
1982 ANAYASASINA GÖRE YARGI ORGANI

Yargı  bağımsızlığı,  kuvvetler  ayrılığı prensibinin  gereği  olarak  ortaya  çıkmış  bir
kavramdır.  Kuvvetler  ayrılığı prensibinin  etkili  bir  şekilde  uygulanabilmesi  ise  yasama,
yürütme ve yargı organlarının görev alanlarının anayasal düzeyde, bu erklerden birini diğerine
üstün  kılmayacak  şekilde  dengeli  bir  biçimde  belirlenmesi  ve  bu  dengenin  bozulmasını
önleyecek  mekanizmaların  oluşturulmasıyla  mümkün  olabilmektedir.  Yargının  bu  rolün
gereklerini  yerine  getirebilmesi  ise  mahkemelerin  ve  hâkimlerin  bağımsızlığının  ve
tarafsızlığının sağlanması ile mümkün olabilmektedir. 

I. YARGI KAVRAMI VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Yargı kavramı, ihtilaflı durumlarda gerek bireylere, gerekse yürütmeye karşı, objektif

hukukun  bağımsız  hâkimler  tarafından  somut  olaya  uygulanmak  suretiyle  hakkın  teslimi
olarak tanımlanabilir.

Yargı bağımsızlığı kavramını çok farklı şekilde tanımlamak mümkün olmakla birlikte
genel anlamda kurum olarak mahkemelerin ve bu kurumun ana teması olan hâkimlerin, hiçbir
organa  ve  makama bağlı  olmadan,  hiç  kimseden  emir  ve  talimat  almadan,  hiçbir  yerden
genelge, telkin ve tavsiyeye muhatap olmadan, faaliyetlerini mevzuata uygun olarak vicdanî
kanaatleri doğrultusunda yerine getirme teminatına sahip olmaları şeklinde açıklayabiliriz.

Tanımdan  anlaşılacağı  üzere  yargı  bağımsızlığı için  hem  mahkemelerin  hem  de
hâkimlerin bağımsızlığı gereklidir.

Mahkemelerin bağımsızlığı, yargının, yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsız
yapısını,  yetkilerini  kullanmayı,  görevlerini  yerine  getirmeyi  anlatmakta  iken  hâkimlerin
bağımsızlığı  ise,  hâkimlerin  yasama  ve  yürütme  organlarına  bağlı  olmadan  Anayasa'ya,
yasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kanılarına göre hüküm vermelerini amaçlar.

II. IIYARGI BAĞIMSIZLIĞININ UNSURLARI
Yargı  organının,  yasama  ve  özellikle  yürütme  organının  müdahalesi  olmaksızın

faaliyet  gösterebilmesi  yargı  bağımsızlığının özünü oluşturmaktadır. Yargı  organının kendi
içinden  olmak  üzere,  kamuoyunda  önemli  bir  güç  haline  gelen  baskı  gruplarından  ve
medyadan  da  yargı  bağımsızlığına  yönelik  müdahaleler  gelmektedir.  Bu  nedenle  yargı
bağımsızlığı, yargı organının görevini yasama, yürütme ve yargının kendisi de dahil olmak
üzere,  medyadan  ve  kamuoyundan  gelebilecek  herhangi  bir  etki,  baskı  ve  müdahale
olmaksızın faaliyet gösterebilmesi şeklinde ifade edilebilir.

III. TÜRKİYE’DE YARGI BAĞIMSIZLIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ

A. 1961 Anayasası Döneminden Önce
Osmanlı  Devletinde  1876  tarihli  Kanunu  Esasî  öncesinde  yargı  bağımsızlığının

gerçekleştirilmesi için büyük çaba gösterilmiştir. Kanunu Esasî, yargı bağımsızlığından söz
eden ilk metin olması sebebiyle önemlidir.
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1921 Anayasası aslında istiklal  mücadelesi  için yasama ve yürütme fonksiyonlarını
kendisinde  toplayan  TBMM’nin  aldığı  ilke  kararlarından  ibarettir  ve  bağımsızlık
mücadelesinin  verildiği  bir  dönemde  hazırlandığından,  kendine  özgü  birtakım  özellikleri
bulunmaktadır. Bu Anayasada yargı ile ilgili düzenleme bulunmamaktadır.

1924 Anayasası’nın 8. maddesinde; “Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna göre
bağımsız  mahkemeler  tarafından  kullanılır.”  denilmiştir.  Anayasa,  yargının  bir  erk  olarak
tanındığını  gösteren  bu  ifadeyle  yetinmemiş,  yargıyı  ayrı  bir  bölümde  ele  almıştır.  1924
Anayasasında yargı bağımsızlığı ilke olarak kabul edilmekle birlikte, Anayasanın düzenlemesi
içerisinde  yargı,  yürütmenin  vesayetinde  bir  görüntü  vermektedir.  Zira  ne  mahkeme
bağımsızlığı, ne de hâkim teminatı, yargı bağımsızlığı ilkesine uygun olarak düzenlenmiştir.
Kuvvetler birliği prensibi esas alınarak düzenlenen 1924 Anayasası’nda, yargının yasama ve
yürütmeye karşı bağımsızlığını sağlayacak hüküm ve kurumlar yer almamış olduğundan, bu
dönemde çağdaş anlamda bir yargı bağımsızlığından söz etmek oldukça güçtür.

B. 1961 Anayasası Dönemi
1961  Anayasası, gerçek  bir  güç  oluşturabilecek  şekilde  düzenlediği  yargının

bağımsızlığını  bütün  gerekleriyle  sağlama  konusuna  büyük  önem  ve  öncelik  verilmiştir.
Hâkimlerin bütün özlük işleri ise bağımsız Yüksek Hâkimler Kurulu’na bırakılmıştır. 

1961 Anayasası hâkimlik teminatını da anayasal güvenceye bağlamıştır. (mad. 133 ve
mad. “134). 1961 Anayasası, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatını genel olarak
hüküm altına aldıktan sonra, 144. maddesi ile hâkimlerin bütün özlük işleri hakkında karar
verme yetkisini, yürütme organından bağımsız bir kurum olan Yüksek Hâkimler Kurulu’na
vermiştir.

1971  yılındaki  askerî  müdahale  ile  Anayasa  değişikliği  gündeme  gelince,  bazı
hâkimlerin bağımsızlığı sorumsuzluk olarak algılaması ve yargıya tanınan yetkiler dolayısıyla
hükümetin  iş  yapamaz  duruma  düşürüldüğü  ileri  sürülerek  1961  Anayasası’nın  yargıyı
düzenleyen bölümlerinde de tadilat yapılmıştır.

1971 değişikliklerine kadar, 1961 Anayasası, gerek hukuk devleti,  gerekse de yargı
bağımsızlığı konusunda çok ileri sayılabilecek düzenlemeler içermekteydi. 1961 Anayasası,
mahkeme bağımsızlığı  ve  hâkimlik  teminatını  sadece  düzenlemekle  kalmamış,  yasama ve
yürütme organlarının hâkimleri etkilemelerini önleyici mekanizmalar da getirmiştir. 

IV.  1982 ANAYASASINDA YARGI BAĞIMSIZLIĞI

A. Objektif Bağımsızlık
Yargı bağımsızlığının gerçekleşebilmesi için öncelikle Devletin diğer erklerine karşı

bağımsızlığının güvence altına alınması gerekmektedir. Yargı erkini kullanan hâkimin diğer
erklere  karşı  bağımsız olması  kuvvetler  ayrılığı ilkesinin  bir  sonucudur. Hukuk devletinin
bütün unsurlarıyla tam olarak gerçekleşebilmesi için yargının devletin diğer güçlerine karşı
bağımsızlığının kabulü ve fiilen gerçekleştirecek güvencelerin varlığı şarttır.
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Objektif bağımsızlığın düzenlendiği, 1982 Anayasası’nın 138 ve devamı maddelerinin
öngördüğü anlamda bağımsızlık niteliğine sahip olmayan bir organın hukukî uyuşmazlıkları
ve  hukuka  aykırılık  iddialarını  çözme  ve  karara  bağlama  yolundaki  faaliyetleri  yargı
fonksiyonu olarak kabul edilemez. O halde bağımsız olmayan bir organın içerik olarak yargı
fonksiyonuna benzeyen, yani iddia, tespit ve müeyyide süreçlerini içeren işlemleri, örneğin
disiplin cezası kararları, yargı fonksiyonu olarak nitelendirilemez.

1. Yasamaya Karşı Bağımsızlık

Yargı bağımsızlığının yasamaya karşı korunması; parlamentonun, yasama faaliyetleri
veya siyasî denetim yoluyla yargıya emir verilememesini, fonksiyonlarını ifada bağlayıcı ve
hürriyetlerini  kısıtlayıcı  sonuçlara  varılamamasını,  hâkimlerin  kararlarına  hiçbir  şekilde
müdahale edememesini, bu kararları değiştirememesini, bozamamasını ve bunların infazına
engel olamamasını içerir.

Anayasa, aynı şekilde hâkimlerin özlük işlerinin kanunla belirleneceğini belirtmekle
yetinmemiş, ayrıca 140. maddesinde, nelerin kanunla düzenleneceğini ve özellikle bu düzen-
lemenin  “  mahkemelerin bağımsızlığı   ve hâkimlik teminatı esaslarına göre  ”  yapılması gerektiğini
hükme bağlamıştır.  Böylece  yasama organının  bu  esaslara  aykırı  kanun çıkaramayacağını
kabul ederek yasama organına karşı yargı bağımsızlığı korunmak istenmiştir.

Anayasanın 138. maddesindeki bir diğer hüküm ise, görülmekte olan dava ilgili olarak
yargı yetkisinin kullanılmasına müdahale niteliğinde işlemleri yasaklamaktadır.

Yasama organının yargıya müdahalesini engellemeyi amaçlayan bir diğer hüküm de
Anayasanın  37.maddesinde  yer  alan  “tabii  hâkim”  ilkesinden  kaynaklanmaktadır.  Yargı
bağımsızlığının  ve  tarafsızlığının  dayandığı  temel  kavramlardan  biri  de,  “tabii  hâkim”
ilkesidir.

2. Yürütmeye Karşı Bağımsızlık

Yargı bağımsızlığının korunmasındaki  en büyük güçlük,  yargının yürütme organına
karşı  korunmasındadır. Zira yargı bağımsızlığına karşı  en büyük tehdit  daima yürütmeden
gelmiştir.

Ancak yargının yürütmeye karşı  bağımsızlığı,  yasama ve yürütme arasında  hiç  bir
ilişkinin olmayacağı şeklinde de anlaşılmamalıdır.

1982  Anayasası’nın  138  ve  139.  maddesine  göre;  hâkimler  görevlerinde
bağımsızdırlar,  hiçbir  organ,  makam,  merci  veya  kişi  yargı  yetkisinin  kullanılmasında
mahkemeler ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde
bulunamaz,  kendileri  istemedikçe  anayasada  gösterilen  yaştan  önce  emekliye  ayrılamaz.
Yürütme organı ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; mahkeme kararlarını hiçbir
suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.  

140. maddesinin 6. fıkrasına göre ise, hâkimler ve savcılar idarî görevleri yönünden
Adalet Bakanlığı’na bağlıdır.
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Yürütme organı, hâkimlerin özlük işlerini düzenleme yetkisini elinde bulundurmakla,
doğrudan ya da dolaylı olarak hâkimleri etkileme ve onların üzerinde baskı oluşturma imkânı
bulacağından, koruma tedbiri olarak hâkimlik teminatı ve özlük işlerinin bağımsız bir kurulca
görülmesi gibi güvenceler getirilmiştir. 

