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ÖNSÖZ 

 Yargı mesleğini seven ve onun saygınlığına değer veren biri olarak, 

yargı mesleği ile ilgili bir çalıĢmayı yüksek lisans tez konusu seçtim. 

            Hukuk devleti ilkesinin gerçekleĢtirilmesi amacına yönelik faaliyet 

gösteren anayasa yargısı, bu amacına normlar hiyerarĢisi mekanizmasını 

kullanarak ulaĢmayı hedeflemektedir. 

            Anayasa yargısı yasama iĢlemlerinin, anayasa ve üstün hukuk 

ilkelerine uygunluğunu denetleyerek hem anayasanın üstünlüğü ve 

bağlayıcılığı ilkesini hem de hukuk devleti ilkesini hayata geçirmeye 

çalıĢmaktadır. 

           Anayasa yargısı ismini alan denetim mekanizması ilk kez ABD 

(Amerika BirleĢik Devletleri) Yüksek Mahkemesi‟nin 1803 yılında verdiği bir 

kararla ortaya çıkmıĢtır. Bu karara göre Yüksek Mahkeme belirli bir olay veya 

uyuĢmazlığa uygulanması düĢünülen kanunun anayasaya aykırılığı 

nedeniyle def‟i yolu ile önüne gelen itirazda, söz konusu kanunun 

uygulanmamasının gerektiği yönünde bir içtihat oluĢturmuĢtur. Türkiye 

açısından ise anayasa yargısı 1961 Anayasası ile Türk hukukuna girmiĢtir. 

1961 Anayasası ile yapılan düzenlemeye göre Anayasa Mahkemesi‟nin 

kurulması sağlanmıĢ ve bu organa demokratik hukuk devleti ilkesinin 

yaptırımını sağlayacak Ģekilde kanunların anayasaya uygunluk denetimini 

yapmak görev ve yetkisi verilmiĢtir. 

           Günümüzde artık anayasa yargısına ait denetim alanı olarak salt 

hukuk devleti ilkesi yeterli olmamakta, demokratik hukuk devleti olarak 

nitelenebilecek Ģekilde denetim alanı geniĢletilerek, temel hak ve özgürlükleri 

gerçekleĢtirme ve koruma amacıyla demokratik hukuk kurallarını da 

denetimde ön plana çıkaran geliĢmeler yaĢanmaktadır. 
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GĠRĠġ 

            Anayasa yargısı, özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra önem 

kazanan ve tüm dünyada temel haklarının yasama organı çoğunluğuna karĢı 

vazgeçilmez bir koruyucusu olarak tasarlanmıĢ bir güvencedir. Hukuk devleti 

ilkesinin temel koruyucularından biri haline gelen anayasa yargısının 

gerekliliği savaĢ öncesinde yaĢanan insan hakları ihlalleriyle daha çok 

hissedilmiĢ; bu acı tecrübeler, demokratik yöntemlerle de yasama ve 

yürütmenin temel hak ve özgürlükleri ihlal edebilecek güce eriĢebileceğini 

kanıtlayarak yeni ve haklı bir endiĢeye neden olmuĢtur. O güne kadar 

demokrasi ile korunan değerlerin artık demokrasiyi de koruyacak yeni bir 

oluĢumla güvence altına alınması gerekliliği doğmuĢtur. Kanunların 

anayasaya uygunluğunun denetlenmesi, özgürlüklerin tam anlamıyla 

güvence altına alınabilmesi için, devletin yürütme organı kadar yasama 

organının da hukukla sınırlandırılmasına ihtiyaç duyulmuĢtur. 

           Öte yandan, federatif yapıya sahip devletler açısından, anayasa 

yargısının, federe devletler arasında doğan uyuĢmazlıkların ve ortaya çıkan 

farklı uygulamalardan doğabilecek eĢitsizliklerin engellenmesi, federatif 

devlet yapısının yargısal güvence altına alınması açısından bir koruyucu 

olarak düĢünüldüğü söylenebilir. Bu amaçlar doğrultusunda farklı 

coğrafyalarda, farklı dönemlerde ortaya çıkan Anayasa Mahkemeleri iki ana 

sistem etrafında toplanırlar: Yargı yetkisinin mahkemeler tarafından yaygın 

olarak kullanıldığı Amerikan modeli, anayasa yargısının ülke içerisinde 

yalnızca anayasal denetim için kurulmuĢ tek bir yüksek mahkeme yoluyla 

yapılabildiği Avrupa modeli.1  

            Türkiye‟de anayasa yargısı dünyadaki ve Türk siyasal hayatındaki 

geliĢmelere paralel olarak 1961 Anayasası ile ortaya çıkmıĢtır. Doğrudan 

doğruya hukuk devleti ilkesinin korunması amacıyla 28 Ağustos 1962‟de 

                                                        
1   Ender Ethem Atay, “Anayasa Yargısı Kıta Avrupa Modeli”, Editörler: Mehmet Ünal, Verysel 

Başpınar, Hasan Seçkin Ozanoğlu, Süleyman Yılmaz, Ali Naim İnan’a Armağan, Seçkin Yayınları, 

Ankara, 2009, s. 1077-1078-1079-1080. 
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çalıĢmaya baĢlayan Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasası‟nda da, 1961 

Anayasası‟nda olduğu gibi ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir.  

          Katı anayasanın bulunduğu bir ülkede, anayasa iç hukuk düzeninde, 

en üstte yer alır. Bu sistemde alt kademede yer alan iĢlemlerin bir üsttekine 

uygun olması nihayet kanunların da anayasaya uygun olmasını gerektirir.2 

Bu uygunluğun denetimi dolayısıyla anayasanın üstünlüğünün sağlanması, 

karĢımıza anayasa yargısı kavramını çıkarır. 

           Anayasa yargısı kavramı çeĢitli Ģekillerde tarif edilmiĢtir: Atay‟a göre; 

anayasa yargısı kavramı bir sınırlama olmaksızın anayasanın üstünlüğünü 

sağlayan teknik ve kurumların tamamını ifade etmek için kullanılmaktadır.3 

Tunç‟a göre ise; anayasa yargısının dar ve geniĢ anlamada veya Ģekli ve 

maddi anlamada olmak üzere tanımları vardır:4 

           Dar anlamada anayasa yargısı, kanunların ve diğer bazı yasama 

tasarruflarının anayasaya uygunluğunun kontrol edilip karara bağlanması 

faaliyetini ifade eder. 

          GeniĢ anlamda anayasa yargısı ise, yargı denetimi yanında bazı 

anayasal sorunların yargısal usullerle karara bağlanarak çözümlenmesidir. 

Örneğin Alman Federal Anayasa Mahkemesi, anayasaya uygunluk denetimi 

yanında federal devlet sisteminde doğan bazı sorunları çözümleme, bireysel 

                                                        
2   Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku ( Genel Esaslar), 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, s. 

173. 
3   Atay, a.g.e., s. 1082. 
4   Hasan Tunç, Faruk Bilir, Bülent Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, Asil Yayınları, Ankara, 2009, s. 

228; Hasan Tunç, Faruk Bilir, Bülent Yavuz, Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Asil Yayınları, 

Ankara, 2008, s. 40; Hasan Tunç, Faruk Bilir, Anayasa Hukuku, Fersa Matbaacılık, 2005, s. 147; 

Hasan Tunç, Faruk Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları, 2. Baskı, Nobel Basımevi, Ankara, 2003, 

s. 34; Servet Armağan, Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, İstanbul, 1967, s. 10; 

Ramazan Arslan, Süha Tanrıver, Yargı Örgütü Hukuku, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2001, 

s. 49; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2005, s. 293; 
Yılmaz Aliefendioğlu, “Türk Anayasa Yargısında İptal Davası ve İtirazYolu”, Anayasa Yargısı I,  

Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 1984, s. 102; Metin Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm 

Denetimi (İtiraz Yolu),  Sevinç Matbaası, Ankara, 1966, s. 15; Ergun Özbudun, Türk Anayasa 

Hukuku, 8. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005, s. 367; Emin Memiş, Anayasa Hukuku Notları, 

4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005, s. 420. 
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anayasa Ģikayetlerini karara bağlama, bazı konularda anayasa yorumu yapma, 

anayasaya aykırı siyasi partileri kapatma yetkisine sahiptir.5 

          ġekli anlamda anayasa yargısı, anayasaya uygunluğu denetlemekle 

görevli organa pozitif hukukun tanıdığı tüm yargı görevlerini kapsar.6  

          Maddi anlamda anayasa yargısı ise, anayasa yargısının kapsamını 

belirtmek ve tanımlamak çok güç bir meseledir. Böyle bir tanımlama için,  

anlaĢmazlığın tarafları ve konusu ölçü olarak alınmıĢtır. Ġlk görüĢe göre 

anayasa yargısının kapsamını belirlemekte taraflar kıstas olarak alınmıĢtır. 

Bu görüĢe göre yapılan bir tanımlama tarafların değiĢebileceği ayrıca bazı 

idare veya özel hukuk ihtilaflarını da anayasa yargısı içine sokacağı yönünde 

eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. Bu görüĢün karĢısında yer alan ikinci bir görüĢe 

göre ise; anayasa yargısının kapsamını belirlemekte konu unsuru kıstas 

olarak ele alınmalı ve anayasa yargısı buna göre tanımlanmalıdır. Bu tür bir 

tanımlamanın daha sağlıklı bir sonuç vereceği doktrinde kabul edilmiĢtir. 

Ancak konu kıstası esas alındığında da bu defa “konu” unsurunun içeriği 

üzerinde bir görüĢ birliği sağlanamamıĢtır. Kelsen anayasa yargısını norm 

denetimi diyebileceğimiz klasik anlamda kanunların anayasaya 

uygunluğunun denetiminden ibaret görürken,7 Triepel kavramı “maddi 

anayasa problemleri alanındaki yargı” Ģeklinde ifade etmektedir. Uygulamada 

en çok benimsenen görüĢ ise Alman Federal Anayasa Mahkemesi‟nin de 

benimsediği Friesenhahn‟ın görüĢüdür. Bu görüĢe göre “maddi anlamda 

anayasa yargısı, devletin yargı fonksiyonu içinde en yüksek dereceyi teĢkil 

eden yargı türlerini içine alır”. Bu tanımlamaya uygun olarak maddi anlamda 

anayasa yargısı kavramı içine, devletin farklı organları arasındaki anayasa 

hukuku meselelerinden doğan davalar ile Federal devletle federe devletler 

                                                        
5 Tunç, Bilir, Yavuz, Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, s. 41; Armağan, Anayasa 

Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, s. 11; Aliefendioğlu, “Türk Anayasa Yargısında İptal 
Davası ve İtiraz Yolu”,  s. 102. 
6    A. Ülkü Azrak, “Türk Anayasa Mahkemesi, Anayasa Düzenindeki Yeri, Teşkilatı ve  

Fonksiyonlar”, İÜHFM, C: 28, S: 3-4, İstanbul ,1962, s. 661-663; Kıratlı, Anayasa Yargısında 

Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 15. 
7    Atay, “Anayasa Yargısı Kıta Avrupa Modeli”, s. 1083. 

 



4 
 

  

arasında yine aynı konularda çıkan ihtilaflar ve norm kontrolü davaları 

girmektedir.8 

          Anayasa yargısı kavramının en yaygın tanımı ise, “doğrudan doğruya 

anayasaya riayet sağlayan her türlü yargı iĢlemidir”.9 Ayrıca bu kavramın 

yalnız kanunların değil, tüzük, kararname ve yönetmelik gibi hukuk metinlerinin 

de anayasaya uygunluğunun yargı yoluyla denetlenmesini kapsamak üzere 

kullanıldığı belirtilmiĢtir. 

          Anayasa‟ya uygunluk denetimi iptal davası ve itiraz yolu olmak üzere 

iki Ģekilde gerçekleĢebilir:10 

          Ġptal davası yoluna soyut norm denetimi de denilmektedir. Ġptal 

davasında amaç, anayasaya aykırı yasa ya da yasa hükümlerini iptal ederek 

aykırılığı gidermektir. Ġtiraz davası yoluna ise somut norm denetimi de 

denilmektedir. Ġtiraz davasında amaç anayasaya aykırı hükümlerin 

uygulanmamasıdır. 

           Üç bölümden oluĢan çalıĢmamızın sistematiği aĢağıdaki gibidir: 

1. Birinci bölümde: 1961 ve 1982 Anayasaları‟nda Türk Anayasa 

Mahkemesi‟nin KuruluĢu ve ĠĢleyiĢi incelenmiĢtir. 

2. Ġkinci bölümde: Anayasa Mahkemesi‟nce gerçekleĢtirilen soyut norm 

denetimi de denilen iptal davaları ve sonuçları incelenmiĢtir. 

3. Üçüncü bölümde: Anayasa Mahkemesi‟nin somut denetim yetkisi ve 

soyut norm denetimi dıĢındaki diğer görev ve yetkileri incelenmiĢtir. 

                                                        
8   Azrak, “Türk Anayasa Mahkemesi, Anayasa Düzenindeki Yeri, Teşkilatı ve Fonksiyonlar”, s. 663. 
9   Tunç, Bilir, Anayasa Hukuku, s. 147; Tunç, Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları, s. 34; Atar, 

Türk Anayasa Hukuku,  s. 293; Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 367; Kıratlı, Anayasa 

Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 16; Özkan Tikveş, Teorik ve Pratik Anayasa 

Hukuku, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İzmir, 1982, s. 321; Tahsin Bekir Balta,  
“Türkiye’de Anayasa Yargısı”, AÜHFD, C: XVIII, 1961, S: 1-4, s. 547; Enver Bozkurt, Genel 

Hukuk Bilgisi, Nobel Yayınları, Ankara, 2003, s. 167; Yavuz Atar,vd., Temel Hukuk Bilgisi, 

Mimoza Yayınları, Konya, 2000, s. 155-156.  
10 Attila Özer, Türk Cumhuriyetlerinin Hukuki Yapısı (Yasama-Yürütme-Yargı), Turhan 

Kitabevi Yayınları, Ankara, 2008, s. 131; Meral Kaya, Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk 

İnceleme, Seçkin Yaynları, Ankara, 2008, s. 13. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1961 VE 1982 ANAYASALARINDA TÜRK ANAYASA  MAHKEMESĠNĠN 

KURULUġU VE ĠġLEYĠġĠ 

I. TÜRK ANAYASALARINDA ANAYASAYA UYGUNLUK DENETĠMĠNĠN 

GELĠġĠMĠ 

A. 1876 Anayasası 

           Türkiye‟de anayasa yargısının geliĢimi baĢka ülkelere göre farklılıklar 

göstermektedir. Amerika‟da yargısal içtihatla ortaya çıkan bu yargı türü, 

Almanya‟da federalist yapının ve nasyonal sosyalist diktatoryasına karĢı yeni 

rejimin teminatı olarak ortaya çıkmıĢtır. Türkiye‟de ise, kanunların anayasa 

yargılamasına tabi tutulması teklifleri, tüzüklerin kanunlara uygunluğu 

meselesinden çıkmıĢ, anayasaya aykırı kanunların sayıları ve siyasi ve 

sosyal yapıdaki tesirleri artınca, özellikle bir siyasi partinin mallarının kanunla 

elinden alınması üzerine, 1954 yılından itibaren muhalefet partileri tarafından 

rejimin teminatı olarak ileri sürülmüĢtür.11  

           Ġlk yazılı Türk Anayasası 1876 tarihli Kanun-i Esasidir. Kanuni Esasi 

sert bir anayasa niteliğindeydi ve anayasaya uygunluk denetimi açısından 

yalnızca siyasal denetime yer vermiĢ bulunuyordu.12 

                                                        
11  İlyas Doğan, Alman ve Türk Anayasa Yargısında Yürütmeyi Durdurma, 2. Baskı, Cemre 

Yayınları, Diyarbakır, 2000, s. 213; Özkan Tikveş, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda 

Anayasa Yargısı, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 64/69, Ege 

Üniversitesi Matbaası, Bornova – İzmir, 1978, s. 134. 
12   Attila Özer, Anayasa Hukuku Genel İlkeler, 2. Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005, 

s. 8. 
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           Bu Anayasa‟nın 115. maddesi “ Kanun-i Esasi‟nin bir maddesi bile 

hiçbir sebep ve bahane ile tatil ve icradan iskat edilemez” demek suretiyle 

anayasanın üstünlüğü ilkesini benimsemiĢtir. Yani Kanun-i Esasi katı 

anayasa sistemini benimsemiĢtir.13 116. maddede ise, Kanun-i Esasi‟de 

değiĢiklik yapılabilmesini, değiĢiklik teklifinin Meclis-i Mebusan ve Meclis-i 

Ayan‟ın üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu tarafından kabul Ģartına 

bağlamıĢtı. Kanun-i Esasi, kanunların kendisine uygunluğunun yargı yoluyla 

denetimine olanak tanımamıĢtır.  

           Görülüyor ki, Kanunu Esasi‟de yapılacak değiĢiklikler diğer 

kanunlardan farklı usullerle olmaktaydı. Bu hükümden anlaĢılacağı üzere, 

böyle bir teklif verildiği zaman bunun öncelikle Meclis-i Mebusan‟da üye tam 

sayısının üçte ikisi tarafından kabulünün ardından padiĢah tarafından da 

tasdik olunması gerekiyordu.14 

           Kanunların anayasaya uygunluğunu sağlamak bakımından 64. madde 

önemli bir hükmü içermekteydi. Söz konusu hüküm, “Heyet-i Ayan, Heyet-i 

Mebusan‟dan verilen kavanin ve muvazene layihalarını tetkik ile eğer 

bunlarda Kanuni Esasi ahkamına halel verir  bir Ģey görür ise mütalaasının 

ilavesi ile ya katiyen red veyahut tadil ve tashih olunmak üzere Heyeti 

Mebusan‟a iade eder”15 demekteydi. 1876 Kanun-i Esasi’sine göre, kanunlar 

önce Heyeti Mebusan’da görüşülür daha sonra Heyeti Ayan’a giderdi. Ayan 

Meclisin’de reddedilen bir kanun layihası o sene boyunca tekrar müzakereye 

konulamazdı.  

          1909 Anayasa değişikliklerine göre, kanunlar önce Meclisi Mebusan’da 

görüşülüp kabul edilecek, Ayan tarafından  da kabul edildikten sonra 

padişahın onayına sunulacaktı. Padişah bir defaya mahsus olmak üzere 

kanunu iade edebilecekti. Eğer iade edilen kanun üçte iki çoğunlukla kabul 

                                                        
13   Suna Killi, A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, [y.y.] : Türkiye İş Bankası, Ankara, 

1985, s. 43; Yılmaz Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Yetkin 

Yayınları, Ankara, 1996, s. 71; Özbudun, a.g.e., s. 369; Kaya, a.g.e., s. 22. 
14   İlhan Arsel, Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Mars Matbaası, Ankara, 1965, s. 31. 
15   Suna Killi, Türk Anayasaları, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1982, s. 17. 

http://w3.sakarya.edu.tr/fmi/xsl/yordam/y1_liste.xsl?-db=YordamBT&-token.d=1&-token.gt=0&-token.yzyzm=yzm&cAlanlar=%5By.y.%5D+:+T%C3%BCrkiye+%C4%B0%C5%9F+Bankas%C4%B1&-find
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edilirse, Padişah onaylamak zorunda kalacaktı16. Yani reddedilen kanun 

layihalarının o senenin içtimaında tekrar müzakereye konulamayacağı kaydı 

kaldırılmıştı.17 

         Görüldüğü gibi, Kanun-u Esasi, yargısal denetime değil, Ayan Meclisi 

tarafından yürütülen bir siyasal denetime yer vermiştir.18 

 

B. 1921 Anayasası 

           Meclis Hükümeti sistemini kabul eden 1921 Anayasası anayasa 

yargısı konusunda herhangi bir hüküm ihtiva etmiyordu.19  Bazı yazarlar 

meclis hükümeti sisteminin doğal sonucu olarak 1921 Anayasası‟nda 

anayasa yargısı ile ilgili hükümlere rastlanmadığını söylemektedir.20 Diğer 

yazarlara göre ise 1921 Anayasası‟nda anayasa yargısıyla ilgili hüküm 

bulunmamasının nedeni, Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin yasama ve yürütme 

yetkilerinin yanında yargı yetkisine de sahip çıkmasıdır. Hatta bu sebeptendir  

ki gerek hakim gerekse savcıları kendi üyeleri arasından seçilen, olağanüstü 

yetkilere sahip Ġstiklal Mahkemeleri kurmaya kendisini yetkili görmüĢtür.21 

                                                        
16   Volkan Has, Anayasa’yı Değiştirme Süreci, 2. Baskı, Adelet Yayınevi, Ankara, 2009, s. 3 

; Kemal Dal, Türk Esas Teşkilat Hukuku, Yüksekokulu Matbaası, Ankara, 1986, s. 24.  
17   Armağan, Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, s. 14. 
18  Hasan Tunç, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:719, 

Erzincan, 1992, s. 10; Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa 

Hukuku, 10. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007, s. 347; Turhan Feyzioğlu, Kanunların 

Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, AÜSBF Yayını, Ankara, 1951, s. 13; Özbudun, 

a.g.e., s. 369; Kaya, a.g.e., s. 22; Naz Çavşoğlu, Anayasa Notları, Beta Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 

51. 
19  Doğan, a.g.e., s. 212; Tunç, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 10; Armağan, Anayasa 

Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, s. 15; Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 370; 

Mahmut Cuhruk, “Türk Anayasa Mahkemesi”, Anayasa Mahkemesi, S: 4, Ankara, 1987, s. 5; Attila 

Özer, Batı Demokrasilerde ve Türkiye’de Hükümetin Kuruluşu Yöntemleri, Ankara. 1981, s.34; 
Ahmet Boyacıoğlu, “Kanunların Anayasaya Uygunluunun Defi Yolu İle Denetlenmesi”, Adalet 

Dergisi, Ankara, 1962, s. 716; Kaya, a.g.e., s. 22. 
20  Orhan Aldıkaçtı, Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı, Kor Müessesesi, 

İstanbul, 1960, s. 81. 
21  Recai Galip Okandan, “Hükümranlık Kudreti ve Buna Dahil Yetkiler Bakımından 20 Nisan 1340 

Tarihli Esas Teşkilat Kanunun Bazı Hususiyetleri”, İÜHFD., C: 28, S: 2, İstanbul, 1962, s. 331.  
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          Ġkinci görüĢün daha doğru olduğu söylenebilir: çünkü meclis hükümeti 

rejiminde mutlaka anayasa yargısı olmaz diye bir kural yoktur. Meclis 

hükümeti rejimlerinde meclisin yargıya el koyması istisnai bir durumdur.22 

1921 Anayasa dönemi vatanın kurtuluĢu için çok önemli bir evre, bir ihtilal 

aĢaması olduğu için meclisin yargıya sahip çıktığı ileri sürülebilir. 

 

C. 1924 Anayasası 

           Sert anayasa sistemini benimsemiĢ23 olan 1924 Anayasası‟nın 103. 

maddesinde, “ TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu‟nun hiçbir maddesi, hiçbir sebep ve 

bahaneyle ihmal ve tadil olunamaz, hiçbir kanun TeĢkilat-ı Esasiye 

Kanunu‟na münafi olamaz” denilmekteydi. Böylece 1924 Anayasası 

kanunların anayasaya aykırı olamayacağını belirtmiĢ; fakat bir kanunun 

anayasaya aykırılığının kimin tarafından ve ne Ģekilde tespit edileceğine dair 

bir açıklık ifade etmemiĢtir. Bu belirsizlik yüzünden gerek doktrinde ve 

gerekse mahkeme içtihatlarında bu konu ile ilgili çeĢitli düĢünceler ileri 

sürülmüĢtür.24 

           Doktrinde bir birine zıt iki görüĢün ortaya çıktığını görüyoruz. Birinci 

görüĢ, mahkemelerin denetim yetkisine sahip olduklarının mümkün olduğunu 

ileri sürmektedir, ikinci görüĢ ise mahkemelerin böyle bir yetkileri olmadığını 

ileri sürmektedir. 

            Birinci görüĢ sahiplerinin fikirlerine gösterdikleri ilk dayanak 1924 

Anayasası‟nın 8. maddesi olmuĢtur. Bu madde “Kaza hakkı millet namına 

usul ve kanunu dairesinde müstakil mahkemeler tarafından istimal olunur” 

                                                        
22    Özer, Batı Demokrasilerde ve Türkiye’de Hükümetin Kuruluşu Yöntemleri, s. 41. 
23  Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 370; Memiş, a.g.e., s. 421; M.Fatih Dikici, Anayasa 

Hukuku, 6. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005, s. 59; Bahadır Kılınç, Anayasa ve İdare 

Hukukunda Yürütmenin Durdurulması, Adli Yayınevi, Ankara, 1998, s. 112. 
24   Hasan Tunç, “75.Yılda Türk Anayasa Yargısı (Değerlendirme-Öneriler)”,75 Yılında Cumhuriyet 

ve Hukuk Sempozyumunda sunulmuştur, Diyarbakır, 22-23 Ekim 1998, s. 116; Boyacıoğlu, 

“Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Def’i Yolu İle Denetlenmesi”, s. 716. 



9 
 

  

biçimindedir. Mahkemeler millet adına yargı yetkisini kullandığına göre bir 

dava nedeniyle uygulamak durumunda bulundukları yasaların anayasaya 

uygunluğunu denetleme yetkisine sahiptirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

kanunları nasıl millet namına yapmakta ise mahkemeler de onların 

anayasaya uygunluğunu denetlemek etmek hakkını millet namına kullanmak 

yetkisine sahiptir.25 

           Ġkinci dayanak olarak, anayasa yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne 

değil bütün devlet organlarına, mahkemelere ve hatta kiĢilere hitap eden bir 

kanundur. Hukuk devletinde anayasa istisnasız herkese hitap eden, herkesi 

bağlayan bir kanundur.26 

           Üçüncü olarak, Türk hakimi önüne gelen olayda kanunların anayasaya 

uygun olup olmadığını inceleme yetkisini haizdir. Çünkü Anayasa‟nın 103. 

maddesi açıkça kanunların anayasaya aykırı olamayacağını söylemektedir. 

Anayasa‟ya aykırı olan bir kanun, kanun sayılamaz, hakim böyle bir kanunu 

uygulayamaz, madem ki anayasaya aykırı olduğu için kanunu hakim tatbik 

edemez, o halde aykırı olup olmadığını anlamaya ve incelemeye 

mecburdur.27 

           Dördüncü olarak, hakimi bu denetimi yapmaktan men eden hiçbir 

hüküm anayasada yer almadığına göre hakimin böyle bir inceleme yetkisi var 

demektir.28 

          Ġkinci görüĢ ise, mahkemelerin böyle bir yetkisinin olmadığını ileri 

sürmektedir. Ġkinci görüĢ sahiplerinin fikirlerine gösterdikleri ilk dayanak 

Ģudur: Anayasa‟nın 103. maddesine rağmen mahkemelerin böyle bir yetkisi 

yoktur.29 Anayasa, mahkemelerin doğrudan doğruya tatbik edecekleri bir 

kanun değildir. Mahkemelerin görevi, meclisten çıkan kanunları uygulamaktır. 

                                                        
25   Hüseyin Nail Kubalı, Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İstanbul, 1959, s. 95. 
26   Kubalı, a.g.e., s. 95; Bülent Nuri Esen, Anayasa Hukuku, Rabas Matbaası, Ankara, 1948, s. 196-

197. 
27   Ali Fuat Başgil, İlmin Işığında Günün Meseleleri, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1960, s. 79. 
28   Başgil, a.g.e., s. 95; Kuralı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 94. 
29  Servet Armağan, Memleketimizde Anayasa, Seçimler ve Anayasa Mahkemesi, Fakülteler 

Matbaası, İstanbul, 1975, s. 208. 
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Anayasa, yasama organına direktifler veren, ileride yapılacak kanunlarda 

dikkate alınacak prensipleri gösteren bir kanundur.30 

           Ġkinci dayanak olarak, Anayasa‟nın 52. maddesi gösterimektedir. 52. 

maddesi, nizamnamelerin kanuna aykırılığı iddia edildiğinde bunun Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından karara bağlanacağını belirtmiĢtir. Yani 

mahkemeler tüzüklerin kanuna aykırılığını tetkik edemeyeceklerine göre 

kıyasen kanunların anayasaya uygunluğunu da inceleyemezler.31 

           Üçüncü olarak, 1924 Anayasası‟nda mahkemelere anayasaya 

uygunluk denetimi yapma yetkisini veren bir kural da bulunmamaktadır.32 

           Mahkemeler de, 1924 Anayasası döneminde kendilerinin anayasaya 

uygunluk denetimi yapıp yapamayacakları konusunda farklı kararlar 

vermiĢlerdir. Örneğin AkĢehir Hukuk yargıcı Refik Gür tarafından 1950 

yılında verilen bir kararda mahkemelerin kanunların anayasaya uygunluğunu 

denetleyebilecekleri ve anayasaya aykırı kanunları uygulamaktan 

kaçınabilecekleri görüĢü açıkça kabul edilmiĢtir.33 

           Buna karĢın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aksi görüĢü benimseyerek, 

mahkemelerin anayasaya aykırı da olsa yürürlükte olan bir kanunu 

uygulamak zorunda olduklarını beyan etmiĢtir.34 

                                                        
30   Sıddık Sami Onar, “Amme Hukukumuzda Hukuki Tasarruflar ve Kazai Murakabe”,  

Cemil Bilsel’e Armağan, İstanbul, 1939, s. 275-335. 
31 Onar, a.g.e., s. 296-297; Ragıp Sarıca, Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Selahiyet,   

Cumhuryiyet Matbaası, İstanbul, 1943, s.155; Kaya, a.g.e., s. 23. 
32   Armağan, Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, s. 18. 
33   Söz konusu karara sebep olan olayda; bir köylü çocuğu, velisinin rızası olmaksızın, Teknik Ziraat 

Okulu’na kaydedilmiş, iki yıl sonra ise kaydı silinmiştir. Öğrenciye yapılan masraflar velisinden talep 

edildiğinde, veli kaydın rızası dışında yapıldığı gerekçesi ile ödemeyi kabul etmemiştir. İlk derece 

mahkemesi ilgili kanunun anayasaya aykırı olması gerekçesi ile davaya reddetmiştir. Temyiz 
incelemesinde, karar bozularak iade edilmiştir. İlk derece mahkemesinin kararında ısrarı sonucu, olay 

Hukuk Genel Kurulu’nda incelenmiş, Hukuk Genel Kurulu da, alt mahkemeyi haksız bulmuştur. 

Kararla ilgili tartışmalar ve fazla bilgi için bakınız: Detaylı bilgi için bakınız: Refik Gür, Hukuk 

Devleti Kazai Murakabe, Çeltür Matbaası, İstanbul, 1958, s. 27-31; A.Selçuk Özçelik, Anayasa 

Hukuku I ( Umumi Esaslar), Beta Yayınları, İstanbul, 1984, s. 191. 
34   YHGK, 3.12.1952 tarihli , E. 4/209/96 ve K. 140 sayılı kararı. 
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           DanıĢtay ise, mahkemelerin önlerine gelen davada vaki olan 

anayasaya aykırılık def‟ini inceleme yetkisine sahip olduklarını, hatta buna 

mecbur bulunduklarını savunmuĢtur.35 

 

D. 1961 Anayasası   

1. 1961 Anayasası’nın Hazırlık AĢaması 

           1961 Anayasası‟nın getirdiği en önemli yeniliklerden hiç Ģüphesiz 

kanunların anayasaya uygunluğu konusunda açık ve kesin bir müeyyideyi 

benimseyerek özel bir yüksek mahkemeye yer vermiĢ olmasıdır.36 

            Askeri müdahale sonucunda iktidara geçen Milli Birlik Komitesi 

(MBK), kabul ettiği 1 sayılı kanunla, 1924 Anayasası‟nın birçok hükmünü 

değiĢtiren geçici bir anayasa düzeni kurmuĢtur. Bu geçici anayasa 

çerçevesinde iktidarı kullanan MBK, iktidara geldiği ilk günden itibaren yeni 

bir anayasa yapılması için çalıĢmalar baĢlatmıĢ ve Prof.Dr. Sıddık Sami Onar 

baĢkanlığında üniversite öğretim üyelerinden oluĢan bir Anayasa 

Komisyonunu anayasa tasarısı hazırlamakla görevlendirmiĢtir. Anayasa‟nın 

hazılanması sürecinde ikinci taslağı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler 

Fakültesi hazırlamıĢtır.37 

            Ġstanbul tasarısı; “Kanunların, yasama  meclisleri içtüzüklerinin 

meclislerce  verilen her türlü  kararların anayasaya   uygunluğunu”  

denetlemek görevini Anayasa Mahkemesi‟ne vermiĢtir (m.171/l).  Anayasa 
                                                        
35   DDGK, 30.03.1950 tarihli,  E. 1949/320 ve K. 1950/128 sayılı kararı; Erdoğan Teziç,  Anayasa 

Hukuku ( Genel Esaslar), 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, s. 177; Kaya, a.g.e., s. 25. 
36   A.Şeref Hocaoğlu, İsmet Ocakçıoğlu, Anayasa ve Anayasa Mahkenesi (Kanunların Anayasaya 

Uygunluğunun Yargısal Denetimi, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1971, s. 82; A.Selçuk Özçelik, 1961 

Anayasasına Göre Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri, İsmail Akgün 

Matbaası, İstanbul, 1963, s. 3-4; Armağan, Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, s. 

20; Kaya, a.g.e., s. 26; Kılınç, a.g.e., s. 112. 
37  Tunç, Bilir, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, s. 35; Ozan Ergül, Türk Anayasa Mahkemesi ve 

Demokrasi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007, s. 185-186. 
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Mahkemesi‟ne, kiĢilerin dava açma hakkı tanınmamıĢ; ancak 

“CumhurbaĢkanına,  Bakanlar Kuruluna,   son genel seçimlerde  oyların en 

az yüzde onunu alan siyasi partilere veya Türkiye Büyük Millet Meclisin‟de 

temsilcisi bulunan siyasi partilere veya bunların meclis gruplarına, yasama 

meclislerinden birinin üye tam sayısının en az dörtte biri tutarındaki üyelere 

ve kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda anayasaca düzenlenmiĢ 

kurum ve kurullara” bu hak verilmiĢtir (m. l76). Dava açma süresi iptali 

istenen kanun veya  içtüzüğün Resmi Gazetede yayınlanmasından baĢlamak 

üzere doksan gündür (m. 177).38 

          KiĢiler, dava mahkemelerinde taraf olduklarında, kendilerine 

uygulanacak bir kanun veya yasama meclisleri kararının her hangi  bir 

hükmünün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürebileceklerdir (m. 178). Davaya 

bakmakta olan mahkeme  de aynı hususu re‟sen nazara alabilecektir (m. 

176).  Ancak bunun için, tarafların aykırılık iddialarının mahkemece  “ciddi ve 

haklı” olduğu kanısına varılması gerekir. Bundan sonra, aykırılık itirazı 

temyizce derhal kesin karara bağlanır (m. 178/1-2).  Mahkemenin re‟sen 

göndermesi veya  tarafların iddiasını “ciddi  ve  haklı” görmesi halinde dava 

geri bırakılır (m. 178/1).  “ĠĢin Anayasa  Mahkemesi‟ne gönderilmesine karar 

verilmesinden baĢlamak üzere Anayasa Mahkemesi kararı ilgili mahkemeye 

altı ay içinde vermezse, bu mahkeme anayasaya aykırılık meselesini kendi 

kanaatına göre hallederek davayı görmeye devam eder. Ancak Anayasa 

Mahkemesi‟nin kararı, esas hakkındaki karar veya temyiz mercilerinin son 

kararı verilinceye kadar gelirse mahkemeler bu karara uymak zorundadır” (m. 

178/son). 

          Anayasa Mahkemesi‟nin kararları kesindir ve baĢkan tarafından Resmi 

Gazetede derhal yayımlanır. 

          Anayasa Mahkemesi bir kanunun veya yasama meclisleri kararının ve 

içtüzüğün veya bunların herhangi bir hükmünün anayasaya veya anayasaya 

                                                        
38 M.Nuri Çelik, “Türkiye’de Anayasa Yargısı ve İptal Davaları”, Yüksek Lisans Tezi 

Yayınlanmamış, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, s. 38. 
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hakim olan esaslara aykırılığına karar verirse,  bunlar  Anayasa Mahkemesi 

kararının yayınlandığı gün yürürlükten kalkar.39  

          Anayasa Mahkemesi‟nin kararları devletin  yasama,   yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kiĢileri bağlar ve bunlar 

tarafından uygulanır (m. 179). 

          Ankara tasarısı ise,   Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvuru  konusunu daha  

dar tutmuĢtur.  Yalnız kanun ve parlamento kararlarına karĢı müracaatı kabul 

etmiĢ, meclis  içtüzüklerini bu denetime  dahil etmemiĢtir (m. 103/1,104/1).  

BaĢvuru yetkisini de  belirli  organlara vermiĢtir.  Bu hak ancak hükümete,  

kuruluĢu ve çalıĢmalarını ilgilendiren hususlarda siyasi partilere aittir (m. 

104/1). Siyasi parti gibi,   demokrasinin en önemli uzvuna  dahi,  ancak belirli 

konularda dava açmak hakkı  tanımaktadır. Aynı Ģekilde  kiĢilere ilgili 

oldukları dava  esnasında  kendilerine uygulanacak kanun ve  meclis 

kararlarının aykırılığını ileri sürme  hakkı verilmemiĢtir.  Bu yalnız davaya  

bakan yargı organı  tarafından dikkate alınabilecektir. Onun aykırı bulma 

hususunda takdir hakkı vardır. Aykırı bulursa,  Anayasa Mahkemesi‟nin 

kararını  talep edemez.  Ancak “meseleyi mensup  olduğu yargı zümresinin 

üst merciğine  tevdi” edecektir. “Üst merci de aynı kanaatte olursa, meselenin 

karara bağlanmasını Anayasa Mahkemesi‟nden” isteyecektir (m. 104/2).40 

            BaĢvuru süresi ise kanunun yayımından ve kararın tekemmülünden 

itibaren bir aydır (m. 104/1).  Ġptali kararlaĢtırılan kanun,  kanun hükmü veya  

meclis kararı yok sayılır. Anayasa Mahkemesi‟nin kararı kesindir ve  ilgili 

mercilerce uygulanması mecburidir (m. 105). 

