Esasen, yukarıda değindiği
miz yasal düzenlemeler de, bu tür işlemleri isim olarak belirlemeyip,
yalmzca bunları yapmaya yetkili organ ve kuruluşları sınırlandırmakla
yetinmiştir.

A.

Tüzük ve Yönetmelik Dtşmdaki Düzenleyici İşlemier

İdarenin tüzük ve yönetmelik dtştnda düzenleyici işlem yapıp yapamtyacağt, karar, tebliğ, sirküler gibi değişik isimlerle yapılan işlem
lerin hukuki dayanak ve niteliklerinin ne olduğu sorunu 1961 Anayasasast döneminde de çok tartışılmıştır (37).
Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasının 107. ve 113. maddeleri
nin incelenmesinden, yürütmenin yasa ite yetkili kılınsa da tüzük ve
yönetmelik dışında ve fakat yönetmelik niteliğinde düzenleyici kurul
lar koymanın yasaklandığı anlamının çıkarılamayacağım belirterek, «ya
sanın uygulanmasını sağlamak üzere Başbakanla bütün bakanlardan
oluşan Bakanlar Kurulunun yönetmelik çıkaracağı öncelikle kabul edi
lebilir. Buna göre Yasadaki kararnameler, hukukça, Bakanlar Kurulu
yönetmeliği sayılabilir» demektedir (38).

Gene Yüksek Mahkemeye göre, «Anayasanm 107. maddesinde Ba
kanlar Kuruluna ancak bu maddede yazıh koşullarla ve Damştaym in
celemesinden geçirilmek üzere tüzük çıkarmak ve 113. maddesinde
de yine Bakanlar Kurulu ile kamu tüzel kişilerine yönetmelikler yap
mak yetkisi verilip bunlar dışında yürütme organına bir yetki tanınma
mış olduğu gibi bir düşünceye varılması doğru olmaz. Yürütme orga
nının bu maddeler dışında yasanın verdiği yetkiye uyarak genel nitelik
te hukuki tasarruflarda bulunması idare hukukunun esaslarına uygun(37)

Değişik görüşler için bkz. T.B. Balta, İdare Hukuku I, Ankara, 1970/72, s. 176,
Duran, op. cit., 1982, s. 472-473, P. Bilgen ve I. Giritli, İdare Hukuku Dersleri,
1979, s. 73, T. Güneş, Yürütme Orgamnm Düzenleyici İşlemleri, Ankara, 1964,
s. 94.

(38)

23-25.10.1969 tarih ve E. 967/41 - K. 969/57 sayıh karar. AMKD., Sayı : 8, s. 40.
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dur. Bunun aksini kabut etmek yürütme faaliyetini çok dar ve iştemesi
güç bir çerçeve içine sokmak... demek otur ki, bunun ne ütke yarartarına ne de Anayasanın ruhuna uygun düşmiyeceği ve idare fonksi
yonunun gerekteri ite bağdaşmıyacağı ortadadır- (39).

Görütdüğü gibi, Yüksek Mahkeme ikinci kararında idarenin tüzük
ve yönetmetik dışında başka düzenteyici iştemter de yapabiteceğini
kabut ederken, birinci kararında da yönetmediği kapsayıcı bir düzen
teyici iştem türü otarak kabut etmek eğitimindedir.
Nitekim Sayıştay da, -Anayasanın 113. maddesindeki şarttara uy
gun otarak yapdan ve tüm ilgitiier için hüküm ifade eden, genet ve ob
jektif kuratiar içeren düzeniemeterin yönetmetik otarak nitetenmesiyönünde karar vermiş (40), Danıştay ise, Bakantar Kurutunun kendisi
ne yasatarta veriten yetki çerçevesinde düzenteyici iştemter yapabite
ceğini, bu tür tasarruftarın Bakantar Kurutuna veriten takdir yetkisinin
kuttanıtması otup Anayasanın 113. maddesindeki yönetmelikte bir itgisi bulunmadığına karar vermiştir (41).

Ancak, gene Danıştaya göre, Anayasanın 113. maddesi yönetmetiğin ayrı ayrı bakantıktar tarafından yapılmasını zoruntu kırmamıştır,
dotayısiyte itgiti bakantıkiarın işbirliği yaparak yönetmetik hazırtamatarına ve yürütülmesi sorumtutuğuna da bakantıkiarın birtikte katıtmalarına bir engei bulunmamaktadır (42).
Öte yandan, Bakantar Kurutu kararını yönetmetik otarak niteteyen
görüş ise, Cumhurbaşkanının da bu işteme katıtma zoruntuğu karşısın
da eteştiriterek, bakantıktara tanınan bir yetkinin, Cumhurbaşkanı ta
rafından da kultanıtabitir hate getmesi nedeniyte yetki kuruiiarını boz
duğu, ayrıca tüzüğü hiç kuitanıtamaz haie getirdiği ve Danıştayın inceteme yetkisini de fitten katdırdığı gerekçeteriyte hakti eteştiriye(43)
uğramıştır.
B.