3. Yargıya Karşı Bağımsızlık

Yargının yasama ve yürütmeden ayrı ve bağımsız olmasına "dış bağımsızlık", hâkimin
yargılama yetkisini kullanırken kendisini özgür ve bağımsız hissetmesine ise, "iç bağımsızlık"
denilmektedir.

Hâkimin  iç  bağımsızlığı,  kural  olarak  hâkimin  kararlarına  etki  edebilecek  makam
amirinin olmaması demektir. Bu bağımsızlık yargıcın meslektaşları  ve özellikle kendinden
yukarı seviyedeki diğer yargıçlara karşı bağımsızlığını içerir.

Türk hukukunda mahkeme kararlarının kural  olarak bağlayıcılığı  bulunmamaktadır.
Olay mahkemesi başta yüksek mahkeme olmak üzere diğer mahkemelerin verdiği kararlarla
bağlı  olmadığı  gibi  kendi  verdiği  kararlarla  da bağlı  değildir. Bunun tek istisnası  içtihadı
birleştirme kararlarının bağlayıcı olmasıdır.

4. Çevreye Karşı Bağımsızlık

Bir hâkimin kararını verirken hür olabilmesi için, yasama, yürütme ve yargı organları
yanında yaşadığı çevreye karşı da bağımsızlığının sağlanması gerekir. Çünkü baskılar sadece
buralardan  gelmez.  Yargı  organının  bağımsızlığına  karşı  müdahale  en  çok  da,  toplumda
önemli bir güç haline gelen basın organlarından gelmektedir.

İşte bu nedenle basına karşı yargı bağımsızlığını sağlamak amacıyla, basın hürriyetinin
yargılama  görevinin  gereğine  uygun  olarak  yerine  getirilmesi  için  sınırlandırılabilmesi
gerekmektedir. Ancak bu sınırlamanın da basın ve haber alma özgürlüğü ile çelişmemeli ve
hangi durumlarda ve ne suretle olacağı da net bir biçimde düzenlenmeli, sınırlamanın kötüye
kullanımının önüne geçilmelidir.

C. Hakimlik Teminatı

1.  Kavram

1982  Anayasası’nın  “Hâkimlik  ve  Savcılık  Teminatı”  başlıklı  139.  maddesinde,
“Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce
emekliye ayrılamaz;  bir  mahkemenin veya kadronun kaldırılması  sebebiyle  de olsa,  aylık,
ödenek  ve  diğer  özlük  haklarından  yoksun  kılınamaz.  ”  denilerek  hakimlik  teminatının
kapsamı belirlenmiştir. Maddenin gerekçesi de şöyledir: “Hâkimlik ve savcılık teminatı hâkim
ve  savcıların  görevlerinde  herhangi  bir  düşünce  ve  fütura  kapılmadan  tamamen  vicdan
rahatlığı  içerisinde  görevlerini  yapabilmelerinin  garantisidir.  Azlolunamazlık,  Anayasada
gösterilen  yaştan  önce  emekliye  ayrılamazlık,  aylıklarından  her  ne  suretle  olursa  olsun
bırakılamazlık, her hizmetlerini tarafsız bir surette kanunlara uygun olarak yapabilmelerini
sağlamaya matuftur. Zorunlu hâllerde görevden ayrılmaları da doğaldır…”
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Sonuç olarak bir hukuk düzeninde, adil ve tarafsız bir yargılamanın varlığından söz
edilebilmesi için, yargı bağımsızlığının sağlanmış olması önemli bir güvence teşkil etmekle
birlikte tek başına yeterli olmamaktadır. Bu sebeple yargı bağımsızlığının yanında hâkimlerin
kişisel  bağımsızlığının  sağlanması  amacıyla  hâkimlik  teminatının  tanınması  ve  anayasada
güvence altına alınması gerekir.

5. Unsurları

a. Hakimlerin Özlük İşleri

Hâkimlerin özlük işlerinin yürütme organına bırakılması halinde hâkimlik teminatının
yeterli güvenceyi oluşturması beklenemez. Buna göre hâkimlerin atama, terfi,  disiplin, yer
değiştirme gibi bütün özlük işleri hakkında karar verme yetkisinin, yasama, yürütme ve hatta
yargı organlarından bağımsız kurullarda olması gerekir. 

Hâkimlerin özlük işleri bağımsız bir kurul olan HSK tarafından yapılmaktadır. Ancak
hâkimlerin bu Kurula karşı da bağımsızlıklarının sağlanması gerekir.

b. Hakimlerin Azlonulamazlığı

1982  Anayasası’nın  “Hâkimlik  ve  Savcılık  Teminatı”  başlıklı  139.  maddesinde,
“Hâkimler  ve  savcılar  azlolunamaz,  …..”denilerek  bu  güvence,  hakimlik  teminatının
kapsamında  değerlendirilmiştir.  Hâkimlerin  azledilememesi  kuralı  mutlak  bir  güvence
sağlamaz.  Belli  durumlarda  hâkimlerin  de  diğer  kamu  görevlileri  gibi  görevden  alınması
gerekebilir.  1982  Anayasası  da  139/2.  maddesinde,  meslekten  çıkarılmayı  gerektiren  bir
suçtan dolayı  mahkûm olan veya görevini  sağlık  bakımından yerine getiremeyeceği  kesin
olarak  anlaşılan  ya  da  meslekte  kalmalarının  uygun olmadığına  karar  verilenler  hakkında
kanundaki istisnaların saklı olduğunu belirterek bu güvencenin sınırlarını çizmiştir.

2010  yılındaki  Anayasa  değişikliği  ile  HSK’nın  meslekten  çıkarmaya  ilişkin
kararlarına karşı yargı yolunun açılması bu hükmün sakıncalarını ciddi şekilde azaltmıştır.

c. Hâkimlerin 65 Yaşından Önce Emekliye Sevk Edilemezliği

Hâkimlerin  belli  bir  yaşa  gelinceye  kadar  zorunlu  olarak  emekliye  ayrılmasının
yasaklanması da hâkimlik teminatı açısından oldukça önemli bir konudur. Zira belirli bir yaşa
gelmedikçe  zorunlu  olarak  emekli  edilemeyeceğini  bilen  bir  hâkim  görevini  ifa  ederken
kendini daha güvende hisseder.

1982  Anayasası;  139.  maddesi  ile  “hâkimler  ve  savcılar  kendileri  istemedikçe
emekliye ayrılamaz” ve 140/4. maddesi ile “hâkim ve savcılar altmış beş yaşını bitirinceye
kadar hizmet görürler” şeklinde düzenleme yaparak hâkim ve savcıların emeklilik durumunu
anayasal güvenceye bağlamıştır.  
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d. Hâkimlerin Mali Teminatı

1982 Anayasası’nın  139.  maddesinde;  “hâkimler  ve  savcılar  bir  mahkemenin  veya
kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık,  ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun
kılınamaz” şeklinde bir düzenleme yapılarak hâkimlerin malî teminatı sağlanmıştır.

Hâkimler  yaptıkları  görev  gereği,  büyük  menfaat  uyuşmazlıklarını  çözüme
kavuşturmak durumunda kalabilirler. Böyle durumlarda, söz konusu uyuşmazlıkların tarafları,
hâkimlere hukuka aykırı olarak maddi olanaklar sağlama vaadinde bulunabilirler. Yargıda bu
tür yolsuzlukları önlemenin en etkin yollarından biri hâkimler açısından bu tür teklifleri çekici
olmaktan  çıkarmaktır.  Bu  sebeple,  Anayasada  yer  almamakla  birlikte  elbette  hakimlerin
uygun bir gelir seviyesinden bulunmasına özen gösterilmesi gerekir.

e. Hakimlerin Başka Görev Yapamazlığı

Anayasamızın  140/5.  maddesi  uyarınca;  hâkimler,  kanunda  belirtilenler  haricinde
hiçbir görev alamazlar. Madde gerekçesine göre: “…Hâkimler ve savcılar ile bu mesleklerden
sayılanlar kanunda belirtilenlerden başka genel ve özel hiçbir görev alamazlar. Adalet tevzii
her şeyden önce güvenilir nitelikte olmalıdır. Bu hizmeti görenlerin tarafsızlıklarından şüphe
edilmesi,  hizmetin  tam olarak  yerine  getirilmiş  olduğunun  kabulüne  engeldir. Bu  itibarla
görevlerinde,  özel  hayatlarında tarafsızlıklarına  dair  bir  davranışta  bulundukları  sanısını
verecek hareketlerden sakınmak zorundadırlar…”.

f. Coğrafi Teminat

1982 Anayasası da coğrafi güvenceye yer vermemiştir. Buna paralel olarak 2802 sayılı
HSK  da  uygulanan  bölge  sistemini  tercih  ederek,  HSK’nun  çıkaracağı  atama  ve  nakil
yönetmeliğine  uygun  olarak  yer  değiştirme  yoluyla  atamaların  gerçekleştirmesini  kabul
etmiştir.

g. İsteği Haricinde İdari Göreve Atanmama Teminatı

Anayasamızın  159/12.  maddesinde  “Adalet  Bakanlığının  merkez,  bağlı  ve  ilgili
kuruluşlarında  geçici  veya  sürekli  olarak  çalıştırılacak  hâkim  ve  savcılar  ile  adalet
müfettişlerini  ve  hâkim  ve  savcı  mesleğinden  olan  iç  denetçileri,  muvafakatlerini  alarak
atama yetkisi Adalet Bakanına aittir. ” denilerek bu teminat kabul edilmiştir.

h. Savcılık Sınıfına Atanmama Teminatı

Bir  hakimin  kendi  isteği  olmaksızın  savcılık  sınıfına  nakledilebilmesi  de  hakimin
bağımsızlığına  bir  müdahale  niteliğindedir.  Bu  nedenle  savcılık  sınıfına  nakledilmede  de
hakimlerin muvafakatinin zorunlu kılınması gerekmektedir. 

6



V. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

A. Türkiye’de Yüksek Yargı Kuruluşlarının Kısa Tarihçesi

1. 1961 Anayasasından Önceki Dönem

1876 tarihli Kanun-u Esasi’de hâkimlerin yükselmeleri, meslekleri,  görev yerlerinin
değiştirilmesi, emeklilikleri ve bir suçtan dolayı mahkûm olma nedeniyle görevden alınmaları
ile ilgili düzenlemelerin kanunla belirleneceğine yer verilmiştir.

1924  Anayasası döneminde  hâkim  ve  savcıların  tayin  ve  terfi  işleri  Adalet
Bakanlığınca yapılmıştır. Bu dönemde Bakanın, bütün hâkim ve savcılar üzerinde denetleme
yetkisi bulunmaktaydı.

6. 1961 Anayasası Dönemi

1961 Anayasası ile adalet yönetiminde ilk kez “Yüksek Hâkimler Kurulu” ile “Yüksek
Savcılar Kurulu” olmak üzere birbirinden ayrı iki kurum oluşturulmuştur.