           1961 Anayasas‟ının temsilciler meclisinde hazırlanıĢında Ġstanbul 

Tasarısı etüt metni, Ankara Tasarısı ise yardımcı metin olarak kabul 

edilmiĢtir.41 

                                                        
39   Çelik, “Türkiye’de Anayasa Yargısı ve İptal Davaları”, s. 38. 
40   Çelik, “Türkiye’de Anayasa Yargısı ve İptal Davaları”, s. 39. 
41  A.Selçuk Özçelik, Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, C: I, Umumi esaslar, İstanbul Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, 1963, s. 49. 
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2. 1961 Anayasası’nın Getirdiği Düzenlemeler  

            1961 Anayasası ile kabul edilen sistem, kanunların ve yasama 

meclislerinin içtüzüklerinin kontrolü konusunda önleyici bir denetlemeye yer 

vermeyen sadece kaldırıcı denetleme Ģekillerini kabul eden bir sistemdir.42  

            Anayasa Mahkemesi denetimi sistemi ve kuruluĢ kanunu 

hazırlıklarında yararlanılan kaynaklar hakkında Anayasa Mahkemesi KuruluĢ 

kanunu tasarısına iliĢkin hükümet gerekçesinde Ģu açıklama yapılmıĢtır: 

“Tasarı kaleme alınırken tabiatıyla Anayasa Mahkemesi‟ne iliĢkin anayasa 

hükümleri ile memleket ihtiyaçları esas alınmaktadır. Bununla beraber 

anayasa yargısı alanında mevcut yabancı sistemlerden sistemimize 

mütenazır olanlar da göz önünde tutulmuĢtur. Anayasa yargısı sahasında biri 

önleyici, diyeri giderici olmak üzere iki sisteme rastlanmaktadır. Türk 

anayasası tam tesirli bir yargı denetimine imkan vermesi dolayısıyla bu ikinci 

sistemi esas almıĢ bulunmaktadır. Bu itibarla tasarı hazırlanırken aynı sistemi 

uygulamakta olan Alman ve Ġtalyan Anayasa Mahkemeleri‟ne ait kanunlar 

bilhassa gözönünde bulundurulmuĢtur. Bununla beraber önleyici bir 

denetleme Ģekli uygulayan Fransız Anayasa konseyine ait hükümlere de 

bakılmıĢtır” denilmiĢtir.43 

           1961 Anayasası ile  getirilen sistemde, yargı denetimi yapma  görevi 

özel bir yargı merci  olan Anayasa Mahkemesi‟ne  verilmiĢtir (m. 145).  Ancak    

istisnaen ve bazı davaların bünyesi  icabı olarak dava  mahkemelerinin de 

böyle bir yetkisi  söz konusu olmaktadır (m. 151/4).  Mahkemece,  Anayasa 

Mahkemesi‟ne intikal ettirilen anayasaya aykırılık iddiası üç ay içerisinde  

karara bağlanmazsa “mahkeme bu iddiayı kendi kanısına göre çözümlemek” 

yetkisini haizdir. Fakat Anayasa Mahkemesi‟nin kararı, esas hakkındaki karar 

kesinleĢinceye kadar gelirse  mahkemeler buna uymak zorundadır (m. 

                                                        
42   Balta, a.g.m., s. 559. 
43

   Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C: 4., S: 54., s. 24; Çelik, “Türkiye’de Anayasa Yargısı ve İptal 

Davaları”, s. 39. 
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151/4). 1971 değiĢiklikleriyle ilgili mahkemenin Anayasa Mahkemesi‟nden 

gelecek olan kararı bekleme süresi altı aya çıkarılmıĢtır.44  

          Benimsenen sisteme göre, Anayasa Mahkemesi‟nin denetim yetkisi 

yalnız kanunları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerini kapsar (m. 147). 

Yasama Meclisinin kararları bu denetime dahil değildir. 

          Ġptal davası açma  hakkı kiĢilere tanınmamıĢ, sadece belirli  sujelerin 

dava açabilmesi kabul edilmiĢtir.45 KiĢi olarak bu hak yalnız 

CumhurbaĢkanına aittir(m. 149). Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde 

temsilcisi bulunan veya  son genel seçimlerde geçerli oy sayısının en az 

yüzde  onunu alan siyasi partiler, siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi 

grupları, Millet meclisi veya Cumhuriyet Senatosunun üye tam sayısının en 

az altıda biri tutarındaki üyeler iptal davası açabilir.  Yüksek Hakimler Kurulu, 

Yargıtay, Askeri Yargıtay ve üniversiteler ise ancak kendi varlık ve görevlerini  

ilgilendiren alanlarda, kanunların ve yasama meclis içtüzüklerinin bütünü 

veya  belirli  madde ve hükümleri aleyhine anayasaya aykırılık iddiasıyla iptal 

davası açabilirler.46 Fakat bu hak ancak belirli bir süre içinde  kullanılabilir. Bu 

süre iptali istenen kanunun veya içtüzüğün Resmi Gazetede 

yayınlanmasından baĢlayarak doksan gündür (m. 150). 

           Mahkemelerin re‟sen baĢvurabilmelerinin tek Ģartı, uygulayacakları 

kanun hükümlerini anayasaya aykırı görmeleridir (m. 151/1). Defi yolunu ise 

ancak taraf olan kimseler iĢletebilir (m. 151/1). 

 

                                                        
44   Doğan, a.g.e., s. 215. 
45   Mustafa Yıldız, Anatasa Yargısında Geçiçi Tedbir Kararı, Beta Yayınları, İstanbul, 1998, s. 89. 
46  Özçelik, 1961 Anayasasına Göre Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri, s. 

605. 
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E. 1982 Anayasası ve 2949 Sayılı Kanun  

1. 1982 Anayasası’nın Hazırlık AĢaması 

1982 Anayasası‟nın hazırlanması sırasında, Anayasa Komisyonu‟na; 

üniversiteler, yüksek yargı organları, kurum ve kuruluĢlar ile kiĢiler, 

görüĢlerini bildirmiĢlerdi. Anayasa Mahkemesi ve anayasa yargısı konusunda 

büyük bir çoğunluk bu sistemin muhafaza edilmesini istemiĢ olmakla beraber, 

az da olsa kaldırılmasını isteyen görüĢlere  de rastlanmıĢtır.47        

Yüksek mahkemenin muhafazasını isteyenler de kuruluĢ, görev ve 

yetkileri konusunda farklı önerilerde bulunmuĢlardır. Mahkeme‟de uyumlu bir 

çalıĢmanın oluĢmasını ve karar istikrarının sağlanmasını temin etmesi 

bakımından, üyelerin uzun süre çalıĢması ve az üyeden oluĢması istenmiĢtir. 

Ayrıca önceki uygulamalarda rastlanan üye seçimindeki tıkanıklıkları giderici 

tedbirlerin  alınmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiĢtir.48 

Ġptal davası açma hakkının sınırlandırılmasını isteyen görüĢler 

yanında, bu hakkın geniĢletilmesini isteyen öneriler de olmuĢtur. 

Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri‟nce sunulan 

önerilerde, siyasal partilerin ve siyasal parti gruplarının Anayasa 

Mahkemesi‟ne dava açma haklarının kaldırılması ve en az otuz milletvekiline 

iptal davası açma yetkisinin verilmesi gereğine iĢaret ediliyordu. Oysa ki 

Ortadoğu Teknik Üniversitesinin bu konudaki görüĢüne göre, Anayasa 

Mahkemesi‟ne baĢvurma   yetkisi,   1961   Anayasası tarafından  kendilerine 

tanınmıĢ kurum ve kiĢilere ek olarak vatandaĢlara da tanınmalıydı. Türkiye 

Barolar Birliği ise, bu konuyla ilgili olarak, “hukuk düzenini bozan bir yasa ve 

yasa hükmünü Anayasa Mahkemesi‟ne götürebilecek bir mercie ihtiyaç 

                                                        
47   Yaşar Gürbüz, Anayasa Görüşler-Taslak, Araştırma Eğitim Ekin Yayınları, İstanbul, 1982, s. 

88-310. 
48

   Gerekçeli Anayasa Önerisi (AÜSBF ve AÜHF’lerinin  İlgili  Öğretim üyelerince hızırlanmıştır), 

Ankara, 1982, s. 14-15. 
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vardır. Bu görevi Türkiye Barolar Birliği üstlenecek  durumdadır”   

demekteydi.49 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‟nce yapılan öneride, “Anayasa 

Mahkemesi‟nin, anayasa değiĢikliklerini denetleyebilmesi konusunda önemli 

bir hususa değiniliyordu. Buna göre; “Anayasa Mahkemesi‟nin, anayasa 

değiĢikliklerini dolaylı bir biçimde de olsa esastan denetlemesinin önlenmesi 

gerekir, yeni anayasal düzende, Anayasa Mahkemesi‟nin, anayasa 

değiĢikliklerinde biçim koĢullarına uygunluk denetiminin, esas denetimi 

niteliğini almaması belirtilmelidir” denilmiĢti.50 

           1982 Anayasası‟nın hazırlık çalıĢmalarından önce de bir gazetenin 

düzenlediği “siyasi rejimin iĢler hale getirilmesi, anayasa ve seçim sistemi” 

konulu seminere sunulan görüĢlerde, Anayasa Mahkemesi ve DanıĢtay‟ın 

siyasal organlara ve kararlara karĢı aĢırı müdahale ettiği belirtilerek, yüksek 

mahkemelerin, yasama ve yürütmeyi kösteklemelerini engelleyecek 

mekanizmaların anayasaya konulması gerektiğine iĢaret edilmiĢtir.51 Yine bu 

konuda yapılan bir diğer öneride ise, yasaların anayasaya uygunluğunun 

yargısal yoldan denetlenmesine son verilmesi ve Anayasa Mahkemesi‟nin 

kaldırılması isteniyordu. Bunun yerine bir ön denetim yapacak ve iptal 

kararları veremeyecek olan bir anayasa divanı kurulması gerektiği 

belirtiliyordu. Divanın, anayasaya aykırılık tespitleri, CumhurbaĢkanı 

tarafından da benimsenirse, söz konusu hüküm uygulamadan  

CumhurbaĢkanı tarafından düĢürülecektir. Bu Anayasa divanına baĢvuru 

hakkı da sınırlanmıĢ, divan bir mahkeme olmadığı halde dava 

mahkemelerine böyle bir baĢvuru olanağı da tanınmamıĢtı. Öneride ayrıca, 

üyeleri CumhurbaĢkanı tarafından seçilen ve savcıları da CumhurbaĢkanının 

talimatıyla çalıĢan, yetkileri arasında siyasal partileri yargılamak ve temelli 

kapatmak da olan, bir Devlet Güvenlik Mahkemesi‟nin kurulması 

                                                        
49 Ömer Ömeroğlu, “Türk Anayasa Yargısında Yürtmenin Durdurulması (Bir Yaklaşım)”, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992 s. 51. 
50   Ömeroğlu, “Türk Anayasa Yargısında Yürtmenin Durdurulması (Bir Yaklaşım)”,  s. 52. 
51   Ömeroğlu, “Türk Anayasa Yargısında Yürtmenin Durdurulması (Bir Yaklaşım)”, s. 52. 
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istenmekteydi.  Üstelik  yüce  divan görevini   de    bu   mahkemenin   yerine   

getirmesi   gerektiği   belirtiliyordu.52 

1982 Anayasası hazırlanırken, mahkemelerin ön denetim yapmasına 

taraftar olan görüĢlere de rastlanmıĢtır. Nitekim, Ġstanbul Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi bu konuda, “anayasal kanunlar, organik kanunlar ve meclis 

içtüzüklerine karĢı zorunlu  ön  denetim   yolu   açılmalıdır” 53  diyerek   bunun  

gerekliliğini  vurgulamıĢtır. 

Anayasa Mahkemesi, ön denetime karĢı olmakla beraber, “önceden 

denetim yasaların yalnız Ģekil bakımından, anayasal denetim için 

öngörülmesi olanağı sağlar. Böylece Ģekil bakımından önceden denetimi 

yapılan bir yasanın yürürlüğe girdikten sonra, bir de Ģekil noksanlığı 

nedeniyle iptali mümkün olmayacaktır” diyerek bunun yararlarını belirtmiĢtir.54 

Anayasa   Komisyonu   tarafından   hazırlanan   anayasa   tasarısı,   

DanıĢma   Meclisi‟ne  sunulduğunda,   Komisyon   BaĢkanı  Profesör Orhan    

Aldıkaçtı, sunuĢ konuĢmasında yaptığı değerlendirmede,“…1961    

Anayasası‟nın    getirdiği   asıl   büyük    ve   önemli   yenilik, yargı  ile   ilgili   

idi. Yargının   yürütmeyi  de   denetlemesi,  memleketimizde eskiden beri 

vardır. Fakat, buna ilave olarak 1961 Anayasası‟nda yasama meclisinin 

yapacağı kanunların, Anayasa Mahkemesi yolu ile anayasaya uygunluğunun 

denetlenmesi bir ilke olarak benimsenmiĢ ve anayasaya konmuĢtu. Hiç 

abartmadan diyebilirim ki, eğer yargı kuvveti görevini kusursuz olarak 

yapabilseydi, memleketimiz 12 Eylül öncesine belki de bu kadar gelmezdi”55 

diyerek, yargı kuvveti hakkındaki genel fikriyle birlikte, ülkeyi bu duruma 

getiren nedenler içinde yargının da payı olduğunu savunuyordu. 

Anayasa Mahkemesi, verdiği kararlarla, TBMM‟nin yerine geçerek, 

onun koyduğu kanunların yerini alacak nitelikte kararlar vermiĢti. DanıĢtay da 

verdiği kararlarla adeta yürütmenin yerine geçerek idari kararlar vermiĢti. 
                                                        
52   Ömeroğlu, “Türk Anayasa Yargısında Yürtmenin Durdurulması (Bir Yaklaşım)”,  s. 53. 
53   Gürbüz, a.g.e., s. 154-158. 
54   Gürbüz, a.g.e., s. 225. 
55

   Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C: 7., S: 1., s. 15. 
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Tüm bu olaylar nedeniyle 1961 Anayasası‟nın kurduğu düzende, demokratik 

parlamenter sistemin icabı olan kuvvetler ayrılığı, uygulamada adeta 

kuvvetler çatıĢması biçiminde iĢlemeye baĢlamıĢtır, iĢte bu kaos ve kargaĢa 

ortamında terör ve anarĢi alıp yürümüĢ, dıĢ güçlerin de etkisiyle çatıĢmalar     

bir   iç   savaĢ   halini    almıĢtır.  Bunun   için   gerekli önlemler alınmıyor, 

kanunlar çakarılamıyor, kolluk kuvvetleri yetersiz ve bölünmüĢ, kendisine 

intikal eden olaylar karĢısında yargı karar veremiyordu. Bütün bunlar da 12 

Eylül Harekatının oluĢmasına neden olmuĢtur.56  

Anayasa Mahkemesi‟nin bu dönemde de varlığını sürdüreceğini, 12 

Eylül ile birlikte ortadan kaldırılmayacağını dönemin Milli Güvenlik Konseyi 

BaĢkanı konuĢmalarında  açıklamıĢtır: 

“Kanunların anayasaya aykırı olmamaları, yasama, yürütme ve bizzat 

yargı organlarının, idari makamların, kurum ve kiĢilerin anayasaya saygılı ve 

bağlı bulunmalarının teminatını her zaman için bir yüce mahkemede 

bulmakta ve görmekteyiz. Bu itibarla, hazırlanmakta olan yeni anayasaya 

göre kurulacak yeni demokratik parlamenter rejimin, etkin bir biçimde 

iĢletilmesinde ve ülkemizin bir kez daha 12 Eylül öncesindeki feci kasırgaya 

tutulmamasında, Anayasa Mahkemesi‟ne çok önemli ve tarihi görevler 

düĢeceğine inanıyorum… anayasa ve yasalarda yer alan kurallar soyut 

kurallardır. Çoğu kez içeriği tartıĢmalı olan kavramlara dayanır. Hukuk 

kurallarına canlılık veren, onlara anlam kazandıran, onları ülkeye yararlı kılan 

mahkeme kararlarıdır”.57  

 
 

                                                        
56   Dal, a.g.e., s. 116-117. 
57   Ömeroğlu, “Türk Anayasa Yargısında Yürtmenin Durdurulması (Bir Yaklaşım)”,  s. 55. 
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2. 1982 Anayasası’nın Getirdiği Düzenlemeler 

            1982  Anayasası da 1961 Anayasası‟nda olduğu gibi, anayasa   

yargısını kabul ederek, Anayasa Mahkemesini, Anayasa‟nın 146-153. 

maddeleri  arasında  düzenlemiĢtir. 

 1982 Anayasası‟nın, Anayasa Mahkemesi‟nin görev ve yetkilerini    

düzenleyen    148. maddesinde,    “Anayasa    Mahkemesi, kanunların, kanun 

hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 

anayasaya Ģekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler. Anayasa 

değiĢikliklerini ise sadece Ģekil bakımından inceler ve denetler”  

denilmektedir. 

 Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi iptal davası 

ve itiraz yolu olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢebilir.58 Bu baĢvurular 

neticesinde Anayasa Mahkemesi‟nin yaptığı yargılama sonunda verdiği 

kararlar kesin, bağlayıcı ve geriye yürümezlik özelliklerine  sahiptir. 

 Bu çok kısa ve genel olarak yapılan açıklamalar, 1982 Anayasası‟nın 

1961 Anayasası‟na göre esasta bir değiĢiklik yapmadığı görünümünü 

vermektedir. Ne var ki, anayasa yargısında önemli değiĢiklikler olmuĢtur. 

Yeni sistemde anayasa yargısına önemli ölçüde sınırlamalar getirilmiĢtir. 

Anayasa yargısı, hem denetim alanı ve hem de kendisine baĢvuracaklar 

bakımından daraltılmıĢtır. Tezimizin konusu bakımından yeri geldikçe bu 

değiĢiklikler   ayrıca  incelenecektir. 

1982 Anayasası‟nın 149. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Anayasa 

Mahkemesi‟nin kuruluĢu ve yargılama usulleri kanunla,... düzenlenir”. 2949 

sayılı Anayasa Mahkemesi‟nin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 

Kanun, 10.11.1983 tarihinde yasama organınca kabul edilerek, 13 Kasım 

1983 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe girmiĢtir (2949 

                                                        
58   Hasan, Bilir, Yavuz, Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, s. 52; Atar, Türk Anayasa Hukuku, 

s. 304. 
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s.K.m. 64). Bununla, 1961 Anayasası döneminde yürürlükte bulunan 

“22.4.1962 tarih ve 44 Sayılı Anayasa Mahkemesi‟nin KuruluĢu ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıĢtır” (2949 s.K.m. 63). 

 

II. 1961 ANAYASASINDA ANAYASA MAHKEMESĠNĠN KURULUġU VE 

ĠġLEYĠġĠ 

A. Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi 

1. Yargıçların Atanmaları 

            1961 Anayasası‟nın 145. maddesine göre; Anayasa Mahkemesi 

onbeĢ asıl ve beĢ yedek üyeden oluĢmaktaydı. Asıl üyelerden dördü 

Yargıtay, üçü DanıĢtay Genel Kurullarınca kendi BaĢkan ve üyeleriyle  

Cumhuriyet BaĢsavcı ve BaĢkanun sözcüsü arasından üye tamsayılarının 

salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilmekteydi. Bir üye ise SayıĢtay Genel 

Kurulunca kendi BaĢkan ve üyeleri arasından aynı usulle seçilirdi. Millet 

Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçerdi. CumhurbaĢkanınca da iki 

üye seçerdi. CumhurbaĢkanı, bu üyelerden birini, Askeri Yargıtay Genel 

Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla göstereceği üç 

aday arasından seçerdi. Ayrıca 1961 Anayasası‟nın 145/4. maddesine göre 

“Anayasa Mahkemesi‟ne Yargıtay iki, DanıĢtay ile Yasama Meclisleri‟nin her 

biri birer yedek üye seçmekte” idi.  

       Anayasa Mahkemesi‟nin üyelerinde aranan Ģartlar Anayasa 

Mahkemesi‟nin KuruluĢuna ait kanunun 3. maddesinde Ģu Ģekilde 

düzenlenmiĢtir:  

1. 40 yaĢını bitirmiĢ, 65 yaĢını doldurmamıĢ olmak, 
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2. a. Yargıtay, DanıĢtay, Askeri Yargıtay veya SayıĢtay‟da baĢkanlık,  

üyelik, baĢsavcılık yapmak, 

b. Üniversitelerde Hukuk, Ġktisat veya Siyasal Bilimler alanında en az 5 

yıl öğretim üyeliği, 

c. 15 yıl avukatlık yapmıĢ olmak, 

 3. Hakimler Kanununa göre, hakimlik mesleğine alınmamayı gerektiren bir 

suçtan dolayı mahkum olmuĢ bulunmamak veya bu gibi suçlardan ceza takibi 

altında bulunmamak. 

           Avrupa modelinde Anayasa Mahkemesi üyelerin belirlenmesi 

konusunda daha yaygın ve geçerli olan sistem, atama ve seçim sistemlerinin 

birlikte kullanıldığı karma sistemdir.59 Bu sistemde Anayasa Mahkemesi 

üyelerinin belirlenmesi yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında paylaĢılmıĢ 

bir yetkidir. Avusturya, Ġtalya, Belçika, Bulgaristan ve Romanya‟da geçerli 

olan sistem ve Türkiye‟de 1961 Anayasası‟nda öngörülen belirleme biçimi bu 

karma sistemdir.60 

          1961 Anayasası‟na göre, Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi, 

yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tümünün katılımı ile yapılmaktaydı, 

Seçilenlerin sayı olarak atananlara açık farkla üstün olduğu bu karma 

sistemde, güçler dengesi bakımından ağırlık yargı fonksiyonundaydı. 

Üyelerin belirlenme yöntemlerini düzenleyen 1961 Anayasası‟nın 145. 

maddesi, 20.9.1971 tarihinde 1488 sayılı Kanunla değiĢikliğe uğramıĢ, ancak 

sistem bozulmayarak sadece yasama meclislerinde aranan nitelikli çoğunluk, 

“salt çoğunluk”a indirilmiĢtir. 

                                                        
59  Atama Sistemi: Anayasa Mahkemesi üyelerinin, anayasa veya ilgili yasada gösterilen statüdeki 

kişinin iradesiyle belirlendiği sistemdir. Üyeleri atayacak kişi devlet başkanı olabileceği gibi, yasama, 

yürütme hatta yargısı organı içinde dahi yer alabilir. 

     Seçim Sistemi: Seçim sistemi, Anayasa Mahkemesi üyelerinin yasama organınca seçilmesi esasına 

dayanır. Yasama organını oluşturan halk temsilcilerinin, kendi çalışmalarını yargılayacak kişilerin 
belirlenmesine katılımı, Anayasa yargısının demokratik meşruiyetini sağlamak açısındak üstünlükleri 

olan bir yöntemdir. 

     Karma Sistemi: Atama ve Seçim sistemlerinin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan bu sistem, her 

ülkenin demokratik gelenekleri, anayasal güç dengeleri ve yapısına göre farklılıklar göstermektedir. 
60  İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Yargısı Avrupa Modeli ve Türkiye, İmge Kitabevi, Ankara, 2000, 

s. 30. 
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2. Yargıçların Görev Süreleri 

              Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmek veya atanmak için asgari bir yaĢ 

haddinin aranması önemli bir statü kurallarındadır. Avrupa modelini 

benimseyen ülkelerin çoğunda, üyelerin belli bir süre görevde kalması esası 

kabul edilmektedir. Örneğin Almanya‟da Anayasa Mahkemesi üyelerinin 

görev süresi 12 yıl; Çek Cumhuriyetinde 10 yıl; Fransa, Ġtalya, Ġspaya, 

Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Slovenya ve Polonya‟da 9 yıl; 

Hırvastian‟da 8 yıl; Slovakya‟da 7 yıl; Portekiz‟de 6 yıl;61 Kore Cumhuriyeti 6 

yıldır.62 Bununla birlikte, Avusturya ve Türkiye gibi bazı ülkelerde, görev 

süresi için bir sınır getirilmemiĢ, emeklilik yaĢı ölçü alınmıĢtır.63 Macaristan64 

ve Avusturya‟da65 Anayasa Mahkemesi‟nin üyeleri, 70 yaĢını dolduruncaya 

kadar görev yaparlar, 70 yaĢını doldurunca emekli olurlarlar. 

         Türkiye‟de Anayasa Mahkemesi üyeliği Ģu hallerde sona erer:66 

1. YaĢ haddi: Anayasa‟nın 146. maddesinin 1. fıkrasına göre Anayasa 

Mahkemesi üyeleri 65 yaĢında emekliye ayrılırlar. 

2. Emeklilik: Üyeler kendi istekleriyle ayrılınca bu görev sona erer. Ancak 

CumhurbaĢkanınca Askeri Yargıtay tarafından gösterilen adaylar 

                                                        
61   Güray Dağ, “Anayasa Yargısı ve Çalışma Esasları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003, s. 57. 
62   Hasan Tunç, “Kuruluş ve Yetkileri Açısından Kore Cumhureyeti Anayasa Mahkemesi”,Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. Halil CİN’e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı 

Armağanı, Konya 1995, s. 64. 
63   Dağ, “Anayasa Yargısı ve Çalışma Esasları”, s. 57. 
64   Hasan Tunç, “Kuruluş ve Yetkileri Açısından Macaristan Anayasa Mahkemesi”, s. 64. 
65   Rudolf  Machacek, “Avusturya Anayasa Mahkemesi”, Anayasa Yargısı 4, Anayasa Mahkemesi 

Yayınları, Ankara, 1987, s. 20. 
66  Sadık Tüzel, Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 1969, s. 62-63; A. 
Selçuk Özçelik, 1961 Anayasasına Göre Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri, 

İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1963, s. 6-7; Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi 

ve 1961 Anayasası, 2. Baskı, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1973, s. 323; Arsel, a.g.e., s. 433; Tikveş, 

Anayasa Yargısı, s. 120-121; Lütfi Duran, Anayasa Mahkemesi, Özel Galatasray Yüksek İktisat ve 

Ticaret Okulu Dergis, İstanbul, 1965, s. 8; Azrak, Türk Anaysa Mahkemesi Anayasa Düzenindeki 

Yeri- Teşkilatı- Fonksiyonları, İsamil Akgün Matbaası, İstanbul, 1963, s. 14. 
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arasından seçilecek üyenin, ordu mensubu olmaktan doğan emeklilikle 

ilgili bütün hakları saklıdır. 

3. Görevden çekilme: Anayasa Mahkemesi BaĢkan veya üyeleri dilekçe ile 

görevlerinden çekilebilirler. Bu çekilme müddet ve kabule bağlı değildir. 

Tek taraflı tasarrufla ve dilekçenin verilmesiyle tamamlanır. Emeklilik ve 

çekilme hallerinde, BaĢkanlık durumu derhal seçimi yapacak olan kurul 

veya meclislere veya makama bildirir. 

4. Resmi veya özel görev alma: Anayasa Mahkemesi BaĢkanı ve üyeleri, 

resmi veya özel hiçbir görev alamazlar. Aksine hareket edenler, asli 

vazifelerinden çekilmiĢ sayılırlar. Ancak bu durum Anayasa 

Mahkemesi‟nce karara bağlanır.67 

5. Seçimlere iĢtirak: 44 sayılı Kanunun 14. maddesi Anayasa Mahkemesi 

BaĢkan ve üyelerinin, bu sıfatlarını muhafaza ettikleri sürece, yasama 

meclisleri ve mahalli idare seçimlerinde hiçbir Ģekil ve suretle aday 

olamıyacaklarını, aday gösterilemiyeceklerini ve seçilemiyeceklerini 

açıkca ifade eylemektedir. 

6. Hakimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suç iĢlemek. 

7. Sağlık bakımından görevini yerine getiremiyecek durumda olmak: 

Görevin sağlık bakımından yerine getirilemiyeceği sağlık kurulu raporuyla 

kesin olarak anlaĢıldığı takdirde üyelik sona erer. Bu husus Anayasa 

Mahkemesince salt çoğunlukla karara bağlanır. 

8. Görevde devamsızlık: Anayasa Mahkemesi üyeleri izinsiz veya 

mazeretsiz ve aralıksız olarak bir ay süre ile göreve devam etmezlerse 

üyelik sıfatlarını kaybederler. Bu konuda dahi asıl ve yedek üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun kararı Ģarttır. 

 

                                                        
67   Hasan Tunç, “Anayasa Yargısında Yeni Oluşumlar: İşlevsel ve Kurumsal Açıdan Türk Anayasa 

Mahkemesi ile Macaristan ve Kore Anayasa Mahkemelerinin Karşılaştırılması”, (27-28 Nisan 1995 

tarihinde İzmir’de düzenlenen Anayasa Yargısı Sempozyumu’nda sunulmuştur), Anayasa Yargısı 12, 

Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 1995, s. 298. 

 



25 
 

  

B. Anayasa Mahkemesi’nin Karar Verme Usulü 

            15 Mart 1973 tarih ve 1966 sayılı Kanunla Anayasa‟nın 148. maddesi 

değiĢtirilmiĢtir. Eski metin “Anayasa Mahkemesi, yüce divan sıfatıyla baktığı 

davalar dıĢındaki iĢleri, dosya üzerinde inceler. Ancak gerekli gördüğü 

hallerde, sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır” Ģeklindeydi. Bu 

bende “Yüce divan sıfatıyla baktığı davalar ile siyasi partilerin kapatılması 

hakındaki davalar…” demekle siyasi partilerin kapatılması davalarının da 

dosya üzerinde incelenemeyeceği hükmü ilave edilmiĢtir. 

            Anayasa Mahkemesi, BaĢkan ve on üye ile toplanır, salt çoğunluğu 

ile karar verir. Anayasa değiĢikliklerinde iptale karar verebilmesi için üçte iki 

oy çokluğu Ģarttır (m. 149). 

            Anayasa Mahkemesi, mahkemeler  kanalı ile gelen anayasaya 

aykırılık iddiaları hakkında “altı ay içinde kararını verir ve açıklar”. (m. 151/3) 

Bu hükümle iki değiĢiklik getirilmiĢtir. Birincisi bundan önceki metinde 

olmayan “açıklar” kelimesinin eklenmesidir. Ġkincisi ise, eskiden karar verme 

süresinin üç ay olmasına karĢılık, yeni düzenlemede bu süre altı aya 

çıkarılmıĢtır.68 Yeni değiĢiklikle Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçesi 

yazılmadan açıklanamayacağı belirttirilmektedir (m. 152). 

 

C. Anayasa Mahkemesi’nin Görevleri 

          Anayasa Mahkemesi‟nin görev ve yetkileri esas itibari ile anayasanın 

metninden çıkmaktadır (m.19, 57, 81, 140, 142 ve 147). Anayasa 

Mahkemesi‟nin görev ve yetkilerini yedi grupta toplamak mümkündür:69 

                                                        
68 Servet Armağan, “1961 Anayasasının Son Değişikliğinden Sonra Anayasa Mahkemesi”, 

C:XXXVII, S: 1-4, İÜHKD., s. 130. 
69  Tunç, Bilir. Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, s. 258-259; Tikveş, Anayasa Yargısı, s. 127-129; 

Duran, Anayasa Mahkemesi, s. 9; Tüzel, a.g.e., s. 63-64-65-66; Kılınç, a.g.e., s. 113. 
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1. Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzükleri ve kanun hükmünde 

kararnamelerin anayasaya uygunluğunun denetlenmesiyle ilgili görev ve 

yetkiler. Bu görev ve yetkilerden kanun hükmünde kararnameler ile ilgili 

olan, beĢinci anayasa değiĢikliği sırasında kabul edilmiĢtir. Buna norm 

denetimi denir. 

2. Anayasa Mahkemesi‟nin ikinci grupta toplanabilecek görev ve yetkileri 

onun Yüce Divan sıfatıyla yaptığı yargılama iĢiyle ilgilidir. Anayasa‟nın 

147. maddesinin 2. fıkrasına göre, Anayasa Mahkemesi Devletin bazı 

yüksek makamlarını iĢgal eden kimseleri vazifelerinden doğan 

sonuçlardan dolayı mukaheme etmek yetkisini haizdir. Anayasa 

Mahkemesi bu muhakemeyi yaparken, Yüce Divan ismini almaktadır. 

Esasında mahkemenin üyelerinde bir değiĢiklik yoktur; Anayasa 

Mahkemesi‟nin sadece bu faaliyeti yaptığı zaman, Yüce Divan ismiyle 

anıldığını belirtmek yerinde olur.70 

Anayasası‟nın 177. maddesinin 2. fıkrasına Ģöyledir: “CumhurbaĢkanı, 

Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, DanıĢtay,  Askeri Yargıtay, Yüksek 

Hakimler Kurulu ve SayıĢtay baĢkan ve üyelerini, Cumhuriyet 

baĢsavcısını, BaĢkanın Sözcüsünü, Askeri Yargıtay BaĢsavcısını ve 

kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce  Divan sıfatı ile  

yargılar ve anayasa ile  verilen diğer görevleri yerine getirir”. 

3. 1961 Anayasası‟nda siyasi partilerin kapatılması yetkisi, Anayasa 

Mahkemesi‟ne verilmiĢtir. Anayasa‟nın 57. maddesine göre; “Siyasi 

partilerin tüzükleri, programları ve faaliyetleri,  insan hak ve hürriyetlerine 

dayanan demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine ve devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorundadır.   Bunlara 

uymayan partiler temelli kapatılır”. 

4. Siyasi partilerin gelir kaynakları  ile giderleri hakkında verecekleri 

hesapları denetlenmesi Anayasa Mahkemesi‟nin görevlerindendir. 

                                                        
70   Armağan, Memleketimizde Anayasa, Seçimler ve Anayasa Mahkemesi, s. 213; Özçelik, 1961 

Anayasasına Göre Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri, s. 18; Duran, Anayasa 

Mahkemesi, s. 9. 
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Anayasa‟nın 57. maddesinin 2. fıkrasına göre;  “Siyasi partiler, gelir 

kaynakları ve giderleri hakkında Anayasa Mahkemesi‟ne hesap verirler”. 

Kolayca anlaĢılacağı gibi Anayasa Mahkemesi bu denetleme görevini 

yerine getirirken sunulan hesap raporunun hukuki ve mali yönlerini 

inceleyecektir.  Anayasa‟ya böyle bir hüküm konmasının nedeni gene 

anayasanın kabul ettiği sisteme göre siyasi partilerin bundan böyle kamu 

hayatının en önemli kurumları olmasıdır.71 Gerçekten Anayasa‟nın 56. 

maddesinin 3. fıkrasına göre; “siyasi partiler ister iktidarda, ister 

muhalefette olsunlar demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır”. 

Demokratik rejim ise gerçekte bir kontrol rejimi olduğundan siyasi 

partilerin kamu hayatının bu derece önemli unsurlarının da mali iĢleri 

bakımından bir kontrole bağlı tutulması akla yatkın bir olgudur. 

5. TBMM üyelerinin dokunulmazlığı ve üyelik sıfatıyla ilgili kararları 

denetlemeye Anayasa Mahkemesi yetkilidir. Anayasa‟nın 147. 

maddesine göre yasama meclislerinin sadece  “kanun” adını taĢıyan 

tasarrufları anayasaya uygunluk açısından denetlenebilir. Meclislerin 

kararları ise kanun mahiyetinde  görülmemektedir. Bunun tek istisnası,  

Türkiye  Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama dokunulmazlıklarının 

kaldırılmasına veya  üyeliğin düĢmesine dair kendi meclislerince  verilmiĢ 

olan kararlardır. Bu kararlar Anayasa‟nın 81. maddesine göre anayasaya  

uygunluk açısından Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir. 

6. DanıĢtay üyelerini seçmek: 1961 Anayasas‟ının 140. maddesinin 3. 

fıkrasına göre; “DanıĢtay üyeleri, Bakanlar Kurulu ile DanıĢtay Genel 

Kurulunca ayrı ayrı boĢ sayısı kadar gösterilecek adaylar arasından  

Anayasa Mahkemesi‟nin asıl ve yedek üyelerinin üye tam sayısnın üçte 

iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Ġlk iki oylamada bu çoğunluk 

sağlanmazsa, salt çoğunlukla yetinilir”. 

7. Nihayet son olarak UyuĢmazlık Mahkemesi BaĢkanını tayin etmesidir. 

Anayasa‟nın 142. maddesinin son fıkrasına göre; UyuĢmazlık 
                                                        
71   Azrak, “Türk Anayasa Mahkemesi, Anayasa Düzenindeki Yeri, Teşkilatı ve Fonksiyonları”, s. 

667; Armağan, Memleketimizde Anayasa, Seçimler ve Anayasa Mahkemesi, s. 210-211; Özçelik, 

1961 Anayasasına Göre Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri, s. 21-22. 
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Mahkemesi BaĢkanlığı, Anayasa Mahkemesi‟nin, kendi asıl ve yedek 

üyeleri arasından görevlendireceği bir üye tarafından yapılır. 

 

1. Kanunların Anayasa Uygunluğunun Denetlenmesi 

            Anayasa‟nın ilgili maddesinde (m. 149) belirtilen kurul, kurum, makam 

ve Ģahıslar Anayasa Mahkemesi‟nde iptal davası açabilir. Ġptali istenebilecek 

hukuki düzenlemeler Ģunlardır: 

a. Kanunlar 

b. TBMM Ġçtüzükleri 

c. Kanun Hükmünde Kararnameler 

            Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnameler 

veya TBMM içtüzüklerinin anayasaya uygunluğunu sadece içerik bakımından 

değil, fakat Ģekil bakımından da tetkik etmektedir. 

            Kanunların Ģekil ve içerik bakımından uygunluk denetimi Ģöyle 

iĢlemektedir:72  

           ġekil bakımından: Bir kanunun yapılmasında uyulması gereken usul 

ve Ģekiller bakımından lüzumlu Ģartlar yerine getirilmemiĢse, bu hukuk metni 

kanun niteliğini kazanmayabilir. Bu Ģekil Ģartlarını Anayasa ve TBMM 

içtüzükleri göstermektedir. Örneğin, kanunun hazırlığı sırasında yasama 

meclislerinde cereyan eden görüĢmeler ve oylamalar; ilgili içtüzük 

hükümlerine aykırı Ģekilde yapılmıĢsa bu takdirde bu metin esasen kanun 

niteliğini kazanamayacağından anayasaya aykırı olacaktır. 

            Ġçerik uygunluğunun denetimine gelince, bu artık Ģekle değil esasa 

iliĢkin bir denetimdir. Böyle bir denetim yapılırken ön planda gözönüne 

alınması gereken, denetlenecek kanun hükümlerinin anayasadaki temel hak 

                                                        
72   Tikveş, Anayasa Yargısı, s. 129-130; Arsel, a.g.e., s. 434-435; Azrak, Türk Anaysa Mahkemesi 

Anayasa Düzenindeki Yeri- Teşkilatı- Fonksiyonları, s. 28. 
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ve hürriyetlerle ilgili hükümlere uygun olup olmadığı noktasıdır, Anayasa‟nın 

13. maddesinde “temel hak ve hürriyetlerin, anayasasının sözüne ve ruhuna 

uygun olarak ancak kanunla sınırlanabileceği” ifade edilmiĢtir.73 ġu kadar ki 

“kanun, kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli 

güvenlik gibi sebeplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz”. 

Görüldüğü gibi anayasanın bu hükmüyle yasama organına kanunların maddi 

muhtevaları yönünden esaslı sınır ve bağlar konmuĢtur.74 

            Kanunların anayasaya uygunluklarının maddi hukuk açısından 

denetiminde ayrıca Anayasa‟nın “BaĢlangıç” kısmındaki temel prensiplerin de 

gözününde tutulması gerekir. Çünkü Anayasa‟nın 156. maddesine göre 

“…BaĢlangıç kısmı, Anayasa metnine dahildir”.  