Yönetmetik Yapmak İçin Kamu Tüzetkişitiği Gerekti mi?

Anayasanın kamu tüze) kişilerinin yönetmelik yapmaya yetkiti otduktarını söytemesine karşın, Danıştay, tüze) kişihkteri butunmayan
(39)

7.6.1973 tarih ve E. 973/12 - K. 973/24 sayılı karar. AMKD., Sayı . 11, s. 265 vd.

(40)

Sayıştay Genel Kurulunun, 22.12.1980 tarih ve E. 4101/1 sayılı kararı. Sayıştay
Kararları, No : 14, 1982, s. 44 vd.

(41)

III. D., 30.6.1977 tarih ve E. 977/710 - K. 977/741 sayılı karar. Danıştay Dergisi,
Sayı : 28 - 29, s. 124.

(42)

DDK., 22.12.1972 tarih ve E. 972/267

(43)

Duran, op. cit., s 460

K. 972/1089 sayılı karar.
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kamu kuruluşlarının da yönetmelik yapabileceklerini, bireyse) idari iş!em yapmaya yetkili o)anm bunları düzenleyici bir işlemle toptan ya
pabileceği gerekçesiyle kabul ediyordu (44).
Anayasa Mahkemesi, tüzel kişiliği bulunmayan Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı Kuruluna yönetmelik çıkarma yetkisi veren 2983 sayılı
Yasantn ilgili maddesindeki «çıkarılacak" sözcüğünü, «hazırlanacak"
şeklinde anlayarak Anayasaya (m. 124) aykırı bulmayarak bu konuda
yeni durum yaratmıştır (45).

Bu karar öğretide, haklı olarak, eleştirilere yol açmıştır. Herşeyden önce, Anayasa Mahkemesinin «yasanın açık sözcük anlamı Ana
yasa kuralına aykırı olmasına karşın, bunun yerine doğru sözcüğü ko
yarak, yasa hükmünü sağlıklı ve geçerli kılma yöntemini" (46) getirdi
ği, Anayasanın çeşitli maddelerindeki (m. 91, 121/son, 115 ve 124) «çı
karma" deyimi «işlem yapma", «kabul etme", «iradesiyle işlemi oluş
turma" anlamında kullanıldığı halde Yüksek Mahkemenin zorlama bir
yoruma gittiği ileri sürülmüştür (47).
Anayasa Mahkemesi kararından sonra 1.5.1985 tarih ve 3188 sa
yılı Yasa ile 2983 sayılı Yasanın 7. maddesinde değişiklik yapılarak
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının kamu tüzel kişi
liğine sahip olduğu öngörülmüştür. Dolayısiyle, kamu tüzel kişiliğine
sahip bu İdarenin bir organı durumunda bulunan Kurul un yönetmelik
yapmasına bir engel kalmadığı söylenebilirse de, tüzel kişiliğe sahip
olmayan merkezi idare kuruluşlarının yönetmelik adı altında yaptıkla
rı düzenleyici işlemlerin durumu ne olacaktır? Duran'ın haklı olarak
belirttiği gibi, «Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuya iliş
kin içtihatlarını gözden geçirip düzeltmeleri gerekir- (48).

(44)

I ve iii. dairelerin 23.3.1965 tarih ve E. 965/6 ve 965/91 - K. 965/4 ve 965/65
sayıiı karariarı. Danıştay Karariarı Dergisi, Sayı : 97-99, s. 3.

(45)

18.2.1985 tarih ve E. 984/9 - K. 985/4 sayılı karar. R.G., 26.6.1985, Sayı : 18793,
s. 25.

(46)

Duran, ioc. cit., AİD., c. 19, Sayı : 1, s. 21.

(47)

Y. Yayia, Sosyai Devletten İktisadi Deviete (veya Kamu Hizmetinin Sonu), Hu
kuk Araştırmaiarı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını, Ocak-Nisan
1986, s. 34.

(48)

Duran, ioc. cit., AİD., c. 19, Sayı : I, s. 22.
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