D. 1982 Anayasası Döneminde Hâkimler ve Savcılar Kurulu
1982 Anayasası,  Yüksek  Savcılar  Kurulu  ve  Yüksek Hâkimler  Kurulu  ayrımından

vazgeçerek  hâkimler  ve  savcılarla  ilgili  kurumsal  yapıyı  tek  çatı  altında  birleştirmiş  ve
Hâkimler  ve  Savcılar  Yüksek  Kurulunu  oluşturmuştur.  2017  yıllarında  yapılan  anayasa
değişiklikle  “Yüksek”  ibaresi  madde  metninden  çıkarılmış,  böylece  kurul,  Hâkimler  ve
Savcılar Kurulu adını almıştır.

1. Kurulun Yapısı Ve Görevleri

a. 1982 Anayasasının İlk Hali ile Düzenlenen Yapı

1982 Anayasasının 159 uncu maddesine göre;

“Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun
tabii üyesidir. Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel kurulunun, iki asıl
ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, her üyelik
için  gösterecekleri  üçer  aday  içinden  Cumhurbaşkanınca,  dört  yıl  için  seçilir.
Süresi  biten  üyeler  yeniden  seçilebilirler.  Kurul,  seçimle  gelen  asıl  üyeleri
arasından bir başkanvekili seçer.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adli ve idarî yargı hâkim ve savcılarını
mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci
sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında
karar  verme,  disiplin  cezası  verme,  görevden  uzaklaştırma  işlemlerini  yapar.
Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun
kaldırılması  veya  bir  mahkemenin  yargı  çevresinin  değiştirilmesi  konusundaki
tekliflerini  karara bağlar. Ayrıca Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri
yerine getirir.

Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.
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Kurulun görevlerini  yerine getirmesi,  seçim ve çalışma usulleriyle itirazların
Kurul bünyesinde incelenmesi esasları kanunla düzenlenir.

Adalet  Bakanlığının  merkez  kuruluşunda  geçici  veya  sürekli  olarak
çalıştırılacak  hâkim  ve  savcıların  muvafakatlarını  alarak  atama  yetkisi  Adalet
Bakanına aittir.

Adalet Bakanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk toplantısında onaya
sunulmak üzere gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması için
hâkim ve savcıları geçici yetki ile görevlendirebilir.”

i. 2010 Yılındaki Anayasa Değişikliği Sonrası Kurulun Yapısı

12  Eylül  2010  tarihinde  yapılan  Anayasa  referandumu  sonrası  Anayasanın  159.
maddesi aşağıdaki metne dönüşmüştür.

“Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik
teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmiiki asıl ve oniki yedek üyeden oluşur;
üç daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî
üyesidir. Kurulun,  dört  asıl  üyesi,  nitelikleri  kanunda  belirtilen;  yükseköğretim
kurumlarının  hukuk  dallarında  görev  yapan  öğretim  üyeleri  ile  avukatlar
arasından Cumhurbaşkanınca, üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay üyeleri arasından
Yargıtay Genel Kurulunca, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay üyeleri arasından
Danıştay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi Türkiye Adalet Akademisi
Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından, yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf
olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve
savcıları  arasından adlî  yargı hâkim ve savcılarınca, üç asıl  ve iki  yedek üyesi
birinci  sınıf  olup,  birinci  sınıfa  ayrılmayı  gerektiren  nitelikleri  yitirmemiş  idarî
yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca, dört yıl için
seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün
içinde yapılır. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan
Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış gün içinde,
yeni üyelerin seçimi yapılır. Diğer üyeliklerin boşalması halinde, asıl üyenin yedeği
tarafından kalan süre tamamlanır.

Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından seçilecek
Kurul üyeliği için her üyenin, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları
arasından  seçilecek  Kurul  üyeliği  için  her  hâkim  ve  savcının  oy  kullanacağı
seçimlerde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. Bu seçimler
her dönem için bir defada ve gizli oyla yapılır. 
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Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki asıl üyeleri,
görevlerinin  devamı  süresince;  kanunda  belirlenenler  dışında  başka  bir  görev
alamazlar veya Kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçilemezler.

Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanına aittir. Kurul Başkanı dairelerin
çalışmalarına  katılamaz.  Kurul,  kendi  üyeleri  arasından  daire  başkanlarını  ve
daire başkanlarından birini de başkanvekili olarak seçer. Başkan, yetkilerinden bir
kısmını başkanvekiline devredebilir.

Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve
nakletme, geçici  yetki  verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma,
meslekte  kalmaları  uygun  görülmeyenler  hakkında  karar  verme,  disiplin  cezası
verme,  görevden  uzaklaştırma  işlemlerini  yapar;  Adalet  Bakanlığının,  bir
mahkemenin  kaldırılması  veya  yargı  çevresinin  değiştirilmesi  konusundaki
tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri
yerine getirir.

Hâkim ve savcıların görevlerini;  kanun, tüzük,  yönetmeliklere ve genelgelere
(hâkimler  için  idarî  nitelikteki  genelgelere)  uygun  olarak  yapıp  yapmadıklarını
denetleme;  görevlerinden  dolayı  veya  görevleri  sırasında  suç  işleyip
işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını
araştırma  ve  gerektiğinde  haklarında  inceleme  ve  soruşturma  işlemleri,  ilgili
dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının oluru ile Kurul
müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve
inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir.

Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı
yargı mercilerine başvurulamaz.

Kurula bağlı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim ve
savcılardan  Kurulun  teklif  ettiği  üç  aday  arasından  Kurul  Başkanı  tarafından
atanır.  Kurul  müfettişleri  ile  Kurulda  geçici  veya  sürekli  olarak  çalıştırılacak
hâkim ve savcıları, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Kurula aittir.

Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli
olarak çalıştırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettişlerini ve hâkim ve savcı
mesleğinden  olan  iç  denetçileri,  muvafakatlerini  alarak  atama  yetkisi  Adalet
Bakanına aittir.

Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve işbölümü, Kurulun ve dairelerin
görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar
ve işlemlerine karşı  yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile Genel
Sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.”
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j. 2017 Anayasa Değişikliği Sonrası Kurulun Yapısı

6771 Sayılı Kanun’un 14. maddesi ile Anayasa’nın 159. maddesinin üçüncü fıkrası ise
şu şekilde değiştirilmiştir:  Kurulun Başkanı  Adalet  Bakanıdır. Adalet  Bakanlığı  Müsteşarı
Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren
nitelikleri  yitirmemiş adlî  yargı hâkim ve savcıları  arasından, bir  üyesi  birinci  sınıf  olup,
birinci  sınıfa  ayrılmayı  gerektiren  nitelikleri  yitirmemiş  idarî  yargı  hâkim  ve  savcıları
arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi
nitelikleri  kanunda  belirtilen  yükseköğretim  kurumlarının  hukuk  dallarında  görev  yapan
öğretim  üyeleri  ile  avukatlar  arasından  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  tarafından  seçilir.
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en
az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet  Meclisi  tarafından
seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon
her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada
aday belirleme  işleminin  sonuçlandırılamaması  halinde  ikinci  oylamada üye  tamsayısının
beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için
en çok oyu alan iki  aday arasında ad çekme usulü ile  aday belirleme işlemi tamamlanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye
için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu;
bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte
üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday
arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.

k. Kurul Kararlarının Niteliği

1982  Anayasasında  kurul  kararlarına  karşı  hiçbir  şekilde  yargı  yoluna
başvurulamayacağı düzenlenmişken, 2010 değişikliği ile sadece meslekten çıkarma cezasına
ilişkin kurul kararlarına yargı yolu açılmıştır. 

VI. TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ VE YÜKSEK MAHKEMELER

A. Türk Yargı Sistemi
Yargı  örgütü  açısından,  demokratik  hukuk  devletlerinde  “yargı  birliği”  ve  “yargı

ayrılığı” şeklinde iki ana sistem bulunmaktadır.

Yargı birliği sisteminde “common law” hukuk sistemi uygulanmaktadır ve bu sistemde
kamu hukuku-özel hukuk ayrımı yoktur. Buna göre kişiler arasındaki uyuşmazlıklara da kişi
ile devlet arasındaki uyuşmazlıklara da aynı hukuk uygulanır. Bunun sonucu olarak yargı, adli
ve idari yargı olarak bölünmemiştir ve bir bütün olarak örgütlenmiştir. 

Yargı ayrılığı sistemi ise Türkiye’de uygulanan sistemdir. Bu sistemde hukuk, “özel”
ve “kamu” olarak ikiye ayrılmakta, yani kişilere ayrı devlete ayrı bir hukuk uygulanmaktadır.
Bu ayrımla ilişkili olarak yargı da “adli” ve “idari” olarak iki temel kısma ayrılır. Genel olarak
söylenecek olursa,  kişiler  arasındaki uyuşmazlıklara bakan adliye mahkemelerinin yanında
devlet ile ilgili uyuşmazlıklara bakan idare mahkemeler de bulunmaktadır. Bunların ayrı ayrı
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üst  mahkemeleri  bulunması  sebebiyle  ayrı  yargı  kolları  olarak  kabul  edilirler.  Adliye
mahkemeleri  ve  üst  mahkemesi  (Yargıtay)  adli  yargı  kolunu,  idare  mahkemeleri  ve  üst
mahkemesi (Danıştay) idari yargı kolunu oluşturur. 

E. Türkiye’de Yüksek Mahkemeler

1. Anayasa Mahkemesi

Anayasa  Mahkemesi,  kanunların,  Cumhurbaşkanlığı  kararnamelerinin  ve  Türkiye
Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu,
Anayasa değişikliklerini  ise  sadece şekil  bakımından denetlemekle ve bireysel  başvuruları
karara bağlamakla görevli olan yüksek mahkemedir. Bunun dışında Anayasa Mahkemesine
Anayasa ile verilmiş diğer birtakım görevler de bulunmaktadır.

7. Yargıtay

Anayasa’nın  154.  maddesine  göre,  “Yargıtay,  adliye  mahkemelerince  verilen  ve
kanunun  başka  bir  adli  yargı merciine  bırakmadığı  karar  ve  hükümlerin  son  inceleme
merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

8. Danıştay

Anayasa’nın 155. maddesine göre, “Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun
başka  bir  idari  yargı merciine  bırakmadığı  karar  ve  hükümlerin  son  inceleme  merciidir.
Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

9. Uyuşmazlık Mahkemesi

Anayasa’nın 158. maddesine göre, “Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askerî yargı
mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. 

Uyuşmazlık  Mahkemesinin  kuruluşu,  üyelerinin  nitelikleri  ve  seçimleri  ile  işleyişi
kanunla  düzenlenir.  Bu  mahkemenin  Başkanlığını  Anayasa  Mahkemesince,  kendi  üyeleri
arasından görevlendirilen üye yapar.

Diğer  mahkemelerle,  Anayasa  Mahkemesi arasındaki  görev  uyuşmazlıklarında,
Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.” 

ANAYASA YARGISI

I. KAVRAM 
Yargısal usullerle devlet iktidarını sınırlayan bir oluşum olan Anayasa

yargısı,  kavram  olarak,  çeşitli  tasniflere  tabi  tutularak  incelenmektedir.
Başlıcaları,  dar  ve  geniş  anlamda Anayasa  yargısı  veya  şekli  ve  maddi
anayasa yargısı ayırımlarıdır.