             Ayrıca belirtmek gerekir ki, 1982 Anayasası, adeta kendi içinde de 

ayrı bir hiyerarĢik düzen kabul etmiĢ ve 4. maddesinde; Anayasa‟nın 1. 

maddesindeki “Devletin Ģeklinin Cumhuriyet olduğu”na iliĢkin hüküm ile 2. 

maddesinde belirlenen, “Cumhuriyetin nitelikleri”ne iliĢkin hükmün ve 3. 

maddede düzenlenmiĢ olan “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin baĢkentinin 

Ankara olduğu”na iliĢkin hükmün değiĢtirilemeyeceğini, değiĢtirilmesinin teklif 

dahi edilemeyeceğini öngörerek, ilk üç maddeyi diğer maddelere oranla daha 

üstün bir koruma getirmiĢtir. Böylece, anayasa, yasama organının, salt yasa 

çıkarırken değil, anayasada değiĢiklik yaparken de Anayasa‟nın 2. 

maddesinde belirlenen, Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına saygılı, 

Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 

niteliğini değiĢtiremeyeceğini, Anayasa‟da bu niteliklere aykırı değiĢiklikler 

yapamayacağını öngörmüĢtür.75  

                                                        
73  Detaylı bilgi için bakınız: Hasan Tunç, “2001 Yılı Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Milli 

Güvelik ve İnsan Hakları İlişkisi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  C: III, S: 1-2, 

Ankara, Haziran 2003, s. 194-195-195. 
74   Azrak, Türk Anayasa Mahkemesi Anayasa Düzenindeki Yeri- Teşkilatı- Fonksiyonları, s. 28-

29. 
75   Dağ, “Anayasa Yargısı ve Çalışma Esasları”, s. 125. 



30 
 

  

         1924 Anayasası‟nda ve 1961 Anayasası‟nın ilk Ģeklinde mevcut 

olmayan kanun hükmünde kararname76, 1971 yılında ve 1488 sayılı Kanunla 

yapılan değiĢiklikleTürk hukukuna girmiĢtir. 

           20.9.1971 günlü ve 1488 sayılı Kanunla değiĢik 64. maddesinin yeni 

Ģekline göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla belli konularda Bakanlar 

Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir…”. Bu 

Ģekilde yapılan ve yürürlüğe giren kanun hükmünde kararnameler, Anayasa 

Mahkemesi‟nin denetimine tabi tutulmuĢ oldu. Maddeye göre, “Anayasa 

Mahkemesi, bu kararnamelerin anayasaya uygunluğunu da denetler” (m. 

64/son). 

           Anayasa Mahkemesi, kendisine verilen bu yeni göreviyle çıkarılan 

kanun hükmünde kararnamelerin hem esas hem de Ģekil bakımından 

anayasaya uygunluğunu kontrol edecek ve bu kararnameler ile kiĢi hakları 

aleyhine bir uygulama meydana gelmesine engel olacaktır.77 

 

2. Anayasa DeğiĢikliklerinin Denetimi 

           Anayasa‟nın 147. maddesine göre, “Anayasa Mahkemesi, kanunların 

ve TBMM içtüzüklerinin anayasaya, anayasa değiĢikliklerinin de anayasada 

gösterilen Ģekil Ģartlarına uygunluğunu denetler”. 

            Anayasa‟ya uygunluk denetimine bağlı hükümler arasında anayasa 

değiĢikliklerinin denetlenebileceğine iliĢkin bir kural henüz anayasada 

yokken, Anayasa Mahkemesi bir kararında, anayasa değiĢikliklerinin 

Anayasa Mahkemesi‟nce denetlenebileceklerini ifade etmiĢtir.78 

                                                        
76   Esen Dereli, Cumhuriyet Döneminin Türkiye Anayasalar 1924, 1961 ve 1982, Der Yayınları, 

İstanbul, 2000, s. 116. 
77   Armağan, “1961 Anayasasının Son Değişikliğinden Sonra Anayasa Mahkemesi”,  s. 128. 
78   AYMK, 16.06.1970 tarihli, E.1970/1 ve K.1970/13 sayılı karar, RG., 7.6.1971, nakleden Tikveş, 

Anayasa Yargısı, s. 130-131. 
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            Bu karardan hemen sonra Anayasa‟nın 147. maddesine yukarıda 

belirtilen ibarenin eklenmesi değiĢik görüĢlerin ortaya çıkmasına sebep 

olmuĢtur. 

            Bir düĢünceye göre değiĢikliğin Anayasa Mahkemesi‟nin yetkisini 

sınırladığı, çünkü esastan yapılabileceği kabul edilen denetleme yetkisinin 

kaldırıldığı, dolayısıyla yetkinin daraldığı iddia edilmiĢtir.79 

           Diğer bir düĢünceye göre, Anayasa‟nın 147. maddesinin 1. fıkrası ile 

herhangi bir kanun veya meclis içtüzüğünün bile anayasaya uygunluğunun 

denetimi öngörüldüğüne göre, bundan çok daha önemli olan anayasa 

değiĢikliğine iliĢkin hükümlerin, bu denetimin dıĢında bırakılmıĢ olmasının 

düĢünülemeyeceği ifade edilmiĢtir. Bu nedenle de denetim hem esas hem de 

Ģekil bakımından yaplabilir denilmiĢtir.80 

 

3. Ġtiraz Yoluyla Denetimi 

a. Genel Olarak Somut Norm Denetimi 

             Somut norm denetimi, bir mahkemede görülmekte olan bir davanın 

karara bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk normunun anayasaya 

uygun olup olmamasına bağlı olması halinde yapılan denetimidir.81 Somut 

norm denetiminde, bir davaya bakmakta olan herhangi bir mahkeme, bir süre 

ile bağlı olmaksızın, uygulanacak kanunun hükümlerini anayasaya aykırı 

görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu 
                                                        
79  Yıldızhan Yayla, “Anayasa Mahkemesine Göre Cumhuriyetn Özü”, Prof.Dr. Hıfzı Timur’un 

Anısına Armağan, İstanbul, 1979, s. 973-974. 
80 Recai Seçkin, “Anayasaya Aykırılık Kavramının Tanımlanması Yolunda Bir Deneme”, 
Prof.Dr.K.Fikret Arık’a Armağan, Ankara, 1973, s. 450-451. 
81  Tunç, Bilir, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, s. 249-250;  Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut 

Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 35; Kaya, a.g.e., s. 32; Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 

Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 502; 

Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 397; Dikici, a.g.e., s. 258; İsmail Kayar, İlhan Üzülmez, 

Hukukun Temel Kavramları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 91. 
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kanısına varırsa; Anayasa Mahkemesi‟nin bu meseleyi halletmesi için ilgili 

evrakı, bu baptaki kararı ile birlikte Yüksek Mahkeme‟ye tevdi eder.82 

          Bu denetim yolu için çeĢitli adlar kullanılmıĢtır; Def‟i yolu ile denetim, 

somut norm denetimi,83 hadisevi denetim,84 dolayısıyla iptal davası,85 

Anayasa‟nın 151. maddesine iliĢkin gerekçesinde ve 44 sayılı Kanunun 27. 

maddesinnin kenar baĢlığında “itiraz yolu” deyimine yer verilmiĢtir.86 

          Bu denetim türü yalnız tarafların aykırılık itirazları ile değil, 

mahkemenin ilgili kanun hükmünü re‟sen anayasa‟ya aykırı görmesi ile de 

iĢlemeye baĢlar.87 Bu sebeple, bazı yazarlar, bu yola def‟i veya itiraz yolu 

denemeyeceği görüĢündedirler. Hatta bazı yazarlar “re‟sen sevki” bağımsız 

bir yol olarak kabul etmektedir.88 

          Ġtiraz yoluyla anayasaya uygunluk denetimi ilk kez, anayasa bu tür bir 

yetkiyi içermediği halde, Amerika BirleĢik Devletleri Yüksek Federal 

Mahkemesi‟nin 1803 yılında Marbury-Madison davası sırasında verdiği 

kararıyla uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Yüksek Mahkeme BaĢkanı John 

Marshall, uygulamanın en etkili savunucusu olmuĢtur. Federal Mahkeme 

daha sonraki olaylarda, anayasaya aykırı buldukları kanunların 

uygulanmaması yönünde kararlar vermeye devam etmiĢtir.89 

          Kimi anayasalar itiraz yoluyla denetim yetkisini açıkça vermiĢtir. ABD 

gibi kimi ülkelerin anayasalarında açıklık bulunmamasına rağmen bu tür bir 

denetim içtihatla mahkemelerin yetki kapsamı içinde kabul edilmiĢtir. Kimi 

                                                        
82   Lütfi Duran, Anayasa Mahkemesi, s. 31. 
83   Kaya, a.g.e., s. 33; Yavuz Sabuncu, Anayasaya Giriş, 6. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2005, s. 

205; A. Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku Anayasa Metni ve 11. Protokole Göre Hazırlanmış 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 12. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003, s. 277; Mustafa 

Erdoğan, Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Orion Yayınları, Ankara, 2005, s. 298; Kemal Gözler, 

Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ekin Kitabevi 

Yayınları, Bursa, 2007, s. 355; Server Tahilli, Devlet ve Demokrasi Anayasa Hukuku Giriş, 

3.Baskı, Adam Yayınları, İstanbul, 2002, s. 604. 
84   Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 35. 
85   Teziç, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), s. 199. 
86   Hocaoğlu, Ocakçıoğlu, a.g.e., s. 180. 
87   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 397. 
88   Tunç, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 18; Memiş, a.g.e., s. 425. 
89   Cem Eroğlu, Çağdaş Devlet Düzenleri, İmaj Yayınları, Ankara,1997, s. 67. 
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ülkelerde ise, Türkiye, Almanya, Ġtalya‟da olduğu gibi, anayasalar, itiraz 

yoluyla denetim yetkisini yalnız Anayasa Mahkemelerine tanımıĢtır. 

          Somut ve soyut norm denetimi bir arada bulunması mümkün olmayan 

sistemler değildir. Nitekim Türkiye, Almanya, Ġtalya, Avusturya her iki denetim 

yolunu da kabul etmiĢ ülkelerden bazılarıdır. Anayasa yargısı sistemi sadece 

soyut norm denetiminden ibaret olan ülke Fransa‟dır. Onun dıĢında soyut 

norm denetimini kabul etmesine karĢılık somut denetimi reddeden baĢka bir 

ülke yoktur. Fakat ABD gibi soyut norm denetimi bulunmadığı halde somut 

denetim yoluyla anayasaya uygunluk denetimi yapan birçok ülke 

bulunmaktadır.90 

 

b. Hukuki Nitelik 

             Anayasa Mahkemesi, E.1981/10, K.1983/16, 8.12.1983 tarihli bir 

kararında, itiraz yolunun hukuki niteliğinin 1982 Anayasası‟nda, 1961 

Anayasası‟na göre farklı düzenlendiğini bildirmektedir. Mahkeme, anılan 

kararında; 1961 Anayasası‟nın 151. maddesinde Anayasa Mahkemesi‟ne 

tanınan iptal kararının olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına dair 

karar verme yetkisinin, 1982 Anayasası‟nın 152. maddesi ile kaldırıldığını, bu 

sebeple de itiraz yolunun hukuki niteliğinin değiĢtiğini bildirmektedir. 

Mahkeme, bu değiĢiklikle “somut kiĢisel durumun” sona erdiğini ve bunun 

yerine “soyut, genel ve objektif” bir nitelik aldığını ileri sürmektedir.91 

           Mahkemenin belirtilen görüĢüne katılmayan üyelerden, Yılmaz 

Aliefendioğlu, karĢı oy yazısında Ģöyle demektedir: “Konuyu 1982 Anayasası 

ile 1961 Anayasası yönünden birlikte ele alırsak, her iki Anayasa arasında 

iptal davası ve itiraz yolu açısından, amaç, hukuksal nitelik ve sonuçlar 

yönünden bir farklılık bulunmadığı gözlenir. 1961 Anayasası‟nın, Anayasa 

                                                        
90   Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 36. 
91   Tunç, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 18-19. 
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Mahkemesi‟ne itiraz yoluyla baĢvurularda tanıdığı, olayla sınırlı ve yalnız 

tarafları bağlayıcı nitelikteki karar verme yetkisinin 1982 Anayasası‟yla 

kaldırılmıĢ olması, bu iki değiĢik anayasal denetim türü arasındaki kesin 

ayrıma son verildiği anlamına gelmez”.92 

 

c. Ġtiraz Yolunun ĠĢleyebilmesi Ġçin Gerekli ġartlar 

          1961 Anayasası‟nın somut norm denetimini düzenleyen 151. maddesi 

ile 1982 Anayasası‟nın aynı konuyu düzenleyen 152. maddesi, hemen 

hemen aynıdır. Ġki hüküm arasındaki tek fark, 1982 Anayasası‟nın kanun 

hükmünde kararnamelerin de somut norm denetimine konu edilebileceğini 

öngörmesidir. Kanun hükmünde kararnameler, Türk hukuk sistemine 1971 

yılında girmiĢ olduğundan, 1961 Anayasası‟ndaki düzenlemede kanun 

hükmünde kararnamelere yer verilmemiĢtir. Her iki maddede de TBMM 

içtüzüğünün, genel mahkemeler önündeki bir uyuĢmazlıkta “uygulanacak 

kanun” olması imkansızdır.93 

          1961 Anayasası‟na göre altı ay içinde Anayasa Mahkemesince 

anayasaya aykırılık iddiası hakkında karar verilmezse, davaya bakmakta olan 

mahkemenin, anayasaya aykırılık iddiasını “kendi kanısına göre” çözerek 

davayı yürütmesi gerekir (m. 151/1). Oysa 1982 Anayasası‟na göre, Anayasa 

Mahkemesi beĢ ay içinde karar vermediği takdirde dava mahkemesi davayı 

“yürülükteki kanun hükümlerine göre” sonuçlamak zorundadır.94 

           1961 ve 1982 Anayasaları‟na göre, somut norm denetimi için gerekli 

Ģartlar Ģöyle sıralanabilir:95 

                                                        
92   Tunç, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 19. 
93   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 399. 
94  Attila Özer, Gerekçeli ve 1961 Anayasası ile Mukayeseli 1982 Anayasası, Bilim Yayınları, 

Ankrar, 1996, s. 571;  Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 72. 
95   Zehra Odyakmaz,vd., Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı Demokratikleşme, Savaş 

Yayınları, Ankara, 2004, s. 110-111; Enver Bozkurt, vd., Adli- İdari Yargı Hakimlik Sınavlarına 

Hazırlık,  3. Baskı, Asil Yayınları, Ankara, 2006, s. 78. 
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1. Bir mahkemenin varlığı 

2. Bu mahkemenin bakmakta olduğu bir davanın varlığı 

3. Somut norm denetimine konu olacak kanun veya kanun hükmünde 

kararname hükmünün, o davada uygunlacak norm olması 

4. Davaya bakmakta olan mahkemenin davaya uygunlanacak normun 

anayasaya aykırılığına re‟sen kanaat getirmesi ya da taraflardan birinin, 

anayasaya aykırılık iddiasında bulunması ve davaya bakmakta olan 

mahkemenin bu iddiayı ciddi bulması. 

         Genel olarak anlatılan itiraz yolunun baĢvuru Ģartları, iĢleyiĢinde 

uyulması gereken kurallar ve ayrıntılar üçüncü bölümde ele alınacatır. 

 

III. 1982 ANAYASASINDA ANAYASA MAHKEMESĠNĠN KURULUġU VE 

ĠġLEYĠġĠ 

A. Üyelerin Atanmasında Ġzlenen Usul 

         1982 Anayasası‟na göre Anayasa Mahkemesi onbir asıl ve dört yedek 

üyeden oluĢmaktadır. Anayasa Mahkemesi‟nin tüm üyelerini CumhurbaĢkanı 

seçmektedir. Ancak devlet baĢkanı bu seçme iĢinde tümüyle serbest kılınmıĢ 

da değildir. 

       1982 Anayasa‟nın 146. maddesine göre CumhurbaĢkanı: 

1. Ġki asıl iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi DanıĢtay, birer 

asıl üyeyi Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek Ġdari Mahkemesi ve SayıĢtay 

genel kurullarınca kendi baĢkan ve üyeleri arasından her boĢ yer için 

gösterilecek üç aday arasından, 



36 
 

  

2.  Bir asıl üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan 

yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday 

içinden, 

3. Üç asıl bir yedek üyeyi de doğrudan doğruya üst kademe yöneticileri ve 

avukatları arasından seçecektir. 

         Görüldüğü gibi, bu sistem Fransız anayasasnın kabul ettiği atama 

sisteminden farklı olduğu gibi, sistemin diğer ülkelerde uygulanan “seçim 

sistemi ve karma sistemden” ayrıldığı tarafları da vardır. Türkiye‟de üyelerin 

çoğunluğu Yüksek Mahkemelerin kendi baĢkan ve üyeleri arasından seçtiği 

kiĢilerden oluĢmaktadır. Dolayısıyla Federal Almanya, Macaristan, Polonya, 

Portekiz, Slovenya, Hırvatistan Anayasa Mahkemeleri ile Ġsviçre Federal 

Mahkemesi‟nde uygulanan “yasama organınca seçim” sistemi 1982 

Anayasası‟nda benimsenmemiĢtir.96 

 

B. Üyelerin Vasıfları ve Görev Süreleri 

           1982 Anayasası‟nın 146. maddesi ve 2949 sayılı Anayasa 

Mahkemesi‟nin KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun‟un 3. maddesine göre 

ise, Anayasa Mahkemesi‟ne asıl ve yedek üye seçilebilmek için, aĢağıdaki 

Ģartları haiz bulunmak gerekir:97 

1. Yargıtay, DanıĢtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi ve 

SayıĢtay‟da baĢkan veya üye olmak veya; 

2. Kırk yaĢını bitirmiĢ, altmıĢ beĢ yaĢını doldurmamıĢ, yükseköğrenim 

görmüĢ ve kamu hizmetlerinde en az onbeĢ yıl öğretim üyeliği yapmıĢ 

olmak Ģartıyla; 

                                                        

     96   Kaboğlu, Avrupa Modeli ve Türkiye, s. 30; Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi, 1. Baskı, 

BetaYayınları, İstanbul, 2004, s. 63. 

     97   Arslan,Tanrıver, a.g.e., s. 50. 
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a. Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 

dallarından öğretim üyesi veya; 

b. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanı veya yükseköğretim kurulu rektör veya 

dekanı veya müsteĢar, müsteĢar yardımcısı, general, amiral, 

büyükelçi, bölge valisi veya vali, olarak görev yapmak veya; 

c. Mesleğinde avukat olarak fiilen onbeĢ yıl çalıĢmıĢ olmak ve Hakimlik 

mesleğine alınmamayı gerektiren bir suçtan hüküm giymemek veya bu 

gibi suçlardan dolayı ceza kovuĢturması altında bulunmamak ve 

hakimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olmamak (2949 s.K.m. 3) 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenler, and içmedikçe yargı 

görevine katılamazlar (Ġçtüzük. m. 4). 

           1982 Anayasası ve 2949 sayılı Kanunun öngördüğü bu sistem, 1961 

Anayasası‟nın öngördüğü sistemle karĢılaĢtırıldığında Anayasa 

Mahkemesi‟ne daha fazla hukukçu olmayan üye seçilmesine imkan 

vermektedir. Gerçekten de CumhurbaĢkanınca üst kademe yöneticileri 

arasından seçilecek üyelerin hukuk formasyonuna sahip olmaları Ģart 

olmadığı gibi98 (2949 s. K. 3/2-b maddesinde Anayasa Mahkemesi‟ne üye 

seçilebilecek üst kademe yöneticileri sayılmıĢtır, Yüksek Öğretim Kurulu 

BaĢkan veya üyesi veya yüksek öğretim kurulu rektör veya dekanı veya 

müsteĢar, müsteĢar yardımcısı, general, amiral, büyükelçi, bölge valisi ve 

valiler), Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi kontenjanından da hakim sınıfına 

mensup olmayan bir üyenin seçilebilmesi mümkündür.99 

           Türkiye‟de Anayasa Mahkemesi üyeliğine süre sınırı getirilmeyip 

emeklilik yaĢı (65) sınırı öngörülmüĢ olması, üyelerin çok uzun süreler 

görevde kalmalarına olanak vermektedir. ġöyle ki, Anayasa Mahkemesi‟ne 

Yüksek Yargı Organlarının dıĢından (üniversite öğretim elemanları, avukatlar 

ve üst düzey yöneticiler arasından) seçilecek üyeler bakımından 40 yaĢını 

                                                        
98   Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 213. 
99  Hasan Tunç, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı (Denetim Kapsamı ve Organları), Yetkin 

Yayınları, Ankara, 1997, s. 165; Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 374; Kaboğlu, Anayasa 

Yargısı Avrupa Modeli ve Türkiye, s. 37; Erdoğan, Anayasa Hukuku, s. 295. 
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doldurmuĢ olma Ģartı aranmakta, Yüksek Yargı Organlarının baĢkan ve 

üyeleri arasından seçilecek üyeler bakımından 40 yaĢını doldurmuĢ olma 

Ģartı aranmamaktadır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 65 yaĢını doldurunca 

emekliye ayrıldığı düĢünüldüğünde, 40 yaĢında Anayasa Mahkemesi‟ne üye 

seçilen bir kiĢinin 25 yıl (Yüksek Yargı Organlarından gelen üyeler 

bakımından, 40 yaĢını doldurmuĢ olma Ģartı aranmadığından, bu üyeler 

bakımından bu sürenin daha uzun olması mümkündür) görevde kalması 

mümkündür. Bu süre, Anayasa Mahkemesi üyeliği için çok uzundur. Kaldı ki 

sürenin uzun oluĢu, üyelerin toplumun evriminden kopmasına yol açabilir. Bu 

nedenle, Türkiye‟de de Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi makbul 

bir süreyle sınırlandırılmalıdır.100 

 

C. Raportörler 

          Anayasa yargılaması yapılan birçok mahkemede asistan ya da 

raportörlerin görevi, anayasa yargıçlarına karar vermelerinden önce 

yapacakları inceleme ve araĢtırmalarla destek olmaktır. Raportörlerin bu 

destekleyici faaliyeti hukuken bir yargıç faaliyeti değildir. KarĢılaĢtırmalı 

hukuktan örnek vermek gerekirse; 

          Almanya‟da her  Anayasa Mahkemesi yargıcı kendisinin serbestçe 

seçebileceği üç asistana sahiptir. Bu asistanlar, sınırlı bir süre için iki ya da 

üç yıl diğer mahkemelerden veya bakanlık teĢkilatlarından atanırlar. 

Görevlerinin kapsamı belirli değildir. Sadece Alman FAYM içtüzüğünün 13. 

maddesinde asistanların bağlı oldukları yargıcın verdiği talimatlar 

doğrultusunda çalıĢmalarında bu yargıcı destekleyecekleri hükmü yer 

almaktadır. Bu destek, kararların yazımında, sözlü duruĢmaların 

hazırlanmasında ve yararlanılacak malzemenin toplanmasında 

gösterilmektedir. ÇalıĢma alanlarının belirsizliği yüzünden asistanlar, “3. 

                                                        
100  Kaboğlu, Avrupa Modeli ve Türkiye, s. 42. 
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Senato” olarak nitelendirilmektedir. Yine Arjantin Yüksek Mahkemesi‟nde 

yargıçların asistanı olarak çalıĢan çok sayıda “sekreter” bulunmaktadır. Karar 

taslaklarını hazırladıkları için “Junior Mahkeme” olarak da 

adlandırılmaktadır.101 

         Türkiye‟de ise 2949 sayılı Kanunun 16. maddesinde düzenlendiği 

üzere, Anayasa Mahkemesi‟ne çalıĢmalarında yardımcı olmak üzere yeteri 

kadar raportör verilir.102  Raportörlerin hangi esaslara dayanılarak seçileceği 

hususu 2949 sayılı Kanunun 57. maddesinde Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir; 

Mesleklerinde en az beĢ yıl baĢarı ile çalıĢmıĢ olan hakim, savcı, SayıĢtay 

denetçisi, baĢ denetçisi veya uzman denetçileri ile yükseköğretim 

kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında doçent, yardımcı 

doçent ve doktora yapmıĢ araĢtırma görevlileri Anayasa Mahkemesi 

BaĢkanı‟nın uygun görmesi üzerine bağlı oldukları kurumlar tarafından 

Anayasa Mahkemesi raportörlüğüne atanırlar. Raportörlerin görevi, 

yapacakları inceleme ve araĢtırmalarda anayasa yargıçlarına karar 

vermelerinden önce yardımcı olmaktır. Ġçtüzüğün 8. ve 9. maddelerinde iptal 

ve itiraz davalarında ilk ve esasa iliĢkin incelemelerin raportörler tarafından 

yapılması, raportörlerin bu incelemelerin sonuçlarını kendi düĢüncelerini de 

ekleyerek bir rapor hazırlamaları, ilk inceleme toplantılarında ve esasın 

görüĢülmesinde raportörlerin hazır bulunması ve gereken açıklamaları 

yapmaları öngörülmektedir. 

         ĠĢ yükü sürekli artan mahkemenin çalıĢmalarında raportörlerin yardımı 

vazgeçilmez niteliktedir. Ancak, raportörlerin kullanımı da bir dizi tesadüfe 

bağlı olmamalıdır. Kamuoyunda, faaliyetlerinin kapsamı bakımından 

raportörlerin mahkeme kararları üzerinde herhangi bir etkisi olduğu inancı 

doğmamalıdır. Bu nedenle, öncelikle raportörlerin çalıĢmaları yasal bir 

dayanağa oturtulmalıdır.103  

                                                        

 101   Kanadoğlu, a.g.e., s. 73-74. 

 102   Arslan,Tanrıver, a.g.e., s. 51. 
103   Kanadoğlu, a.g.e., s. 75. 
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Sonuç olarak, raportörlerin konusunda Ģu değiĢiklikler önerilebiliriz:104 

1. Raportörlerin Anayasa Mahkemesi‟nin toplantı ve görüĢmelerine katılması 

kural olarak yasak olmalı, en azından raportörlerin toplantılardaki 

tartıĢmalara katılabilmesi engellenmelidir.105 Raportörlerin karar 

taslaklarını hazırlamalarına da bir son verilmelidir. 

2. Her bir dava dosyasının bir ya da zorunluluk halinde birden çok raportöre 

verilmesi (Ġçtüzük m. 31) uygulamasından vazgeçilmeli, tek ya da birkaç 

raportörün, tüm yargıçlara yardım etmesi yerine, raportörlerin tek tek 

yargıçlara yardım edecek Ģekilde çalıĢmaları sağlanmalıdır. 

3. Ġyi yetiĢmiĢ genç hukukçuların mesleki kariyerleri bakımından raportörlük 

cazip hale getirilmeli, sayıları arttırılarak raportörlük kadroları önceden ilan 

edilerek baĢvuruda ve atamada objektif koĢullar yaratılmalıdır.106 

 

D. Genel Sekreterlik 

           Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı‟na bağlı olarak bir genel sekreterlik 

teĢkilatı kurulur (2949 s.K.m. 17). Genel Sekreterlik teĢkilatı, genel 

sekreterden baĢka genel sekreter yardımcısı ve baĢkanlıkça 

görevlendirilecek yeter kadar memurdan oluĢur. Anayasa Mahkemesi‟nde 

Genel Sekreterlik görevini, BaĢkanın uygun göreceği bir raportör, asli 

görevine ek olarak yürütür. Genel Sekreter, BaĢkanın vereceği idari ve mali 

iĢlerle, personel, kalem, mutemetlik ve arĢiv iĢlerinin zamanında ve 

aksatılmadan gereği gibi yürütülmesini sağlar.  Bu iĢlerin düzenli bir biçimde 

yürütülmesinden dolayı BaĢkana karĢı sorumludur. Genel Sekreter, ayrıca 

                                                        

 104    Kanadoğlu, a.g.e., s. 75-76. 
105  Örneğin Macaristan Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu ve yetkileri konusunda detaylı hükümle 

getiren Ekim 1989 tarih ve XXXII nolu Kanuna göre Mahkemenin toplantılarındaki tartışmalara 
yalnızca mahkeme üyeleri katılabilirler, bakınız: Hasan Tunç, “Kuruluş ve Yetkileri Açısından 

Macaristan Anayasa Mahkemesi”, s. 416. 
106  1961 Anayasası döneminde raportör olarak atanabilmek için belirli niteliklere sahip olmak 

yanında Anayasa Mahkemesi içtüzüğüne göre yapılacak sınavda başarı göstermek koşulu da 

aranmaktaydı ( AYM içtüzüğü m. 12/2, 3). Bugün yürürlükte olan AYM içtüzüğünde yer verilmeyen 

bu koşulun yeniden getirilmesi, raportör atamalarının objektifliğine katkı sağlayacaktır. 
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mahkemede yapılacak protokol iĢlerini de düzenletir; isteği ile genel 

sekreterlik görevinden ayrılabileceği gibi gerekli görüldüğünde BaĢkan 

tarafından da sebep gösterilmeden değiĢtirilebilir (Ġçtüzük, m.6.). 

 

IV.  ANAYASA MAHKEMESĠNĠN ÇALIġMA VE YARGILAMA USULÜ 

           Anayasa‟ya göre, Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla 

ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir baĢkan ve bir 

baĢkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler (m. 146/4).  Anayasa 

Mahkemesi üyeleri 2949 sayılı Kanunun 7. maddesinde yazılı andı içerek 

göreve baĢlarlar. 

           Anayasa Mahkemesi‟nin yönetimi ve denetimi BaĢkana aittir. 

BaĢkanlığın boĢ veya baĢkanın özürlü veya izinli olması halinde BaĢkana ait 

görev ve yetkiler, BaĢkanvekili tarafından yerine getirilir ve kullanılır. 

BaĢkanvekilinin bulunmaması durumunda, mahkemeye en kıdemli asıl üye 

baĢkanlık eder (2949 s.K. m. 9). 

           Anayasa‟nın 149. maddesinin ilk fıkrasına göre, “Anayasa Mahkemesi, 

BaĢkan ve on üye ile toplanır.” BaĢkan ve asıl üyelerden mazereti olanların 

yerini kıdem esasına göre yedek üyeler tamamlar” (2949 s.K.m. 42). 

Anayasa Mahkemesi görüĢmeleri gizlidir (2949 s.K.m. 42). Anayasa 

Mahkemesi salt çoğunlukla karar verir (m. 149). Üyeler çekimser oy 

kullanamaz (Anayasa Mahkemesi içtüzüğü m. 11). Ya baĢvurunun reddi, ya 

da kanun iptali yönünde oy kullanabilirler. Oylamaya en kıdemsiz üyeden 

baĢlanır (2949 s.K. m. 42).  

          Anayasa‟nın 149. maddesinin 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı 

Kanunla değiĢik birinci fıkrasına göre, anayasa değiĢikliklerinde iptale ve 

siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için beĢte üç oy 

çokluğu Ģarttır. 
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         Anayasa Mahkemesi‟nin Yüce Divan sıfatıyla baktığı iĢlerde 

uygulanacak usul de Anayasa ve 2949 sayılı Kanunun 35 ve 40. 

maddelerinde düzenlenmiĢtir. Buna göre, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan 

sıfatıyla çalıĢırken, baĢta Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) olmak 

üzere yürürlükteki kanunlara göre duruĢma yapar ve hüküm verir. Yüce 

Divanda Savcılık görevini Cumhuriyet baĢsavcısı veya Cumhuriyet baĢsavcı 

vekili yapar. Yüce Divan kararları kesindir. Keza, 2949 sayılı Kanunun 33. 

maddesine göre, Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından açılan siyasi partilerin 

kapatılmasına iliĢkin davalar, CMUK uygulanmak suretiyle dosya üzerinden 

incelenir ve karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi, gerekli gördüğü hallerde, 

sözlü açıklamalarını dinlemek için ilgililer ve konu hakkında bilgisi olanları 

çağırabilir.107 Anayasa Mahkemesi‟ndeki toplantı ve görüĢmelerin nasıl 

yapılacağı, bilirkiĢi ve tanıkların dinlenmesi, oylama usulleri 2949 sayılı 

Kanunun 41, 43 ve 51. maddeleriyle, Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 10 ve 

11. maddelerinde düzenlenmiĢtir. 2949 sayılı Kanunun 43. maddesine göre, 

devletin yasama, yürütme ve yargı organları ile idare makamları ve bütün 

gerçek ve tüzel kiĢiler ve kuruluĢlar Anayasa Mahkemesi‟nin istediği bilgi, 

evrak ve belgeleri, belirlenen süre içinde vermekle yükümlüdürler. Anayasa 

Mahkemesi ilgililerin dilekçelerinde ileri sürdükleri anayasaya aykırılık 

gerekçeleriyle bağlı değildir. “Anayasa Mahkemesi taleple bağlı kalmak 

kaydıyla baĢka gerekçe ile de anayasaya aykırılık kararı verebilir.” (2949 

s.K.m. 49). Ancak baĢvuru, kanunun belirli maddeleri aleyhine yapılmıĢ olup 

da, bu belirli maddelerin iptali, kanunun diğer hükümlerinin veya tamamının 

uygulanmaması sonucunu doğuracaksa, Anayasa Mahkemesi bu durumu 

gerekçesinde belirtmek Ģartıyla, kanunun öteki hükümlerini veya tamamını da 

iptal edebilir108 (2949 s.K.m. 29). 

         
                                                        
107  Hunç, Bilir, Anayasa Hukuku, s. 180; Tunç, Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları, s. 53; 
Burhan Kuzu, 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, Filiz Kitabevi, 

İstanbul, 1990, s. 192-193; Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukukuna Giriş, 1. Baskı, Adres Yayınları, 

Ankara, 2004, s. 295; Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 471; Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 328; 

Erdoğan, Anayasa Hukuku, s. 301; Aliefenioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, 

s. 237. 
108   Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, s. 359-360. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ANAYASA MAHKEMESĠNCE GERÇEKLEġTĠRĠLEN SOYUT NORM 

DENETĠMĠ 

I. ANAYASA MAHKEMESĠNĠN ġEKĠL VE ESAS BAKIMINDAN DENETĠM 

YETKĠSĠ 

         Anayasa‟ya uygunluk denetimi, denetime tabi normların anayasa 

karĢısındaki hukuki kıymetini ölçme fonksiyonu olduğuna göre; doğal olarak 

denetime tabi normun, bütün unsurları yönünden anayasaya uygunluk 

değerlendirmesinin yapılması gerekir. Normun idare hukukunda tasnif edilen 

unsurları (sebep, konu, amaç, yetki, Ģekil ya da usul), anayasa yargısında 

Ģekil ve esas unsurları olarak gruplandırılmıĢtır. Nitekim 1961 Anayasası‟nda 

böyle bir ayrım yer almamaktaydı. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu dönemde, 

anayasaya uygunluk denetimi yaparken, normları önce biçim (Ģekil) 

açısından ele almakta, burada bir aykırılık görmemesi durumunda esas 

denetimine geçmekteydi. 1982 Anayasası ise anayasaya uygunluk 

denetiminin bu iki yönünü açıkça birbirinden ayırmaktadır.109 

 

A. ġekil Yönünden Denetim 

          ġekil bakımından denetim, anayasaya uygunluk denetimine tabi 

normun, anayasa ve meclis içtüzüğünde öngörülen Ģekil ve usullere uygun 

                                                        

 109   Sabuncu, a.g.e., s. 280. 
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olarak yapılıp yapılmadığının araĢtırılmasından ibarettir.110 ġekil denetiminin 

dar ve geniĢ anlamları vardır. GeniĢ anlamda Ģekil denetimine normun yetki 

unsuru da girer. Dolayısıyla, geniĢ anlamda Ģekil denetiminde, normun 

anayasa ve içtüzükte öngörülen usullere uygun yapılıp yapılmadığının 

yanında, hatta ondan önce, anayasanın yetkilendirdiği organ ya da organlar 

tarafından ve anayasanın çizdiği görev alanı içinde yapılıp yapılmadığı da 

araĢtırılır. Dar anlamında Ģekil denetiminde ise, normun sadece anayasa ve 

içtüzükte belirlenen usullere uyularak yapılıp yapılmadığı incelenir.111 Aslında 

burada, teknik açıdan Ģekilden çok usulden söz etmek daha doğrudur. Çünkü 

bir konunun yapılıĢında, anayasa ve içtüzükte öngörülen kurallara uyulması 

bir usul sorunudur. Kanunu‟nun, yazılı bir metin halinde Resmi Gazete‟de 

yayınlanması ise yalnızca Ģekil ile ilgili bir konudur.112 

          GeniĢ anlamda Ģekil denetimine yetki unsuru da girdiğine göre, yetkisiz 

bir organ tarafından veya anayasanın çizdiği yetki alanı dıĢında yapılan bir 

norm daha baĢtan Ģekil bakımından sağlıklı, geçerli bir iĢlem olarak doğmaz. 

Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi‟nin bir normu önce Ģekil bakımından 

denetlemesi, bu yönden anayasaya aykırı bulduğu bir normu ayrıca esasa 

girmeden iptal etmesi gerekir. Nitekim 2949 sayılı Kanuna göre, Ģekil 

bozukluklarına dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesi‟nce öncelikle 

incelenerek karara bağlanır (m. 21/4). Keza, Ģekil eksiklikleri ile Ģekil 

bozuklukları da birbirinden ayrılmalıdır. Örneğin, yetkili organ tarafından 

yapılmamıĢ veya Resmi Gazetede yayımlanmamıĢ ya da asıl metinle Resmi 

Gazetede yayımlanan metin arasında farklılık olan bir kanunda Ģekil 

bozukluğu değil, Ģekil eksikliği vardır.113 Anayasa yargılamasının bulunduğu 

bir sistemde de, Ģekil eksikliklerini her makam ve mahkeme saptayabilir. 

                                                        
110  Özer, Anayasa Hukuku Genel İlkeler, s. 26;  Erdoğan, Anayasa Hukuku, s. 295; Sabuncu, 

a.g.e., s. 202; Atar, Temel Hukuk Bilgisi,  s. 161; Kayar, Üzülmez, a.g.e., s. 89; Atar, Türk Anayasa 

Hukuku, s. 320. 
111   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 375. 

 112   Teziç, Anayasa Hukuku ( Genel Esaslar), s. 180. 

 113   Tanör,Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 511. 
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Buna karĢılık usul bozukluğunun bulunup bulunmadığını denetleme ve buna 

bağlı olarak kanunu iptal etmesi yetkisi Anayasa Mahkemesi‟nindir.114 

           1961 Anayasası (1488 sayılı Kanunla değiĢik 147. madde) Anayasa 

Mahkemesi‟nin kanunların ve TBMM içtüzüğünün anayasaya, anayasa 

değiĢiklerinin de anayasada gösterilen Ģekil Ģartlarına uygunluğunu 

denetleyeceğini hükme bağlamıĢ, bu hüküm dıĢında, Ģekil bakımından 

anayasaya uygunluk  denetimine iliĢkin hiçbir hükme yer vermemiĢtir. 

           1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi, kanunların ve 

içtüzüğün anayasa ve içtüzüğe uygun yapılıp yürürlüğe konulup 

konulmadığını, yani Ģekil bakımından anayasa ve içtüzüğe uygunluğunu 

denetleyebileceğini, özellikle iptali istenen normun öncelikle Ģekil 

uygunluğunun denetleneceğini ve anayasa ve içtüzükteki Ģekil kurallarına 

aykırılık tespit edilmesi durumunda bunun bir iptal sebebi olduğunu kabul 

etmiĢtir.115 

            Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası‟nın 85. maddesine dayanarak, 

kanunların anayasaya uygunluğunun denetiminde, içtüzük hükümlerinin de 

ölçü olarak kullanılabileceği  içtihadını kabul etmiĢ, ancak içtüzük 

hükümlerine her aykırılığın iptal sebebi teĢkil etmediğini belirtip içtüzük 

hükümlerine aykırılıkları önemli ve önemsiz olmak üzere ikiye ayırmıĢ ve 

ancak önemli Ģekil aykırılıklarının iptal sebebi teĢkil edeceğini kabul 

etmiĢtir.116 

             Anayasa Mahkemesi, içtüzük kurallarına her aykırılığı iptal sebebi 

saymayıp, aykırıkları önemli ve önemsiz biçiminde ikiye ayırmıĢ ve Yasama 

Meclisleri‟nce verilen bir kararın sıhhati üzerinde etkili olabilecek, yasama 

organının iradesinin  yönünü değiĢtirecek derecede ağırlık ve önemdeki 

içtüzük aykırılıklarını iptal nedeni saymıĢtır. Ancak Anayasa Mahkemesi, 

“Yasama Meclisleri‟nce verilen bir kararın sıhhati üzerinde etkili olabilecek, 

                                                        
114   Teziç, Anayasa Hukuku, s. 184. 
115   Armağan, Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, s. 105. 
116   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 368. 
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yasama organının iradesinin yönünü değiĢtirecek ağırlık ve önemdeki içtüzük 

aykırılıkları” biçimindeki kriterini somut davalara uygularken tutarlı ve istikrarlı 

bir tutum izlememiĢ, kimi kararlarında, yasama organının iradesinin yönünü 

değiĢtirecek derecede önemli olmayan bazı Ģekil aykırılıklarını, kanunun 

teĢkili yönünden iptal nedeni olarak kabul etmiĢtir.117 

            Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası‟nın 147. maddesinin 1488 

sayılı Kanunla değiĢitirilerek, anayasa değiĢiklerinin anayasaya 

uygunluğunun yalnız Ģekil bakımından denetlenebileceğini öngörmüĢtür. 

           1982 Anayasası Ģekil denetimi bakımından yeni ve kısıtlayıcı birtakım 

esaslar getirmiĢtir. Kanunların Ģekil bakımından denetlenmesi, son 

oylamanın, öngörülen çoğunlukta yapılıp yapılmadığı, anayasa değiĢiklerinde 

ise; teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüĢülemeyeceği Ģartına 

uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. ġekil bakımından denetleme, 

CumhurbaĢkanınca ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beĢte biri 

tarafından istenebilir. Kanun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten 

sonra, Ģekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def‟i yoluyla da ileri 

sürülemez. 

            Anayasa‟nın 175. maddesine göre; anayasanın değiĢtirilmesi Türkiye  

Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az  üçte biri  tarafından   yazıyla 

teklif edilebilir. Anayasa‟nın  değiĢtirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda 

iki defa görüĢülür.  Anayasa değiĢikliği teklifi, beĢte üç (330) veya daha fazla 

fakat üçte ikiden (367 üye ) az oyla kabul edilği takdirde, CumhurbaĢkanının 

kanunu tekrar görüĢülmek üzere meclise iade etmesi veya kanunun 

halkoyuna sunulması gibi iki ihtimal ortaya çıkmaktadır.118 

         CumhurbaĢkanının iadesi halinde anayasa değiĢikliği sürecinin devam 

edebilmesi için, meclisin bu kanunu üye tamsayısının en az üçte iki 

çoğunluğu ile aynen kabul etmesi gerekir. Bu durumda, CumhurbaĢkanı, 
                                                        
117  AYMK,03.02.1971 tarihli, E.1971/51 ve K.1971/1 sayılı kararı, AYMKD., S: 10, s. 94-95; 

AYMK,06.04.1972 tarihli, E.1972/13 ve K.1972/18 sayılı kararı, AYMKD., S: 10, s. 291. 
118   Hasan Tunç, Faruk Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları Örnek Çöçümlü Olaylar, 3. Baskı, 

Nobel Yayınları, Ankara, 2009, s. 24. 
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kanunu ya halkoyuna sunabilir veya onaylayarak kesinleĢtirebilir. 

CumhurbaĢkanı beĢte üçle üçte iki arasında oyla kabul edilmiĢ bir anayasa 

değiĢikliğini iade etmezse, söz konusu kanunun halkoyuna sunulması 

zorunludur. Diğer bir ifadeyle, bu durumda anayasa, zorunlu halkoylaması 

yöntemini benimsemiĢ ve üçte ikiden az oyla kabul edilen bir anayasa 

değiĢikliğinin sadece CumhurbaĢkanının onayıyla kesinleĢmesine izin 

vermemiĢtir (zorunlu halkoylaması).119 

Anayasa değiĢikliğine iliĢkin kanun meclisteki ilk oylamada üçte iki 

veya daha büyük bir çoğunlukla kabul edildiği takdirde ise, üç ihtimal ortaya 

çıkmaktadır; CumhurbaĢkanı, bu kanunu tekrar görüĢülmek üzere meclise 

iade etmek, doğrudan doğruya halkoyuna sunmak veya onaylayarak 

kesinleĢtirmek seçeneklerine sahiptir. Son durumda, anayasa değiĢikliğine 

iliĢkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer. Meclise iade 

halinde, kanunun tekrar üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul 

edilmesi gerekir. Bu takdirde de, CumhurbaĢkanının, değiĢikliği ya 

onaylamak veya halkoyuna sunmak gibi iki seçeneği bulunmaktadır (ihtiyari 

halkoylaması).120 

Anayasa   değiĢiklikleri  ile  ilgili  iptal  davaları  kanunun yayımlandığı  

tarihten itibaren on gün içerisinde ve yalnız CumhurbaĢkanı ve Türkiye  

Büyük Millet Meclisi üyelerinin beĢte biri  tarafından açılabilir. 

           Kanunlarda  ise yalnız  “son oylamanın  öngörülen  çoğunlukla   

yapılıp yapılmadığı” Ģartı aranır.121 DanıĢma Meclisi Anayasa  Komisyonunun 

gerekçesine göre,  son oylamadan önceki  Ģekil  bozuklukları,   iptale   neden  

olmamalıdır: “Son oylama  Genel Kurul  tarafından yapılır. Daha  önce  vücut 

bulan Ģekil bozukluklarını Genel Kurulun bildiği veya bilmesi  gerektiği var-

sayılır.  Çünkü  onun kararı,   yapılan bir incelemeye,  tartıĢmaya  ve  açıkla-

maya  dayanır.   Genel kurulun oylama  yapıp kanunu kabul  etmesi,   Ģekil  

                                                        
119   Tunç, Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları Örnek Çözümlü Olaylar, s. 24. 
120   Tunç, Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları Örnek Çözümlü Olaylar, s. 24. 

 121   Sabuncu, a.g.e., s. 202; Dikici, Anayasa Hukuku, s. 256; Bozkurt, Adli-İdari Yargı Hakimlik 

Sınavlarına Hazırlık, s. 76. 
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bozukluğunu o kanunu kabul etmemek  için yeterli  neden saymadığı yolunda  

bir irade  tecellisidir.  En büyük organ Genel kuruldur.  Onun iradesi  hilafına 

bir sonuç  çıkarmak hukukun ana  ilkelerine  aykırı  düĢer.  Bu  nedenle  son 

oylamadan önceki Ģekil  bozuklukları, iptal  sebebi  sayılmamıĢtır”.122 

Anayasa‟nın ifadesiyle  “son oylamanın,   öngörülen  çoğunlukla ya-

pılıp  yapılmadığı”, anayasanın toplantı ve karar yeter sayısına iliĢkin 96. 

maddesine  göre  değerlendirilmelidir. Bu maddeye göre;  “Anayasa‟da baĢ-

kaca bir hüküm yoksa,  Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 

üçte biri ile toplanır ve  toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir;   

ancak karar yeter sayısı hiç bir Ģekilde üye  tam sayısının dörtte birinin bir 

fazlasından az olamaz”.  Bu durumda  bir  kanunun kabulü için son oylamada 

en az 114 olumlu oy gereklidir.  Son  oylamada  karar yeter sayısı mevcut  

olsa bile,   eğer toplantı yeter sayısının  bulunmadığı saptanırsa  bu kanunun 

iptal edilmesi gerekir.123 

ġekil denetiminde aranacak hususlar yönünden anayasanın getirdiği 

sınırlama yalnız kanun ve anayasa  değiĢikliklerine  iliĢkindir.  Çünkü,  

anayasa  kanun hükmünde  kararnamelerin ve  içtüzüklerin Ģekil yönünden 

denetiminde  konuya  bağlı bir sınırlama getirmemiĢtir.124 Madde  

gerekçesinde de bu yönde bir açıklık yoktur. Anayasa,  kanun hükmünde  

kararnamelerin ve  içtüzüklerin Ģekil yönünden denetiminde bir sınırlama  

getirmiĢ  olsaydı bunu açıkça  belirtmesi gerekirdi. Kaldı ki  kanun hükmünde  

kararnamelerin hazırlanıĢı ve  Ģekli,  yasaların yapılıĢından ayrılmaktadır.  

Kanunların Ģekil bakımından  denetiminde  aranacak hususların  kanun 

hükmündeki kararnamelere uygulanması imkanı yoktur. Ancak, kanun  

hükmünde   kararnamelerin dayandıkları  yetki yasalarını  öteki yasalar gibi  

düĢünmek ve  aynı iĢleme  tabi tutmak gerekir.125 

 

                                                        

  122   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 370. 

      123   Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 321. 

  124   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 368. 

  125   Aliefendioğlu, “Türk Anayasa Yargısında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 111. 
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TABLO - 1. TC. ANAYASASINA GÖRE ANAYASAYI DEĞĠġTĠRME 
YÖNTEMĠ 

 

TC. Anayasası’na Göre Anayasa’yı DeğiĢtirme Yöntemi 

Teklif > 1/3 

 

Kabul 

 

                   3/5 < Çoğunluk < 2/3                       Çoğunluk  > 2/3 

 

                 CumhurbaĢkanı                              CumhurbaĢkanı 

 

  Halkoylaması (Zorunlu)  Geri Gönderme  Halkoylaması (Ġhtiyari)  Onay 

 

                                         Aynen Kabul > 2/3 

 

                                         CumhurbaĢkanı  

 

    Halkoylaması (Ġhtiyari)            Onay 

 Kaynak: Tunç, Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları Örnek Çözümlü              

Olaylar, s. 25. 



50 
 

  

B. Esas Yönünden Denetim 

Esas bakımından denetim, denetime konu normun içeriğinin anayasaya 

uygun olup olmadığının denetimidir126. Bu denetim, kanunun anayasa 

karĢısında hukuksal değerini ölçme anlamını taĢır. Anayasa Mahkemesi‟nin, 

anayasaya uygunluğu denetlerken, hukukilik denetimi yapmak ve anayasanın 

sözünü söylemek gibi bir görevi vardır.127 Zira, Anayasa Mahkemesi, 

anayasaya uygunluk denetimi yaparken “ülkenin içinde bulunduğu siyasi, 

ekonomik ve sosyal Ģartlar” gibi hukukun dıĢında kalan kriterlere göre yapılan 

bir “siyasi yerindelik” denetimi değil, tamamen hukuki kriterlere göre ve 

hukuksal yöntemlerle yapılan bir hukukilik” denetimi yapmak 

durumundadır.128 

          Anayasa‟nın 148. maddesi ve 2949 sayılı Kanunun 18. maddesine 

göre, denetleme yapılırken yüksek mahkemenin dayanacağı normun, 

“baĢlangıç kısmı” da dahil olmak üzere (m. 176) bizzat anayasanın kendisi 

olduğu açıkça ortadadır. Ancak Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında, 

anayasaya uygunluk denetimini yaparken yalnızca anayasa kuralları ile 

yetinmemiĢ, uluslararası metinlere, hukukun genel ilkelerine,  Atatürk ilke ve 

inkılaplarına atıfta bulunarak sonuca varmıĢtır.129 Nitekim, Anayasa 

Mahkemesi bir kararında, “Kanunlarımızın, anayasanın açık hükümlerinden 

önce, hukukun bilinen ve bütün uygar memleketlerde kabul edilen 

prensiplerine uygun olması Ģarttır”130 diyerek, hukukun genel ilkelerini, hukuk 

devleti kavramının ayrılmaz bir unsuru olarak yorumlamıĢtır. 

 

                                                        

    126   Özer, Anayasa Hukuku Genel İlkeler, s. 26;  Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar 

ve Türk Anayasa Hukuku, s. 353; Kayar, Üzülmez, a.g.e., s. 89; Odyakmaz, Anayasa Hukuku 

İdare Hukuku İdari Yargı Demokratikleşme, s. 108; Bozkurt, Adli-İdari Yargı Hakimlik 

Sınavlarına Hazırlık, s. 76; Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 317. 
127   Erdoğan Teziç, “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi”, İÜHFM., S: 

1-4, İstanbul,1985, s. 26. 
128   AYMK, 16.02.1978 tarihli, E.1997/123 ve K.1978/16 sayılı karar, AYMKD., S: 16., s. 60. 
129   Özbudun, a.g.e., s. 354. 
130   AYMK, 22.12.1964 tarihli, E.1963/166 ve K.1964/76 sayılı karar, AYMKD., S: 2., s. 273. 
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           Bir baĢka kararında ise, “Ġnsanın içinde bulunduğu ulusun bireyi 

olması kadar, aynı zamanda insanlığın üyesi bulunması, çağımızda insan 

hak ve özgürlüklerini yalnızca bir ulusal hukuk sorunu olmaktan çıkarmıĢ, ona 

evrensel bir anlam ve içerik kazandırmıĢtır.” diyerek, insan haklarının sadece 

milli hukukların konusu değil, uluslararası hukukça da korunması gereken bir 

sorun olduğunu ifade etmiĢtir.131 

           Nihayet Yüksek Mahkeme bir kararında, “Atatürk ilke ve inkılapları 

1982 Anayasası‟nın temel dayanağını oluĢturmuĢtur.” demiĢ; Anayasa‟nın 

174. maddesinde belirtilen Ġnkılap kanunlarını, “Türkiye Cumhuriyetinin 

temelini oluĢturan esaslar” olarak nitelendirmiĢtir.132 

           Esas yönünden yapılan uygunluk denetimi, bir kanunun, kanun 

hükmünde kararnamenin ya da içtüzük kuralının, anayasayla çeliĢen bir yönü 

olup olmadığının araĢtırılmasıdır. Dolayısıyla bir kanunun ya da 

anayasasında sayılan diğer normların esas bakımından anayasaya aykırılığı, 

o normun içeriğinin anayasa hükümleri ile çatıĢması demektir. 

            Denetlenen normun anayasaya aykırılığı çok çeĢitli nedenlerle ortaya 

çıkabileceği için, esas yönünden anayasaya aykırılık durumlarını tam olarak 

tanımlamak ya da sınıflandırmak güçtür. Öğretide, anayasaya uygunluğun 

esas yönünden denetiminde göz önünde tutulması gereken kıstaslarla, idare 

hukukunda yaygın Ģekilde kullanılan “idari iĢlemlerin kanuna aykırılık 

nedenleri” (ki bunlar sebep, amaç, konu, yetki ve Ģekildir) arasında paralellik 

kurulmuĢtur.133 Bunlardan yetki ve Ģekil kıstasları, Ģekil bakımından yapılan 

uygunluk denetiminde kullanılmaktadır. Esas yönünden yapılan denetimde 

ise sebep, amaç ve konu kıstasları göz önünde tutulmaktadır. 

           Ancak Ģunu da belirtmek gerekir ki, kanunlar ile idari iĢlemler arasında 

nitelik farkı vardır. Dolayısıyla bu iki tür hukuki iĢlemin denetiminde göz 

                                                        
131   AYMK, 29.01.1980 tarihli, E.1979/38 ve  K.1980/11 sayılı karar, AYMKD., S: 19, s. 97. 
132   AYMK, 25.10.1983 tarihli, E.1983/2 ve K.1983/2 sayılı karar, AYMKD., S: 20, s. 364. 
133   Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 127. 
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önünde tutulması gereken hukuki ölçüler farklı olmalıdır. Bu ölçüler zamanla 

Anayasa Mahkemesi içtihatları ile oluĢabilir.134  

 

1. Sebep Unsuru Bakımından 

            Ġdare hukukunda sebep, idareyi bir hukuki iĢlemi yapmaya sevk eden 

ve nesnel hukuk kurallarınca belirlenmiĢ bulunan bir etkendir.135 Aynı Ģekilde 

bir kanunun sebebi kanunun çıkarılmasında rol oynayan etkenler olarak 

tanımlanabilir. Genel olarak bu etkenler, kanun koyucunun takdirine 

bağlıdır.136 

          Kanunların sebeplerinin belirlenmesinin meclisin takdirinde olmasının 

yanında anayasa, istisnai olarak, bazı kanun ve meclis kararlarının 

sebeplerini belirtmiĢtir. Örneğin “SavaĢ sebebi ile yeni seçimlerin yapılmasına 

imkan görülmez ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye 

bırakılmasına karar verebilir” (m. 78). Bu hüküm karĢısında savaĢ 

durumundan baĢka bir sebeple seçimlerin geri bırakılması mümkün 

değildir.137 

          Anayasa‟nın öngördüğü sebeplerle kanun koyucunun bağlı olması bu 

konularda bir düzenleme mecburiyetini ifade etmez. Bunlar birbirinden ayrı 

konulardır. Yasama organının, anayasanın öngördüğü alanlarda kanun 

çıkarması yine de kendi takdirine bağlıdır. Ancak takdir yetkisini kullanırken, 

anayasada öngörülen sebeplere dayanmak zorundadır.138 

 

                                                        
134   Teziç, “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi”, s. 26; Kıratlı, Anayasa 

Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 127. 
135   Metin Günday, İdare Hukuku, 7. Baskı, İmaj Yayınları, Ankara, 2003, s. 138; Özbudun, a.g.e., 

s. 359. 
136   Teziç, “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi”, s. 28. 
137   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 361.  
138   Teziç, Türk Anayasa Hukuku, s. 192. 
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2. Amaç Yönünden Denetim 

           Kanunun amaç unsuru, anayasada belirtilen amaçlara uygun 

olmasıdır.  BaĢka bir anlatımla kanunlar, kiĢisel ya da siyasal amaçlarla 

çıkarılmamalıdırlar.139 Sebep unsuru önde gelen bir unsur olmasına karĢın, 

amaç unsuru kanunun nihai bir unsurudur. Kanun koyucu, neyin kamuya 

yararlı olduğunu ve kamu yararının nasıl gerçekleĢtirileceğini, kendi siyasi, 

tercihlerine göre belirleyebilir, takdir yetkisi kanun koyucuya aittir. Ancak, 

kanun koyucunun, kiĢisel, siyasal ya da saklı bir amaç güttüğü durumlarda, 

yani baĢka bir amaca ulaĢmak için konuyu kanunla düzenlediği durumlarda, 

ortada teknik anlamda bir yetki saptırması söz konusu olur. Kanun 

koyucunun saklı amacını ortaya çıkarmak her zaman kolay değildir. Nitekim 

Anayasa Mahkemesi de bu görüĢü benimsemiĢ ve ortada bir kamu yararı 

amacı olmadığı sonucuna vararak bazı kanunları iptal etmiĢtir. Örneğin 

14.12.1953 tarih ve 6195 sayılı “CHP‟nin Haksız Ġktisaplarının Ġadesi 

Hakkında Kanun”, Anayasa Mahkemesi tarafından, kamu yararı amacı 

taĢımadığı gerekçesiyle iptal edilmiĢtir.140 

           Ancak, kanun koyucu temel haklarla ilgili olarak kamu yararını takdir 

ederken sınırlamaların sınırı olan ölçütü dikkate almak zorundadır.  1961 

Anayasası‟nda bu ölçüt “hürriyetlerin özüne dokunmama” (m. 11/3) iken, 

1982 Anayasası‟nda ise bu ölçü “hakkın özüne dokunmamak, anayasanın 

sözüne ve ruhuna ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 

olmama” halini almıĢtır (m. 13/2). 3 Ekim 2001 tarihli 4709 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının Bazı maddelerinin değiĢtirilmesi hakkında kanun 

ile yapılan anayasa değiĢikliğinden sonra, bu maddede temel hak ve 

özgürlüklerin özüne dokunulamayacağı ilkesine yeniden yer verilmiĢ ve 

                                                        
139   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 360;  AYMK, 22.6.1972 tarihli, E.1967/14 ve  K.1972/34 

sayılı karar, AYMKD., S: 10, s. 487. 
140   AYMK, 11.10.1963 tarihli, E.1963/24 ve K.1963/243 sayılı karar, AYMKD., S: 1, s. 422-439; 

Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 318. 
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sınırlamaların demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine 

ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı Ģeklinde düzenleme yapılmıĢtır. 

          Bu açıklamalar ıĢığında, temel hak ve özgürlüklerin sınırlaması 

konusunda öz olarak Ģunu söyleyebiliriz: Hangi sebep ve amaçla olursa 

olsun, temel hak ve özgürlükler, ancak ölçülülük ilkesi gözetilerek, hakkın 

özüne dokunmamak ve anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum 

düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamak kaydıyla 

sınırlanabilir. 

 

3. Konu Unsuru Bakımından 

           Bir hukuki iĢlemin konusu, onun içeriği ve meydana getirdiği yasal 

durum ve sonuçtur.141 Anayasa hukukunda kanunun konusundan aynı 

zamanda onun muhtevası da anlaĢılmaktadır.142 Anayasa, kanun alanını 

konu yönünden sınırlandırmıĢ değildir. Anayasa‟ya aykırı olmamak Ģartı ile 

her Ģey kanunun konusu olabilir. Dolayısıyla kanunun konusunu belirlemede 

yasama organının geniĢ bir takdir yetkisi vardır. 

           Ancak bu takdir yetkisi sınırsız değildir. Kanunlar anayasaya aykırı 

olamayacaklarına göre (m. 11/2) yasama organı, takdir yetkisini ancak 

anayasa kurallarına uygun olarak kullanabilir. Anayasa Mahkemesi buna, 

yasama organının takdir yetkisini sınırlandıracak bir ek unsur olarak hukukun 

genel ilkelerini de ilave etmiĢtir. Mahkeme, bir kararında “ Kanun koyucunun 

bu görevi yerine getirirken sınırsız bir takdir yetkisine sahip olmadığı, bütün 

yasama tasarruflarında olduğu gibi burada da genel hukuk esasları ve 

özellikle anayasanın ilkeleri ile bağlı olduğu aĢikardır”143 demiĢtir. 

                                                        
141  Günday, a.g.e., s. 143; Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 361; Teziç, Anayasa Hukuku( 

Genel Esaslar), s. 192; Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 318. 

      142   Gözler, Anayasa Hukuku Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, s. 353. 
143   AYMK, 11.2.1964 tarihli, E.1963/138 ve K.1964/71 sayılı karar, AYMKD., S: 2, s. 256. 
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          Kanunun, konu yönünden anayasa ilkeleri ile çatıĢmasında çeĢitli 

ihtimaller söz konusudur. Bir defa kanun, anayasanın emredici veya 

yasaklayıcı kurallarına aykırı olmamak zorundadır. Mahkemenin bir kararına 

göre, “anayasa herhangi bir konuda emredici veya yasaklayıcı bir kural 

koymamıĢ ise, bunun düzenlenmesini kanun koyucunun takdirine bırakmıĢ 

demektir”.144 ġu halde, anayasanın yasakladığı bir konuda emredici veya 

cevaz verici bir kanun yapılmayacağı gibi, anayasanın cevaz verdiği bir 

konuda yasaklayıcı bir kanun da anayasaya aykırı olur. 

          BaĢka bir durum, anayasanın herhangi bir Ģekilde düzenlemediği bir 

konuda çıkarılan bir kanunun, anayasaya aykırı olup olmayacağıdır. Anayasa 

Mahkemesi‟ne göre, bir hükmün anayasaya aykırılığının söz konusu 

olabilmesi için, onun bir “anayasa meselesi” teĢkil etmesi gerekir. Yani 

anayasada hakkında hüküm bulunmayan hususlar, anayasa meselesi 

oluĢturmaz.145 Dolayısıyla bir konunun anayasaya uygun olup olmadığının 

incelenebilmesi için, o konunun anayasada düzenlenmiĢ olması gerekir. 

Ancak bu konunun anayasa metninde açıkça öngörülmüĢ olması gerekli 

değildir. Çünkü anayasalar genellikle soyut kurallar içerirler ve bütün 

konulara yer vermeleri her zaman mümkün değildir.146 

           Son bir durum da eksik düzenlemelerdir. Anayasa‟da kanunla 

düzenlenmesi öngörülmüĢ bir konuda yasama organının eksik bir düzenleme  

yapması, örneğin kanun kapsamına girebilecek olanların bir kısmını bu 

kapsam dıĢında bırakması, tek baĢına bir anayasaya aykırılık sebebi değildir. 

Kanun koyucunun eksik düzenlemesi, ancak baĢka bir anayasa  ilkesinin, 

örneğin, eĢitlik ilkesinin ihlaline yol açıyorsa, bir anayasaya aykırılık sebebi 

sayılabilir.147 

 

                                                        
144   AYMK, 11.10.1965 tarihli, E 1965/18 ve  K. 1965/53 sayılı karar. AMKD., S: 3, s. 251. 
145   Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 319. 
146   Teziç, Anayasa Hukuku ( Genel Esaslar), s. 195. 
147   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 361; Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 320. 
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II. SOYUT NORM DENETĠMĠ ( ĠPTAL DAVASI) 

          Ġptal davası yoluna, “ soyut norm denetimi” denilmektedir.148 Bu alanda 

yetkili ve görevli özel bir mahkemeye bir kanun ya da kanun hükümlerinin 

anayasaya aykırılığı iddiasıyla yapılan bir baĢvuru söz konusudur. Kanunun 

temel norma uygunluğu sorunu bir hakim önünde uyuĢmazlık ortaya 

çıkmadan önce ortaya konduğu için soyut norm denetimi adı verilmektedir.149 

Yani anayasaya aykırılık iddiası ve denetimi, herhangi bir dava ile ilgili 

olmaksızın soyut olarak yapılmaktadır. Bu denetlemeyi yapmak için baĢvuru 

yetkisi sınırlı sayıda organ ve kiĢilere verilmiĢtir.150 Yalnızca Ġsviçre ve 

Meksika‟da bu hak tüm yurttaĢlara verilmiĢtir.151  

         Bu denetim, kiĢiler veya topluluklar veyahut da kamu otoriteleri 

arasında kendilerine dava hakkı tanınmıĢ olanlar tarafından bir kanun 

anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla doğrudan doğruya denetlemeyi yapacak 

mahkemeye baĢvurmaları ile yapılan denetimdir.152 

           Ġptal davasında amaç, anayasaya aykırı kanun ya da kanun 

hükümlerinin iptal edilerek aykırılığın giderilmesidir. Ġtiraz yolu adı verilen 

somut norm denetiminde ise, anayasaya aykırı hükümlerin uygulanmasının 

önlenmesidir. Anayasa Mahkemesi 1971 yılında verdiği bir kararında 

“Anayasa, anayasaya aykırı hükümlerin yürürlükten kaldırılması baĢka bir 

deyimle, ayıklanması için “iptal davası” müessesesini kurmuĢtur.”153 demek 

suretiyle iptal davasının amacını belirlemiĢtir. 

                                                        
148   Yavuz Atar, “Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açılması Usulü”, Selçuk Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi Milenyum Armağanı, C: 8, Konya, 2000, s. 161; Özbudun, Türk Anayasa 

Hukuku, s. 372; Odyakmaz, vd., a.g.e., s. 109; Şeref İBA, Anayasa ve Siyasal Kurumlar (100 

Soruda), Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 190. 
149   Tunç, Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları, s. 46. 
150   Yavuz Atar, “Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açma Yetkisi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C: 1,  S: 1, Ocak-Haziran, 1988, s. 114. 
151   Teziç, Anayasa Hukuk, s. 204. 
152    Hayati Hazır, Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Alter Yayınları, Ankara, 2004, s. 59. 
153  AYMK, 11.02.1971 tarihli, E. 1971/3 ve K.1971/17, AYMKD., S: 9, s. 305-306; Yılmaz 

Aliefendioğlu, “Türk Anayasasında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 105. 
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          Ġptal davası yolu, bazı kiĢilerin çıkarlarının doğrudan korunmasına 

yönelik bir dava türü değildir. Bu yolla, anayasaya aykırı kuralları iptal ederek 

hukuk düzeni arıtılmakta ve uygulamada anayasanın üstünlüğü ilkesinin 

gerçekleĢmesine çalıĢılarak kamu yararı amacı güdülmektedir. Bu açıdan 

usulüne uygun açılan bir iptal davasından vazgeçilmesi ya da davayı açanın 

varlığını yitirmesi davanın Anayasa Mahkemesi‟nce incelenip karara 

bağlanmasını engellemez.154 

          Ġptal davası ile denetim, hayli etkili bir yol olması, yasama meclisinin 

çıkardığı kanunların sık sık geçerliliklerinin dava konusu yapılabilmesi 

anayasa hakimlerinin halk tarafından parlamento üstü bir güç olarak 

görülmesine, kurucuların bu mekanizmaya kuĢku ile bakmalarına yol 

açabilmektedir. Onun için dava yolunu benimseyen ülkelerde, denetlemeyi 

yapacak yargılama makamına dava açma yetkisini belli organ, kuruluĢlara 

tanıma yolu seçilmekte ve bu yetki bazı Ģartlara bağlanmaktadır.155  

          Türkiye‟de gerek 1961 (m. 149) gerekse 1982 (m. 150) 

Anayasaları‟nda “ iptal davası” olarak adlandırılmıĢ olan soyut norm denetimi, 

kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM içtüzüğünün veya 

bunların belirli madde ve hükümlerinin Ģekil ve esas bakımından anayasaya 

aykırılığı iddiasıyla, anayasada belirtilmiĢ olan belli bazı organların, doğrudan 

doğruya Anayasa Mahkemesi‟nde dava açması ile yapılır.156 

           Ġptal davası yolunda, çoğu zaman a posteriori (sonradan) denetim söz 

konusu olup, istisnai olarak a priori (önceden) denetim söz konusu olabilir. 

                                                        
154  Atar, “Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açılması Usulü”, s. 161; Aliefendioğlu, “Türk 

Anayasasında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 105. 
155   Teziç, Anayasa Hukuk, s. 204. 
156   Türkiye’de soyut norm denetimi için yaralanılan kaynaklar: Armağan, Anayasa Mahkememizde 

Kazai Murakabe Sistemi, s. 34-73; Tiveş, a.g.e., s. 136-137; Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 

s.368-369; Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 64-65; Aliefendioğlu, “Türk Anayasasında İptal Davası ve 

İtiraz Yolu”, s. 101-137; Sabuncu, a.g.e., s. 304-205; Atar, Temel Hukuk Bilgisi, s. 159-160; Kayar, 

Üzülmez, a.g.e., s.90-91; Tanör,Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 500-502. 
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Her iki durumda da Anayasa yargısını harekete geçiren makamlar kural 

olarak siyasal niteliklidir.157 

TABLO – 2. ĠPTAL DAVASI 

 

ĠPTAL DAVASI 

 Anayasa 
DeğiĢiklikleri 

Kanun KHK Ġçtüzük 

ġekil (+) (+) (+) (+) 

Esas (-) (+) (+) (+) 

  Kaynak: Tunç, Bilir, Anayasa Hukuk Uygulamaları, s. 47. 

 

A. Kanunlar 

   1982 Anayasası‟nın 148. maddesinin ilk fıkrasında düzenlendiği 

üzere; “Anayasa Mahkemesi kanunların... anayasaya Ģekil ve esas 

bakımından uygunluğunu denetler.” Burada “Kanun”dan kastedilen organik 

ve Ģekli bakımdan kanundur. Yani yasama organı tarafından belirli usullere 

göre hazırlanıp yapılan ve CumhurbaĢkanı tarafından neĢir ve ilan edilip 

kanun adını taĢıyan metindir. Yani bütçe kanunları, kesinleĢen ölüm 

cezalarının yerine getirilmesi hakkında kanunlar gibi genel, soyut, objektif 

kural koymayan kanunlar da Anayasa Mahkemesi‟nin denetimine tabidir.158 

   Anayasa‟ya uygunluk denetiminde Ģekli – maddi kanun ayrımı 

yapılmadığı gibi, Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde çıkarılan ve adı kanun 

olmayıp, nizamname, tüzük, ferman gibi isimler taĢımakla birlikte içerikleri 

bakımından kanun niteliğine haiz ve günümüzde de yürürlükte bulunan 

düzenlemeler de anayasaya uygunluk denetimine tabidirler. Yalnız 1924 

                                                        
157   Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi, s. 50-51. 
158   Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, s. 350. 
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Anayasası döneminde çıkarılan ve kanunlara eĢit kuvvette sayılan yasama 

yorumlarının iptal davasına konu olamayacakları belirtilmiĢtir. 1982 

Anayasası‟nda ve 2949 sayılı Kanunda bu konuda kısıtlayıcı bir hüküm 

bulunmadığından, bu yorum kararlarının da kanuna eĢ değerli metin 

sayılarak Anayasa Mahkemesince denetlenebilmesi gerekir.159 

  1982 Anayasası, ilk metninde iki kategori kanunu anayasaya uygunluk 

denetimi dıĢında tutmuĢtu. Bunlar, inkılap kanunları ile anayasanın geçici 15. 

maddesinde değinilen Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmıĢ olan 

kanunlardır. Yalnız 03.10.2001 tarihli anayasa değiĢikligi ve Anayasa‟nın 

geçici 15. maddesinin üçüncü fıkrasının ilgasıyla bu durum ortadan 

kaldırılmıĢtır.160 

 

B. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) 

           Anayasa Mahkemesi‟nin denetimine tabi ikinci norm türü KHK‟lerdir. 

Anayasa‟nın 148. maddesine göre denetime tabi KHK‟ler, Anayasa‟nın 91. 

maddesi uyarınca çıkarılan olağan KHK‟lerdir. Çünkü aynı maddede, 

olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaĢ hallerinde çıkarılan KHK‟lerin Ģekil 

ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi‟nde  

dava açılamayacağı vurgulanmaktadır. Gerçi, bu hükümle, olağanüstü 

KHK‟ler için sadece iptal davası yolu kapatılmıĢtır ve dolayısıyla, olağanüstü 

KHK‟lerin itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi‟nin önüne getirilmesi için 

anayasada bir engel yoktur. Ancak geçici 15. maddenin korumasına giren 

2949 sayılı Kanunun 19. maddesindeki, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve 

savaĢ hallerinde Anayasa‟nın 121 ve 122. maddeleri gereğince çıkarılan 

kanun hükmünde kararnamelere karĢı Ģekil ve esas bakımından iptal davası 

açılamaz ve mahkemelerde anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez” 

                                                        
159   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 377. 
160   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 377-378. 
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hükmü ile olağanüstü KHK‟lerin iptal davasıyla denetiminin yanında, itiraz 

yoluyla denetimi yolu da kapanmıĢtır. 

          Bununla birlikte, uygulamada Anayasa Mahkemesi, olağanüstü 

KHK‟ler konusunda ayrıntılı olarak ele aldığımız üzere, denetim dıĢında kalan 

KHK‟lerin kapsamını daraltan bir içtihat oluĢmuĢtur. Anayasa Makemesi‟nin 

bu içtihadına göre, Anayasa‟nın 148. maddesindeki denetim yasağı 

kapsamına giren KHK‟ler, olağanüstü hal ilan edilen bölgede, olağanüstü 

halin devamı süresince ve olağanüstü halin gerektirdiği konularda düzenleme 

yapan KHK‟lerdir. Bunun dıĢındaki KHK‟lerin bunun dıĢına taĢan hükümleri 

Anayasa Mahkemesi‟nin denetimine tabidir.161 

 

C. Türkiye Büyük Millet Meclis Kararları  

          TBMM kararları, kural olarak anayasa yargısı kapsamında değildir. 

Ancak, anayasasının net biçimde düzenlediği veya Anayasa Mahkemesi‟nin 

sürekli nitelikteki içtihatlarıyla bazı TBMM kararları Anayasa Mahkemesi‟nin 

yetki alanında görülmektedir. 

1. TBMM Ġçtüzüğü: Anayasa Mahkemesi‟nin içtüzük kararları anayasaya 

uygun olup olmadıklarını, hem Ģekil hem de esas bakımından 

denetleyebilmektedir. 

2. Milletvekilliğinin DüĢürülmesi ve Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılmasına Kararları: Anayasası‟nın “iptal istemi” baĢlığını taĢıyan 85. 

maddesi gereğince, milletvekilliğinin düĢürülmesi ve yasama 

dokunulmazlığının kaldırılmasına iliĢkin kararlarının iptali istemiyle 

Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvurabilirmektedir. Burada hemen göze 

çarpan ilginç bir durum, hükümle Anayasa Mahkemesi‟ne verilen görevin 

niteliğidir. Buna göre, Anayasa Mahkemesi, bu tür parlamento kararlarını 

                                                        

   161   Tanör,Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 476-477.  
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denetlerken, sadece anayasaya uyguluk denetimi yapmayacak, aynı 

zamanıda kararın içtüzüğe ve ilgili kanunlara uygun bir yöntemle alınıp 

alınmadığını da inceleyecektir. Dolayısıyla, anayasanın bu hükmü, 

anayasa yargıçlarının aynı zamanda birer “içtüzük” uzmanı” ya da 

“yasama uzmanı” olmalarının gerekliliği konusunda ilk kez bu kadar 

nettir.162 

3. Ġçtüzük Değerindeki Kararlar:  Yüksek mahkemenin yerleĢik içtihadına 

göre, yasama iĢleminin usulü ve adına bağlı olmaksızın anayasaya 

uyguluk denetimi kapsamında olup olmadığına, yasama iĢleminin 

içeriğine bakarak kendisi karar vermektedir. Örneğin, Anayasa 

Mahkemesi, 1990 yılında bu yönde verdiği bir kararında: “Yasama 

Meclileri‟nce anayasada öngörülenler dıĢındaki adlar altında ve baĢka 

yöntemler uygulanarak oluĢturulan iĢlemlerin Anayasa Mahkemesi‟nin 

denetimine bağlı olup olmadığı saptanırken, uygulanan yöntem kadar o 

metnin veya belgenin anayasaca denetime bağlı tutulan iĢlemlerle 

eĢdeğerde ve etkinlikte olduğunu ortaya koyuyorsa, onun da denetime 

bağlı tutulmasına zorunluluk vardır.163 

Anayasa Mahkemesi, bu kararında olduğu gibi, baĢka çeĢitli kararlarında 

benzer gerekçeler dayanarak, “eylemli içtüzük kuralı”, “içtüzük değiĢikliği 

niteliğinde”, “içtüzük düzenlemesi niteliğinde” gördüğü yasama iĢlemlerini 

anayasa yargısı kapsamında görüp iptal istemini görüĢmeye yetkili 

olduğu yorumunu yapmıĢtır.164 

 

 

                                                        
162    İBA, a.g.e., s. 197. 
163    AYMK, 24.09.1990 tarihli, E.1990/31 ve K.1990/24 sayılı karar, AYMKD.,  S: 26, s. 402-403. 