Anayasa  yargısı kavramının  en  yaygın  tanımı  ise,  “doğrudan  doğruya
Anayasa’ya riayeti sağlayan her türlü yargı işlemi” şeklinde olanıdır. Bu tanımda,
doğrudan doğruya sözcüğüyle,  anayasa yargısı ile  idari  yargı arasında bir  sınır
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belirtilmek istenmektedir. İdari tasarruflara karşı koruma sağlamaya yönelik idari
yargının işlemleri, doğrudan doğruya Anayasa’ya riayet sağlama amaçlı değildir.
Anayasa  yargısının  temel  amacı  ise,  tamamıyla  Anayasa’ya  uygun  işlemlerin
oluşumunu sağlamak ve bu alandaki aykırılıkları gidermektir.

II. ANAYASA YARGISININ ÖN ŞARTLARI
Üstünlüğün sağlanabilmesi, diğer deyişle anayasa yargısının hukuk devletinde işlerlik

kazanabilmesi,  bazı  ön  koşulların  varlığını  gerektirmektedir.  Bunlardan  birincisi  yazılı
Anayasa’nın  mevcudiyeti,  ikincisi  Anayasa’nın  sertliği,  üçüncüsü  de  anayasa  dışı  hukuk
normlarının ve hukuki tasarrufların Anayasa’ya uygunluğunu sağlayacak cihazların sistemde
var olmasıdır.

A. Yazılı Anayasa 
Anayasalar,  iktidarın  (gücün)  kullanımını  kurumlar  ve  kurallar  aracılığı  ile

düzenleyen,  sınırlayan  ve  yasaya  bağlayan  siyasal  araçlardır.  Yazılı  olmaları,  bir  ülkede
anayasa yargısının yerleşebilmesi açısından zorunluluktur. Daha açık ifade ile, âdeta “olmazsa
olmaz” tarzında bir gerekliliktir.

Kelsen’e  göre,  hukuk  normları  hiyerarşik  yapı  dâhilinde  bir  piramit  oluştururlar.
Piramidin  en  üstünde  anayasa  yer  almakta,  bunu  yasalar,  yönetmelikler  ve  tüzükler  ile
içtihatlar takip etmektedir. Yine Kelsen’e göre üst norm, diğerinin geçerlilik sebebidir. Bunun
manası; hukuku uygulayan, yürürlüğe koyan her düzlemdeki organ, meşru ve geçerli bir norm
yaratmak veya uygulamaya sokmak istiyorsa, bir üst norma uygun davranacaktır.  Bu bakış
açısında, anayasa yargısı için temel ölçüt normlar hiyerarşisidir. Denetimin yapılabilmesi için
de, yazılı Anayasa’nın varlığı zorunludur.

Montesqueiu’nun  kuvvetler  ayrılığı teorisinde  ifade  edilen;  devlet
kuvvetlerinin birbirini sınırlaması ve bu yolla kuvvet suiistimallerinin önüne
geçilmesi düşüncesi de anayasa yargısının varlığını gerektirmektedir.

Yine  hukuk  devleti (rule  of  law,  etat  de  droit)  anlayışı,  anayasa
yargısının varlığını gerekli kılmaktadır.

F. Sert (Katı) Anayasa
Anayasaların katılığı ile üstünlüğü ilkeleri, karşılıklı olarak birbirinin hem nedeni hem

de sonucudurlar. Anayasalar, nitelikleri  gereği üstün kurallar  içerdikleri  için katılaşırlar  ve
katılaştıkları için de üstünlükleri pekişmiş olur.

Bağımsız  yargı organları  kanunların  Anayasa’ya  uygunluğunu  denetlerken,  aynı
zamanda  katı  anayasaların  üstünlüğünü  koruma görevini  de  üstlenmiş  olmaktadırlar. Katı
anayasaların  bulunmadığı  ülkelerde  ise,  anayasa  yargısı denetiminin  gerçekleşebilmesi
mümkün değildir.
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G. Denetim Organı
Parlamento  tasarruflarının  Anayasa’ya  uygun  olup  olmadıklarına  karar  verecek

bağımsız  bir  organ olmadığı  sürece,  yazılı  ve sert  anayasaların  parlamento  çoğunluklarını
sınırlayabilmesi oldukça zordur.

Devlet organlarının Anayasa’ya uygun işleyişlerini sağlamak ve gerektiğinde oluşacak
uyuşmazlıkları  çözmek  amaçlı  bağımsız  bir  denetim  aracı,  anılan  keyfîliklerin  önüne
geçebilecektir.  Anayasal  kurallar  tarafından  yönetilebilmemiz  için,  yasa  koyucuların
kendilerinin anayasalara uyması veya bağlı olması gerekir.

VII. ANAYASA YARGISININ DOĞUŞU

A. Teorik Nedenler
Düşünürler devlet yönetiminde keyfiliğin değil, kanunların hâkim olması gerektiğini

beyan etmişlerdir. Anılan fikirler mutlakiyetçi yönetimleri sona erdirerek, kuvvetler ayrılığı
ilkesi  ile  yönetimde  kanuniliğin  hürriyetler  açısından  bir  garanti  teşkil  ettiğini  ortaya
koymuşlardır.

Bu gelişmeler,  zamanla  anayasal  hareketlerde  de  etkisini  hissettirmeye  başlamıştır.
Gelişmeler  giderek hukuk devleti  ve Anayasa’sının üstünlüğü düşüncesinin doğumuna yol
açmıştır. Hukuk kuralları arasında bir kademelenme olduğu ve en üstte de Anayasa’nın yer
aldığı  tarzında  ifade  edebileceğimiz  normlar  hiyerarşisi  fikri  ise,  kıta  Avrupa’sı  anayasa
mahkemelerinin kuruluşuna kaynaklık etmiştir.

Rousseau’cu demokrasi anlayışından anayasal demokrasi anlayışına geçişi ifade eden
bu  süreç,  anayasa  yargısının  (norm  denetimi  olarak)  yerleşmesini  sağlamıştır.  Yasamanın
üstünlüğü fikri ile hak ve hürriyetler açısından yasamanın temel teminat oluşturduğu kabulü,
yerini  devletin  üstün  organlarının  özellikle  yasama  tasarruflarının  yargı  organlarınca
denetlenmesi gerektiği düşüncesine terk etmiştir.

H. Pratik Nedenler
Yasama organı tasarruflarının Anayasa’ya aykırı olamayacağı, olanların hiçbir hüküm

ifade etmeyeceği ve Anayasa’ya aykırı kanunların mahkemelerce uygulanmayacağına ilişkin
ilk pratik örneği de, yine İngiltere’de görmekteyiz.

Coke’a göre; Common Law parlamentonun uyması gereken temel kanundur ve buna
aykırılık mahkemelerce geçersiz kılınma sebebidir. Coke hukukun üç bölümden oluştuğunu,
bunların  ortak  hukuk  (common  law),  yazılı  hukuk  (statute  law)  kuralları  ile  gelenekler
(custom) olduğunu bildirmektedir. Common Law’un bu kuralların tamamını kapsadığını ve
buna aykırı yazılı hukuk kuralı veya gelenek olamayacağını ifade etmektedir.

Parlamentonun,  Common  Law’a  aykırı  tasarrufta  bulunamayacağı  düşüncesi,
İngiltere’de 1688 tarihli Glorious Revolution ile tamamen etkisizleştirilmiş ve parlamentonun
üstünlüğü fikri yerleşmiştir.

Nihayet, Amerika Birleşik Devletleri’nde Yüksek Mahkeme baş-yargıcı (Chief Justice)
Marshall 1803 tarihli “Marbury v. Madison” davasında verdiği ünlü kararıyla bu gelişmelere
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son noktayı koymuştur. Bu tarihî kararda belirtilen görüşler, birçok ülkede anayasa yargısının
doğuşuna kaynaklık etmiştir.

VIII. ANAYASA UYGUNLUK DENETİMİ TÜRLERİ
Anayasa’ya  uygunluk  denetimi  birçok  ülkede  farklı  organlar

tarafından, farklı usullerle gerçekleştirilmekte ve bu farklılıklar ölçüsünde
sistemler oluşmaktadır. . Sistem farklılığını belirleyen iki ana etken, genel
kabul  görmektedir.  Bunlardan ilki,  Anayasa’ya uygunluk denetimi  yapan
devlet organıyla ilgili yaklaşımdır. Bu ayrımda temel kriter denetimi yapan
organ  olmaktadır. İkincisi  ise,  denetimi  yapacak  organın  yapısı  ile  ilgili
ayrımlardır.  Yaygın  denetim  organı  olarak  karşımıza  yargı  organları
çıkarken,  “Anayasa  Konseyi”  veya  “Hakemlik  Divanı”  ile  anayasallık
denetiminin gerçekleştirildiği ülke uygulamaları da vardır. Bunlardan farklı
olarak, denetimin yapıldığı zamana göre ya da anayasa yargısı denetiminin
yaratacağı  hukuki  (legal)  sonuçlara  göre  çeşitli  ayrımlar
oluşturulabilmektedir.

A. Denetimin Yapılış Zamanına Göre
Anayasa  yargısı  organlarınca  (yasalarla  ilgili  olarak)  yapılan  denetim,  denetimin

gerçekleştiği  zaman  açısından,  önleyici  (preventive,  a  priori)  “önceden”  ve  giderici
(repressive, a posteriori) “sonradan” denetim olarak ikili ayrıma tabi tutulmaktadır. Hukuk
normunun  henüz  yürürlük  kazanmadan  önce  Anayasa’ya  uygunluk  denetimine  konu
edilmesine önleyici denetim denilmektedir. Bu denetim tarzında Anayasa’ya uygunluk sorunu,
yasanın  veya  denetime  tabi  diğer  hukuk  normlarının  yürürlüğe  girmesinden
(kesinleşmesinden)  önce  yapılmaktadır.  Giderici  denetim  ise,  normun  yürürlük
kazanmasından (kesinleşmesinden) sonra yapılan anayasallık denetimidir.

Önleyici  denetimde  norm  yürürlük  öncesi  denetlendiğinden,  Anayasa’ya  aykırılığı
tespit  edilirse  yürürlük  kazanamaz.  Değilse,  kesinleşir  ve  genellikle  yürürlük  kazandıktan
sonra artık o kuralın Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemez.

Önleyici denetim normların yürürlük kazanmasından önce yapıldığından, genelde kısa
bir süre içerisinde karara varılmaktadır. Giderici norm kontrolünde ise, Anayasa’ya uygunluk
denetimi  yıllarca  sürebilir.  Önleyici  denetim,  uzun  yıllar  uygulana  gelmiş  bir  normun,
sonradan  Anayasa’ya  aykırılığının  tespiti  nedeniyle  doğabilecek güçlükleri  önler. Anayasa
yargısı organının önleyici denetimle verdiği Anayasa’ya aykırılık kararı, giderici denetimle
verilene oranla, yasa koyucunun prestijini daha fazla koruyacaktır.

Belirtilen avantajların yanı sıra, önleyici denetimin bazı dezavantajları da vardır. Bu
denetim  tarzında  bir  normun  Anayasa’ya  uygunluk  denetimi  özellikle  yürürlük
kazanmamışken yapılacağından, ekonomik ve sosyal anlamda yaşamın çok kompleks olduğu
günümüz  toplumlarında  (bu  denetim  kısa  sürede  de  yapılacağı  için),  sürekli  ve  ciddi
sorunlarla karşılaşılabilir.
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Sonuç olarak, genelde, uygulama açısından giderici denetim daha avantajlı bir görüntü
ortaya  koymaktadır.  Fakat,  uluslararası  sözleşmelerin  Anayasa’ya  uygunluk  denetimi
düşünüldüğünde, önleyici denetimin üstünlüğü tartışılamaz.