   164    Kaya, a.g.e., s. 57.  
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D. Anayasa DeğiĢiklikleri 

1.  1961 Anayasası’na Göre 

            Anayasa değiĢikliklerinin anayasaya uygunluğunuun denetimi, Ģekil 

ve esas olmak üzere iki biçimde söz konusu olabilmektedir. ġekil yönünden 

denetimi, bu değiĢikliklerin anayasada öngörülen usul ve Ģekil kurallarına 

uygun olarak yapılıp yapılmadıklarının incelenmesini kapsamaktadır.165 

            Anayasa değiĢikliklerinin esas  yönünden anayasa uygunluğunun 

denetimi ise, tamamen farklı bir sorun olup, mevcvt anayasa bu biçimdeki bir 

denetim yetkisini Türk Anayasa Mahkemesi‟ne vermemiĢtir.166 

            Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası‟nın 147. maddesinin 1488 

sayılı Kanunla değiĢtirilerek, anayasa değiĢiklerinin anayasaya uygunluğunun 

yalnız Ģekil bakımından denetlenebileceğini öngörmesinden sonra, 

Anayasa‟nın 9. maddesindeki “Devlet Ģeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki 

Anayasa hükmü değiĢtirilemez ve değiĢtirimesi teklif edilemez” biçimindeki 

hükmü, bir biçim kuralı addederek devlet Ģeklinin Cumhuriyet olma niteliğini 

ve Anayasa‟nın 2. maddesindeki Cumhuriyetin niteliklerinden bir bölümünü 

bozucu ve zedeleyici etki yaratacak hükümler taĢıyan anayasa 

değiĢikliklerini, 9. maddedeki “teklif edilemezlik” ve “değiĢtirilemezlik” 

ilkelerine aykırılık taĢıdığından bahisle, Ģekil yönünden anayasaya aykırı 

bularak iptal etmiĢtir.167 

           Anayasa Mahkemesi, anayasa değiĢikliklerini biçim yönünden 

denetlerken Cumhuriyetin niteliklerini göz önünde bulundurduğu için, aslında 

anayasa değiĢliklerini esas bakımından denetlemiĢ olmaktadır. Anayasa‟nın 

147. maddesinde, anayasa değiĢikliklerinin yalnız Ģekil bakımından 

                                                        
165   Tunç, Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları Örnek Çözümler Olaylar, s. 26. 
166   Tunç, Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları Örnek Çözümler Olaylar, s. 26. 
167   Bakınız: AYMK, 15.04.1975 tarihli, E.1973/87 ve K.1975/87 sayılı karar, RG.: 26.02.1976, s. 

15511. 
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denetlenebileceğinin öngörüldüğü düĢünüldüğünde, Anayasa 

Mahkemesi‟nin, anayasanın kendisine tanıdığı denetim yetkisini aĢtığı ve 

anayasayı ihlal ettiği söylenebilir.168 

 

2.  1982 Anayasası’na Göre 

 

            Anayasa değiĢikliklerinin yargı yoluyla denetlenmesi 1982 Anayasası 

ile sınırlandırılmıĢtır. Esas bakımından denetim mümkün olmayıp, Ģekil 

yönünden ise sadece “teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle 

görüĢülemeyeceği Ģartına uyulup uyulmadığı hususları” ile 

sınırlandırılımıĢtır.169 Böylece, Anayasa Mahkemesi‟nin 1970‟lerde ortaya 

koyduğu üstün anayasal ilkelere ve hukuk kurallarına aykırı anayasa 

değiĢikliklerinin iptalini içeren içtihat ve uygulamalarına son verilmekte; bu 

konuda belirli usul Ģartlarına uyulmamıĢ olması pek düĢünülemeyeceğinden 

pratikte yargı bağıĢıklığı sağlanmaktadır.170 

             Anayasa değiĢikliğinin halk oylaması ile gerçekleĢtirilmesi halinde 

(m. 175/3) bu bağıĢıklık doğru ve yerinde sayılırsa da; bu durumda ne 

Anayasa da ne de kuruluĢ kanununda söz edilmemiĢtir. Halk oylamasıyla 

milletin iradesi belirlendiğine göre; bu yoldan gerçekleĢtirilen anayasa 

değiĢikliğinin esası üzerinde herhangi bir denetim söz konusu ve mümkün 

olmamak gerekir. Ancak, halk oylamasında birtakım Ģekil ve usul kuralları 

içinde yapılmıĢ olmak koĢulu ile sağlamakla görevli Yüksek Seçim Kurulu‟nun 

                                                        
168   Dağ, “Anayasa Yargısı ve Çalışma Esasları”, s. 132-133. 
169  Lütfi Duran, “Türkiye’de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu”, Anayasa Yargısı, Ankara, 

1984, s. 61; Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, s. 350; 

Buzu, 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, s. 178; Dikici, Anayasa 

Hukuku, s. 253. 
170   Duran, “Türkiye’de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu”, s. 62. 
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sonucu saptayıp açıklayan kararı üzerinde, Anayasa Mahkemesi‟nin Ģekil 

yönünde bir denetim yapıp yapamayacağı düĢünülebilir.171
 

                

III. ĠPTAL DAVASI AÇMAYA YETKĠLĠ  OLANLAR 

A. 1961 Anayasası’na Göre 

           1961 Anayasası‟nın özel bir yargı mercii olarak Anayasa 

Mahkemesi‟ne yer vermesi nedeniyle, Anayasa Mahkemesi‟nin göreve 

baĢlamasıyla birlikte çok sayıda kiĢisel baĢvuru ile karĢılaĢılmıĢtır. Ayrıca 

yapılan baĢvurular yalnız yetki yönünden değil, konu bakımından da Anayasa 

Mahkemesi‟nin denetleyemeyeceği, görevli olmadığı hususlarla ilgiliydi.172 

Halk, Anayasa Mahkemesi‟ni bir “umut kapısı” olarak görmüĢtür.173 Hatta, 

avukatlar, savcılar ve hakimler dahi Anayasa Mahkemesi‟nin iĢ hacminin 

artmasına ve boĢu boĢuna zaman kaybetmesine sebebiyet vermiĢti.174 

           Nitekim, bu durum üzerine dönemin Anayasa Mahkemesi BaĢkan 

Vekili TeĢfik Gerçeker, 17 Kasım 1962 tarihli “Cumhuriyet Gazetesi”ne  bu 

konu ile ilgili açklama yapmıĢ, açıklamasında; Anayasa Mahkemesi‟nin, 

anayasadan aldığı görev ve yetkilerinin neler olduğunu ve iptal davası 

açmaya kimlerin yetkili olduğunu da belirterek neticesiz baĢvuruların 

yapılmamasını istemiĢtir.175 

            1961 Anayasası‟nın 149. maddesine göre; “Dava açma yetkisi 

CumhurbaĢkanı‟na, son milletvekili seçimlerinde geçerli oyların yüzde onunu 

                                                        
171    Duran, “Türkiye’de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu”, s. 62. 
172  “Bir vatandaş AYM’nden emekiliğe tabi Sümerbank İnşaat Müdürlüğünde geçen 11 senelik 
hizmet süresinin borçlandırma yoluyla emekliliğine esas olan süreye katılmasını” istemektedir. 

AYMKD., S: 1, 1964, s. 4. 
173   Artum Ünsal, Siyaset ve Anayasa Mahkemesi, (“Siyasal Sistem” Teorisi AçısındanTürk Türk 

Anayasa Mahkemesi),  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  Yayınları, Ankara, 1980, s.169 
174   AYMK, 11.3.1963 tarihli, E.1963/37 ve K.1963/54 sayılı karar, AYMKD., S: 1, s. 136-141. 
175   Özçelik, Anayasa Hukuku, Umumi Esaslar, s. 202-203. 



65 
 

  

alan ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde temsilcisi bulunan siyasi partilere 

veya bunların meclis grupları yasama meclislerinden birinin üye tamsayısının 

en az altıda bir tutarındaki üyelerine, kanunların ve Türkiye Büyük Millet 

Meclis içtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin anayasaya 

aykırılığı iddiasıyla tanınmıĢtı”. 

           Öte yandan Yüksek Hakimler Kurulu, Yargıtay, DanıĢtay, Askeri 

Yargıtay ve üniversiteler kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren konularda 

dava açma hakkına sahiptiler. Buna öğretide organ davası denilmektedir.176 

            Anayasa‟da 20.09.1971 günlü ve 1488 sayılı Kanunla yapılan 

değiĢiklikle, dava açmaya yetkili olanlar yönünden kapsam bir ölçüde 

daraltılmıĢ, Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde temsilcisi bulunan siyasi partiler 

yerine, yasama meclislerindeki siyasi parti gruplarına ve TBMM‟nde grubu 

bulunan siyasi partilere bu yetki tanınmıĢtır.177 

            1961 Anayasası‟nın ilk metnine göre genel koruma davası açmaya 

yetkili olanlara aĢağıda değinilmiĢtir: 

 

1. CumhurbaĢkanının Dava Açma Yetkisi 

           1961 Anayasası‟nın 98. maddesinin ikinci fıkrasında 

“CumhurbaĢkanının bütün kararları, BaĢbakan ve ilgili Bakanlarca imzalanır, 

Bu kararlardan BaĢbakan ile, ilgili Bakan sorumludur” denilmekteydi. Bu 

madde ile 149. madde bir arada düĢünüldüğünde o dönemde 

CumhurbaĢkanının iptal davası açma yetkisini tek baĢına kullanıp 

kullanamayacağı meselesi ortaya çıkmıĢtır.178 

                                                        
176    Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 325; Özbundun, Türk Anayasa Hukuku, s. 373. 
177   İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, 1. Baskı, Legal Yayınları, İstanbul, 2005, s. 

270. 
178   Yavuz, “Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açma Yetkisi”, s. 116. 
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          Bir düĢünceye göre; demokratik hukuk devletinde sorumluluk olmadan 

yetki de olamayacağına göre, sorumsuz CumhurbaĢkanının bütün 

iĢlemlerinin siyasal sorumluluğu olan BaĢbakan ve ilgili Bakan tarafından 

imzalanması gerekir.179 

          Diğer bir düĢünceye göre ise; 98. madde hükmü, ancak yürütmeye 

iliĢkin olan ve Bakanlar Kurulunun siyasal sorumluluğunu gerektirecek olan 

kararlarla uygulanabilir. Yasama meclislerine ve yargı organlarına iliĢkin 

Cumhurbakanına ait yetkiler 98. maddenin kapsamına girmez. Bu sebeple de 

CumhurbaĢkanının tek baĢına dava açabilmesi gerekir180 denilmekteydi. 

           Anayasa Mahkemesi‟nin bir kararında, CumhurbaĢkanının, 

BaĢbakanla herhangi bir bakanın imzasına gerek kalmaksızın, yalnız kendi 

imzasıyla dava açma yetkisinin bulunduğu belirtilmiĢtir.181 

 

2. Siyasi Partilerin Dava Açma Yetkisi 

          1961 Anayasası‟nda dava açma yetkisi, yasama meclislerindeki siyasi 

parti grupları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde grubu bulunan siyasi partiler 

ile son milletvekili genel seçimlerinde geçerli oy sayısının en az yüzde onunu 

alan siyasi partilere tanınmıĢtır.182 

 

 

 

 

                                                        
179   Turan Güneş, “Cumhurbaşkanı- Meclis Çalışması”, AÜSBFD., C: XXI, S: 4, s. 340-360. 
180   Tanilli, a.g.e., s. 356; Bahri Savcı, “Devlet Başkanı- Meclis Çalışması Üzerine”, AÜSBFD., C: 

XX, S: 3, 1965, s. 141-152. 
181   AYMK, 16.03.1976 tarihli, E.1975/183 ve K.1976/15 sayılı karar, AYMKD., S: 14, s. 68. 
182   Yavuz, “Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açma Yetkisi”, s. 120. 
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3. Parlamento Üyelerinin Dava Açma Yetkisi 

            1961 Anayasası‟nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine belli bir 

oranı sağlamak Ģartı ile Anayasa Mahkemesi‟nde iptal davası açma yetkisi 

verilmiĢtir. 

            1961 Anayasası‟na göre, bu oran yasama meclislerinin her biri ( Millet 

Meclisi ve Senato) için üye tam sayısının en az altıda biridir. Bu konuyu ele 

alacak olursak; Millet Meclisi‟nin genel oyla seçilen üye tam sayısı 450 

olduğuna göre, bunun altıda biri 75 üyedir. Demek ki, Millet Meclisi‟nin 75 

milletvekili bir araya gelmek suretiyle iptal davası açmak yetkisine sahip 

olabiliyordu.183 

 

 

B. 1982 Anayasası’na Göre 

          1982 Anayasası, iptal davası açmaya yetkili olanlar yönünden kapsamı 

daha da daraltmıĢtır.184 1982 Anayasası‟nda organ davası yolu tümüyle 

kapanmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle Yüksek Mahkemelere ve üniversitelere kendi 

varlık ve görevlerini ilgilendiren konularda tanınan iptal davası açabilme 

yetkisi kaldırılmıĢtır. Siyasi partiler ve Millet Meclisi üyeleri açısından da dava 

açabilme koĢulları zorlaĢtırılmıĢtır. 

          1982 Anayasası‟na göre, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, 

Türkiye Büyük Millet Meclis içtüzüğünün tümünün veya bunların belirli madde 

ve hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi‟ne 

doğrudan iptal davası açabilecek olanlar:185 

                                                        
183   Yavuz, “Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açma Yetkisi”, s. 124. 
184   Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 270. 
185   Tunç, Bilir, Anayasa Hukuk Uygulamaları, s. 46-47; Tanör,Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 501; Memiş, 

a.g.e., s. 425; Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, s. 354; 

Gözübüyük, Anayasa Hukuku Anayasa Metni ve 11 Protokole Göre Hazırlanmış Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi,  s. 287; Sabuncu, a.g.e., s. 204; Odyakmaz, Anayasa Hukuku İdare Hukuku 

İdari Yargı Demokratikleşme, s. 110; Kayar, Üzülmez, a.g.e., s. 90; Atar, Temel Hukuk Bilgisi, s. 
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a. CumhurbaĢkanı, 

b. Ġktidar ve anamuhalefet partileri meclis grupları, 

c. TBMM'nin üye tamsayısının en az beĢte biri (110) tutarındaki üyeleridir.  

TABLO - 3. ĠPTAL DAVASI AÇMAYA YETKĠLĠ OLANLAR 

 

 

ĠPTAL DAVASI  AÇMAYA YETKĠLĠ OLANLAR 

 

Kanunlar 

(Esas Bakımından) 

Kanunlar ve Anayasa 
DeğiĢiklikleri 

(ġekil Bakımından) 

KHK’ler ve TBMM 
Ġçtüzüğü 

(ġekil ve Esas 
Bakımından) 

1.CumhurbaĢkanı 

2.Ġktidar Partisi Meclis 

grubu 

3.Anamuhalefet 

Partisi Meclis grubu 

4.TBMM üye tam 

sayısının en az beĢte 

biri tutarındaki üyeleri 

 

1.CumhurbaĢkanı 

2. TBMM üye tam 
sayısının en az beĢte 
biri tutarındaki üyeleri 

1.CumhurbaĢkanı 

2.Ġktidar Partisi 

Meclis grubu 

3.Anamuhalefet 

Partisi Meclis grubu 

4.TBMM üye tam 

sayısının en az beĢte 

biri tutarındaki 

üyeleri 

 

  Kaynak: Bozkurt, Adli-Ġdari Yargı Hakimlik Sınavlarına Hazırlık, s. 77. 

 

 

                                                                                                                                                             

159; Kaboğlu,  Anayasa Yargısı, s. 64; Buzu, 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği 

Yenilikler, s. 176-177; Mehmet Akad, Abdullah Dinçkol, 1982 Anayasası, Alkım Yayınevi, İstanbul, 
1998, s. 596; Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 270; Necmi Yüzbaşıoğlu, Anayasa Hukuku El 

Kitabı, 1. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2007, s. 148; Kemal Gözler, Hukukun Temel 

Kavramları, 2. Baskı, Ekşn Kitabevi, Bursa, 2004, s. 44; Dikici, a.g.e., s. 255. 
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1. CumhurbaĢkanının Dava Açma Yetkisi 

          1982 Anayasası‟nın, 150. maddesine “CumhurbaĢkanının, anayasa ve 

diğer kanunlarda BaĢbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek 

baĢına yapabileceği belirtilen iĢlemleri dıĢındaki bütün kararları, BaĢbakan ve 

ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan BaĢbakan ve ilgili bakan 

sorumludur.” hükmü getirilmiĢtir. Ancak , CumhurbaĢkanının hangi iĢlemleri 

tek baĢına, hangilerini ise karĢı imzayı da alarak yapabileceği açıkça 

düzenlenmemiĢtir. Bu konuyla ilgili olarak denilmektedir ki, 

“CumhurbaĢkanının hangi iĢlemleri tek baĢına yapabileceğini, eğer 

anayasanın ilgili maddelerinde açıklık yoksa, o yetkinin mahiyetinden 

çıkarmak gerekir”. O halde, CumhurbaĢkanı‟nın iptal davası açma yetkisini 

tek baĢına kullanıp kullanamayacağı meselesi de “iĢlemin mahiyeti” kıstasıyla 

belirlenebilir.186 

          Burada ortaya çıkabilecek diğer bir mesele de CumhurbaĢkanına 

vekalet edilmesi hallerinde bu yetkinin kullanılıp kullanılamayacağıdır. 

          CumhurbaĢkanına vekalet edilmesi sırasında, vekalet edecek kiĢinin 

de sözkonusu dönemde bu yetkiyi kullanabilmesi gerekir.187 Zira, 

Anayasası‟nın 106. maddesi vekil için açıkça “…CumhurbaĢkanına ait 

yetkileri kullanır” demektedir. 

 

2. Siyasi Partilerinin Dava Açma Yetkisi 

          1982 Anayasası, siyasi partilerden sadece iktidar ve anamuhalefet 

partileri meclis gruplarının  Anayasa Mahkemesi‟nde iptal davası açmasına 

olanak vermektedir (m. 148 ve 150). Ġktidardaki ya da muhalefetteki partilerin 

                                                        
186   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 282. 
187   Şerif A. Hocaoğlu, İsmat Ocakçıoğlu, (Anayasa ve Anayasa Mahkemesi, Kanunların Anayasa 

Uygunluğunun Yargısal Denetimi), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1971, s. 100. 
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sahip oldukları üye sayısı eĢit ise, Siyasi Partiler Kanununa göre genel 

seçimde en çok geçerli oy alan parti davayı açabilecektir. “Ġktidarda birden 

fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını 

en fazla üyeye sahip olan parti kullanır” (m. 150). 

           Anayasa‟nın 148. ve 150. maddeleri birlikte incelendiğinde, biçim 

yönünden iptal davası açmaya yetkili olanlar açısından, bu iki maddede ayrı 

bir düzenleme gözlemlenmektedir. Anayasa‟nın 148. maddesinde, biçim 

yönünden dava açabilme yetkisi, yalnız CumhurbaĢkanı ve TBMM üyelerinin 

beĢte biri tutarındaki üyelere verilmiĢken, 150. maddede biçim ve esas 

bakımından dava açma yetkisinin, CumhurbaĢkanına, iktidar ve 

anamuhalefet partileri meclis grupları ile TBMM üye tamsayısının en az beĢte 

biri tutarındaki üyelere ait olduğu belirtilmiĢtir. Anayasa‟nın 148. maddesinde 

belirlenen dava açma yetkisinin, bu maddenin yalnız biçime iliĢkin ve daha 

özel hüküm getirmiĢ olması nedeniyle esas kabul edilmesinin daha uygun 

olacağı düĢünülebilir.188 

           Nitekim 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi‟nin KuruluĢu ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanunu‟nun 20. maddesi ile, iktidar ve anamuhalefet 

partileri ile TBMM gruplarının, anayasa değiĢikliklerinin ve kanunların biçim 

bozuklukları iddiasıyla iptalleri için dava açamayacakları kuralı getirilmiĢtir. 

Ancak Anayasa‟nın 148. maddesinde biçim denetimi için baĢvurabilecek 

kiĢiler yönünden getirilen sınırlama, sadece anayasa değiĢiklikleri ve 

kanunlarla ilgilidir. Anayasa‟nın 150. maddesi esas alınarak iktidar ve 

anamuhalefet partileri gruplarına, içtüzük ve kanun hükmünde kararnamelere 

karĢı biçim yönünden dava açabilme yetkisinin tanınmıĢ olduğunu söylemek 

mümkündür.189 

 

                                                        
188  Aliefendioğlu, “Türk Anayasasında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 109. 
189  Aliefendioğlu, “Türk Anayasasında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 110. 
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3. Parlamento Üyelerinin Dava Açma Yetkisi 

         1982 Anayasası‟nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine belli bir 

oranı sağlamak Ģartı ile Anayasa Mahkemesi‟nde iptal davası açma yetkisi 

verilmiĢtir. 

          1982 Anayasası bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerininin 

dava açabilmeleri için, dörtyüzelli milletvekilinden oluĢan en az beĢte biri olan 

doksan üyenin imzası gerekmektedir. 

           Anayasa‟nın 75. maddesinde 23.07.1995 günlü, 4121 sayılı Kanunla 

yapılan değiĢiklikle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri beĢ yüz elli (550) 

milletvekilinden oluĢmaktadır hükmü getirilmiĢtir. Söz konusu değiĢiklik 

24.12.1995 tarihli, milletvekili genel seçimiyle yürürlüğe girmiĢtir. Bu durumda 

bu üyelerin en az beĢte biri olan 110 milletvekili ile Anayasa Mahkemesi‟nde 

iptal davası açılabilir. 

 

IV. ĠPTALĠ ĠSTENEMEYECEK  NORMLAR     

          Anayasa yargısında en önemli hususlardan birisi de, mahkemenin 

anayasaya uygunluğu denetlerken, uygunluk ölçüsü olarak hangi ilke ve 

kurallara dayandığıdır. Bunun cevabı kuĢkusuz “Anayasa‟da yer alan ilke ve 

kurallar” olacaktır.190 

          Ana kural, bütün kanunların anayasaya uygunluk açısından Anayasa 

Mahkemesi‟nin denetimine tabi olması olmakla beraber, bu kuralın da 

istisnaları vardır. 

 

                                                        
190  Atar, Temel Hukuk Bilgisi, s. 161. 
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A. Ġnkılap Kanunları 

       Anayasa‟nın 174. maddesine ve 2949 sayılı Kanunun 24. maddesine 

göre inkılap kanunlarının anayasaya aykırılığı ileri sürülemez. 

          Anayasa‟nın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaĢ uygarlık seviyesinin 

üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin Laik niteliğini koruma amacını 

güden aĢağıda göstelilen inkılap kanunlarının halk oyu ile kabul edildiği 

tarihte yürülükte bulunan hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu Ģekilde 

anlaĢılamaz ve yorumlanamaz.191 

      Anayasa‟nın 174. maddesinde sayılan bu kanunlar Ģunlardır: 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat kanunu; 

2. 25 TeĢrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı ġapka Ġktisası hakkında 

kanun; 

3. 30 TeĢrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle 

Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve 

Ġlgasına dair kanun; 

4. 17 ġubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul 

edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair 

medeni nikah esası ile aynı kanunun 110. maddesi hükmü; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü 

hakkında kanun; 

6. 1. TeĢrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin kabul ve 

tatbiki hakkında kanun; 

7. 26 TeĢrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, PaĢa gibi Lakap 

ve Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun; 

                                                        
191  Aliefendioğlu, “Türk Anayasasında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 133; Gözler, Anayasa 

Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, s. 351 ; Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 

85; Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 303. 
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8. 3. Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı bazı kisvelerin 

Giyilemeyeceğine dair kanun. 

 

B. Milletlerarası AntlaĢmalar 

          Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları‟nda Milletlerarası hukukla iç hukuk 

iliĢkisi hakkında genel bir kural konulmamıĢtır. Bu konuda Anayasa‟nın 90. 

maddesinin son fıkrasına göre “Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ 

Milletlerarası antlaĢmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya 

aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvurulamaz”. Öğretide bu 

hüküm farklı Ģekillerde yorumlanmıĢtır. Bir görüĢe göre, bu hüküm, iç hukukta 

antlaĢmaların kanunlarla “eĢdeğer” bağlayıcılığa sahip olduğunu 

göstermektedir. Diğer bir görüĢü savunanlar ise, Anayasa‟nın 90. 

maddesindeki Milletlerarası antlaĢmalar hakkında “anayasaya aykırılık iddiası 

ile Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvurulamaz” kuralını ve kuralın niteliklerini de 

dikkate alarak, özellikle, insan hakları Avrupa sözleĢmesi gibi insan haklarına 

iliĢkin belgeleri, kanunların üstünde, anayasal değerde, hatta anayasanın 

üstünde görmektedir.192 

          Anayasa‟nın 90. maddesine temel haklarla ilgili uluslararası 

sözleĢmelerin kanunlar karĢısında üstünlüğünü belirten hüküm eklenmiĢtir. 7 

Mayıs 2004 tarihli anayasaya değiĢikliği sonucu 90. maddenin son fıkrasına 

Ģu hüküm ilave edilmiĢtir: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ temel hak ve 

özgürlüklere iliĢkin Milletlerarası antlaĢmalarla kanunların aynı konuda farklı 

hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuĢmazlıklarda Milletlerarası 

antlaĢma hükümleri esas alınır.”193 

                                                        
192   Bülent Algan, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, 1. Baskı, Seçkin Yayınları, 

Ankara, 2007, s. 302; Tanör,Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 486. 

 193   Zühtü Arslan, Anayasa Teorisi, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, s. 225; Erdoğan, 

Anayasa Hukuku, s. 299. 
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          Türk mahkemelerinin çok geçmeden bu yeni duruma uyum sağlamaya 

baĢladığı söylenebilir. Nitekim Ġnsan Haklar Gündemi Derneğinin feshine 

iliĢkin davada Ġzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesinin 11. maddesine göre Ģartları bulunmayan davanın” reddine 

karar vermiĢtir.194  

 

C. Anayasa’nın Geçici 15. Maddesinin Getirdiği Kısıtlamalar 

          Anayasa‟nın geçici 15. maddesi ve 2949 sayılı Kanunun 25. 

maddesine göre; 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu 

toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin BaĢkanlık Divanı oluĢuncaya 

kadar geçecek süre içinde, Milli Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan kanun, 

kanun hükmün kararnameler ile 2324 sayılı Kanun anayasa düzeni hakkında 

kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların anayasaya ayıkırılığı iddia 

edilemez. Yalnız 03.10.2001 tarihli anayasa değiĢikliği ile Anayasa‟nın geçici 

15. maddesinin üçüncü fıkrasının ilgasıyla bu durum ortadan kaldırılmıĢtır. 

          
                                                        
194   İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, 04.12 .1950 tarihli, E. 2004/150 ve K. 2004/488 sayılı 

kararını şu şekilde gerekçelendirmiştir: “04.12.1950 tarihinde imzalanan Avrupa İnsan Hakları ve 

Temel Özgürlüklerin korunmasına ilişkin sözleşmenin iç hukukun ve anayasanın üstünde olduğu 

protokol gereğidir. Anılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi demek kurma ve toplantı 

özgürlüğü altında nispi bir hak düzenlendiği, 11.  maddenin 1. fıkrasında herkesin asayişi bozmayan 
toplantılar yapmak, dernek kurmak ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla sendika kurmak ve 

sendikalara katılmak haklarına sahip oldukları aynı maddenin 2. kendinde ise bu hakların 

kullanılması, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak ulusal güvenliğini kamu 

emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya 

ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla sınırlanabileceğine dair 

hüküm getirdiği, herhangi bir kapatma hükmü getirmediği, Türk iç hukukunda ise bu düzenlemenin 

tersine derneğin feshi hükmü getirdiği, İç Hukuk ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. 

maddesinin çelişiyor olsa dahi artık sözleşmenin 11. maddesinin iç hukuk üstünde olduğundan 

konusunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi çerçevesinde çözülmesi gerekmekte 

olup, barışçıl bir derneğin, ancak demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak ulusal 

güvenliğin, kamu düzeninin korunması ve sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi yanında sağlığın 
veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçları ile faaliyetleri 

sınırlanabilecektir. Hakkında dava açılan İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin yukarıda anılan 

nedenlerle eksikliklerinin süresi içine yerine getirilmediğinden dolayı feshine karar verilmesi Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.   maddesine göre mümkün görülmemiş ve fesih kararının 

verilmesinden hakkaniyet ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacağı göz önüne alınarak Türk 

mahkemesince davanın reddi yönünde karar vermek gerekmiştir”. 
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D. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri 

          Anayasa‟nın 148. ve 2949 sayılı Kanunun 19. maddesine göre; 

olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaĢ hallerinde Anayasa‟nın 121 ve 

122. maddeleri gereğince çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere karĢı 

Ģekil ve esas bakımından iptal davası açılamaz ve bunlar hakkında 

mahkemelerde anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez.195 Ġtiraz yoluyla 

anayasaya aykırılıkları ileri sürülemez.196 

           Sıkıyönetim, savaĢ ve olağanüstü hallerde CumhurbaĢkanı‟nın 

Bakanlar Kurulu ile birlikte ısdar edeceği “olağanüstü” diye adlandırılabilecek, 

kanun hükmünde kararnameler anayasaya aykırılıkları hiçbir suretle ve 

mercide ileri sürülemeyecektir. 

           Ancak Anayasa‟nın 121. maddesi uyarınca olağanüstü hal ve 122. 

maddesine göre sıkıyönetim yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya 

bütününde ilan edilecektir. Bu kural, olağanüstü halin ya da sıkıyönetimin 

yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde ilan edilmesi 

durumunda, bu maddelere göre çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, 

hiçbir Ģekilde anayasal denetime tabi olmayacaklar mıdır, sorusunu akla 

getirmektedir. Anayasal denetimin dıĢında bırakılan yalnız 121. ve 122. 

maddelere göre çıkarılan kanun hükmünde kararnameler olduğuna göre, 

bunların ancak bu yerlere iliĢkin ve ilan edildikleri amaç doğrultusundaki 

hükümleri anayasal denetim dıĢında kalır. Amacı aĢan ya da olağanüstü hal 

ve sıkıyönetim ilan edilen bölgelerin dıĢındaki yerler hakkında kural koyucu 

düzenleme getiren kanun hükmünde kararname, 121. ve 122. maddelere 

göre çıkarılmıĢ olsa, olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan edilmemiĢ yerler 

yönünden anayasal denetime bağlı olacaktır.197 

 
                                                        
195   Atar, Temel Hukuk Bilgisi, s. 158. 
196   S.Mustafa Aykonu, E.Aydın Özkul , Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 

1981, s. 85; Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 83. 
197   Aliefendioğlu, “Türk Anayasasında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 133. 
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E. CumhurbaĢkanının Re’sen Ġmzaladığı Kararlar ve Emirler 

           Anayasa‟nın 105. maddesinde düzenlendiği üzere; 

CumhurbaĢkanı‟nın re‟sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa 

Mahkemesi dahil yargı mercilerine baĢvurulamaz.  

         CumhurbaĢkanı‟nın, anayasa ve diğer kanunlarda BaĢbakan ve ilgili 

bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek baĢına yapabilecegi belirtilen 

iĢlemleri dıĢındaki bütün kararları BaĢbakan ve ilgili bakan tarafından 

imzalanır. Bu kararların sorumluluğu BaĢbakan ve ilgili Bakana ait olmakla 

beraber bunlar aleyhine yargı yoluna baĢvurulabilir. Sadece 

CumhurbaĢkanının tek baĢına imzaladığı iĢlemler aleyhine yargı yoluna 

baĢvurulamaz. Yani CumhurbaĢkanının, kanunları tekrar görüĢülmek üzere 

Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne geri göndermek, Anayasa Mahkemesi‟ne iptal 

davası açmak, BaĢbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine 

son vermek gibi yetkileri tek baĢına kullandığı yetkilerdir ve bu kararlar 

aleyhine Anayasa Mahkemesi‟ne iptal davası açılamaz.198 

         Aslında Anayasa‟nın 105. maddesinde bu kural bulunmasaydı  dahi  

CumhurbaĢkanı iĢlemleri kanun, kanun hükmünde kararname ya da Türkiye 

Büyük Millet Meclisi içtüzüğü niteliğinde olmaması nedeniyle anayasal 

denetime tabi tutulamayacaktı.199 

 

V. ĠPTAL DAVASI AÇMA SÜRESĠ 

            1982 Anayasası, 1961 Anayasası‟na göre süreleri daha kısa tutmuĢ 

ve Ģekil bakımından denetim için de anayasa değiĢiklikleri ve kanunlar için on 

günlük bir süre öngörmüĢtür.  

                                                        
198   Aliefendioğlu, “Türk Anayasasında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 136. 
199   Aliefendioğlu, “Türk Anayasasında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 136. 
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            2949 sayılı Kanunun 22. maddesine göre;  anayasa değiĢiklikleri ile 

kanunların sekil yönünden anayasaya aykırılıkları iddiası ile doğrudan 

doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmi Gazete 

yayımlanmalarından baĢlayarak on gün; kanun hükmünde kararnamelerle 

Türkiye Büyük Millet Meclis içtüzüğünün veya bunların belirli madde ve 

hükümlerinin Ģekil ve esas, kanunların ise sadece esas yönlerinden 

anayasaya aykırılıkları iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, 

bunların Resmi Gazetede yayımlanmalarından itibaren altmıĢ gün sonra 

düĢer.200  

           Anayasa‟nın 148. maddesi de “ kanunun yayımlandığı tarihten on gün 

geçtikten sonra, Ģekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; bu husus 

defi yoluyla da ileri sürülemez” demek suretiyle iptal davası açma süresini 

düzenlemiĢtir. Bu maddede kullanılan “kanun” sözcüğü anayasa 

değiĢikliklerinin de bir kanun olmasından dolayı onu da kapsamaktadır. Fakat 

kanun hükmünde kararname ve Türkiye Büyük Millet Meclis içtüzüğünden 

bahsedilmemektedir. Bu durum Anayasa‟nın 151. maddesi ile 

değerlendirildiğinde on günlük süre sadece kanun ve anayasa 

değiĢikliklerinin Ģekil bakımından denetlenmesinde söz konusu olmaktadır. 

Kanun hükmünde kararname ve Türkiye Büyük Millet Meclis içtüzüğünün 

anayasaya Ģekil bakımından aykırılığı iddiasıyla açılacak davalarda süre 

altmıĢ gündür.201  

          Görülüyor ki, 1982 Anayasası, 1961 Anayasası‟nda doksan gün olan 

iptal davası açma süresini altmıĢ güne indirmiĢtir.202 Bu değiĢiklikle, anayasa 

yargısı süreci hızlandırılmak istenmiĢtir. Nitekim 151. maddenin gerekçesine 

göre, “anayasaya aykırı görülen bir hükmün uzun süre uygulanmasını 

                                                        
200    Hunç, Bilir, Anayasa Hukuku, s. 169; Arslan, Tanrıver, a.g.e., 4. Dipnot, s. 52. 
201  Erdoğan Teziç, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve ilgili Anayasa Mahkemesi 

Kararları, İÜHF Yayınları, İstanbul, 1980, s. 203; Kayar, Üzülmez, a.g.e., s. 90; Gözler, Anayasa 

Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, s. 355; Kaboğlu, Anayasa Hukuk 

Dersleri, s. 271. 
202  Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 65; Memiş, a.g.e., s. 425; Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 502; 

Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 396.  
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önlemek için, doksan günlük süre altmıĢ güne indirilmiĢtir”.203 1961 

Anayasası‟ndan farklı olan bir husus da kanunlar hakkında Ģekil ve esas 

bakımından açılacak iptal davaları arasında, dava süresi bakımından ayrım 

yapılarak, önceden Ģekil bakımından da doksan gün olan bu sürenin, 1982 

Anayasası‟nda on güne indirilmiĢ olmasıdır. ġekil bakımından açılacak iptal 

davalarında on günlük süre istisnai bir düzenlemedir ve yorumla 

geniĢletilemez.204 Bu nedenle, Ģekli bakımından açılacak iptal davalarında on 

günlük süre söz konusu hükümde belirtilen kanunlar ve anayasa değiĢiklikleri 

için geçerli olup, kanun hükmünde kararnameler ve TBMM içtüzükleri için 

süre genel kurala göre belirlenir ki, bu da altmıĢ gündür. Nitekim 2949 sayılı 

kanun da bu yönde düzenleme yapmıĢtır (m. 22). 

           Bir kanun hakkında hem Ģekil hem de esas bakımından anayasaya 

aykırılık iddiası ileri sürüldüğünde, davanın bütün olduğu dikkate alınırsa 

dava açma süresini hesaplamada güçlükle karĢılaĢılabileceği gibi, Ģekil 

davasını esastan ayırıp öncelikle inceleyip karar vermekte güçlük çekileceği 

de belirtilmiĢtir.205 

          Böyle bir durumda Anayasa Mahkemesi önce Ģekil bakımından 

denetimini yapar ve kararını verir. Bu karar daha sonra esastan denetim 

yapılmasına engel olamaz. Anayasa Mahkemesi‟nin farklı kararları mevcut 

ise de Ģekil yönünden iptal kararı verdikten sonra, ayrıca esastan inceleme 

de yapmıĢtır.206 

           Sürenin baĢlangıç ve bitimi konusunda ise Anayasa Mahkemesi‟nin bir 

kararına göre, sürenin son gününün pazara rastlaması ve sonraki iĢ gününde 

davanın açılması durumunda süre geçmiĢ sayılmaz. Anayasa Mahkemesi 

baĢka bir kararında, dava açma süresinin hesaplanmasında, kararın Resmi 

                                                        
203   Kuzu, 1982 Anayasanın Temel Nitekileri ve Getirdiği Yenilikler, s. 185; Akad, Dinçkol, 1982 

Aanyasası, s. 596. 
204  Aliefendioğlu, “Türk Anayasasında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 113; Atar, Türk Anayasa 

Hukuku, s. 307. 
205   Benzer fikir için bkz, Erdoğan Teziç, “1982 Anayasasına Göre Anayasaya Uygunluğun Denetim”, 

İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, S: 1-3, İstanbul, 1982, s. 203; Kuzu, 1982 Anayasanın Temel 

Nitekileri ve Getirdiği Yenilikler, s. 185-186. 
206   AYMK, 15.02.1977 tarihli, E.1976/50 ve K.1977/13 sayılı karar, AYMKD., S: 15, s. 165. 
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Gazete‟de yayımlanma gününün de hesaba katılması gerektiğini 

belirlemiĢtir.207 

TABLO - 4. ĠPTAL DAVASI AÇMA SÜRELERĠ 

 

ĠPTAL DAVASI AÇMA SÜRELERĠ 

Kanunlar 

(Esas Bakımından) 

Kanunlar ve Anayasa             

DeğiĢiklikleri 

(ġekil Bakımından) 

KHK’ler ve 

TBMM Ġçtüzüğü 

(Esas ve ġekil 

Bakımından) 

60 Gün 10 Gün 60 Gün 

  Kaynak: Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 306. 