I. Denetimi Yapan Organ Açısından
Yasama  tasarruflarının  ve  anayasa  yargısı  denetimine  tabi  diğer  tasarrufların

Anayasa’ya uygun olup olmadıklarına  karar  verecek,  bağımsız  bir  organ olmadığı  sürece,
sayılan denetim türlerinin parlamento çoğunluğu üzerinde yeterli bir sınır oluşturamayacağı
söylenebilir.  Bu  sebeple,  anayasallık  denetimini  etkin  bir  şekilde  yapacak  organa  ihtiyaç
vardır.  Anayasa’ya  uygunluk  denetimi  yapan  bağımsız  bir  organın  siyasal  sistemde
mevcudiyeti, toplumsal ve politik açıdan taşkınlıkları önleyen bir subap görevi görecektir.

1. Siyasi Organlar Tarafından Yapılan Denetim 

Anayasa’ya uygunluk denetimine konu edilen işlemlerin siyasi sonuçları olan işlemler
olduğu, daha doğrusu siyasi  tercihleri  yansıtan tasarruflar  oldukları  gerekçesi  ile,  bunların
ancak siyasi kuruluşlar tarafından değerlendirilebileceği ileri sürülmektedir . Bu düşüncenin
eseri olarak, yasama tasarruflarının Anayasa’ya uygunluk denetimini yapma yetkisi bir siyasi
organa verilebilmektedir.

10. Yargı Organları Tarafından Yapılan Denetim

Yazılı  ve  katı  anayasaların  mevcut  olduğu  siyasi  sistemlerde,  hukuk  normlarının
hiyerarşik kademelenmesinde en üstte anayasa yer almaktadır. Bu nedenle, diğer tüm hukuk
kuralları Anayasa’ya uygun olmak zorundadır. Bu uygunluğun denetimi ise, genellikle hukuki
bir sorundur ve hukuki bir yoldan gerçekleştirilmesi gerekir. Hukuki sorunlarla ilgili olarak,
hukukilik denetimi yapmakla görevli organın da yargı organları olduğu malum bir gerçektir.
Bu yüzden de yasama tasarruflarının ve diğer anayasa yargısı denetimine tabi tasarrufların,
Anayasa’ya uygunluk denetimlerini yargı organları yapmalıdır. Hukuki tasarrufların bizzat bu
tasarrufları  ihdas eden organların dışında,  bağımsız yargı organlarınca denetimi düşüncesi,
karşılaştırmalı hukukta yaygın kabul görmektedir

a. Merkezileşmemiş (Genel) Yargı 

Bu sistemde,  Anayasa’ya  uygunluk  denetimi  yapmakla  görevli  özel  bir  mahkeme
yaratılmış olmayıp, bu yetki tüm mahkemelerin doğal görevlerinden kabul edilmiştir.

l. Merkezîleşmiş (Özel) Yargı

Bu özel yargı yeri Avusturya’dakine benzer şekilde, ihtisas mahkemesi olan “Anayasa
Mahkemesi”  veya  Anayasa’ya  uygunluk  denetimi  yapmakla  görevlendirilmiş  bir  yüksek
mahkeme olabilir. Merkezîleşmiş yargı denetimi, Anayasa’nın yargısal güvencesini kurmaya
çaba  gösteren  Avusturyalı  büyük  hukukçu  Hans  Kelsen’in  kuramsal  çalışmasının  bir
ürünüdür.

J. İşleyiş Şekline Göre Yargı Denetimi 
Yasama  tasarruflarının  Anayasa’ya  uygunluğunun  yargısal  denetimi,  denetlemeyi

yapacak  organa  başvurma  şekline  göre  yapılan  klasik  tasnifte,  dava  yolu  (soyut  norm
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denetimi) ve defi yolu (somut norm denetimi) olarak ikiye ayrılmaktadır.  Defi yoluna itiraz
yolu da denilmektedir.  Bu denetimlerin yanı sıra, birçok ülke anayasa yargısı  sisteminde,
bireylere  anayasa  yargısı  organına  başvurma  yetkisi  tanınmaktadır.  Mevcut  gelişmeler,
bireylere tanınan bu doğrudan başvuru yoluyla anayasa yargısı denetimini harekete geçirme
tarzının, ayrı bir denetim türü oluşturmasına yol açmaktadır. Bu denetim türüne de bireysel
başvuru üzerine denetim denilmektedir.

1. Defi (İtiraz Yolu)

Mahkemelerde görülmekte olan bir dava sırasında, taraflardan birinin veya mahkeme
makamının  uyuşmazlığın  çözülmesinde  uygulanacak  kanunun  ya  da  belli  bir  hükmünün
Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürmesi hâlinde işlemeye başlayan yargısal denetime itiraz
yolu denmektedir.

11. Dava Yolu 

Dava yolu ile denetimde, Anayasa’ya aykırılığı iddia edilen bir kanun hükmü ile ilgili
olarak, bu alanda yetkili ve görevli yargı yerine doğrudan bir dava açılması söz konusudur.
Denetim, herhangi bir yargıç önünde uyuşmazlık ortaya çıkmadan, belirli bir kanuna karşı
doğrudan  doğruya  açılan  bir  dava  yoluyla  yapıldığından,  soyut  norm  denetimi  de
denilmektedir.

12. Bireysel Başvuru Üzerine Denetim (Anayasal Başvuru)

Günümüzde, merkezîleşmiş anayasa yargısı türünü benimseyen çoğu ülkede değişen
derecelerde  fertlere  anayasa  yargısı  organını  harekete  geçirme  imkânı  tanınmıştır.  Bu
başvurular bir  uyuşmazlığın ortaya çıkması veya bir yasanın uygulanıyor olması şartlarına
tabi kılınmamışlardır. Yalnız, bütün yurttaşlara açık olan dava yolu, bir Anayasa’yı koruma ya
da genel koruma davası değildir. Amaç, bireylerin temel haklarını anayasa yargısı yoluyla
korumak olduğundan, dava açılması için menfaat şartı aranmaktadır . Alman terminolojisinde,
anayasa  yargısı  organının  en  temel  görevinin,  temel  hakların  korunması  olduğu  kabul
edilmektedir.

IX. TÜRK ANAYASA YARGISI
1876 Anayasasında, yargısal denetime hiç yer verilmemekte, buna karşılık, ikinci bir

meclise tanınan yetki ile siyasal denetime belirli ölçüde müsaade edilmiş bulunmaktadır.

Kuvvetler birliği  ve Meclis Hükûmeti  sistemini kabul eden 1921 Anayasasında ise,
Anayasa  yargısı  ile  ilgili  hiçbir  hüküm  bulunmamakta  idi.  Yalnız  17.  Maddesi  ile,
Anayasa’nın üstünlüğü prensibi arasında bir ilgi kurmak mümkün olabilir.

1924 Anayasasında  getirilen  düzenlemede,  Anayasa  yargısı  ile  ilgili  açık  bir  ifade
bulunmamakta idi. Fakat 103. maddesinde, “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun hiçbir maddesi,
hiçbir sebep ve bahane ile ihmal ve tadil olunamaz.” denmiştir. Diğer bir deyişle, kanunlar
Anayasa’ya aykırı olamaz. Lâkin aykırılığı kimin ne şekilde tespit edeceği belli değildir. Bu
durum, doktrin ve içtihatlarda farklı görüşlere yol açmıştır.
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Gerek doktrin gerekse yargı içtihatlarında çokça tartışılmış olmasına rağmen, 1961
Anayasasına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçek manada Anayasa yargısı kurulamamıştır.
1961  Anayasasının  yapım  sürecinde  Türkiye’de  müstakilen  bir  Anayasa  Mahkemesinin
kurulup  kurulmaması  gerektiği  tartışılmış  ve  nihayet  bu  anayasa  ile  Anayasa  Mahkemesi
kurularak faaliyete geçmiştir.

A. ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU, YAPISI VE İŞLEYİŞİ 
Anayasa Mahkemesine duyulan ihtiyacın bir  başka nedeni  ise,  anayasa hukukunun

diğer hukuk dallarına göre daha soyut kalmasıdır. Özellikle temel haklar konusunda geniş bir
düzenleme alanı mevcuttur. Bu sebeple de anayasanın hukuksal anlamını belirlemede ayrı bir
organa  ihtiyaç  olduğu  aşikârdır.  Anayasa  Mahkemesi  bu  sebeple  bir  nevi  anayasayı
mükemmelleştirme, geliştirme ve en önemlisi de koruma görevine sahiptir. Kendisine açıkça
yorum  yetkisi  tanınmasa  da,  her  mahkeme  gibi  Anayasa  Mahkemesi  de  önüne  gelen
uyuşmazlıklarla ilgili olarak anayasayı uygularken anayasanın yorumunu yapacaktır.

1. 1961 Anayasası ile Kurulan Sistem

1961  Anayasası’nda  Anayasa  Mahkemesine  kanunların  ve  Türkiye  Büyük  Millet
Meclisi İçtüzükleri'nin Anayasa'ya "şekil ve esas" bakımından uygunluğunu denetleme görevi
verilmiş, bu görevin yanı sıra görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa'da sayılan kişileri
Yüce Divan sıfatıyla yargılamak, siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmak,
siyasi  partilerin  gelir  kaynakları  ile  giderlerine ilişkin hesapları  incelemek ve Anayasa ile
verilen diğer görevleri yerine getirmekle de yetkili kılınmıştır.

1961  Anayasası'nda  1971  Anayasası  ile  yapılan  değişiklikle,  kanun  hükmünde
kararnameleri  şekil  ve esas bakımından,  anayasa değişikliklerini  ise  Anayasa'da gösterilen
şekil  şartları  bakımından  denetleme  görevi  verilerek  Anayasa  Mahkemesinin  görev  alanı
belirgin hale getirilmiştir.

13. 2010 Anayasa Değişikliğinden Önce 1982 Anayasası ile Kurulan Sistem

1982  Anayasası'nda  Anayasa  Mahkemesine,  kanunların,  kanun  hükmünde
kararnamelerin  ve  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  İçtüzüğünün  Anayasa'ya  şekil  ve  esas
bakımlarından uygunluğunu denetleme, Anayasa değişikliklerini ise sadece sınırlı  sayıdaki
şekil eksiklikleri yönünden inceleme görevi yanında ayrıca, Anayasa'da sayılan bazı kişileri
görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılama ve siyasi partilere ilişkin
dava ve başvurulara bakma görevi de verilmiştir.

14. 2010 ve 2017 Anayasa Değişiklikleri ile Getirilen Sistem

2010 Anayasa değişikliği ile üye sayısı on yediye çıkartılan Anayasa Mahkemesinin,
iki bölüm ve genel kurul halinde çalışması benimsenmiş; Mahkemeye mevcut görevlerinin
yanı  sıra  bireysel  başvuruları  karara  bağlamak ve  bireysel  başvuruların  kabul  edilebilirlik
incelemesini yapmak üzere komisyonlar oluşturulmasına imkân tanınmıştır.

Siyasi  partilere  ilişkin dava ve başvurulara,  iptal  ve itiraz davaları  ile  Yüce Divan
sıfatıyla  yürütülecek  yargılamalara  Genel  Kurulca  bakılmakta,  bireysel  başvurular  ise
bölümlerce karara bağlanmaktadır.
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1982 Anayasasının mevcut haline göre ise Anayasa Mahkemesi, on beş üyeden oluşur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri
arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının
serbest avukatlar arasından gösterecekleri  üç aday içinden yapacağı gizli  oylamayla seçer.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye
tam sayısının  üçte  iki  ve ikinci  oylamada üye tam sayısının  salt  çoğunluğu aranır. İkinci
oylamada salt  çoğunluk sağlanamazsa,  bu oylamada en çok oy alan iki  aday için üçüncü
oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

1982 Anayasasına göre Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilirler. Bir kimse
iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını
doldurunca emekliye ayrılırlar. 1961 Anayasası ve 1982 Anayasasının ilk halinde durum farklı
idi. Bu dönemde görev süresi bakımından sınır söz konusu olmayıp, 65 yaş emeklilik haddi
olmuştur.

K. ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ
Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin görevlerini şu şekilde saymak mümkündür :

1. Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğü’nün şekil ve
esas, Anayasa değişikliklerinin ise şekil bakımından anayasaya uygunluğunu denetlemek (m.
148/2, 150).

2.  Cumhurbaşkanını,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Başkanını,  Cumhurbaşkanı
yardımcılarını,  bakanları,  Anayasa  Mahkemesi,  Yargıtay,  Danıştay  Başkan  ve  üyelerini,
Başsavcılarını,  Cumhuriyet  Başsavcıvekilini,  Hakimler  ve  Savcılar  Kurulu  ve  Sayıştay
Başkan ve  üyelerini,  Genelkurmay  Başkanı,  Kara,  Deniz  ve  Hava  Kuvvet  Komutanlarını
görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak (m. 148/6).

3. Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak (m. 69/6).

4. Siyasi partilerin mali denetimini yapmak. (m. 69/4).

5. TBMM’nin  verdiği  yasama  dokunulmazlığının  kaldırılması  ve
milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarının iptal istemini karara bağlamak. (m.85).

6. Uyuşmazlık  Mahkemesine  başkanlık  edecek  üyeyi  kendi  üyeleri  arasından
seçmek (m. 158/2).

7. 2010  Anayasa  Değişikliği  ile  getirilen  bireysel  başvuruları  karara  bağlama
görevi (m. 148/3).

Bu görevlerden özellikle (1) numaralı anayasaya uygunluk denetimi ile (7) numaralı
bireysel başvuruları karara bağlamak görevleri, anayasa yargısı sistematiği açısından özel bir
önem arzetmektedir. Keza Yüce Divan görevi de yargısal bir görev olduğundan bu konunun
da burada incelenmesi gerekir.

18



L. ANAYASA MAHKEMESİNİN ÇALIŞMA USULÜ
Günümüzde  Anayasa  Mahkemesinin  çalışma  usulü  1982  Anayasasının  149.

maddesinde  düzenlenmiştir.  Buna  göre  Anayasa  Mahkemesi,  iki  bölüm  ve  Genel  Kurul
halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel
Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en
az on üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul,  kararlarını  salt  çoğunlukla alır. Bireysel
başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir.

M. ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ

1. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu

1982 Anayasasının 148–152.maddeleri arasında; Anayasa Mahkemesinin, kanunların,
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve çeşitli parlamento kararları ile T.B.M.M. içtüzüğünün
şekil  ve  muhteva  açısından  denetlenebileceği  düzenlenmiştir.  1982  Anayasası  ile  ilgili
maddelerde  hem Somut  Norm hem de  Soyut  Norm Denetimi  benimsemiş  bulunmaktadır.
1982 Anayasası, ayrıca 1961 Anayasasından farklı olarak yapılan anayasa değişikliklerinin de
anayasaya uygunluk bakımından denetiminin önünü açmıştır. Ancak bu denetim sadece şekil
bakımından denetim ile sınırlı olmaktadır.

15. Anayasaya  Uygunluk  Denetiminin  Kapsamı  Ve  Denetim  Sırasında

Uygulanacak Ölçü Normlar

Anayasaya uygunluk denetiminin kapsamı iki şekilde belirlenmekte olup, bunlar şekil
ve  esas  bakımından  denetimlerdir.  Bu  husus  1982  Anayasasının  148.maddesinde
düzenlenmiştir.

a. Esas Bakımından Denetim

Eğer  bir  kanun  ya  da  diğer  normların  muhtevası  anayasa  ile  çatışıyorsa  ortada
anayasaya  aykırılık  vardır.  Mahkemenin  esas  bakımından  yapacağı  denetim,  hukukilik
denetimi ile sınırlı olmalıdır. Ancak Anayasa Mahkemesinin genel yapısı, yani siyasi bir organ
olması  sebebi  ile  hukukilik  ve  yerindelik  denetimi  her  zaman  kolay  bir  şekilde
ayrılamamaktadır.

m. Şekil Bakımından Denetim

Anayasa Yargısında şekli  bakımından denetim konusunda en güzel  tanımı Anayasa
Mahkemesinin  kendisi  yapmaktadır.  Buna  göre,  ‘’şekil  bakımından  denetim,  mevzuatın
anayasa ve içtüzükle öngörülmüş bulunan usul ve şekil  kurallarına uygun biçimde yapılıp
yapılmadıklarının denetimidir.’’

n. Anayasa Mahkemesinin Uygulayacağı Ölçü Normlar

Anayasa Mahkemesinin denetim sırasında uygulayacağı ölçü normlardan bahsedecek
olursak;  Anayasa  Mahkemesinin  denetim  sırasında  uygulayacağı  ilk  ve  temel  ölçüt
anayasanın  ta  kendisidir.  Ayrıca  anayasanın  başlangıç  normları  da  ölçüt  olarak  kabul
edilmektedir. Denetimde kullanılan ölçütler anayasanın kendisi ile sınırlı olmayıp, diğer bütün
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ölçütlerin  tümüne  birden  ‘’Anayasa  Bloğu‘’  denmektedir.  Anayasa  Bloğunun  ne  anlama
geldiği doktrinde tartışılsa da genel olarak; hukukun genel ilkeleri, Atatürk ilke ve inkılâpları
ve insan haklarına ilişkin sözleşmeler bu durum için kıstas alınmaktadır.

16. Anayasaya Uygunluk Bakımından Denetim Şekilleri

a. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)

Gerek  1961  (m.149)  gerek  1982  (m.150)  Anayasalarında  ‘’  İptal  Davası’’ olarak
adlandırılan soyut norm denetimi, Anayasada belirtilene bazı organların bir kanun aleyhine
Anayasa Mahkemesinde dava açmalarıyla gerçekleştirilen denetimdir. Kanunun uygulandığı
somut bir dava ya da olay yoktur. Anayasaya aykırılık ve iddiası ve denetimi, herhangi bir
dava ile  ilgili  olmaksızın,  soyut  olarak gerçekleştirildiği  için,  buna Soyut  Norm Denetimi
denmektedir.

aa. Dava Açma Yetkisi
6771 Sayili Kanun’un 16/B. maddesiyle Anayasa’nın 150. maddesindeki “iktidar ve

anamuhalefet  partisi  Meclis  grupları  ile  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi”  ibaresi  “Türkiye
Büyük  Millet  Meclisinde  en  fazla  üyeye  sahip  iki  siyasi  parti  grubuna”  şeklinde
değiştirilmiştir.  Böylece  sistemde  artık  iktidar  ve  anamuhalefet  partileri  bulunmadığından
dava açma yetkisi de mecliste en çok üyeye sahip olan iki siyasi parti grubuna geçmiştir. En
çok üyeye sahip  olan  iki  siyasi  parti  meclis  gruplarınca  açılacak iptal  davası,  grup genel
kurullarının üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile alacakları karar üzerine,  grup başkanları
veya vekilleri tarafından açılır.

ba. Dava Açma Süresi
1982  Anayasasında  bu  süre  altmış  güne  indirilmiştir.  Bu  düzenlemede  amaçlanan,

anayasaya aykırı görülen bir hükmün uzun süre uygulanmasını önlemektir. Ayrıca yine 1982
Anayasasına göre şekil  ve esas bakımından denetim arasında da süre bakımından farklılık
vardır. Şekil bakımından denetim sebebi ile açılacak iptal davası, iptali istenen kanun ya da
anayasa  değişikliğinin  Resmi  Gazetede  yayınlandığı  tarihten  itibaren  on  gündür,  TBMM
İçtüzüğü ve Cumhurbaşkanı kararnameleri için bu süre 60 gündür. Esas bakımından denetim
ve kanun ile anayasa değişiklikleri hariç şekli bakımından denetim ise yukarıda belirlenen
genel dava açma süresi olan altmış güne tabidir. Son olarak, Anayasa Mahkemesinin verdiği
bir karar çerçevesince, dava açma süresinin hesaplanmasında, Resmi Gazetede yayınlanma
gününün de hesaba dâhil edilmesi gerekmektedir.

ca. Dava Açmada İzlenecek Yol
İptal  Davası  dilekçesi,  Anayasa  Mahkemesi  Genel  Sekreterliğince  kaleme  havale

edildiği  tarihte  iptal  davası  açılmış  sayılır.  Genel  Sekreterlikçe  davayı  açana,  davanın
açıldığına  dair  bir  belge  verilir.  Dava  açanlar,  anayasaya  aykırılığını  ileri  sürdükleri
hükümlerin  anayasanın  hangi  maddelerine  aykırı  olduğunu  dilekçelerinde  belirtmek
zorundadır. Mahkeme on gün içerisinde  dilekçenin  belirtilen  hususları  içerip  içermediğini
inceler  ve  bir  eksiklik  varsa,  dilekçe  sahibine,  eksikliği  gidermesi  için  on  beş  günü
geçmeyecek  şekilde  süre  verir.  Verilen  süre  içerisinde  eksiklikler  tamamlanmazsa  dava
açılmamış sayılır.
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o. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)

Mahkemelerde görülmekte olan bir dava sırasında, taraflardan birinin ya da mahkeme
makamının  uyuşmazlığın  çözülmesinde  uygulanacak  kanunun ya  da  belirli  bir  hükmünün
anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmesi halinde işlemeye başlayan yargısal denetime itiraz
yolu denmektedir.

aa. Somut Norm Denetiminin Şartları
1982  Anayasasının  152.  maddesinin  ilk  fıkrasına  göre  bir  davaya  bakmakta  olan

mahkeme, uygulanacak bir kanunun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hükümlerini
anayasaya  aykırı  görürse  veya  taraflardan  birinin  ileri  sürdüğü  aykırılık  iddiasının  ciddi
olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karar kadar davayı geri
bırakır.  

Anayasada  2017  yılında  6771  Sayılı  Kanun  ile  yapılan  değişiklikle  de  kanun
hükmünde  kararnameler  ortada  kalkmış,  bu  maddedeki  kanun  hükmünde  kararnameler
ibareleri  Cumhurbaşkanlığı  kararnameleri  şeklinde  değiştirilmiştir.  Dolayısıyla
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı somut norm denetimi yoluna gitmek mümkün hale
gelmiştir. Ayrıca Anayasa metninde TBMM İçtüzüğünden söz edilmemektedir.