 

 

VI. ĠPTAL DAVASINDA ANAYASA MAHKEMESĠNĠN VEREBĠLECEĞĠ 

KARAR TÜRLERĠ 

          Anayasa Mahkemesi‟nin anayasaya uygunluk denetiminde verdiği 

kararlar esasen “ret” ve “iptal” biçimindedir.208 Ret kararları ilgili normun 

anayasaya uygun olduğu değil, anayasaya aykırı olmadığı anlamına gelir.209 

          Anayasa Mahkemesi, kendisine iptal davası ya da itiraz yoluyla yapılan 

baĢvuruları iĢin esasına girmeden önce dava dilekçesinde bir noksanlık 

                                                        
207   Aliefendioğlu, “Türk Anayasasında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, s. 136. 
208  Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 295; Sabuncu, Anayasaya 

Giriş, s. 209; Teziç, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), s. 208; Kılınç, a.g.e., s. 114-115. 
209   Sabuncu, a.g.e., s. 209; Bozkurt, Adli-İdari Yargı Hakimlik Sınavlarına Hazırlık, s. 79; Teziç, 

Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), s. 208. 
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bulunup bulunmadığı yönünde inceler. Anayasa Mahkemesi‟nin bu evrede 

iĢin esasına geçilmesi, iptal davasında noksanlıkların tamamlanması, 

mahkemelerden gelen iĢlerde eksiklik nedeniyle “iĢin geri çevrilmesi” 

yönünde verdiği kararlar birer ara kararı niteliğindedir.210 

           2949 sayılı Kanunun 45. maddesinde düzenlendiği üzere; Anayasa 

Mahkemesi, görevine girmeyen konulara iliĢkin dilekçeleri reddeder. Bu 

kararlar Resmi Gazetede yayımlanmaz.211  

          Dava dilekçesinde mevcut bulunan noksanlıkların tamamlanması için 

verilecek süre 15 günden az olmaz. Bu süre içinde eksikliklerin 

tamamlanmaması durumunda “iptal davası açılmamıĢ” sayılır ve karar ilgiliye 

tebliğ olunur ve aynı zamanda bu karar Resmi Gazetede yayımlanır.212 

 

A. Ret Kararı 

            Anayasa Mahkemesi‟nin, anayasa aykırılık iddiasını esastan 

incelemesi sonucunda anayasaya aykırılığı ileri sürülen kural ya da yasayı 

anayasaya aykırı bulmaz ise iptal davası ya da itirazın reddine karar verir. 

Yani bu durum iptal veya itiraz davasına konu olan normun anayasaya aykırı 

olmadığını ifade eder.213 

            Anayasa Mahkemesi‟nin anayasaya uygunluk denetimi sonucunda 

vermiĢ olduğu ret kararları, davanın konusunu teĢkil eden normun anayasaya 

uygunluğu konusunda maddi anlamda kesin hüküm teĢkil etmemekle beraber 

1982 Anayasası‟nın 152. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi‟nin iĢin 

esasına girerek verdiği ret kararlarının Resmi Gazetede yayımlanmasından 

sonra on yıl geçmedikçe aynı yasa hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla 

                                                        
210  Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 295. 
211  Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 295. 
212  Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 295. 
213  Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 296; Teziç, Anayasa Hukuku 

(Genel Esaslar), s. 208; Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 533. 
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tekrar baĢvuruda bulunulamaz. Yani verilen ret kararları on yıl süreyle kesin 

hüküm niteliği taĢımaktadır. 1961 Anayasası‟nda mevcut olmayan bu 

düzenleme, 1961 Anayasası döneminde verilen ret kararlarına karĢın çok 

fazla zaman geçmeden aynı konuda verilen iptal kararlarına bir tepki 

niteliğindedir.214 

            On yıllık sürenin baĢlangıç noktası kararın Resmi Gazetede 

yayımlanma tarihidir. Anayasa Mahkemesi uygulamasında iĢin esasına 

girilerek verilen ret kararı henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıĢ olsa da 

Anayasa Mahkemesi için bağlayıcıdır.215 

            Özbudun‟a göre; “On yılık süre çok uzundur. Hukuk kuralı aynı kaldığı 

halde, toplumun ve onun değer yargılarının değiĢmesi, dolayısıyla belli bir 

anda anayasaya aykırı görülmeyen bir kuralın, daha sonra böyle görülmeye 

baĢlanması her zaman mümkündür”.216 

           Anayasa Mahkemesi kararlarının, istikrarın korunması yanında hukuk 

anlayıĢının donmasına da yol açmaması gerekir. Anayasa Mahkemesi‟nin ret 

kararından sonra aynı yasa hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla bir 

süre Anayasa Mahkemesi‟ne tekrar baĢvuru yapılamaması yerinde olmakla 

beraber, öngörülen sürenin uzun olması ya da yasa hakkındaki anayasaya 

uygunluk yargısının değiĢmezliği görüĢü, toplumun dinamizmine, geliĢimine 

ve değer yargılarındaki değiĢime uygun düĢmeyebilir. Bu nedenle on yıllık bir 

süre bir hayli uzundur. 

            Bir kanun hakkındaki iptal davası reddedildikten sonra, on yıllık süre 

sınırlaması olmadan, aynı kanun hakkında bu kez itiraz yolu iĢletilebilir.217 

Öte yandan Anayasa Mahkemesi‟ne göre on yıllık süre sınırlaması 1982 

Anayasası‟nın yürürlüğe giriĢinden sonra verilen red kararları bakımındandır. 

                                                        
214   Tunç, “1982 Anayasasının Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yoluna Getirdiği Yenilikler”, s. 109; 

Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 297; Teziç, Anayasa Hukuku 

(Genel Esaslar), s. 208-209; Sabuncu, Anayasaya Giriş, s. 210. 
215   Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 298. 
216   Ergun Özbudun, Anayasa Yargısı, Ankara, 1988, s.385 
217   Özbudun, Anayasa Yargısı, s. 385. 
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Bu nedenle 1961 Anayasası döneminde verilen red kararları bu süreyi 

iĢletmez.218 

 

B. Ġptal Kararı  

            Anayasa Mahkemesi, soyut yada somut norm denetimi sonucunda 

anayasa aykırılığı iddia edilen normun anayasaya aykırılığını belirlemiĢse 

iptal kararı verecektir. 

            Anayasa‟ya göre, iptal kararları gerekçesi yazılmadan 

açıklanamayacaktır. Bu düzenlemenin nedeni, geçmiĢte bazen iptal kararının 

alınması ile gerekçeli kararın yazılması arasında uzunca süreler geçebilmesi 

ve bunun da çeĢitli sakıncalar doğurabilmesi olarak gösterilmektedir. 219 

           1961 Anayasası‟na göre iptal edilen hükümlerin yürürlükten kalkması 

için mahkemenin karar alması yeterli olmakta, gerekçeli kararın Resmi 

Gazete‟de yayınlanması beklenmemekteydi.220 

           Anayasa Mahkemesi‟nin iptal kararı, yayımlandığı tarihte kanunu 

yürürlükten kaldırır,  fakat “gereken hallerde” Anayasa Mahkemesi iptal 

hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi erteleyebilir. Bu tarih, kararın Resmi 

Gazetede yayımlandığı günden baĢlayarak bir yılı geçemez” (m. 153). Ġptal 

edilmiĢ kanunun bir süre daha yürürlükte bırakılması, kamu düzeninde boĢluk 

yaratmama amacı için öngörülmüĢtür.221 

            Gerek soyut gerekse somut norm denetiminde ancak baĢvuru üzerine 

harekete geçen Anayasa Mahkemesi, davacının iptal istemi ile bağlı, ancak 

                                                        
218 AYMK, 26.4.1983 tarihli, E.1983/1 ve K.1983/5 sayılı karar, AYMKD., S: 20, s. 31-33; 

Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 298. 
219   Sabuncu, a.g.e., s. 210. 
220   Sabuncu, a.g.e., s. 210. 
221   Teziç, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), s. 210. 
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bu istemin gerekçesi ile bağlı değildir. Dolayısıyla mahkeme, istemle bağlı 

kalmak kaydıyla, baĢka bir gerekçeye dayanarak da iptal kararı verebilir.222 

 

C. Yürürlüğü Durdurma 

1. 21.10.1993’ten Önceki Durum 

           Bir tür ihtiyati tedbir niteliğinde olan yürürlüğün durdurulması, anayasa 

yargısında, anayasaya uygunluk denetimi yapılmakta olan bir kuralın henüz 

esas bakımından incelemesi yapılmadan ya da esas yönünden incelemesi 

yapılarak anaysaya aykırı bulunduktan sonra gerekçeli karar yazılıp iptal 

hükmü yürürlüğe girinceye kadar yürürlüğünün askıya alınması”nı ifade 

eder.223 

          Yürütmenin durdurulması müessesesi de, özellikle idari yargıda dava 

konusu iĢlemin uygulanmasının dava sonuna bırakılmasını, ertelenmesini 

sağlayan geçici bir tedbirdir.224 

           Federal Alman Anayasa Mahkemesi Kanununun 32. maddesine göre; 

“Federal Mahkeme, bir uyuĢmazlık sırasında, ağır sakıncaların doğmasını 

önlemek veya tehdit edici bir gücü engellemek için ya da baĢka bir önemli 

nedenle kamu yararı açısından acilen zorunlu olması durumunda, geçici 

tedbir kararıyla bir durumu geçici olarak düzenleyebilir” biçiminde açık hükmü 

ile, Anayasa Mahkemesi‟ne gerektiğinde yürürlüğün durdurulması kararı 

                                                        
222   Sabuncu, , a.g.e., s. 210. 
223  Seçkin Yavuzdugan, “Türk Anayasa Yargısında Yürürlüğün Durdurlması”, Türkiye’de ve 

Ulusalüstü Hukukta Bireylerin Geçici Yargısal Korunması, 1. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul, 

2004, s. 2; Sabuncu, a.g.e., s. 210; Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 119-120;  Kılınç, a.g.e., s. 131 
224   Hasan Tunç, “Türk Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması”, Selçuk Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C: 3, S: 1, Ocak-Haziran, 1990, s. 52. 
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verebilme yetkisi tanımıĢ, üstelik bu yetkiyi “tüm dava türleri açısından 

anayasa yargısının ayrılmaz bir parçası saymıĢtır”.225 

          Türkiye‟de ne 1961 ve 1982 Anayasaları‟nda, ne de Anayasa 

Mahkemesi‟nin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun‟da “ 

yürürlüğün durdurulması”  yetkisi ile ilgili olarak herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır.226 

          Anayasa Mahkemesi‟nin anayasaya uygunluğunu denetlemekte 

olduğu bir normun yürürlüğünü durdurup durduramayacağı sorunu, Türk 

doktrininde çok tartıĢılmıĢ, Anayasa Mahkemesi de uzun süre, kendisinin 

yürürlüğün durdurulması kararı vermeye yetkili olmadığını kabul etmiĢtir.227 

           Anayasa Mahkemesi, yürürlüğün durdurulması kararı verme yetkisine 

sahip olup olmadığı sorununu, ilk olarak 06.04.1972 tarihli kararında ele 

almıĢtır.228 “Deniz GezmiĢ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan‟ın Ölüm Cezalarının 

Yerine Getirilmesine Dair” 17.03.1972 tarih ve 1576 sayılı Kanunun iptali için 

açılan davada, kanunu yürürlüğünün durdurulması isteminde de 

bulunulmuĢtu. Mahkeme Ģu gerekçelerle bu istemin reddine karar vermiĢtir: 

           “Anayasa‟ya uygunluk denetimi yapılan bir kanunun yürürlüğünün 

durdurulması gibi ağır sonuçları olabilecek bir yetkinin Anayasa 

Mahkemesi‟ne ancak anayasa ile verilmesi gerekir. Soruna bir yargılama 

usulü konusu gibi bakılırsa o zaman da yetkinin mahkemenin kuruluĢunu ve 

yargılama usullerini düzenleyen 44 sayılı Kanunda yer alması sonucuna 

                                                        
225    Kılınç, a.g.e., s. 137. 
226   Yavuzdugan, a.g.m., s. 2; Bozkurt, Adli-İdari Yargı Hakimlik Sınavlarına Hazırlık, s. 81; 

Seda Ortay, “Türk Anayasa Mahkemesi’nin İşleyişi ve Yeniden Yaplandırma Çalışmaları, Yüksek 
Lisan Tezi Yayınlanmamış, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2006, 

s. 69. 
227   Tunç, “Türk Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması”, s. 51; Emin Ruhi, “Türk Anayasa 

Yargısında Yürürlüğün Durdurulması”, AÜEHFD., 2001, S: 1-4, C: V, s. 130. 
228  AYMK, 6.04.1972 tarihli, E.1972/13 ve  K.1972/18 sayılı karar, AYMKD., S:10, s. 273-317; 

Dağ, “Anayasa Yargısı ve Çalışma Esasları”, s. 162; Ruhi, a.g.m., s. 130. 
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varılacaktır. Anayasa Mahkemesi‟ne ne Anayasa ile ne de 44 sayılı Kanunla 

böyle bir yetkinin tanınmamıĢ olduğu ortadadır.”229 

          “Öte yandan itiraz yolunda Anayasa Mahkemesi‟nin kararı gelinceye 

kadar görülmekte olan davanın geri bırakılması, bir çeĢit yürütmeyi durdurma 

sayılabilir. Ġptal davalarında böyle bir yolun benimsenmemiĢ olması, anayasa 

koyucunun Anayasa Mahkemesi için bir dava konusu olan kanunun 

yürürlüğünü durdurma yetkisini öngörmeyi düĢünmediğini ortaya koyar. 

Anayasa Mahkemesi‟nin, uygunluk denetimini yaptığı kanunun nasıl bir 

özelliği olursa olsun, yorum ve kıyaslamaya giderek kendisini yasaca 

verilmemiĢ böyle bir yetki ile donatmasına olanak yoktur.”230 

           Anayasa Mahkemesi, yürürlüğün durdurulmasının reddine iliĢkin ikinci 

kararını, Millet Meclisi içtüzüğünün değiĢtirilmesine iliĢkin 4.4.1977 tarih ve 

643 sayılı Meclis kararının iptaline iliĢkin olarak vermiĢtir. Anayasa 

Mahkemesi bu kararında da, ilk kararındaki gerekçeleri tekrarlayarak yetkisiz 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu karar da oyçokluğu ile alınmıĢtır.231 

            Anayasa Mahkemesi konuya iliĢkin üçüncü red kararını ise, 1982 

Anayasası döneminde yabancılara mülk satıĢı konulu yasaya iliĢkin olarak 

vermiĢtir. Anayasa Mahkemesi bu kararında da söz konusu yetkinin 

anayasada açıkça tanınmadığını, ayrıca bu yetkinin “yargı denetimi kavramı” 

kapsamında da değerlendirilemeyeceği, çünkü bu yetki kullanımının çok ağır 

ve önemli sonuçlar doğuracak nitelikte olduğunu belirtmektedir.232 

Mahkemeye göre, söz konusu yetkinin bir yargılama usulü sorunu olarak 

değerlendirilmesi durumunda da usul kuralları kamu düzeninden olduğu 

içindir ki içtihat yoluyla usul kuralı oluĢturulamayacağından, 2949 sayılı 

“Anayasa Mahkemesi‟nin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında 

                                                        
229   Yavuzdugan, a.g.m., s. 4; Kılınç, a.g.e., s. 118; Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 420; Ruhi, 

a.g.m., s. 130. 
230   Yavuzdugan, a.g.m., s. 4; Kılınç, a.g.e., s. 118; Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 420; Ruhi, 

a.g.m., s. 131. 
231   Ruhi, a.g.m., s. 131. 
232   AYMK, 1.08.1985 tarihli, E.1985/659 ve K.1985/4 sayılı karar, AYMKD., S: 1, s.  263. 
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Kanun”da da böyle bir yetkinin tanınmamıĢ olması nedeniyle bu yetkiye 

baĢvurulamayacaktır.233 

 

2. 21.10.1993’ten Sonraki Durum 

           Anayasa Mahkemesi, 1993 yılındaki içtihat değiĢikliğine kadar, genel 

olarak aynı görüĢü benimsemiĢ ve yürürlüğü durdurma yetkisinin, ihtiyati 

tedbir niteliğinde istisnai bir usul hükmü olduğunu ve bu nedenle, bu yetkinin 

kendisine anayasa veya yasayla verilmesi gerektiğini, baĢka bir ifadeyle, bu 

yetkinin pozitif bir dayanağının olması gerektiğini belirtmiĢ ve pozitif bir 

dayanak olmadığından bahisle, kendisini yürürlüğün durdurulması kararı 

vermeye yetkili görmemiĢtir.234 

            Anayasa Mahkemesi 1993 yılında, 20.08.1993 gün ve 509 sayılı 

“Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketi Kurulması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname‟nin iptal istemiyle açılan davada bu içtihadını 

değiĢtirmiĢ ve yürürlüğün durdurulması kararı vermiĢitr. Bu kararında 

Anayasa Mahkemesi, davaya konu olan kanun hükmünde kararnamenin  

“iptaline yönelik istem karara bağlanıp karar yürürlüğe girinceye kadar 

uygulamadan doğacak giderilmesi güç ve olanaksız durumları önlemek için  

kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğünün durdurulmasına ... oyçokluğu” 

ile karar vermiĢtir.235 Pozitif hukukta, Anayasa Mahkemesi‟ne, anayasaya 

uygunluğunu denetlediği normların yürürlüğünü durdurma yetkisi veren 

herhangi bir değiĢiklik olmadığı halde, mahkeme yürürlüğün durdurulması 

kurumunun niteliği ve iĢlevlerine iliĢkin yeni bir yaklaĢımı esas almıĢ 

olmasıdır. Bu yeni yaklaĢımda yürürlüğü durdurma kurumu, artık “istisnai bir 

usul hükmü” ya da “yargı yoluna baĢvurma konusundaki hakla dolaylı iliĢki 

içinde bulunan tali bir hak” olarak değil, aksine “yargı yetkisinin özünde var 

                                                        
233   Ruhi, a.g.m., s.132 
234   Dağ, “Anayasa Yargısı ve Çalışma Esasları”, s. 163. 
235   AYMK, 21.10.1993 tarihli, E.1993/33 ve  K.1993/40 sayılı karar, AYMKD., S: 29, s. 562-563. 
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olan”, “yargısal denetim etkinliğini sağlayan” ve yargı yetkisinin eksiksiz 

kullanılmasında yer alan bir araç olarak değerlendirilmekte ve yürürlüğü 

durdurma yetkisinin tanınmaması halinde bireylerin ve kamu düzeninin 

anayasa korumasından yoksun bırakılmıĢ olacağı belirtilerek mahkemenin, 

bu yetkiyi kullanabilmesi için, pozitif hukukta buna izin veren açık bir 

düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığı kabul edilmektedir.236 

            Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi‟nin yürürlüğü durdurma yetkisine 

anayasal yargı denetiminin etkisi açısından ihtiyaç duymuĢtur. Öğretide 

Anayasa Mahkemesi‟nin yürürlüğü durdurma kararı verirken dayandığı 

gerekçeler tartıĢılmakta, ancak Yüksek Mahkeme‟nin bu yetkiyi kullanması 

haklı görülmektedir. Yürürlüğü durdurma kararı yargısal denetim iĢlevinin 

yerine getirilmesi için gerekli araçlardan biridir. Bu yetkinin kabul edilmesi 

anayasanın üstünlüğü ilkesini korumak, anayasaya güveni korumak 

bakımından da zorunlu bir unsurdur.237 

            Bu noktada genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, Anayasa 

Mahkemesi‟nin görevlerinin, demokratik hukuk devleti ilkelerine ve anayasa 

ile toplumun beklentilerine uygun olarak yerine getirildiğini söyleyebiliriz. 

Ancak Gören‟e göre tüm üyelerinin CumhurbaĢkanınca seçilmesi, asıl-yedek 

üye ayrımı, denetim dıĢı iĢlerin çokluğu ve 1961 Anayasası‟nda olduğu gibi 

baĢka kurumlara da iptal davası açma ehliyeti verilmesi gibi konularda 

yeniden düzenleme yapılması düĢünülebilir.238 Keza, iptal davası açma 

yetkisinin meclisteki diğer parti gruplarına da tanınması, daha demokratik bir 

uygulama olur. Bireysel baĢvuru sistemi, üzerinde çalıĢılması gereken baĢka 

bir konudur. Ayrıca Anayasa Mahkemesi‟nin halen kullandığı yürürlüğün 

durdurulması yetkisi de anayasal bir zemine oturtulmalıdır.239 Anayasa 

Mahkemesi, yaptığı bu denetimler sonucunda ya davayı kabul edip mevcut 

yasal düzenlemeyi iptal etmekte ya da davayı reddedip yasal düzenlemenin 

                                                        
236   AYMK, 21.10.1993 tarihli, E.1993/33 ve K.1993/40 sayılı karar, AYMKD., S: 29, s. 580. 
237   Doğan, a.g.e., s. 246. 
238   Zafer Gören, “Anayasa Mahkemesine Kişisel Başvuru”, Anayasa Yargısı 11, Anayasa 

Mahkemesi Yayınları, Ankara, 1994, s. 114. 
239   Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 528. 
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yürürlüğe girmesini sağlamaktadır. Böylelikle her yürürlüğe giren ya da iptal 

edilen kanunla, kamu yönetimine ve toplum düzenine yön vermekte, 

toplumun ve devletin gidiĢatını baĢtan aĢağı değiĢtirebilmektedir. Anayasa 

Mahkemesi‟nin kanunlar üzerindeki tercihleri, devletin toplum üzerindeki 

eylemlerinin nasıl olacağını belirlemektedir. 

 

VII. KARARLARININ KESĠNLĠĞĠ VE BAĞLAYICILIĞI 

          1982 Anayasası‟nın 153. maddesinde düzenlendiği üzere; “Anayasa 

Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, 

yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kiĢileri 

bağlar.”  

          Anayasa Mahkemesi‟nin kararı, kamu iktidarlarını, bütün idari ve 

yargısal makamları bağlar. Bu hukuki güç, yalnızca kararın hüküm fıkrasıyla 

sınırlı kalmayıp, gerekçelerine uzanır.240 Bu kararı ile iptal edilen norm 

ortadan kalkar. Dolayısıyla, bundan sonra böyle bir normun uygulanmasına 

devam edilmesi, ceza hukuku bakımından bir suç, özel hukuk bakımından da 

haksız fiil meydana getirebilir.241 

          1982 Anayasası‟nın 153. maddesinin ilk fıkrasına göre “Anayasa 

Mahkemesi‟nin kararları kesindir. Ġptal kararları gerekçesi yazılmadan 

açıklanamaz”.  1961 Anayasası‟nın değiĢiklikten önceki metninde, Anayasa 

Mahkemesi kararlarının gerekçesi yazılmadan açıklanmasını yasaklayan bir 

kural yer almamakta, kararın alındığı tarihte Anayasa Mahkemesi‟ni resmen 

açıklama yapma yükümlülüğü altına sokan hüküm yer almaktaydı.242 Ancak, 

22.9.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanunla Anayasa‟nın 152. maddesinde 

                                                        
240    Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 113. 
241  Özbundun, Türk Anayasa Hukuku, s. 397; Mehmet Merdan Hekimoğlu, Alman Hukuku 

Işığında Türk Anayasa Yargısnın Hukuki Boyutları, Detay Yayınları, Ankara, 2004, s. 269; Tanör, 

Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 532.  
242   A.H. Beyacıoğlu, “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı ve Yürürlüğe Girişi”, Bahri 

Savcıya Armağan, Ankara, 1988, s. 199. 
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yapılan değiĢiklikle “… iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz” 

hükmü ilave edilmiĢtir. 

          Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliği, bu kararlara karĢı kanun 

yollarına baĢvurulamaması demektir. Ayrıca, kararların kesinliği, “kesin 

hüküm” anlamını da taĢır. Yani o karara konu olan uyuĢmazlık aynı taraflarca 

aynı sebebe dayanarak yeni bir dava konusu yapılamaz.243 

         Muhakeme hukukunda, “kesin hüküm “kaziye-i muhakeme, muhkem 

kaziye” de denilen bir kararın kesin olmasının Ģekli ve maddi olmak üzere iki 

ayrı anlamı vardır: 

1. ġekli anlamda kesinlik; o karara karĢı baĢka herhangi bir baĢvuru 

imkanının olmamasını ifade etmektedir.244 Gerçekten de Anayasa 

Mahkemesi kararları verildikleri anda kesinleĢen ve kendisine karĢı 

herhangi bir baĢvuru imkanının bulunmadığı kararlardır.245 Anayasa 

Mahkemesi kararlarının bu özelliği, Anayasa Mahkemeleri‟ne bugünkü 

güçlü konumlarını sağlamaktadır. Anayasa Mahkemesi kararlarını 

bozacak bir organın bulunmaması karĢısında, bu kararları aĢmanın tek 

yolu, iptal edilen hükmü anayasa hükmü olarak kanunlaĢtırmaktır. 

2.  Maddi anlamda kesinlik ise; kararın bağlayıcı olmasını ifade etmektedir. 

Bu anlamda kesin karar, mahkemenin kendisini ve baĢka mahkemeleri 

bağlar. Kesin hüküm sadece mahkemeleri değil, aynı zamanda, yasama 

ve yürütme organları ile gerçek ve tüzel kiĢileri de bağlamaktadır. Ancak 

Anayasa Mahkemesi kararlarının “kesin hüküm” olmasını diğer yargı 

organları kararlarının “kesin hüküm” olmasından ayıran önemli bir özellik 

bulunmaktadır. Diğer yargı organları tarafından verilen ve kesin hüküm 

haline gelmiĢ kararlar bağlayıcılık kazanmıĢtır ve ilgili konuda artık yargı 

organlarına baĢvurma imkanı ortadan kalkmıĢtır. Aynı durum Anayasa 

Mahkemesi‟nin iptal kararları için de söz konusudur. Ancak Anayasa 

                                                        
243   Tunç, “Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu”, s. 69; Armağan, Anayasa Mahkememizde Kazai 

Murakabe Sistemi, s. 147. 
244   Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 324. 

      245   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 381.  
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Mahkemesi‟nin ret kararları bakımından aynı Ģey söylenemeyecektir. Zira 

ret kararından sonra, aynı kanun hakkında tekrar Anayasa 

Mahkemesi‟ne baĢvurulması ve mahkemenin ilgili kanunu iptal etmesi 

mümkündür. Bu sebeple, Anayasa Mahkemesi‟nin ret kararlarının kesin 

hüküm otoritesine sahip olmadığı söylenebilecektir.246 

 

A. Kararların Gerekçeli Olarak Resmi Gazetede Yayımlanma 

Yükümlülüğü 

           Anayasal düzeni ihlal eden hukuk normları, her ne olursa olsun 

aslında kendiliğinden ve geriye etkili olarak, baĢtan itibaren hükümsüzdür.247 

Ancak pratikte ortaya çıkan gereklilikler nedeniyle, hukuka ve anayasaya 

aykırı kanun hükümleri ile ilgili iptal kararlarının yürürlüğe girmesinde, bu 

kararları normun konulduğu zamana kadar yürütme anlayıĢı genel olarak 

benimsenmemektedir. Anayasa Mahkemesi‟nin kararlarının yürürlüğü ile ilgili 

üç ihtimal söz konusudur:248 

1. Kararın verildiği andan itibaren yürürlüğe girmesi. 

2. Kararın Resmi Gazete‟de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 

girmesi. 

3. Kararın Resmi Gazete‟de yayımlandığı tarihten daha sonraki bir tarihte 

yürürlüğe girmesi. 

          1961 Anayasası‟nın ilk Ģeklinde iptal kararları verildiği anda yürürlüğe 

girerken, 1971‟deki değiĢikliğinden sonra ve 1982 Anayasası‟na göre Resmi 

Gazete‟de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girmektedir. Anayasa 

Mahkemesi karar verdiği halde gerekçe yazımının uzun sürebilmesi 

                                                        

      246  Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, s. 358. 
247 Michael Sachs, “Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti”, Uluslararası Anayasa Hukuku 

Kurultayı’nda Sunulan Bildiri, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2001, s. 626. 
248   Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 118. 
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nedeniyle, Resmi Gazete‟de yayımın gecikmesi, buna ek olarak yürürlük 

tarihinin bir yıl sonrası olarak kararlaĢtırılabilmesi, üstelik yasama organının 

bu süre içerisinde bile düzenleme yapmama ihtimali söz konusu olduğunda 

iptal edilmiĢ olan bir kanunun hukuk alanında iki üç yıl gibi uzun bir süreyle 

tutulması anayasa yargısının amaç ve iĢleviyle bağdaĢmamaktadır.249 

          Ġptal kararının yürürlüğe giriĢinin ertelenmesi, yani Resmi Gazete‟de 

yayımlandığı günden daha sonraki bir gün olarak belirlenmesi, hukuk 

boĢluğunun doğması ve böylelikle kamu düzenini tehlikeye düĢmesinin 

önlenmesi bakımından gerekli olabilmektedir.250 

 

B. Ġptal Kararlarının Geriye Yürümemesi 

           Anayasa Mahkemesi‟nin iptal kararları en erken Resmi Gazete‟de 

yayımladıkları tarihte yürürlüğe girerler ve Anayasa‟nın 153. maddesinin 

beĢinci fıkrasına göre, “iptal kararları geriye yürümez”. Yani Anayasa 

Mahkemesi kararları “geçmiĢe yönelik” değil, “geleceğe yönelik” etkiye 

sahiptirler. Türk Anayasası da, iptal kararlarının geriye yürümemesi ilkesini 

benimsemiĢtir.251 

          Ġptal kararlarının geriye yürümemesi çeĢitli gerekçelerle ortaya 

konmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun nedenlerinden biri kazanılmıĢ hakların 

korunması, saklı tutulmasıdır. Bir baĢka deyiĢle yasa hükmüne dayanarak 

daha önce yapılan iĢlemler ve elde edilenler “kazanılmıĢ hak” oluĢturur ve 

geriye yürümemekle bu hakların korunması amaçlanmıĢtır. Aynı zamanda 

                                                        
249   Kaboğlu,  Anayasa Yargısı, s. 119. 
250   Kaboğlu, Anayasa Yargısı, s. 118. 
251   Yılmaz Aliefendioğlu, “Anayasa Mahkemesi’nce Verilen İptal Kararlarının Zaman İçindeki 

Etkisi”, Amme İdaresi Dergisi, C: 23, S: 3, Eylül 1990, s. 3. 
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geriye yürümeme, yürürlükteki hukuka duyulan güveni sarsmama 

düĢüncesinin bir sonucudur.252 

           Nitekim anayasa yargısının  kabul edildiği hemen bütün ülkelerde, 

anayasaya aykırılık kararının geriye yürümemesi ilkesi, bazı istisnalarla kabul 

edillmiĢtir. Geriye yürümeme ilkesinin istisnaları farklı durumlar incelenerek 

ortaya konulabilir: 

 

1. Ceza Hukukunda 

             Anayasa Mahkemesi‟nin bir ceza hükmü hakkında verdiği iptal 

kararının, bu hükme dayanılarak verilmiĢ olan mahkumiyet kararlarına da etki 

etmesi gerekir. Nasıl Anayasa‟daki “suç ve cezada kanunilik ilkesi” uyarınca, 

Türk Ceza Kanununun 2. maddesine göre, ceza mahkumiyetine esas teĢkil 

eden kanun hükmünün, yasama organınca yürürlükten kaldırılması halinde, 

hükmolunmuĢ cezaların yerine getirilmesi ile kanuni sonuçları kendiliğinden 

kalkarsa; Anayasa Mahkemesi‟nce iptal edilen kanuna dayanarak 

hükmolunan cezalar ve kanuni sonuçların da kendiliğinden ortadan kalkması 

gerekir.253 Aynı Ģekilde, uygulanmakla hükmünü yerine getiren kanunların 

iptal edilmesinin bir anlam taĢıyabilmesi için, bu tür kanunlara iliĢkin iptal 

kararlarının da geriye yürümesi zorunludur. Bu durum ceza hukukuna geçerli 

olan suç ve cezaların yasallığı ilkesinin doğal sonucudur. Bu ilke anayasa 

yargısındaki geriye yürümezlik ilkesine feda edilemeyecek kader önemlidir. 

 

2. Görülmekte Olan Davalarda 

              Geriye yürümezlik genel kural olmakla birlikte, bu kural her zaman 

çok katı bir biçimde uygulanmamaktadır. Ġtiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi 

denetiminde, itiraz yoluna baĢvuran mahkeme bakmakta olduğu davayı 

                                                        

      252   Doğan, a.g.e., s. 237-238. 

   253   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 358.  
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ertelemekte, Anayasa Mahkemesi beĢ ay içinde karar verirse verilen bu karar 

doğrultusunda uyuĢmazlık çözülmektedir. BeĢ ay içinde Anayasa 

Mahkemesi‟nin karar vermemesi durumunda mahkeme mevcut kanun 

hükümlerine göre davayı çözecek, ancak dava konusunda esas hakkındaki 

karar kesinleĢinceye kadar Anayasa Mahkemesi‟nin kararı gelirse, dava 

mahkemesi bu karara uyacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda, itiraz yoluyla 

Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvurulması halinde, Anayasa Mahkemesi‟nin iptal 

kararının bu denetime yol açan dava bakımından dikkate alınması ve dava 

konusu yapılmıĢ iĢlemin hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesi 

gerekmektedir.254 

 

C. Yürürlüğü Durdurma Kararlarının Bağlayıcılığı 

             1993 yılında Anayasa Mahkemesi‟nin ilk olarak yürürlüğün 

durdurulmasına karar verdiği davada “uygulamanın durdurulması” terimi 

önerilmiĢ; ancak  bu öneri Anayasa Mahkemesi‟nce kabul görmeyerek 

“yürürlüğün durdurulması” kavramı uygun görülmüĢtür. 

           1982 Anayasası‟nda Anayasa Mahkemesi‟nin davayla sınırlı karar 

vermesi anayasa hükmüyle ortadan kaldırılmıĢtır. Böyle olunca yürürlüğü 

durdurma kararı herkesi bağlar. Söz konusu yasama iĢleminin tamamen veya 

kısmen uygulanması yönündeki kararı herkese karĢı sonuç doğurur.255 

            Yürürlüğün durdurulması kararı dava sonuna kadar aynen iptal 

kararının sonuçlarını doğuran etkin bir karardır.256 Yürürlüğün 

durdurulmasına davanın her aĢamasında talep üzerine karar verilebilir. Aynı 

Ģekilde yürürlüğün durdurulması kararı kesin hüküm olmadığından her 

zaman kaldırılabilir. Anayasa Mahkemesi koĢulların değiĢtiğine kanaat 

                                                        
254  Günday, a.g.e., s. 84. 
255   Doğan, a.g.e., s. 296. 
256 Zehra Odyakmaz, “Yürürlüğü Durdurma”, Anayasa Yargısı 12, Anayasa Mahkemesi’nin 

Yayınları, Ankara, 1995, s. 149. 
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getirirse esas kararın yayınlanmasını beklemeden yürürlüğü durdurma 

kararını tamamen veya kısmen kaldırabilir, bunun için talebe gerek yoktur. 

Yürürlüğün durdurulması kararı, dava konusu edilen iĢlemin yürürlünün, bu 

iĢlem hakkındaki iptal kararının yürürlüğe girmesine kadar askıya 

alınmasıdır.257  

           Anayasa‟nın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları 

ancak Resmi Gazetede yayımlandığı takdirde bağlayıcı olmaktadır. Bu 

bakımdan yürürlüğün durdurulması kararı geriye yürümez. Ancak 

yayınlandıktan sonrası için bağlayıcıdır. Bu nedenle yürürlüğü durdurma 

kararı yayınlanmadan önce tamamlanmıĢ, bireylerce gerçekleĢtirilmiĢ 

iĢlemler kazanılmıĢ hak korumasından yararlanırlar. Fakat yürürlük 

durdurulduktan sonra artık kazanılmıĢ haktan söz etmek olanaksızdır.258 

          Yürürlüğü durdurma kararı tıpkı iptal kararı gibi etki uyandırsa da ikisi 

arasındaki farklar Ģunlardır:259 

1. Ġptal kararları ile yürürlüğün durdurulması kararları arasında nitelik farkı 

vardır. Ġptal kararları uyuĢmazlığı çözen, kesin hüküm olabilen, iĢlemi 

ortadan kaldıran kararlar iken yürürlüğün durdurulması kararları iĢlemin 

uygulanmasını geçiçi olarak erteleyen kararlardır. 

2. Ġptal kararı gösterici ve açıklayıcı bir yargı kararıdır. Oysa yürürlüğün 

durdurulması kararları yapıcı ve yaratıcı bir yargı iĢlemidir. 

3. Yürürlüğün durdurulması kararları, iptal kararlarının telafisi imkansız 

sonuçlar doğurmasını engelleyen kararlardır. Ġptal kararı verildiğinde artık 

çok geç olabilecek durumlarda, yürürlüğün durdurulması kararı bunu 

önleyen, iptal kararına geçerlilik sağlayan, onu tamamlayan bir karardır. 

4. Ġptal kararları, idareye yönelik bir emir ve direktifi açıkca içermez. Karar, 

sadece iĢlemin “iptal olduğunu” belirtmekle yetinir (bununla birlikte her 

                                                        
257   Yavuzdugan, a.g.m., s. 17. 
258   Doğan, a.g.e., s. 296; Yavuzdugan, a.g.m., s. 17. 
259 Nersin Söylemez, “yürütmenin Durdurulması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, s. 10-11.  
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iptal kararı bir emir ve direktifi zımnen içerir). Oysa, yürürlüğün 

durdurulması kararlarında emir ve direktif açıkca yer almaktadır. 

5. Ġptal kararları, bazı istisnalar dıĢında fiili sonuçlarını kendiliğinden, direkt, 

otomatik ve ani olarak meydana getirmez. Oysa, yürürlüğün 

durdurulması kararları hukuki sonuçları gibi fiili sonuçlarını da 

kendiğinden, direkt, otomatik ve ani olarak meydana getirir. 

6. Ġptal kararları, ancak idare tarafından birtakım idari iĢlemler ve eylemler 

yapılarak yerine getirilir. Oysa, yürürlüğün durdurulması kararları, 

idarenin harekete geçmesine gerek olmadan ve idari iĢlem ve eylemlerin 

yapılmasını beklemeden kendiliğinden yerine gelir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ANAYASA MAHKEMESĠNĠN SOMUT NORM DENETĠMĠ YETKĠSĠ VE 

NORM DENETĠMĠ DIġINDAKĠ DĠĞER GÖREV VE YETKĠLERĠ 

I. ĠTĠRAZ (SOMUT NORM) DENETĠMĠ YETKĠSĠ 

A. Ġtiraz Yolu Kavramı 

            Anayasa‟ya aykırılığın yargısal denetimini sağlama yollarından biri de, 

ilk derece mahkemelerinin, Anaysa Mahkemesi‟ne gönderdiği anayasaya 

aykırılık itirazlarıdır. Bir mahkemede görülmekte olan bir dava sırasında, 

taraflardan birinin kendisine uygulanacak olan kanun veya kanun hükmünde 

kararname hükmünün anayasaya aykırılığını ileri sürmesi halinde iĢlemeye 

baĢlayan bu denetim yoluna itiraz yolu denmektedir.260  

         Bu denetimde, görülmekte olan bir dava dolayısıyla uygulanacak 

kanunun anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmesi halinde, mahkeme kanunun 

gerçekten anayasaya aykırı olup olmadığını araĢtırır. Veya bir itirazda 

bulunulmamıĢ olsa bile mahkeme bu iĢi kendiliğinden yapar. Görülüyor ki, bu 

denetimde doğrudan doğruya değil, fakat dolayısıyla bir denetleme söz 

konusundur.261 

         1961 Anayasası‟nın 151. maddesinde itiraz yolunu Ģöyle açıklamıĢtır: 

“Bir davaya bakmakta olan mahkemenin, uygulanacak bir kanunun 

hükümlerini anayasaya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü 

                                                        
260   Hasan Tunç, “1982 Anayasasının Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yoluna Getirdiği Yenilikler”, 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 1, S: 1, Ocak-Haziran, 1988, s. 107; Tunç, Bilir, 

Yavuz, Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, s. 52-53; Tunç, Bilir, Yavuz, Türk Anayasa 

Hukuku, s. 249-250. 
261   Hazır, a.g.e., s. 59. 
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aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması, Anayasa Mahkemesi‟nin 

bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır”. 