Somut  norm denetiminin  şartları  ise;  davaya bakmakta  olan  mahkeme,  bakılmakta
olan  bir  dava  bulunması,  uygulanacak  norm  ve  iddianın  ciddiliğidir.  Bunları  sırasıyla
inceleyelim.

(1) Davaya Bakmakta Olan Mahkeme 

Anayasamızın  152.  maddesine  göre,  anayasaya  aykırılık  iddiası  ancak  davaya
bakmakta olan mahkemede görülmekte olan bir dava nedeniyle ileri sürülebilmektedir. Somut
norm  denetimine  başvurabilecek  olanlar  yalnızca  mahkemelerdir.  Davanın  taraflarının
başvurma hakları yoktur.

(2) Bakılmakta Olan Dava

Somut  norm  denetiminin  olmazsa  olmaz  koşuludur.  Dava  sonuçlanmamış  ve  esas
hakkında da hükmün verilmemiş olması gerekmektedir. Buna karşılık, itiraz yolu ile Anayasa
Mahkemesine  başvurulduktan  sonra,  herhangi  bir  sebeple  davanın  ortadan  kalkması
durumunda itiraz başvurusu düşmez. Anayasa Mahkemesi bu gibi durumlarda önüne gelen
normun anayasaya uygunluğunu denetlemeye devam eder.

(3) Uygulanacak Norm

Anayasa  Mahkemesi,  davada  uygulanacak  kanunun  tayininde  meseleyi  kendisine
intikal  ettiren  dava  mahkemesinin  görüşü  ile  bağlı  değildir.  Uygulamada  da  Anayasa
Mahkemesi  bu  denetimi  yapmakta  ve  itiraz  konusu  normu,  davada  uygulanacak  norm
niteliğinde görmediği takdirde davayı reddetmektedir.
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(4) İddianın Ciddiliği

Somut  Norm  Denetimi,  ya  mahkemece  ya  da  taraflardan  birinin  talebi  üzerine
mahkeme  tarafından  anayasada  belirtilen  düzenlemelerin  anayasaya  aykırı  görülmesi
durumlarında  başvurulan  bir  denetim  yoludur.  Eğer  bu  yol  mahkeme  tarafından  resen
kullanılıyorsa  mahkeme  gerekçesini  de  göstermek  zorundadır.  Taraflardan  birinin  isteği
halinde  kullanılıyor  ise  taraflarla  birlikte  mahkemenin  de  iddianın  ciddi  olması  kanısına
varması gerekir. Zaten bu ciddiliği de takdir edecek makam, mahkemenin ta kendisidir.

da. Somut Norm Denetiminin İşleyişi
1982  Anayasamızın  152.maddesinin  1.  fıkrasına  göre,  davaya  bakmakta  olan

mahkeme, uygulanacak kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğuna re’sen kanat getirir veya
taraflardan birinin ileri sürdüğü anayasaya aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa
anayasaya  aykırılık  ön  meselesi  oluşur  ve  mahkeme,  Anayasa  Mahkemesinin  bu  konuda
vereceği karara kadar davayı geri  bırakır. Yine 152. maddenin 2. fıkrasına göre Mahkeme
anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte
karara bağlanır. Mahkemenin itirazın ciddi olmadığına dair vereceği karar, bir ara karardır.

Anayasaya  aykırılık  ön  meselesi  oluştuğu  takdirde,  Anayasa  Mahkemesi,  işin
kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içerisinde kararını verir. Bu beş ay içerisinde
karar verilmezse mahkeme, davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak
1982  Anayasasının  152.maddesinin  3.  fıkrasına  göre,  Anayasa  Mahkemesi  kararı  esas
hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır.

Yine 1982 Anayasasının 152. maddesine göre,  Anayasa Mahkemesinin işin esasına
girerek verdiği ret kararının Resmi Gazetede yayımının üzerinden on yıl  geçmedikçe aynı
kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.

N. ANAYASA  MAHKEMESİNE  BİREYSEL  BAŞVURU (ANAYASA
ŞİKAYETİ) YOLU

Anayasa  Mahkemesi'ne  bireysel  başvuruları  inceleme  yetkisi  veren  Anayasa
değişikliği  2010  yılında  gerçekleşmiştir.  Söz  konusu  düzenleme  ile  Anayasa'nın  148.
maddesine kurum ile ilgili üç fıkra eklenmiştir. Hükme göre;

"(3) Herkes, Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden,
Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi kapsamındaki  herhangi  birinin  kamu  gücü
tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda
bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.

(4) Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme
yapılamaz.

(5) Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir."

1. Bireysel Başvurunun Koşulları (Kabul Edilebilirlik Kriterleri)

Bireysel başvurunun esas olarak 4, buna ek olarak da 1 adet olmak üzere toplam 5
koşulu bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:
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a) Başvuruya konu hakkın Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Türkiye’nin
taraf olduğu Sözleşme’ye ek protokollerde yer alması.

b) Başvurunun Kamu Gücü İşlemlerine Karşı Yapılmış Olması.

c) Başvurunun  İhlale  Yol  Açtığı  İleri  Sürülen  İşlem,  Eylem  ya  da  İhmal  Nedeniyle
Güncel ve Kişisel Bir Hakkı Doğrudan Etkilenenler Tarafından Yapılması

d) Olağan Kanun Yollarının Tüketilmiş Olması

Bu koşullara ek olarak bir de süre bulunmaktadır. Bireysel başvurunun süresi de bir kabul
edilebilirlik kriteridir. Bu da;

e) Temel hakları ihlal edilenlerin, olağan kanun yollarını tükettiklerini öğrenmelerinden
itibaren 30 gündür.

a. Başvuruya Esas Olacak Temel Hak ve Özgürlükler

1982  Anayasası'nın  148.  maddesi  ile  herkesin,  Anayasa'da  güvence  altına  alınmış
temel  hak  ve  özgürlüklerinden,  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi kapsamındaki  herhangi
birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceği
yönünde  düzenleme  getirilmişken,  6216  sayılı  Anayasa  Mahkemesi'nin  Kuruluşu  ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 45. maddesi ile bireysel başvurunun kapsamı AİHS'ye
ek Türkiye'nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki haklar olmuştur.

p. Başvurunun Kamu Gücü İşlemlerine Karşı Yapılmış Olması

Anayasa  Mahkemesi'ne  bireysel  başvuru ancak  “kamu  gücü  işlemlerine"  karşı
yapılabilmektedir. Bu durum 6216 sayılı Kanun'un 46/1 ve Anayasa'nın 148/3 maddesinde
açıkça belirtilmiştir. Buna göre, "Herkes… temel hak ve özgürlüklerinden … herhangi birinin
kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir."

q. Başvurunun  İhlale  Yol  Açtığı  İleri  Sürülen  İşlem,  Eylem  ya  da  İhmal
Nedeniyle Güncel ve Kişisel Bir Hakkı Doğrudan Etkilenenler Tarafından
Yapılması

6216  sayılı  Kanun’un  46.  maddesi  ise  başvuru  hakkına  sahip  kişilerin  başvuruda
bulunabilmesi için taşıması gereken koşulları belirtmektedir. Buna göre; 

 “(1) Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da
ihmal  nedeniyle  güncel  ve  kişisel  bir  hakkı  doğrudan  etkilenenler  tarafından
yapılabilir. 

(2)  Kamu  tüzel  kişileri  bireysel  başvuru yapamaz.  Özel  hukuk  tüzel  kişileri
sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda
bulunabilir. 

(3)  Yalnızca  Türk  vatandaşlarına  tanınan  haklarla  ilgili  olarak  yabancılar
bireysel başvuru yapamaz.”

23



r. İdari ve Yargısal Yolların (Olağan Kanun Yollarının) Tüketilmiş Olması

6216 sayılı  Kanunun 45.  maddesinin  ikinci  fıkrasında,  "  İhlale  neden olduğu ileri
sürülen  işlem,  eylem  ya  da  ihmal  için  kanunda  öngörülmüş  idari  ve  yargısal  yollarının
tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması şarttır." kuralı yer almaktadır.
Bu  kural,  Anayasa  Mahkemesi'nin  bireysel  başvurunun  temel  hakları  korumaya  yönelik
ikincil nitelikte koruma mekanizması olmasına dayanmaktadır

aa. Olağan kanun yollarından etkin bir sonuç almasının beklenememesi
Anayasa Mahkemesi, başvuru yollarının tüketilmesi kuralını uygularken, başarı şansı

bulunmayan  kanun  yolunun  tüketilmesini  aramamaktadır.  Bu  noktada  önemli  olan  husus,
kanun yolunun etkili olmadığı iddiasının kabul edilebilir bulunmasıdır.

ea. Olağan kanun yollarının tüketilmesinin beklenmesi halinde başvurucu
açısından telafisi güç veya imkansız bir zararın ortaya çıkacak olması

Başvuru yollarının tüketilmesi halinde başvurucular için telafisi  imkânsız zararların
ortaya  çıkma  ihtimalinin  bulunduğu  hallerde  Anayasa  Mahkemesince  başvuru  yollarının
tüketilmesi kuralı işletilmemektedir.

s. Başvuru Süresi

6216 sayılı Kanun’un 47/5 maddesinin 5. fıkrası bireysel başvuru için süre sınırlaması
getirmiştir.  Hükme  göre,  “Bireysel  başvurunun,  başvuru  yollarının  tüketildiği  tarihten;
başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması
gerekir.” Aynı şekilde İçtüzüğün 64/1 maddesinde; “Bireysel başvurunun, başvuru yollarının
tüketildiği ve buna ilişkin kararın kesinleştiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin
öğrenildiği  tarihten  itibaren  otuz  gün  içinde  yapılması  gerekir” hükmüne  yer  verilmiştir.
Bireysel başvuru temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda olağanüstü bir yol olduğu
için süre koşulunun olması bir zorunluluktur. Süre koşulu ile yargı kararlarının kesinliği ve
hukuk güvenliği ilkeleri korunmuş olmaktadır.

Otuz günlük süre niteliği itibari ile bir hak düşürücü süredir. Kural olarak bu sürenin
kaçırılması durumunda bireysel başvuru yapılamaz.