            Anayasa Mahkemesi‟nin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 

22 Nisan 1962 tarihli ve 44 numaralı Kanunun 27. maddesi de “Bir davaya 

bakmakta olan mahkemenin, o dava nedeniyle uygulanacak kanun 

hükümlerini anayasaya aykırı görürse bu yoldaki gerekçeli kararını veya 

taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına 

varırsa taraflardan bu konudaki iddia ve savunmalarını, kendisini bu kanıya 

götüren görüĢünü açıklayan kararını ve dosya içeriğini, onamlı örnekleriyle 

birlikte Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı‟na göndermek zorundadır”. 

         1982 Anayasası‟nın 152. Maddesinde somut norm denetim yolunu 

Ģöyle açıklanmaktadır: “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak 

bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini anayasaya aykırı 

görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu 

kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi‟nin bu konuda vereceği karara kadar 

davayı geri bırakır”. 

        1961 Anayasası‟nın somut norm denetimini düzenleyen 151. maddesi 

ile 1982 Anayasası‟nın aynı konuyu düzenleyen 152. maddesi, hemen 

hemen aynıdır. Ġki hüküm arasındaki tek fark, 1982 Anayasası‟nın kanun 

hükmünde kararnamelerin de somut norm denetimine konu olmuĢtur. 
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B. Ġtiraz Yoluna BaĢvurunun ġartları 

 

1. Bir Davaya Bakmakta Olan Mahkeme 

a. Mahkeme 

           1982 Anayasası‟nın 152. maddesinde Anayasa Mahkemesi‟ne itiraz 

yoluyla baĢvurabilecek merciin “mahkeme” olması aranmaktadır. 152. 

maddenin kullandığı ifade aynen Ģu Ģekildedir: “Bir davaya bakmakta olan 

mahkeme”. Bu maddede geçen “mahkeme” teriminin ne anlama geldiği 

konusunda gerek 1961 Anayasası‟nın aynı maddeye karĢılık gelen 151. 

maddesinin, gerekse 1982 Anayasası‟nın 152.  maddesinin gerekçelerinde 

bir bilgiye rastlamak mümkün olmamıĢtır.262 Dolayısıyla, bu kavramın 

içerisine hangi yargı mercilerin dahil olduğu veya olması gerektiği büyük 

ölçüde Anayasa Mahkemesi‟nin içtihatları ile ĢekillenmiĢtir. 

          Anayasa Mahkemesi bir kararında itiraza yetkili mahkemenin tanımını 

Ģöyle yapmaktadır: “… Ġtiraza yetkili olan mahkeme, adli, askeri veya idari 

davalara bakan ve bu davalarda nihai hüküm vermek suretiyle 

anlaĢmazlıkları çözümleyen her derecede mahkeme” olarak tanımlamıĢtır.263 

           Anayasa Mahkemesi, baĢka bir kararında mahkemeyi, “Bir davaya 

bakmakta olan, hakim niteliğinde kiĢilerden kurulu, yargı yetkisine sahip, 

taraflar arasındaki uyuĢmazlığın esasını çözümleyen merci” olarak 

tanımlamıĢtır.”264 

            Anayasa Mahkemesi 1976 yılında verdiği bir kararında ise, 

“Mahkemenin herhalde o davaya bakmaya, yani uyuĢmazlığı çözmeye veya 

                                                        
262   Kemal Başlar, “Anayasa Yargısında “Davaya Bakmakta Olan Mahkeme” Kavramı”, Anayasa 

Yargısı İncelemeleri 1, Anayasa Mahkemesi Yayınları,Ankara, 2006, s. 223. 
263   AYMK, 12.01.1965 tarihli, E.1964/51 ve K.1965/3 sayılı karar, AYMKD., S: 3, s. 19-20. 
264   AYMK, 30.05.1967 tarihli, E.1967/15 ve K.1967/15 sayılı karar, AYMKD., S: 3, s. 119. 
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suç sayılan eylemi iĢleyeni yasa kuralları çerçevesinde yargılamaya görevli 

mahkeme olması gerektiğini” belirtmiĢtir. Yani davaya bakmakta olan 

mahkemenin aynı zamanda o davaya bakmaya da görevli olması gerektiğini 

vurgulamıĢtır.265 

          Anayasa Mahkemesi çeĢitli tarihlerde verdiği çeĢitli kararlarında sorgu 

hakimlerini266, vergi itiraz ve temyiz komisyonlarını267, hakemleri268, il ve ilçe 

idare kurullarını ve tutuklama kararını onamaya yetkili asliye ceza hakimlerini 

itiraz yoluna baĢvurabilecek anlamda mahkeme olarak kabul etmemiĢtir.269 

Yani görevin hakim niteliğinde kiĢi tarafından yapılması, bu yerin Anayasa 

Mahkemesi‟ne göre mahkeme sayılması için yeterli değildir. Öte yandan 

Anayasa Mahkemesi 1967 yılına verdiği bir kararında icra tetkik mercilerini 

icra hakimlerinin kendilerine sunulan Ģikayet ve itirazları, belli usullere uyarak 

yargılamakta ve objektif hukuk kurallarını bu Ģikayet ve itirazlara uygulamak 

suretiyle hükme bağlamaktadır gerekçesiyle mahkeme olarak kabul 

edilmeleri gerekir.270 

SayıĢtay‟ın  durumuna  gelince,  bir mahkeme olup olmadığı 1961  

Anayasası  döneminde  tartıĢma  konusu  olmuĢtur. Bu döneme ait Anayasa 

Mahkemesi çeliĢik kararları bulunmasına rağmen, 1982 Anayasası‟nın 160. 

maddesi ile getirilen yeni düzenlemenin bu tartıĢmalara son vermiĢ olması  

gerekir. 1982 Anayasası‟ndaki yargı bölümünde SayıĢtay‟ın kesin 

hükümlerine karĢı idari yargı yoluna gidilemeyeceğinin belirtilmesi karĢısında, 

sorumluların hesap iĢlemlerini kesin hükme bağlama faaliyeti sırasında, 

SayıĢtay‟ın Anayasa‟nın 152. maddesi anlamında mahkeme olduğu kabul 

edilmiĢtir.271 

                                                        
265   AYMK, 1976 tarihli, E. 1976/9 ve K. 1976/10 sayılı karar, AYMKD.,S: 14 s. 52. 
266   AYMK, 2.1.1965 tarihli, E.1964/51 ve K.1965/3 sayılı karar, AYMKD., S: 3, s. 17. 
267   AYMK, 27.6.1966 tarihli, E.1966/16 ve K.1966/28 sayılı karar, AYMKD., S: 3, s. 142. 
268   AYMK, 28.2.1963 tarihli, E.1963/46 ve K.1963/43 sayılı karar, AYMKD., S: 3, s. 93. 
269  Başlar, a.g.m., s. 232; Aliefendioğlu,“Türk Anayasa Yargısında İptal Davası ve İtirazYolu”, s. 

118. 
270    AYMK, 30.5.1967 tarihli, E.1967/15 ve K.1967/15 sayılı karar, AYMKD., S: 5, s. 19. 
271  Aliefendioğlu, “Türk Anayasa Yargısında İptal Davası ve İtirazYolu”, s. 119; Tunç, Türk 

Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 28; Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 401. 
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           1961 Anayasası‟nın 151. ve 1982 Anayasası‟nın 152. maddelerindeki 

“mahkeme” deyimine her tür mahkeme girmektedir.272 Yargıtay, temyiz 

incelemesi sırasında; Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan ve parti kapatma 

davalarında, “bir davaya bakmakta olan mahkeme” durumundadır.273 

Yargıtay, temyiz incelemesi yaparken, bakmakta olduğu davaya uygulanacak 

kanun hükmünün anayasaya aykırılığı sorunu gündeme gelirse, sorunu 

bekletici sorun sayar ve bir karar verilmesi için Anayasa Mahkemesi ‟ne iletir. 

Aynı Ģekilde Anayasa Mahkemesi de Yüce Divan sıfatıyla bakmakta olduğu 

bir davaya ya da bir siyasi partinin kapatılmasına iliĢkin bir davaya 

uygulanacak kanun hükmün anayasa aykırılığı sorunu gündeme gelirse, 

bunu bekletici sorun sayar ve daha sonar, anayasaya uyguluk denetimi 

yapan mahkeme sıfatıyla sorunu çözüme bağlar.274 

Anayasa  Mahkemesi, kanunların,   kanun  hükmünde   kararname-

lerin  veya  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi   içtüzüğünün  anayasaya  

uygunluğunu  denetlerken  yahut  dokunulmazlığın  kaldırılması  ve  TBMM  

üyeliğinin  düĢmesine  iliĢkin  bulunan  kararların  denetlenmesi  görevini  

yaparken,   kendisini  “davaya bakmakta  olan  mahkeme”  sayamaz… Bu  

görevlerini  yerine getirmesi   sırasında  uygulanacak  bir  yasa  veya  

yasama  meclisi  içtüzüğü  kuralını  anayasaya  aykırı  görürse,   Anayasa 

Mahkemesi‟nin  baĢvuracağı   tek  yol  kuralı   ihmal   etmek  ve   konuya  

iliĢkin  anayasa  kuralını  uygulamaktır.275 

             UyuĢmazlık Mahkemesi‟nin, “davaya bakmakta olan mahkeme” 

saılıp saılmayacağı tartıĢmalıdır: Bir görüĢe gore, UyuĢmazlık Mahkemesi, 

bir davanın esası hakkında karar vermeyip sadece adli, idari ve askeri   yargı 

merciileri  arasındaki  görev ve hüküm  uyuĢmazlıklarını  kesin  olarak   

çözdüğüne göre, anayasaya aykırılı iddialarını Anayasa Mahkemesi‟ne intikal 

                                                        
272  Hocaoğlu, Ocakçıoğlu, a.g.e., s. 189; Kaya, a.g.e., s. 81; Selin Esen, İptal Davası ve İtiraz 

Yolunda Anayasa Mahkemesinin Yaptığı İlk İnceleme, Mülkiyetler Birliği Vakfı Yayınları, No:16, 

Ankara, 1996, s. 73. 
273   AYMK, 12.01.1965 tarihli, E.1964/51 ve K.1965/3 sayılı karar, AYMKD., S: 3, s. 17. 
274   AYMK, 19.08.1971 tarihli, E.1971/41 ve K.1971/67 sayılı karar, AYMKD., S: 11, s. 66-67. 
275  Başlar, a.g.m., s. 232; Aliefendioğlu,“Türk Anayasa Yargısında İptal Davası ve İtirazYolu”, s. 

118. 



101 
 

  

ettiremez.276 Buna karĢılık,  UyuĢmazlık Mahkemesi‟nin hüküm 

uyuĢmazlıklarında davanın esası hakkında karar verdiğini, dolayısıyla bu tür 

uyuĢmazlıklarda davaya bakmakta olan mahkeme sayılması gerektiğini ileri 

sürülmüĢtür.277 

 

b. Dava Mahkemesinin O Davaya Bakmakla Görevli Olması 

           1961  Anayasası‟nın  151. maddesi  gerekçesinde, 44   sayılı  

Kanunun  ilgili 27. maddesinde, meclislerin  genel  kurul   tartıĢmalarında  

Anayasa  Mahkemesi‟nin görev   incelemesine     giriĢeceğine  dair   herhangi   

bir  açıklama  ve  tartıĢma   olmamıĢtır.278 

          Uygulamada ise, Anayasa Mahkemesi öncelikle mahkemenin o 

davaya bakmakla görevli olup olmadığını incelemiĢtir. Anayasa 

Mahkemesi‟ne göre; görevli olmayan bir mahkemede bakılan davada ... 

mahkemece bakılmakta olan bir davadan söz edilemeyeceğinden... itirazın 

yetki yönünden reddi  gerekir.279 

Doktrinde,   Anayasa  Mahkemesi‟nin   “görev”   incelemesi yapmasını  

yerinde  bulanlar   olduğu  gibi280 buna karĢı olanlar da bulunmaktadır.281 

Anayasa  Mahkemesi‟nin  görev incelemesi  yapmasına  karĢı olan  fikre  

göre; 

“Mahkeme”     sıfatını  ve  hüviyetini   haiz   kuruluĢun, görevinin  tayin  

ve  tesbiti  için  Anayasa  Mahkemesi  dıĢında hususi bir prosedür    

mevcuttur  ve  prosedürü,  Anayasa  Mahkemesi  lehine  değiĢtiren  herhangi  

bir  kanun  hükmü  de  mevcut  değildir. 

                                                        
276   Armağan, Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, s. 79. 
277   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 401. 
278   Çetin Şen, “Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu”, Yüksek Lisan Tezi Yayınlanmamış, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, s. 14. 
279   AYMK, 30.9.1969 tarihli, E.1969/53 ve K.1969/46 sayılı karar, RG., 29.1.1970. 
280   Kaya, a.g.e., s. 103; Hocaoğlu, Ocakçıoğlu, a.g.e., s. 208-209. 
281   Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 63. 
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“Mahkeme”  davaya  bakıyorsa  kendisini  görevli  kabul ediyor  

demektir.  Anayasa  Mahkemesi‟nin  ayrı  bir  inceleme yapmaması gerekir. 

2949   sayılı   Kanunun   28/3. maddesine göre; “Ġtiraz yoluna 

baĢvuran mahkemenin  yetkisiz   olduğunun   tespit  edilmesi durumunda 

Anayasa Mahkemesi tarafından baĢvurunun reddine karar verilecektir”. 

Buradaki “yetkisiz” kelimesi, baĢvuruda bulunan mahkemenin yürürlükteki 

kanunlara göre, önündeki somut davaya bakmaya görevli ve yetkili olmasını 

ifade etmektedir. Bu konu, ilk inceleme aĢamasında mutlaka ele alınır ve 

mahkeme yetkisiz ise, “baĢvurunun mahkemenin yetkisizliği nedeniyle 

reddine” karar verilir.282 

Anayasa Mahkemesi‟nin çoğunluk görüĢüne göre, bir mahkemenin 

itiraz baĢvurusunda bulunabilmesi için, onun yalnızca “mahkeme” niteliğinde 

olması yetmez. “Bir davaya bakmakta olan mahkeme” ibaresi, o mahkemenin 

mevcut mevzuata göre, somut davada görevli ve yetkili olmasını da gerektirir. 

Mahkemenin görevli olup olmadığının belirlenmesi ise, itiraz baĢvurusunu 

inceleyen Anayasa Mahkemesi‟ne ait bulunmak durumundadır.283 

Ġtiraz baĢvurusunda bulunan mahkemenin yalınzca görevli olması da 

yeterli değildir; ayrıca görevliliğinin kesinleĢmiĢ olması da gerekmektedir, 

Örneğin, soruĢturması ve kovuĢturması Ģikayete bağlı bir suçtan dolayı, 

Ģikayet olmadan dava açılmıĢ ve bu halde mahkeme itiraz baĢvurusunda 

bulunmuĢsa, 2949   sayılı   Kanunun   28/3. maddesi gereğince, ilk inceleme 

aĢamasında mahkemenin yetkisizliğinden ret kararı verilmelidir.284 

Görevsizlik kararı verip iĢten el çekmiĢ olan mahkemenin bu kararı 

usulünce kaldırılmadıkça, itiraz yoluna baĢvurulamaz.285 Anayasa‟ya aykırılık 

düĢüncesiyle itiraz yoluna baĢvurma kararı verdikten sonra, görevsizlik kararı 

veren mahkemenin de görevsizlik kararı kaldırılıp iĢ yeniden kendisine 

                                                        
282   Karagülmez, a.g.m., s. 208; Kaya, a.g.e., s. 103. 
283   Karagülmez, a.g.m., s. 208-209. 
284   Tunç, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 29. 
285    AYMK, 18.02.1971 tarihli, E.1970/31 ve K.1970/21 sayılı karar, AYMKD., S: 9, s. 318-319. 
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gelmedikçe mahkemenin elinde bakmakta olduğu bir davadan söz edilemez 

ve itiraz baĢvurusunda bulunulamaz.286 

 

c. Ġtirazın Anayasa Mahkemesi‟nce Ġncelenmesi Bakımından 

“Davanın Varlığı” ġartı  

            1982 Anayasası‟nın 152. maddesine göre, anayasaya aykırılık itirazı 

ancak, bir davaya bakmakta olan mahkemede, görülmekte olan bir dava 

nedeniyle ileri sürülebilir. Bu, itiraz yolunun temel Ģartı ve ayırıcı özelliğidir.287 

Henüz açılmamıĢ bir dava dolayısıyla itiraz yoluna gitmek mümkün olmadığı 

gibi davaya bakılmıĢ ve davanın esası hükme bağlanmıĢ ise artık o davada 

uygulanan kanunun anayasaya aykırılığı itiraz yoluyla ileri sürülemez.288 

Dava sonuçlanmıĢtır ve artık bakılmakta olan dava değildir. 

            Bakılmakta olan bir davanın bulunması Ģartı davanın açıldığı andan 

itibaren kesin hükmün verildiği ana kadar davanın her aĢamasında 

mevcuttur. 

            Anayasa Mahkemesi konunun kendine intikalinden sonra herhangi bir 

sebeple davanın ortadan kalkmasını da anayasaya aykırılık sorununun 

incelenmesinde engel olarak görmemektedir. Anayasa Mahkemesi bu 

doğrultuda, verdiği kararlarda da kabul, feragat, af gibi durumlarda davanın 

ortadan kalkmasını dikkate almamıĢ; itiraz baĢvurusu yapıldığında 

bakılmakta olan bir dava olmasını yeterli görmüĢtür. Bunun nedeni Anayasa 

Mahkemesi tarafından, ilgili kararda Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: “Mahkemelere 

verilen itiraz yetkisinin amacı belli bir davada anayasaya uygun bir durumun 

sağlanması ile yetinilmesi değil, belli bir dava dolayısıyla anayasaya aykırı 

                                                        
286   AYMK, 22.06.1972 tarihli, E.1972/31 ve K.1972/33 sayılı karar, AYMKD., S:10, s. 476. 
287  Tanör,Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 506; Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 312; Kaya, a.g.e., s. 112; 

Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.399; Dikici, a.g.e., s. 259. 
288   Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 91. 
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olan bir kuralın ayıklanması ve böylece kamu düzeni bakımından anayasaya 

uygun bir durumun gerçekleĢmesidir.”289 

            Anayasa Mahkemesi bir kararında, bir mahkemeden gelen 

anayasaya aykırılık iddiasının dayandığı asıl davanın konusunun af kanunu 

çıkmasıyla ortadan kalkması, ceza davasının artık devam etmemesine 

rağmen Anayasa Mahkemesi‟nce inceleme yapılması gerektiği kanaatine 

varmıĢ ve anayasaya aykırılık yönünden esastan inceleyip karara 

bağlamıĢtır.290 Asıl davanın ortadan kalkmıĢ olması, Anayasa Mahkemesi‟nin 

itirazı inceleyip karara bağlamasını engellemez. 

           Görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi, dava konusunun kalmaması 

durumlarında, konuyu geniĢletici bir yorumla ele alarak Anayasal denetimi 

sürdürmektedir. Konu 1982 Anayasası‟yla getirilen “Anayasa Mahkemesi‟nin 

iĢin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazete‟de 

yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün 

anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar baĢvuruda bulunulamaz.” yolundaki 

kural nedeniyle önem kazanmaktadır (m. 152). Çünkü, mahkemelerde 

konusu kalmayan, baĢka bir deyiĢle uygulanacak kural olma niteliğini yitiren 

bir hükmün, anayasaya aykırı olduğu yolundaki baĢvurunun reddedilmesi 

durumunda, bu kurala karĢı itiraz yolu on yıl için kapalı kalacaktır.291 

 
 

2. Davada Uygulanacak Kanun 

            Anayasa‟ya aykırılık ön meselesinin teĢekkülü için gerekli Ģartlardan 

biri ve en önemlisi anayasaya aykırılığı iddia edilen kanunun davaya 

uygulanacak bir kanun olmasıdır.292 

                                                        
289   AYMK, 18.02.1967 tarihli, E. 1966/31 ve K. 1967/45 sayılı karar, AYMKD, S: 5, s. 247. 
290   AYMK, 8.04.1963 tarihli, E. 1963/16 ve K. 1963/83 sayılı karar, AYMKD, S: 1, s. 159. 
291  Yılmaz, Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınları, Ankara,1997, s. 136; Tunç, Türk 

Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 31. 
292   Kaya, a.g.e., s. 125. 
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             Anayasa Mahkemesi‟nin yerleĢmiĢ içtihadına göre, mahkemelerin bir 

kanun hükmü ile ilgili anayasaya aykırılık itirazını Anayasa Mahkemesi‟ne 

intikal ettirebilmesi için, anayasaya aykırılığı iddia edilen hükmün görülmekte 

olan davada uygulanıyor olması gerekmektedir.293 1982 Anayasası‟nın 152/1. 

maddesinde “Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname” kavramlarıyla 

sınırlanmıĢ olan, bu “görülmekte olan davada uygulanması gereken hüküm” 

kavramı neyi ifade etmektedir ? Diğer bir ifade ile, acaba yasama meclisi 

içtüzükleri, kanun mahiyeti arz eden Parlamento Kararları ve yürürlükte 

bulunan milleterarası antılaĢma hükümleri hakkında böyle bir itiraz hakkı söz 

olabilir mi ? 

             Milletlerarası antlaĢma hükümleri ile ilgili anayasaya aykırılık 

iddiasını yasaklayan, 1982 Anayasası‟nın 90/son maddesi karĢısında bu 

konuda herhangi bir söz söyleme imkanı kalmamaktadır.294 

            Acaba görülmekte olan davada uygulanacak hangi kanun veya kanun 

hükmünde kararnamelerin anayasaya aykırılığı ileri sürülebilecektir ?  Bunun 

yanısıra, bu belirlemeyi dava mahkemesi mi, yoksa Anayasa Mahkemesi mi 

yapacaktır ? Konunun aydınlanması açısından, bunları tek tek ele alarak 

açıklamak uygun olacaktır. 

 

a. Uygulanacak Kanun veya Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Kapsamı 

           1961  Anayasası‟nda  ve  1982  Anayasası‟nda  ve  bunlara bağlı  

olarak  çıkarılan  Anayasa  Mahkemesi  kuruluĢ  kanunlarında   (44  sayılı  

Kanun  ve  2949   sayılı  Kanun)    “uygulanacak kanun”dan  ne  anlaĢılacağı  

ortaya  konmamıĢtır. 

                                                        
293   Tunç, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 41. 
294   Tunç, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 41. 
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          1982 Anayasası‟nın 152. maddesine göre, somut norm denetimine 

ancak bakılmakta olan bir davada “uygulanacak bir kanun veya kanun 

hükmünde kararnamenin hükümleri” konu olabilir. ġu halde üzerinde 

durulması gereken nokta, Anayasa‟nın 152. maddesinde değinilen 

“uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümleri” 

ifadesinden ne anlaĢılması gerektiğidir. Acaba burada kastedilen, davada 

uygulanacak bütün hükümler mi, yoksa Alman Anayasası‟nın belirttiği gibi, 

“geçerliliği mahkemenin kararına esas teĢkil edecek olan kanun” mu ? 

Doktrinde her iki görüĢ de savunulmuĢtur.295 

           Bir görüĢe göre, “davada uygulanacak kural” dar yorumlanmalıdır. Bu 

nedenle bir davada uygulanacak her kanun kuralı bu kapsama 

girmemektedir. Bu konuda, “iĢin halline esas teĢkil edecek” bir kanun ölçütü 

esas alınabilir. Yani görülmekte olan davanın esasına etkili olmayacak bir 

kanun hükmü itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi önüne getirilemez.296 

           BaĢka bir görüĢe göre ise, anayasanın ilgili hükmünün ifadesine geniĢ 

bir anlam verip, bunun davada uygulanacak bütün kanunları kapsadığı kabul 

edilmelidir. Buna göre, 2949 sayılı Kanunun 28. maddesi, “o dava sebebiyle 

uygulanacak kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümleri” 

Ģeklinde, Anayasa‟nın 152. maddesinden daha geniĢ gibi görünen ifade 

kullandığından, “dava sebebiyle uygulanacak bir kanun” deyimini, davada 

uygulanacak bütün kanunlar olarak yorumlamak mümkün bulunmaktadır.297 

           Uygulanacak kuralın geniĢ yorumlanması gerektiğini savunan görüĢe 

göre; “Bir defa, anayasa hiçbir sınırlama getirmeyerek, sadece “uygulanacak 

kanun”dan bahsetmektedir. Ġkinci olarak, gerekçede, “…bir dava esnasında, 

bir kanunun anayasaya aykırılığı bahis konu olduğu taktirde …” 

denilmektedir. Üçüncü olarak, bir kanun neticede verilecek karar için önemli 

olmamakla beraber davanın seyrini ve hedefini değiĢtirebilir ve bu haliyle 

                                                        
295   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 403. 
296   Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 80-81. 
297   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 402. 
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“esas” değil de “teferruat” sayılacaktır. Fakat kiĢiye az da olsa bir zararı 

dokunabilir.298 

             Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarda söz konusu hükmü genel 

olarak öğretiyle aynı doğrultuda geniĢ yorumlamayı tercih etmiĢ, itiraz 

yolunun genel amacını da göz önüne alarak itiraza konu olan kuralların 

iptalinin kamu düzenini sağlamak olduğu temelinden yola çıkmıĢtır. Bu 

nedenle davanın her aĢamasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde 

etkili olacak kuralları uygulanacak kural olarak kabul etmiĢtir.299 

 

b. Tesbit Yetkisi 

           “Uygulanacak kanun” kavramı konusunda karĢılaĢılan bir sorun da, 

“uygulanacak kanunun” hangi merci tarafından tayin olunacağıdır. Davaya 

bakan ve esas hakkında karar verecek olan mahkemenin bu konuda yetkili 

olduğu kuĢkusuzdur. Temyiz mahkemeleri de aynı yetkiye sahiptir. Ancak, 

mahkemelerce saptanmıĢ olan ilgili davada uygulanacak kuralların Anayasa 

Mahkemesi tarafından yeniden denetlenip denetlenmemesi gerektiği sorunu 

öğretide tartıĢmalıdır.300 

Bir görüĢe göre, davanın esasını itiraz yoluna baĢvuran mahkeme 

çözeceğine göre, uygulanacak yasa hükmünün de belirlenmesi tamamen ona 

ait olmalıdır. Bu görüĢü savunanlardan Aybay‟a göre, baĢlangıç  

mahkemesince  “uygulanacak kanun” bir kanun   olarak  kabul   edilip 

Anayasa Mahkemesi‟nce yollanan   bir   kanunun;   yüksek  mahkemece,   

“uygulanacak  bir   kanun   sayılmaması”   sakıncalıdır ve   alt  mahkemenin     

takdir   alanına  müdahale   teĢkil   eder.  Çünkü,   davada  uygulanacak   

kanunları tayin  etmek  davaya bakan baĢlangıç  mahkemesinin  

                                                        
298   Armağan, Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, s. 86. 
299  Ülkü Müge Kadıgil, “İtiraz Başvurularında Davada Uygulanacak Kural Sorunu”, Anayasa 

Yargısı İncelemeleri 1, Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 2006, s. 278. 
300  Selin Esen, İptal Davası ve İtiraz Yolunda Anayasa Mahkemesinin Yaptığı İlk İnceleme, 

Mülkiyetler Birliği Vakfı Yayınları, No:16, Ankara, 1996, s. 88; Kaya, a.g.e., s. 126-127. 
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yetkisindedir.   BaĢlangıç  mahkemesinin  bu   tayini  yaparken   isabetli  

hareket  edip   etmediğini araĢtırmak  ise Anayasa Mahkemesi‟nin değil,   

belirli   Ģartlarla  temyiz  merciinin  görevidir.301 

           Diğer görüĢe göre ise, ilgili davada mahkemece uygulanacağı 

saptanan yasaların denetimini Anayasa Mahkemesi‟nin yapması en makul 

yoldur. Arık‟a göre, Anayasa Mahkemesi‟nin, önüne gelen yasanın o davada 

“uygulanacak yasa” olup olmadığını araĢtırmaya tam yetkisi vardır. Çünkü 

Anayasa Mahkemesi mücerret olarak istiĢari mahiyette mütalaa veren merci 

değildir, bir mahkemede görülmekte olan bir davada “uygulanacak kanun 

hükümleri”nin anayasa uygunluğunu kontrol ile görevlidir.302 

           Uygulamada ise, Anayasa Mahkemesi, itiraz konusu kanun hükmünün 

belirtilen özelliğe sahip olup olmadığını denetlemekte ve eğer aksi sonuca 

varırsa davayı reddetmektedir.303 Yüksek Mahkeme bir kararında Ģöyle 

demiĢtir: “Mahkemelerden gelen iĢlerde, mahkemece anayasaya aykırılığının 

incelenmesi istenen yasa kuralının davada uygulanacak kural olup 

olmadığını, Anayasa Mahkemesi‟nin inceleme görevi vardır; çünkü 

Anayasa‟nın 151. maddesi bir davaya bakmakta olan mahkemenin o davaya 

uygulanacak bir yasanın hükümlerini anayasaya aykırı görmesi veya 

taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına 

varması durumlarında aykırılık yönünün incelenmesini Anayasa 

Mahkemesi‟nden isteyeceğini bildirmektedir. Ancak bu inceleme davada 

uygulama yeri bulmayan bir kuralın Anayasa Mahkemesi‟ne getirilmesini 

önleme ereğine dayanmaktadır, yoksa Anayasa Mahkemesi‟nin kendisine iĢ 

gönderen mahkemelerin kararlarını denetlemekle görevli bir mahkeme 

olduğu anlamına gelmemektedir”.304 

                                                        
301  Rona Aybay, “Anayasaya Aykırılık İtirazının Özellikleri “Davanın Varlığı” ve “Uyuglanacak 

Kanun Sorunları”, Adalet Dergisi, Ankara, 1968, s. 365. 
302   Arık, a.g.m., s. 849. 
303   Esen, a.g.e., s. 89. 
304  AYMK,12.01.1971 tarihli, E. 1969/31 ve K. 1971/3 sayılı karar, AYMKD., S: 9, s. 139; aynı 

yönde, AYMK,8.9.1964 tarihli, E. 1964/25 ve K. 1964/59 sayılı karar, AYMKD., S: 2, s. 211. 
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          Kanaatimizce, söz konusu denetimin ve belirlemenin anayasaya 

aykırılık itirazında bulunan makemece yapılması daha doğrudur. Anayasa 

Mahkemesi kendisine iletilen itirazları incelemek ve eğer varsa anayasaya 

aykırılıkları gidermekle görevlidir. Davada uygulanacak kanunları belirlemek 

mahkemenin görevine girmez.305 

 

3. Anayasa’ya Aykırılık Kanısı ve Ġddiası 

             Federal Alman Anayasası‟nın 93. maddesine göre, “Kamu 

iktidarlarınca, temel haklarından birine zarar verildiği kanaatinde olan herkes” 

saldırı ister idari iĢlemlerden, ister yargısal iĢlemlerden ya da yasama 

iĢlemlerinden kaynaklansın, doğrudan Anayasa Mahkemesi‟ne 

baĢvurabilirler.306        

            1961 Anayasası‟nda olduğu gibi 1982 Anayasası‟nda da anayasayla 

güvence altına alınan temel hakları kanun ya da kamusal iĢlemle ihlal edilen 

kiĢilerin Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvuru hakkını içeren anayasa Ģikayeti 

uygulaması düzenlenmemiĢtir. 

             Gerek 1961 Anayasası‟nın 151/1. maddesi, gerek 1982 

Anayasası‟nın 152/1. maddesi, “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, 

uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini 

anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık 

iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi‟nin bu konuda 

vereceği karara kadar davayı geri bırakır” demektedir. Buna göre bir 

mahkeme ya re‟sen ya da tarafların istemi üzerine Anayasa Mahkemesi‟ne 

baĢvurabilir. 

 

                                                        
305   Tunç, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 45. 
306   Kaboğlu, Anayasa Yargısı,  s. 73. 
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a. Re‟sen BaĢvuru 

            1982 Anayasası, mahkemeye açıkça, bir davada uygulayacağı her 

yasanın ve yasa gücünde kararnamenin anayasaya uygun olup olmadığını 

hiçbir ön koĢula gerek olmaksızın araĢtırma görevi ve anayasaya aykırı 

bulduğu bir kuralı uygulamaktan kaçınma yetkisi vermiĢtir. Hem 1961 

Anayasası döneminde yürürlükte olan 44 sayılı Kanuna göre, hem de 2949 

sayılı Kanun uyarınca, bakmakta olduğu bir dava sırasında uygulamak 

durumunda olduğu bir hükmün anayasaya aykırı olduğunu gören mahkeme, 

bir “bekletici sorun” olarak davayı durdurur ve kanısını gerekçeli karar 

biçiminde, dava dosyasındaki diğer belgelerle birlikte Anayasa Mahkemesi‟ne 

bildirir ve Yüce Mahkeme kararını verene kadar davayı geri bırakır.307 

Görüldüğü üzere dava mahkemesi yalnızca anayasaya aykırılık Ģüphesini 

gidermek veya Anayasa Mahkemesi‟nden görüĢ istemek amacıyla, konuyu 

Anayasa Mahkemesi‟ne gönderemez.308 Mutlaka kendisini bu görüĢe götüren 

nedenleri ve gerekçeleri belirtmek zorundadır.309 Anayasa Mahkemesi, 

yaptığı ilk inceleme sırasında, mahkemenin görüĢü ile kendisini bu kanıya 

iten neden ve gerekçeleri taĢımayan baĢvuruları  reddetmektedir.310 

 

b. Tarafların Ġstemiyle BaĢvuru 

  Anayasa‟ya aykırılık iddiasını, gerek 1982 Anayasa‟nın 152. maddesi 

gerekse 2949  sayılı Kanunun açık ifadesinden anlaĢılacağı üzere, davada  

taraf  olan  bütün  özel  ve  tüzel  kiĢiler  davada uygulanacak kanunun  ana-

yasaya  aykırılığını ileri sürebilir.311 Ayrıca, Cumhuriyet Savcısının huzuru ile 

görülen davalarda, Cumhuriyet Savcısı; Ceza Muhakemeleri Usulü 

                                                        
307   Esen, a.g.e., s. 94-95. 
308   Tunç, Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, s. 32-33. 
309   Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 404. 
310   Esen, a.g.e., s. 95. 
311   Esen, a.g.e., s. 95. 
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Kanunu‟nun 365. maddesine göre, suçtan zarar gördükleri için müdahale 

yoluyla kamu davasına katılanlar ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 

49. maddesine göre, kendilerine ihbar olunan davalara katılanlar da bu hakka 

sahiptiler. 312     

          Tanığın  anayasaya  aykırılık  itirazını   ileri   sürüp  süremeyeceği  

hususuna  gelince;  

          Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 38. maddesinde taraf 

ehliyetinden söz edilmektedir. Buna göre tanık “taraf” kavramı içinde yer 

almaz. Dolasıyla, bir davada tanık sıfatıyla bulunan kiĢi kendine uygulanan 

bir hükmün anayasaya aykırı olduğu yolunda bir itirazı mahkemeye ileri 

süremez. Ancak bu görüĢü benimseyen  Kıratlı ve Aybay‟a göre, belirli 

koĢullarda tanığın da itiraz hakkı doğabilir.313  

           Kıratlı‟ya göre, tanığa uygulanan bir kanunun, tanığın “anayasal 

haklarını ve hürriyetlerini ihlal etmesi” koĢulunda tanık mahkemeye 

anayasaya aykırılık iddiasında bulunabilir.314 

Aybay‟a göre ise, tanığın   kendisine   “uygulanan  kanun”  hakkında,   

anayasaya  aykırılık  itirazında bulunabilmesi  için,   o  kanuna  dayanılarak  

yapılan  iĢlemle ilgili  olarak  ayrı  bir   dava  açması  gerekir.   Bu  yeni  

davada   tanık  artık   “taraf”   sıfatını  kazanmıĢ   olacağından, usulüne  

uygun  bir   Ģekilde  anayasaya   aykırılık   itirazında   bulunmasına  engel  

yoktur.315 

 

                                                        
312   Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 66-68. 
313   Esen, a.g.e., s. 95. 
314   Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 66. 
315   Rona Aybay, “Tanık,  Anayasaya aykırılık  itirazı  ileri  sürebilir mi?” Adalet Dergisi, S: 1, Yıl: 

60, Ocak 1969,  s. 231. 
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4. Ġddianın Ciddiliği 

           Ġtiraz   yolunun   iĢleyebilmesi,   anayasaya   aykırılık ön meselesinin     

teĢekkülü  için  aranan   Ģartlardan  birisi  de; taraflardan  birisinin  ileri   

sürdüğü anayasaya  aykırılık   iddiasının    mahkemece  ciddi   bulunmasıdır. 

           Dava mahkemesinin Anayasa Mahkemesi‟ne re‟sen baĢvurabilmesi 

için anayasaya aykırılık konusunda basit bir Ģüphe yeterli olmamaktadır. 

2949 sayılı Kanunun 28. maddesinde de düzenlendiği üzere dava 

mahkemesi gerekçesini göstermek zorundadır. Yani yalnızca hükmün 

anayasaya aykırılığına iĢaret etmesi yeterli olmamaktadır.316 

           Taraflarca ileri sürülen anayasaya aykırılık iddiasının ciddiliğinden ne 

anlaĢılması gerektiği konusunda doktrinde tartıĢmalar vardır: 

          TikveĢ‟e göre; davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanması gereken 

kanun hükmünü kendiliğinden veya taraflardan birinin istemi üzerine 

anayasaya aykırı görürse o noktada davayı durdurur. Anayasa‟ya aykırılık 

konusunda Anayasa Mahkemesi‟nin vereceği kararı bekler. Yani, “ciddilik” 

dava mahkemesinin kanunun anayasaya aykırı olduğu kanaatinde 

olmasıdır.317  

           Erem‟e göre ise; kanun ciddiyeti tarafın iddiasında aranmaktadır. 

Savcının iddiasında mahkeme ciddiyet arayacaktır ki, izahı müĢküldür. 

Anayasa‟ya aykırılık iddiasının ciddi olup olmadığını araĢtırmak, Anayasa 

Mahkemesi için, bu mahkemeye müracaat Ģartı olarak bidayetin incelenmesi 

gereken bir Ģart değildir. Bu itibarla mahkemeden gönderilen anayasaya 

aykırılık iddiasının incelenmesi ve karara bağlanması zorunludur.318  

                                                        
316   Emiral, “Anayasa Yargısı ve Türkiye’deki Uygulaması ( İtiraz Yolu Açsından)”, s. 51. 
317   Tikveş, Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, s. 409. 
318   Faruk Erem, “Ceza Hukuku Yönünden Anayasaya Aykırılık İddiası”, Adalet Dergisi,  Yıl: 53 

Mayıs, 1962, S: 5-6, s. 461. 
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Armağan da ciddiliği, dava  mahkemesinin kanunu anayasaya  aykırı  

bulması  olarak  anlamakta  ve  “sırf”  hukuken tartıĢmaya  değer olduğu 

gerekçesiyle davayı durdurarak, mahkemenin dosyayı Anayasa 

Mahkemesi‟ne göndermesinin mantıklı olmadığını düĢünmedtedir. Ar-

mağan‟a göre eğer “hukuken   tartıĢmaya  değer”  denilerek dosya Anayasa 

Mahkemesi‟ne götürülürse, Anayasa Mahkemesi bu istemi   reddetmelidir.319 

Sonuç   olarak  bu  konuda  doktrinde   iki   görüĢ   olduğunu 

görüyoruz: 

Birinci grup,   dava  mahkemesinin  ileri  sürülen  bir  anayasaya   

aykırılık   iddiasını   “ciddi”  bulması   için,   iddiayı   benimsemesini,   kanunu  

veya   ilgili  hükmü,  anayasaya  aykırı  görmesini   (haklı  ve  yerinde   

bulmasını)   kabul   edenlerdir. 