17. Bireysel Başvurunun Usulü

a. Başvurunun Yapılabileceği Yerler

6216  Sayılı  Kanun’da,  Anayasa  Mahkemesi’ne  bireysel  başvuruların,  6216  sayılı
Kanun’da ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde belirtilen şartlara uygun olarak; “doğrudan ya
da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla” yapılabileceği belirtilmektedir (6216
sayılı Kanun, m. 47/1). 28351 No’lu Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 63/1 maddesinde de
aynı hükme yer verilmiştir. Bu bağlamda posta yoluyla başvuru yapılması ya da eksikliklerin
giderilmesi  noktasında  belgelerin Anayasa Mahkemesi'ne posta  yoluyla ulaştırılması  usule
uygun değildir. Nitekim Anayasa mahkemesi de posta yoluyla başvuruları kabul etmemektedir
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Başvuruların  bu  belirtilen  yollar  dışında  faksla,  mektupla  veya  elektronik  yollarla
yapılabilmesine ilişkin Kanun, Mahkeme'ye İç Tüzükte düzenleme yapabilmesi konusunda
yetki vermiştir.

t. Temsil

Bireysel  başvuru  bizzat  başvurucu,  kanuni  temsilcisi  ya  da  avukatı  tarafından
yapılabilir  (İç  Tüzük  m.61/1).  Başvurucu  bir  avukat  tarafından  temsil  ediliyorsa,
vekaletnamenin  sunulması  gerekir  (6216  sayılı  Kanun  m.47/4).  Kanun  başvurucunun
avukatına  Anayasa  Mahkemesi'ne  bireysel  başvuru  konusunda  özel  vekalet  vermesini
aramamıştır.

u. Başvuru Dilekçesinin Şekli ve İçeriği

Bireysel  başvurular  İçtüzük ekindeki  ve  Anayasa  Mahkemesi’nin  internet  sitesinde
yayınladığı  başvuru  formuna  uygun  hazırlanarak  resmi  dilde  (İç  tüzük  m.59/1)  yapılır  .
Başvuru dilekçesinde aşağıdaki hususlara yer verilir (İç Tüzük m.59/).

v. Başvuru Harcı

6216  sayılı  Kanun'un  47.  maddesinin  2.  fıkrasına  göre,  bireysel  başvurular  harca
tabidir.

w. Başvuru Evraklarında Eksiklik Bulunması

Başvurucunun  başvuru  formunda  veya  evraklarında  eksiklik  bulunması  halinde
Anayasa  Mahkemesi  başvuruyu  hemen  reddetmemektedir.  Başvurucuya  eksikliklerin
giderilmesi  için  15  günlük  bir  süre  vermektedir.  Mahkeme  bu  imkanı  tanırken  haklı  bir
mazereti  olmaksızın  verilen  süre  içerisinde  eksikliğin  tamamlanmaması  durumunda,
başvurunun reddedileceği ihtarında da bulunmaktadır. 6216 sayılı Kanun’un 47/6 maddesine
göre;  “Başvuru  evrakında  herhangi  bir  eksiklik  bulunması  hâlinde,  Mahkeme  yazı  işleri
tarafından eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa vekiline on beş günü geçmemek
üzere bir süre verilir ve geçerli bir mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması
durumunda başvurunun reddine karar verileceği bildirilir.”

Söz konusu süre, niteliği itibari ile “kesin süre”dir.

x. Bireysel Başvurunun İncelenmesi ve Kararlar

aa. Kabul Edilebilirlik Bakımından İnceleme

Ön İnceleme

Başvurularda, kabul edilebilirlik koşullarını taşıyıp taşımadığı konusunda bir inceleme
yapılmadan  evvel,  bireysel  başvurunun  gerekli  olan  şekil  şartlarını  taşıyıp  taşımadığını
kontrol etmek için bir ön inceleme yapılmaktadır (İçtüzük, m. 66/1).
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Bireysel başvuru bürosu ön inceleme sırasında başvuru harcı, adli yardım, temsil, süre
ve  başvuru  formuna  ilişkin  şekil  şartlarına  bakacaktır  Dilekçenin  uygun  bulunması
durumunda başvuru, komisyonlara intikal ettirilecektir.

Kabul Edilebilirlik İncelemesi

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurularda, başvurular esas hakkındaki incelemeye
bölümlere  götürülmeden  önce  komisyonlar tarafından  incelenmektedir.  Bu  yolla,  yapılan
gayri ciddi başvurular bölümlere gitmeden engellenmiş, sonuçlandırılmış olacaktır

fa. Esas Bakımından İnceleme
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruların esas bakımından incelenmesine ilişkin

hususlar, 6216 sayılı Kanun’un 49. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede düzenlenmeyen
esas  hakkındaki  incelemenin  usul  ve  esasları  ile  ilgili  diğer  hususların  ise  İçtüzük’le
düzenleneceği belirtilmiştir (6216 sayılı Kanun, m. 49/8).

18. Bireysel Başvuruda Verilebilecek Kararlar

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular Mahkeme'nin vereceği kararla son
bulur. Mahkemenin vereceği ilk karar, yapılan ön inceleme sonunda verilecektir. Komisyon,
ön inceleme sonucu "başvurunun reddine" karar verdiği anda bireysel başvuru sonlandırılmış
olacaktır.

Bölümlerce  esastan  yapılan  incelemeler  sonucunda,  başvurucunun  Anayasa’da
güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
buna  ek  Türkiye’nin  taraf  olduğu  protokoller  kapsamındaki  herhangi  birinin  kamu  gücü
tarafından ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir (6216 sayılı Kanun m. 45/1, m.
50/1).

İhlal  kararı  verildiğinde  ihlal  kararına  neden olan  kamu gücü işlemi  kendiliğinden
ortadan kalkmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi’nce ihlal  kararı  verilmesi hâlinde,  ihlalin ve
sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir (6216 sayılı Kanun,
m. 50/1). Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanıyorsa:

"a) İhlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya
ilgili mahkemeye gönderilir. 

b) Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine
tazminata hükmedilebilir. 

c) Başvurucuya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir".

O. ANAYASA MAHKEMESİNİN YÜCE DİVAN GÖREVİ
Anayasa’nın 148. maddesinin altı ve yedinci fıkraları şu şekilde olmaktadır. “Anayasa

Mahkemesi  Cumhurbaşkanını,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Başkanını,  Bakanlar  Kurulu
üyelerini,  Anayasa  Mahkemesi,  Yargıtay,  Danıştay Başkan  ve  üyelerini,  Başsavcılarını,

26



Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini
görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Genelkurmay Başkanı,  Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.”

Yüce Divan’da savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı  veya Cumhuriyet Başsavcı
vekili yapar.(Any. Md.148/8)

Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun
yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.(Any. Md.148/9)

P. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE ÖZELLİKLERİ

1. Kararların Niteliği, Bağlayıcılığı ve Etkisi

1982 ve 1961 Anayasalarına göre Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Ayrıca
iptal  kararları  gerekçesi  yazılmadan  açıklanamaz.  Anayasa  Mahkemesi  kararları  süre
geçirilmeden Resmi Gazetede yayımlanır ve bu tarihten itibaren herkes için bağlayıcı bir hal
alır.

1961 Anayasasından farklı olarak 1982 Anayasasında Anayasa Mahkemesinin olay ve
taraflarla  sınırlı  karar  verme  yetkisi  kaldırılmıştır.  Yani  Anayasa  Mahkemesinin  kararları
herkes için bağlayıcıdır.

1961 Anayasasında bulunmayıp ta 1982 Anayasasında bulunan bir başka hüküm ise,
Anayasa Mahkemesinin verdiği karardan sonra kendisini kanun koyucu yerine koyup hüküm
tesis  edemeyeceğidir.  1961  Anayasasında  da  bu  hüküm  bulunmamakla  beraber,  Anayasa
Mahkemesi bazı durumlarda bu hususa aykırı hareket edip, kendisini kanun koyucu yerine
koyarak hareket etmiştir.

19. Kararların Yürürlüğe Girmesi 

1982 Anayasasının 153. maddesinin 3. fıkrası ile 1961 Anayasasının 152. maddesinin
2.fıkrasına  göre;  kanun,  Cumhurbaşkanlığı  kararnameleri  veya  T.B.M.M.  İçtüzüğü  ya  da
bunların  hükümleri,  iptal  kararının  Resmi  Gazetede  yayımlandığı  gün  yürürlükten  kalkar.
1982 Anayasasında  1961 Anayasasından farklı  olarak,  Anayasa  Mahkemesine  yürürlükten
kaldırma  tarihi  belirlemede  bir  zaman  aralığı  belirleme  hakkı  tanımaktadır.  Buna  göre,
Anayasa  Mahkemesi  iptal  kararının  yürürlüğe  gireceği  tarihi  bir  yıl  süre  ile  erteleyebilir.
Ancak bu süre bir yılı geçemez. 

20. Kararların Geriye Yürümezliği

 Hem 1961 Anayasasına hem de 1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesinin iptal
kararları  geriye  yürümez.  Bunun  sebebi  hukuk  düzeninin  istikrarı  ve  güvenliğidir.  İptal
kararlarının  geriye  yürümezliği  ilkesinin  benimsenmesinin  amacı,  iptal  kararından  önce
kazanılmış olan hakların ihlallerinin önlenmesidir. 

Geriye yürümezlik ilkesinin istisnalarını şu şekilde saymak mümkündür:
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- Somut norm denetimi yolunda; Anayasa’nın ilgili maddesinde, görülmekte olan bir
davanın  taraflarına  tanınan  Anayasa’ya  aykırılık  iddiasında  bulunma  hakkı,  geriye
yürümezlik sebebi ile Anayasa Mahkemesinin kararı kendilerine uygulanmayacaksa,
faydasız  bir  hak  olacaktır.  Bu  bakımdan  Anayasa  koyucunun,  bir  dava  sırasında
taraflardan  birine  Anayasa’ya  aykırılık  iddiasında  bulunma  imkânını  verirken,  bu
imkânın sonucu olabilecek iptal kararından yararlanmasını da tabii saymış olduğunu
kabul etmek zorunludur.

- Ceza hukuku alanında; Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümezliği
konusunda  ceza  kanunlarını  özel  bir  değerlendirmeye  tabi  tutmak  gerekir.  Ceza
hukukunda suç ve  cezaların  geçmişe  yürümeyeceği,  1961 Anayasası’nın 33.,  1982
Anayasası’nın  38.  maddesiyle  açıkça  hükme  bağlanmıştır.  5237  sayılı  Türk  Ceza
Kanunu’nun “Suçta ve cezada kanunilik ilkesi” başlıklı 2. maddesine göre “Kanunun
açıkça  suç  saymadığı  bir  fiil  için  kimseye  ceza  verilemez  ve  güvenlik  tedbiri
uygulanamaz.” Yine 5237 sayılı  Kanun’un 7. maddesi “İşlendiği zaman yürürlükte
bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir  fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve
güvenlik  tedbiri  uygulanamaz.  İşlendikten  sonra  yürürlüğe  giren  kanuna  göre  suç
sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri
uygulanamaz.

21. Anayasa Mahkemesinin Yürürlüğü Durdurma Kararı

Anayasa  Mahkemesinin  önüne  gelen  bir  uyuşmazlıkta  yürütmeyi  durdurma
kararı verip veremeyeceği Ülkemiz mevzuatına göre hep tartışma konusu olmuştur.

Kendisinden önce  yürürlüğe  girmiş  olan bir  kanunu ilga eden herhangi  bir  kanun,
kendisi  hakkında  Anayasa  Mahkemesi’nce  iptal  kararı verilmiş  olsa  dahi,  Anayasa
Mahkemesi’nin  söz  konusu  iptal  kararı,  ilk  ilga  edilen  kanunun  kendiliğinden  yürürlüğe
girmesi  sonucunu  doğurmayacaktır.  Nitekim  bu  durum,  kanunların  zaman  bakımından
uygulanması konusuna ilişkindir. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki belirli tarihte yürürlüğe
giren ve belirli tarihte yürürlükten kalkan kurallar olan kanunlar, ancak yürürlükte oldukları
müddetçe uygulanabilirler. Dolayısıyla herhangi bir kanunun başka bir kanun tarafından ilga
edilmesi halinde, bu kanunu ilga eden kanun herhangi bir surette yürürlükten kalksa bile ilk
ilga edilen kanun artık  hukuk dünyasında ortadan kalkmış bir  kanun olmaya devam eder.
Bunun da temel sebebi, ilga edilmesiyle birlikte söz konusu kanunun geçerliliğini yitirmesi,
yürürlükten kalkmasıdır.
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