Ġkincisi ise,   iddianın  ciddi  bulunması   için  dava  mahkemesinin,   

tartıĢmaya  değer  hukuki  bir  problemin  varlığına  inanması    yeterlidir,  

diyenlerden oluĢmaktadır. 

Demek  ki,   dava  mahkemesinin  Anayasa  Mahkemesi‟ne  baĢvurma  

gerekliliği   üç   halde  olabilir:320 

Birincisi, bir davaya bakmakta olan mahkeme uygulanacak kanun 

veya kanun hükmünde kararname hükümlerini re'sen anayasaya aykırı 

bulmuĢtur. 

Ġkincisi, taraflardan birinin ileri sürdüğü anayasaya aykırılık iddiasını 

“hukuki yönden tartıĢmaya değer” bulmuĢtur. 

Üçüncüsü,   taraflardan  birinin   ileri   sürdüğü  anayasaya aykırılık  

iddiasını  benimsemiĢtir,   iddianın  konusunu   teĢkil eden  kanun  veya  

kanun hükümünde kararname hükümlerinin  anayasaya  aykırı  olduğu  

kanaatine  varmıĢtır. 

                                                        
319   Armağan, Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, s. 87-92. 
320   Şen, “Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu”, s. 32.  
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Bu  hallerden  birinin  gerçekleĢmesi  durumunda,   dava mahkemesi  

Anayasa Mahkemesi‟ne  baĢvurmak   zorundadır. 

          2949 sayılı Kanunun 28. maddesinde düzenlendiği üzere; davaya 

bakmakta olan mahkeme, davada uygulanacak olan kanun hükmü hakkında 

taraflardan birinin ileri sürdüğü anayasaya aykırılık iddiasının ciddi olduğu 

kanısına varırsa, tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini 

bu kanıya götüren görüĢünü açıklayan kararı dosya muhtevasıyla birlikte 

Anayasa Mahkemesi‟ne gönderir. Anayasa Mahkemesi, dava mahkemesinin 

kendisini bu kanıya götüren görüĢünü açıklayan kararını Anayasa 

Mahkemesi baĢkanlığına göndermemesini bir eksiklik olarak kabul etmiĢtir ve 

tamamlanmasını istemiĢtir. Yani Anayasa Mahkemesi‟nin burada yapmıĢ 

olduğu denetim, ileri sürülen aykırılık iddiasının ciddiliği konusunda gerekli 

incelemenin yapılıp yapılmadığına iliĢkindir. 

            Mahkemenin iddiayı ciddi bulması, kendisinin de söz konusu kanunu 

anayasaya aykırı gördüğü anlamına gelmemektedir. Burada itirazın ciddiliğini 

takdir edecek olan merci, davaya bakmakta olan mahkemedir. Anayasa 

Mahkemesi‟nin kendisine gelen itirazın ciddi olup olmadığını incelemesi, bu 

konudaki dava mahkemesinin takdirini denetlemesi mümkün değildir. 

 Kıratlı‟ya  göre,   dava  mahkemesinin   iddianın  ciddiliği   kanısı     

mahkemenin   takdirine   iliĢkin   bir  husus olup,   anayasaya  uygunluk  

konusunda  bir   Ģüpheyi     ifade ettiğinden  Anayasa Mahkemesi‟nin bu  

yönü  inceleme  yetkisi  yoktur.   Anayasa Mahkemesi‟nin olumlu  ya  da   

olumsuz   bu  kuĢkuyu  gidermesi  gerekir.321 

Hocaoğlu-Ocakçıoğlu  da,   dava  mahkemesinin  anayasaya  aykırılık  

iddiasını  ciddi  gördüğüne   iliĢkin  kararının mahiyeti   itibariyle  Anayasa 

Mahkemesi  tarafından  bir ön  incelemeye tabi   tutulamayacağı 

kanaatindedirler. Çünkü  anayasaya  aykırılık   iddiasının  ciddi   olup  

                                                        
321  Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 71. 
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olmadığını   inceleme,  Anayasa Mahkemesi‟nin  görevi   olan  aykırılık 

probleminin  esasını  inceleme   anlamına  gelecektir.322 

Gerçekten  de  ileri   sürülen  iddianın   “ciddi”   olup olmadığı,  dava  

mahkemesinin  takdirine  giren  bir   konudur. Anayasa  Mahkemesi ‟nin   

“ciddilik”   konusunu   incelemeye   tabi tutması  düĢünülemez.   Eğer   bu  

yolda  bir   inceleme  yapılırsa, bu durum dava  mahkemesinin    

baĢvurusunun  esasını   inceleme  anlamına gelir. 

 Belirttiğimiz   gibi  mahkeme (dava mahkemesi) anayasaya   aykırılık   

iddiasını  benimserse  veya   “ciddi”  bulursa  Anayasa  Mahkemesi‟ne  

baĢvurmak   zorundadır. Buna karĢılık anayasaya aykırılık iddiasının ciddi 

bulunmaması durumu da söz konusu olabilir. Bu   konuda  doğabilecek  

durumları   tek   tek   ele   alacağız:323 

1. Anayasa‟ya  aykırılık   iddiasının,   mahkemece  ciddi görülmemesi     

halinde  bu  iddianın  reddine  mütedair  olarak verilen  karar  bir    ara  

kararıdır.  Bu  bakımdan  müstakilen temyizi  kabil  değildir. Taraflar   

böyle  bir   kararı  ancak esas  hakkındaki   kararla     birlikte     temyiz  

edebilirler.324 

Fakat anayasaya aykırılık iddiasını reddetmiĢ mahkemenin sonradan ara 

kararından dönmesi yani önceden anayasaya aykırı  görmediği  kanunu   

sonradan  fikrini  değiĢtirerek  anayasaya aykırı  görmesi  mümkündür.325 

Bu  durumun  tersini  düĢünecek  olursak;   yani,   taraflardan  biri  

anayasaya  aykırılık  iddiası   ileri   sürmüĢ,   mahkemede bu  iddia  

üzerine    durumu  “ciddi”   addederek,   Anayasa Mahkemesi‟ne baĢ-

vurma  kararı  vermiĢ   ise,   artık   tarafın   iddiasını  geri  almasının  

önemi  yoktur.  Anayasa Mahkemesi  buna  rağmen  anayasaya   

aykırılık  denetimini  yapacaktır. Hatta  baĢvurma  kararından   sonra,   

                                                        
322   Hocaoğlu, Ocakçıoğlu, a.g.e., s. 248. 
323   Şen, “Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu”, s. 35-36-37. 
324   Özçelik, Anayasa Hukuku I ( Umumi Esaslar), s. 204. 
325   Ahmet H. Boyacıoğlu, “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun…” Adalet Dergisi, S: 7-8, 1962, 

s. 716. 
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baĢlangıç  mahkemesindeki  dava varlığını  devam   ettirmese, hukuki  

bir   nedenle   son  bulmuĢ   olsa  dahi  Anayasa Mahkemesi denetimini  

yapacaktır. 

2. Mahkeme  esas  hakkındaki  kararını  verdikten  sonra, taraflar  kararı   

ya   temyiz   etmezler  ya  da   ederler: 

a. Bu durumda  yani,   tarafların  kararı   temyiz   etmemeleri  

durumunda,   mesele  yoktur. Aykırılık   iddiasında  bulunan   taraf   

iddiasından  vazgeçmiĢtir.   Mahkemenin  görüĢüne  katılmıĢtır. 

Eğer  mahkemenin  esasa  dair  verdiği   karar   usul   kanunları  

gereğince  veya  hususi  kanunlara  göre temyizi  mümkün kararlardan    

değilse aykırılık   iddiasının   “ciddi”   olmadığına dair karar da    temyiz 

edilemiyecek midir ? Anayasa‟nın açık hükmü gereği (1961 

Anayasası‟nın 151/2 ve 1982 Anayasası‟nın 152/2) esas hakkındaki 

karar temyize  kabil değilse   ara kararının  da   tek  baĢına mümkün  

olmaması gerekir.326    

b. Ġkinci durum ise,   mahkeme  kararı   aleyhine   temyiz  yoluna  gidilmiĢ 

olması  halidir. Temyiz mahkemesi (Yargıtay-DanıĢtay) baĢlangıç  

mahkemesinin   “ciddi”   bulmama   konusundaki  görüĢüne  katılabilir. 

Bu durumda  temyiz merciinin  kararına   itiraz  mümkün değildir.   

Temyiz mercii anayasaya  aykırılık   konusunda  nihai  kararı  

vermiĢtir. Temyiz mercii  baĢlangıç mahkemesi  hilafına  aykırılık  

iddiasını   “ciddi”   görürse  ne  olacaktır ? Anayasa Mahkemesi‟ne 

doğrudan  temyiz  mahkemesi  mi baĢvuracaktır yoksa  bozma  kararı  

üzerine  baĢlangıç  mahkemesi mi  baĢvuracaktır ? 

Boyacıoğlu‟na  göre;   temyiz   incelemesi   sırasında da, DanıĢtay-

Yargıtay davaya bakmakta olan mahkeme olduklarından dolayı,  

baĢlangıç  mahkemesinin  uygulanacak  kanun  hükümlerinin  aykırı 

olduğuna dair  iddiayı  ciddi  bulmaması halinde vereceği   karar   
                                                        
326   Özçelik, Anayasa Hukuku I ( Umumi Esaslar), s. 208; Boyacıoğlu, a.g.m., s. 724-725. 
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temyiz   edilmiĢ   olduğu   takdirde, Yargıtayca  bu  cihetle  de   tetkikat   

icra   edilerek  mahkeme kararının  hilafına  kanaate  varıldığı   

takdirde  dosyanın  mahalli  mahkemeye  iade edilmeyerek Yargıtayca  

doğrudan doğruya,  Anayasa Mahkemesi‟ne intikal  ettirilmesi   tabiidir.   

Ancak  bu hususların  Anayasa  Mahkemesi  kanununda  yer alması  

mümkün görülmediğinden  usul   kanunlarına   terk edilmesi  daha     

uygun görülmüĢtür.327 

Arık   ise   aksi  kanaattedir. Ona göre; “...   mahalli  mahkemenin 

aykırılık   iddiasının  ciddi   olmadığı  yolundaki  görüĢünü Yargıtay  

doğru  görmez   ise,   hükmü  bozar  ve   iddianın  Anayasa 

Mahkemesi‟nde  tetkiki   için  dosyanın  bu  mahkemeye  sevkine  

karar vermesi   lüzumuna   iĢaret   eder.   Mahalli  mahkeme  bu  yolda  

bir bozmaya  karĢı   ısrar  hakkına   sahiptir.   Bu   takdirde  anayasaya  

aykırılık   iddiasının  ciddiliği   Yargıtay  Genel   Kurulu‟nun  kararı   ile  

aydınlanır. Genel  Kurul   aykırılık  hususunun  Anayasa 

Mahkemesi‟ne arzı  lüzum  veya  ademi   lüzumu  hakkında  karar 

verir...”.328 

Kıratlı  ise,   her   iki  yolun da     kullanılmasının  mümkün  olduğunu,   

“çünkü  asıl  amacın,   dava  mahkemesinin  anayasaya  uygunluk  

konusundaki  görüĢünün   temyiz  merciinin ve  bunun  sonucu     

olarak  da  Anayasa Mahkemesi‟nin  denetimi  dıĢında  bırakılmaması”  

olduğunu  savunmaktadır.329 

 

                                                        
327   Boyacıoğlu, a.g.m., s. 716. 
328   Arık, a.g.m., s. 831-849.  
329   Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu), s. 75-76-77. 
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II. ANAYASA MAHKEMESĠNĠN NORM DENETĠMĠ DIġINDAKĠ GÖREV 

VE YETKĠLERĠ 

           Anayasa Mahkemesi‟nin temel görevi, kuĢkusuz kanunların ve 

anayasada da belirtilen diğer normların anayasaya uygunluğunu 

denetlemektir.330
     

 

A. Yüce Divan Sıfatıyla Yargılama Yapmak 

           Eski ve ürkütücü adıyla “Divan-ı Ali” yeni deyimle “Yüce Divan”, 

aslında Anayasa Mahkemesi‟nin anayasaya verdiği özel bir görevi yaparken 

aldığı yeni sıfattan baĢka bir Ģey değildir.331 

           Yüce Divan Anayasa Mahkemesi‟nin, CumhurbaĢkanını, Bakanlar 

Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, DanıĢtay, Askeri Yargıtay, 

Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi BaĢkan ve üyelerini, BaĢsavcılarını, 

Cumhuriyet BaĢsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile 

SayıĢtay BaĢkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılarken 

aldığı isimdir. Doktrinde de buna benzer tanımlar yapılmıĢ olmakla birlikte 

Türk Pozitif Hukukunda açık bir tanım yapılamamıĢtır. Doktrinde yapılan 

tanıma göre, egemenlik denen gücü, halkın adına yürüten ve yargı erklerinde 

kullanan üst derecedeki kamu görevlilerinin görev suçlarını muhakeme etmek 

üzere kurulan mahkemelere “Yüce Divan” denilmektedir.332 

                                                        
330   Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 227; Atar Yavuz, vd., Temel 

Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayınları, Konya, 2000, s. 158. 
331   İBA, a.g.e., s. 197. 
332   Bahri Öztürk, “Bir Ceza Mahkemesi Olarak Anayasa Mahkemesi: Yüce Divan”, Anayasa 

Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, C: 2, Ankara, 1995, s. 59. 
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Aynı hüküm gereğince, Yüce Divan‟da savcılık görevini Cumhuriyet 

BaĢsavcı veya Cumhuriyet BaĢsavcı vekili yapar. Yüce Divan kararları 

kesindir. 

 Anayasa Mahkemesi‟nin, Yüce Divan olarak görev yapması 1961 

Anayasası ile Türk hukukuna girmiĢtir. 1924 Anayasası döneminde ise, Yüce 

Divan, gerektiğinde kurulan, Yargıtay ve DanıĢtay üyelerinden oluĢan bir 

Yüksek Mahkeme olarak görev yapmıĢtır.333 

 

B. Siyasi Partilerin Kapatılmasına Karar Verme Yetkisi 

           Siyasi partilere, demokrasinin varlığı ve iĢleyiĢi bakımından taĢıdıkları 

önem nedeniyle, bazı güvenceler tanınmıĢtır. Bu güvencelerden biri, siyasi 

partilerin hangi hallerde kapatılacağını belirleyen ve kapatma yetkisinin 

Anayasa Mahkemesi‟ne ait olduğunu hükme bağlayan anayasal 

düzenlemedir. Böylece, siyasi partilerin kapatılması, diğer genel 

mahkemelere değil, anayasanın üstünlüğünün de teminatı olan bir yüksek 

yargı organına, Anayasa Mahkemesi‟ne tanınmıĢtır.334 

           Anayasa‟ya göre, siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi‟nce kesin olarak 

karara bağlanır (m. 69/4). 3.1.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla Anayasa‟nın 

69. maddesine eklenen yedinci fıkra uyarınca, Anayasa Mahkemesi, temelli 

kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre, ilgili siyasi partinin, 

devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar 

verebilir. 

                                                        
333   Nurdan Okur, Ayşegül Atalay,“Yüce Divan Yragılaması”, Anayasa Yargısı İncelemeleri 1, 

Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 2006, s. 404. 
334   Beyhan Kaptıkaçtı, vd., “Siyasi Partilerin Kapatılması Konusunda Türkiye ve Bazı Ülkelerdeki 

Yasal Düzenlemeler”, Türkiye Büyük Millet Araştırma Merkezi, Mart 2008, s. 1. 
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          Türkiye‟de parti yasaklama rejimi, hem usul yönünden hem de hukuki 

yönden tartıĢmalıdır. Bu çerçevede, anayasa ve ilgili kanun hükümlerinden 

çıkarılabilecek siyasal partilere yasaklanan belli baĢlı konular Ģöyle 

sayılabilir:335 

1. Cumhuriyetin niteliklerini değiĢtirme amacı gütmeme, 

2. Anayasa‟nın değiĢtirilemeyecek hükümlerini değiĢtirme amacı gütmeme 

3. Milli egemenliğin korunması ilkesince aykırı faaliyette bulunmama, 

4. Serbest seçim ilkesini değiĢtirme amacı gütmeme, 

5. Devlet düzenini hedef almama ve tehlikeye düĢürmeme, 

6. EĢitlik ilkesine aykırı faaliyette bulunmama, 

7. Yabancı müdahale istememe,  

8. Demokratik düzene ve ilkelere karĢı faaliyette bulunmama, 

9. Yabancılardan yardım ve emir almama. 

            Anayasa‟da sayılan kapatma nedenlerini ise üç baĢlık altında 

toparlamak mümkündür:336 

1. Parti program ve tüzüğünün hukuka aykırı olmaması, 

2. Hukuken yasaklanmıĢ eylemlerin odağı haline gelmemesi, 

3. Yabancılardan yardım almama yasağı. 

 

           Türk hukuk düzeni, Anayasa Mahkemesi‟nin siyasi parti kapatma 

kararlarına bazı sonuçlar bağlamıĢtır. Her Ģeyden önce, kapatılan partilerin 

tüzel kiĢilikleri sona ermektedir. Bu partilerin baĢka ad altında kurulmaları 

da mümkün değildir. Ayrıca, kapatılmaya neden olan mensuplarına siyaset 

yasağı getirilmekte ve milletvekillerinin üyelikleri düĢmektedir.Kapatılan 

                                                        
335   Osman Can, “Siyasi Partilerin Kapatılmasında Anayasal Ölçütler”, Anayasa Yargısı 

İncelemeleri 1, Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 2006, s. 461-492. 
336   Muhammed Bozdağ, Türkiye’de Siyasi Parti Kapatma: Lailik Bölücülük Sorunu, 1. Baskı, 

Nobel Yayınevi, Ankara, 2004, s. 83-94. 
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siyasal partilerin malları Hazine‟ye geçmekte ve üyelerinin yargılanması 

yolu da açılmaktadır.337 

 

C. Siyasi Partilerin Mali Denetimini Yapmak 

           1982 Anayasası‟na göre Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mal 

edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu denetler. Anayasa 

Mahkemesi bu denetim görevini yerine getirirken SayıĢtay‟dan yardım sağlar. 

Anayasa Mahkemesi‟nin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir (m. 

69/3). 

 

D. Milletvekilliğinin DüĢürülmesi ve Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Kararlarını Denetlemek 

           Anayasa‟nın “iptal istemi” baĢlığını taĢıyan 85. maddesi gereğince, 

milletvekilliğinin düĢürülmesi ve yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 

iliĢkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarının iptali istemiyle Anayasa 

Mahkemesi‟ne baĢvurulabilmektedir.338 Burada hemen göze çarpan ilginç bir 

durum, hükümle Anayasa Mahkemesi‟ne verilen görevin niteliğidir. Buna göre 

Anayasa Mahkemesi, bu tür parlamento kararlarını denetlerken, sadece 

anayasaya uygunluk denetimi yapmayacak, aynı zamanda kararın içtüzüğe 

ve ilgili kanunlara uygun bir yöntemle alınıp alınmadığını da inceleyecektir. 

Dolayısıyla, anayasanın bu hükmü, anayasa yargıçlarının aynı zamanda birer 

                                                        
337   İBA, a.g.e., s. 200. 
338   1982 Anayasa’nın 85. maddesi şöyledir:“yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiş 

olması halinde, Meclis Genel Kurulu kararlarının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili 

milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, anayasaya kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla 

iptal için Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün 

içerisinde kesin karara bağlar”. 
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“içtüzük uzmanı” ya da “yasama uzmanı” olmalarının gerekliliği konusunda ilk 

kez bu kadar nettir.339 

 

E. UyuĢmazlık Mahkemesi’ne BaĢkan Seçmek 

          DanıĢma Meclisi‟nin 171. maddelerinde  UyuĢmazlık Mahkemesi‟nin 

baĢkanlığını “…. Anayasa Mahkemesi‟nce kendi üyeleri arasından 

görevlendirilen üye yapar” kuralı getirilmiĢtir. Burada “kendi üyeleri” sözünün 

15 kiĢiyi, yani tüm üyeleri içerdiği kuĢku götürmeyecek kadar açıktır. Bu 

fıkranın Milli Güvenlik Kurulunda değiĢtirilmesi sırasında BaĢkanın, 

“Mahkemece, kendi üyeleri arasından görevlendirilmesi” kural aynen saklı 

tutulduğuna göre, buradaki “kendi üyeleri” sözünün, 146. maddenin birinci 

fıkrasındaki “Anayasa Mahkemesi onbir asıl ve dört yedek üyeden kurulur” 

kuralı da gözönüne alındığında, DanıĢma Meclisi tasarısında olduğu gibi tüm 

üyeler, baĢka bir deyiĢle asıl ve yedek üyelerin tümü anlamına geldiği 

açıktır.340 

 

 

 

 

 

                                                        
339   İBA, a.g.e., s.196 
340   Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, s. 224. 
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SONUÇ 

           Yargı, devletin hukuk düzeninin devam etmesi ve kiĢilerin subjektif 

haklarının korunması amacını güden faaliyetidir. Bu, devlet için hem bir hak 

hem de bir yükümlülüktür. Bilindiği gibi yargı, yasama ve yürütme yanında 

devletin üçüncü fonksiyonudur. 

           Katı anayasanın bulunduğu bir ülkede, anayasa iç hukuk düzeninde, 

en üstte yer alır. Bu sistemde alt kademede yer alan iĢlemlerin bir üsttekine 

uygun olması nihayet kanunların da anayasaya uygun olmasını gerektirir. Bu 

uygunluğun denetimi dolayısıyla anayasanın üstünlüğünün sağlanması, 

karĢımıza anayasa yargısı kavramını çıkarır. 

          Yargısal usullerle devlet iktidarını sınırlayan bir oluĢum olan anayasa 

yargısı, kavram olarak çeĢitli sınıflandırmalara tabi tutularak incelenmektedir. 

Bunlardan baĢlıcalar dar ve geniĢ anlamda anayasa yargısı veya Ģekli ve 

maddi anayasa yargısı ayrımlarıdır. 

           Dar anlamda anayasa yargısı, kanunların ve diğer bazı yasama 

iĢlemlerinin anayasaya uygunluğunun yargı organları tarafından 

denetlenmesini ve bu denetimin biçim ve usullerini içermektedir. GeniĢ 

anlamda anayasa yargısı ise, anayasaya uygunluğu sağlama amacına 

yönelik her türlü yargı iĢlemi yanında, çeĢitli anayasal sorunların da yargısal 

usullerle çözümlenmesi sürecini ifade eder. Örneğin, Alman Anayasa 

Mahkemesi anayasaya uygunluk denetimi yanında federal devlet 

sisteminden doğan bazı sorunları çözümlemeye, temel hakların kaybı 

konusunda karar vermeye, anayasaya aykırı partileri belirlemeye yetkili 

kılınmıĢtır. 

           Türkiye‟de genel olarak dar anlamda anayasa yargısı kabul edilmiĢse 

de, Anayasa Mahkemesi‟ne siyasi partilerin mali denetimi, siyasi partilerin 

kapatılması, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması gibi konularda da 

yetkiler verilmiĢtir. 
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           Anayasa yargısı kavramının Ģekli ve maddi açıdan yapılan ayrımında 

da, anayasaya uygunluğu denetlemekle görevli organa, yürürlükteki hukukun 

tanıdığı tüm yargı görevlerine Ģekli anlamda anayasa yargısı denilmektedir. 

Maddi anlamda anayasa yargısı ise, “maddi anlamda anayasa problemleri 

alanındaki yargıdır” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

           Anayasa yargısı kavramının en yaygın tanımı ise,“doğrudan doğruya 

anayasa‟ya riayet sağlamak amacını güden her türlü yargı iĢlemidir”. 

          Anayasa yargısının geliĢimi Amerika BirleĢik Devletleri‟nde Yükek 

Mahkeme‟nin verdiği Marbury  Madison Davası ile baĢlamaktadır. Burada 

ayrı bir Anayasa Mahkemesi yoktur. Yargı birliği ilkesi geçerli olduğundan 

denetim her düzeyde ve tüm yargıçlar tarafından yapılmaktadır. 

          Buna karĢın Türkiye‟nin de içinde bulunduğu Kıta Avrupası Sisteminde 

Anayasa Mahkemesi‟nin varlığı benimsenmiĢtir. Yasama organının da 

bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edebileceği anlaĢıldıktan sonra anayasa 

yargısının varlığına ve Anayasa Mahkemeleri‟ne gereksinim duyulmuĢtur. 

           1876 Anayasası‟nda, anayasaya uygunluk denetimine hiç yer 

verilmemiĢ, buna karĢılık, Ayan meclise tanınan bir yetki ile siyasal denetime 

belirli ölçüde müsaade edilmiĢtir. Buna karĢılık, 1921 Anayasası‟nda 

anayasaya uyulup uyulmadığını denetleyecek bir yapı oluĢturulmamıĢtır. 

1924 Anayasası‟nda ise, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi 

benimsenmesine rağmen, bunun güvencesi olarak bir anayasa yargısı 

sistemi öngörülmemiĢtir. Aykırılığı kimin ne Ģekilde tespit edeceği belli 

olmadığından dolayı da, 1961 Anayasası‟na gelininceye kadar, kanunların 

anayasaya uygunluğu meselesi en çok tartıĢılan konulardan birisi olmuĢtur. 

         1961 Anayasası 145-152. maddelerinde bir Anayasa Mahkemesi 

kurmakla hukuk devletinin kurulması yolunda tam bir adım atarak, kiĢi 

haklarının korunması için de güçlü bir güvence oluĢturmuĢtur. 1982 

Anayasası da anayasa yargısının esasta aynı biçimde ve bazı kısıntılar 
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getirmekle beraber devamını benimsemiĢtir. Bu Anayasa 146-153. maddeleri 

arasında Anayasa Mahkemesi‟ni düzenlemiĢtir. 

          Türkiye‟de, kanunların anayasaya uygunluğu konusunda yapılacak 

denetimin, oluĢturulan özel bir yargı yeri tarafından gerçekleĢtirilmesine iliĢkin 

düzenleme ilk kez 1961 Anayasası ile yapılmıĢ ve Anayasa Mahkemesi Türk 

hukuk sistemi içerisindeki yerini almıĢtır.  

          Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan, kanunların anayasaya 

uygunluğunun yargısal denetimi temelde iptal davası ve itiraz yolu olmak 

üzere iki Ģekilde yapılmaktadır. Gerek 1961 ve gerekse 1982 

Anayasaları‟nda her iki denetim Ģekline de yer verilmiĢtir. 

         Anayasa‟ya uygunluk denetimi yollarından biri olan iptal davası, 1982 

Anayasası, iptal davasını açmaya yetkili olanlar açısından 1961 

Anayasası‟na göre önemli ölçüde sınırlandırmalar getirmiĢtir. Yargı 

denetiminin yapılabildiği konularda baĢvurma yetkisi sadece cumhurbaĢkanı 

için genel ve serbest olup, siyasi parti grupları ve milletvekilleri bakımından 

ağır ve engelleyici kayıt ve Ģartlara bağlanmıĢtır. Parlamento dıĢı siyasi 

partiler ise bu haktan yoksun bırakılmıĢlardır. 1982 Anayasası iptal davası 

açabilecekleri; CumhurbaĢkanı, iktidar ve anamuhalefet partileri meclis 

grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beĢte biri 

tutarındaki üyeleri ile sınırlandırmıĢtır. Ġktidarda birden fazla siyasi partinin 

bulunması durumunda, iktidar koalisyonuna dahil siyasi partilerden yalnız en 

fazla milletvekili bulunan parti dava hakkını kullanabilecektir (m. 150). 

Normların anayasaya uygunluğunun etkin bir Ģekilde denetiminin 

sağlanabilmesi için iptal davası açmaya yetkili olanların  bu ölçüde sınırlı 

tutulmaması gerekirdi. 

            Ayrıca CumhurbaĢkanı, iptal davası açma hakkını tam ve serbest 

olarak kullanabilecek bir duruma getirilmiĢtir. Ancak, bu tek baĢına yeterli bir 

güvence oluĢturmaz. Çünkü CumhurbaĢkanının, anayasanın uygulanmasını 

gözetmekle görevli olması (m. 104/I), onu anayasaya aykırı bir norma karĢı 
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iptal davası  açmaya zorlayan  bir   yükümlülük  halini  almaz. 

1982    Anayasası,  siyasi    partilerden    sadece    iktidar    ve 

anamuhalefet partileri meclis gruplarının Anayasa Mahkemesi‟nde iptal 

davası açabileceklerini düzenlemiĢtir (m. 148-150). Türkiye Büyük Millet 

Meclisi‟nde var olabilecek diğer siyasi parti gruplarına ise dava açma yetkisi 

verilmemiĢtir. Oysa, 1961 Anayasası‟nda dava açma yetkisine sahip olan 

siyasi partiler daha geniĢ tutulmuĢtu.  

1982 Anayasası, 1961 Anayasası‟ndaki düzenlemeye paralel olarak 

TBMM üyelerine belli bir oranı sağlamak Ģartıyla iptal davası açma yetkisi 

vermiĢtir. 1961 Anayasası‟nda, yasama meclislerinin herbiri (Millet Meclisi ve 

Senato) için üye tam sayısının en az altıda biri bu yetkiye sahipken, 1982 

Anayasası bu yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin en az beĢte biri 

tutarındaki üyelere vermiĢtir.  

Ġptal davasının konusu, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzükleridir. Yasama meclisi kararlarından ise 

sadece milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının düĢtüğüne iliĢkin 

meclis kararlarıdır. Anayasa değiĢiklikleri ise sadece Ģekil bakımından 

incelenir ve denetlenir.  

Kısıtlayıcı nitelikte görülen diğer bir değiĢiklik de iptal davasında dava 

açma süresinin 90 günden 60 güne ve Ģekil açısından iptal istemlerinde 10 

güne indirilmiĢ olmasıdır. Anayasa koyucu bununla sadece anayasa yargısı 

sürecini hızlandırmıĢtır. Aslında bu düzenleme anayasa yargısının temel 

ilkelerine ve iĢlevlerine iliĢkin olmakla beraber daha çok teknik teferruat 

düzenlemesi niteliğindedir. 

Anayasa‟ya uygunluğun denetimi Ģekil ve esas yönlerinden 

olmaktadır. ġekil denetimi, kanunlarda son oylamanın öngörülen çoğunlukla 

yapılıp yapılmadığı, anayasa değiĢikliklerinde ise, teklif ve oylama 

çoğunluğuna ve ivedilikle görüĢülemeyeceği koĢuluna uyulup uyulmadığı 

hususları ile sınırlıdır. Kanun hükmünde kararname ve meclis içtüzükleri 
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konusunda sınırlama söz konusu değildir. 

Esas yönünden denetim ise sebep, amaç ve konu unsurları 

bakımından ele alınmaktadır. Anayasa‟ya göre denetimde referans norm, 

baĢlangıç kısmı dahil anayasa maddelerinden ibaret olup, ayrıca Anayasa 

Mahkemesi hukukun genel ilkelerinden ve uluslararası hukuk kurallarından 

anayasa maddelerini destekleyici, teyid edici olarak yararlanmaktadır. 

Yasaların anayasaya uygunluğunun esas yönünden denetimi bir “yerindelik” 

denetimi olmayıp tamamen bir norm denetimidir. Burada denetleme normun 

üst hukuk kuralı olan anayasaya uygun olup olmadığının, yasa koyucunun 

uymak zorunda olduğu üst  hukuk kuralına uygun davranıp davranmadığının 

hukuk açısından tesibitinden ibarettir. Yoksa yasama organlarının denetimi 

kesinlikle  değildir. Anayasa‟dan alınan bir yetkiyle bir anayasal organın 

anayasada belirtilen sınırlar içindeki faaliyetidir. 

Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Ġptal kararları gerekçesi 

yazılmadan açıklanamaz. Yüksek mahkeme kararları, yasama, yürütme ve 

yargı organlarını idare makamlarını gerçek ve tüzel kiĢileri bağlar. 1961 

Anayasası‟nda mevcut olan “olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı” karar 

verme yetkisi tanınmamıĢtır. Anayasa Mahkemesi‟nin iptal  kararları, Resmi 

Gazete‟de yayımladığı tarihte iptal edilen normları yürürlükten kaldıırır. Ancak 

iptal kararlarının ortaya çıkaracağı hukuki boĢluğu dolduracak kanunların 

hazırlanabilmesi için, Anayasa Mahkemesi‟ne bir yıla kadar erteleme yetkisi 

tanınmıĢtır. Anayasa‟ya aykırılığı saptanmıĢ bir normun bir yıla kadar 

varabilen bir ek süre ile yürürlüğünü devam ettimesi sakıncasız sayılmaz. 

Buna karĢılık doğacak hukuk boĢluğunun, kamu düzeni bakımından tehlikeli 

olabileceği düĢünülerek böyle bir süre tanınması gerektiği ileri sürülmüĢtür. 

Anayasa Mahkemesi‟nin iptal kararları geriye yürümez. Bu anayasa 

koyucu tarafından, “kiĢilerin hukuk güvenliği” ve “hukuku düzeninin istikrarı” 

düĢünülerek konulmuĢ bir kuraldır. Ancak bu kural ceza hukukunda 

uygulandığından “adalet” ilkesi ve ceza kanunu prensipleri ile bağdaĢmaz, 

somut norm denetiminde ise görülmekte olan davalarda zorunlu olarak geriye 
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yürümektedir. Ancak kesin hüküm halini almıĢ yargı kararları için söz konusu 

değildir. 

             1982 Anayasası‟nın 152. maddesinde düzenlenmiĢ bulunan itiraz 

yolu ile anayasaya uygunluk denetimi, bir davaya bakmakta olan 

mahkemenin, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin 

hükümlerini anayasaya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü 

aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması neticesinde, konuyu 

Anayasa Mahkemesi‟ne intikal ettirmesi suretiyle yapılır. 

             Ġtiraz yoluyla denetime sadece kanun ve kanun hükmünde 

kararnameler konu olmaktadır. Anayasa‟nın 148. maddesine göre anayasa 

değiĢiklikleri ve kanunların Ģekil bakımından anayasaya aykırılıkları def‟i 

yoluyla ileri sürülemez. 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi‟nin KuruluĢ ve 

Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 21. maddesinde de Ģekil 

bozukluğuna dayalı anayasaya aykırılık iddiasının mahkemelerce ileri 

sürülemeyeceği hüküm altına alınmıĢtır. Yani sadece anayasa değiĢiklikleri 

ve kanunlar değil, kanun hükmünde kararnameleri bakımından da Ģekil 

bozukluğuna dayalı anayasaya aykırılık iddiası itiraz yoluyla ileri 

sürülemeyecektir. TBMM içtüzüğünün ise, vatandaĢlara hak ve yükümlülük 

yükleyen hükümler içermediğinden ve mahkemelerde uygulanması mümkün 

olmadığından bahisle itiraz yoluyla anayasaya aykırılığının ileri sürülmesi 

mümkün değildir. 

            Anayasa Mahkemesi, iĢin kendisine geliĢinden baĢlamak üzere beĢ 

ay içinde kararı verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme 

davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak Anayasa 

Mahkemesi‟nin kararı, esas hakkındaki karar kesinleĢinceye kadar gelirse 

mahkeme buna uymak zorundadır. Oysa 1961 Anayasası‟ndaki 

düzenlemeye göre, altı ay içinde Anayasa Mahkemesi‟nce anayasaya 

aykırılık iddiası hakkında karar verilmezse, davaya bakmakta olan mahkeme 

anayasaya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre çözerek davayı 

sonuçlandırabilmekteydi. 
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         Ġtiraz yolu ile kanunların anayasa uygunluğunun denetlenebilmesi için 

öz olarak Ģu Ģartlar bulunmalıdır: 

1. Dava mahkemesi görevli olmalıdır. 

2. Mahkemenin davada uygulayacağı kanunun anayasaya aykırı olduğu 

kanısına varması veya taraflardan biri tarafından davada uygulanacak 

kanunun anayasaya aykırı olduğu iddiasının ileri sürülmesi gereklidir. 

3. Anayasa‟ya aykırılık iddiasının ciddi olması lazımdır. 

4. Anayasa‟ya aykırılığı iddia edilen kanunun davada uygulanacak bir 

kanun olması gerekir. 

5. Son Ģart ise, dava bakılmakta olan (derdest) bir dava olmalıdır. 

           1982 Anayasası, itiraz yolu için iptal davalarında olduğu gibi bir süre 

tahdidi öngörmemiĢtir. Anayasa‟ya aykırılık iddiasının dava mahkemelerinde 

ileri sürülebilmesi için bir süre öngörülmeyerek vatandaĢların süreyle bağlı 

olmaksızın anayasaya aykırılık iddialarını ileri sürme imkanı sağlanmak 

istenmiĢtir. 

          1982 Anayasası‟nın 152. maddesinde düzenlendiği üzere; Anayasa 

Mahkemesi‟nin iĢin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazete‟de 

yayınlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün 

anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar baĢvuruda bulunulamaz. Anayasa 

Mahkemesi‟nin bir iptal davası sonunda verdiği red kararından sonra, aynı 

kanun hükmünün itiraz davası yoluyla tekrar Anayasa Mahkemesi önüne 

getirilmesi mümkündür. 
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ÖZET 

            HUSSEIN Isam Mohammed Ameen Türk Anayasa Mahkemesi‟nin 

OluĢumu ve Denetimi Yetkisi Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009. 

           “Türk Anayasa Mahkemesi‟nin OluĢumu ve Denetimi Yetkisi” baĢlığı 

taĢıyan tez üç bölümden oluĢmaktadır. 

            Birinci bölümde,1961 ve 1982 Anayasaları‟nda Türk Anayasa 

Mahkemesi‟nin KuruluĢu ve ĠĢleyiĢine yer verilmiĢtir.  

            Ġkinci bölümde, Anayasa Mahkemesi‟nce gerçekleĢtirilen soyut 

denetimi de denilen iptal davaları ve sonuçları incelenmiĢtir. 

            Üçüncü bölümde, Anayasa Mahkemesi‟nin somut denetim yetkisi ve 

soyut norm denetimi dıĢındaki diğer görev ve yetkileri incelenmiĢtir. 

Anahtar sözcükler 

1. Türkiye 

2. Anayasa Yargısı 

3. Anayasa‟ya Uygunluk 

4. Ġptal Davası    

5. Ġtiraz Davası 
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ABSTRACT 

HUSSEIN Isam Mohammed Ameen, Formation and Auditing  Mandate of  

Turkish Constitutional Court, Post Graduate Thesis, Ankara 2009.  

           The thesis entitled „‟Formation and Auditing  Mandate of Turkish 

Constitutional Court‟‟ consists of three parts. 

            In first part Establishment of Operation of Turkish Constitutional Court 

in 1961 and 1982 constitutions are mentioned.  

            In second part annulment actions carried out by Constitutional Court 

and named as abstract auditing and their results are investigated.  

            In third part concrete auditing authority of Constitutional Court and 

other tasks and authorities other than abstract norm auditing are examined.  

 

Key Words 

1. Turkish 

2. Constitutional Jurisdiction 

3. Constitutionality 

4. Annulment Action    

5. Action of Objection 

 

 

 

 

 

 

 




